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ramenou pytel, si je nevzal s
sebou do pekla. Naštěstí všechno
dobře dopadlo a čert odešel s
prázdným pytlem.

PROSINEC
Vánoční výstava v knihovně
Ve středu 1. prosince jsme
navštívili se školní družinou
tradiční
vánoční
výstavu
v knihovně v Litomyšli, kde si
děti mohly nakoupit drobné
vánoční dárky např. perníčky,
ozdoby z drátků, svíčky, vánoční
vazby, věnce nebo šperky
z korálků. Děti si také ozdobily
vánoční perníček nebo vyrobily
ozdoby z těstovin.

Výlet do Prahy
Dne 7.12. se naše škola vypravila
na výlet do vánoční Prahy. České
dráhy pořádaly akci, kdy děti
měly možnost se podívat do
hlavního města za 80 korun.Této
výhodné nabídky jsme využili.
Do České Třebové jsme se dostali
linkovým
autobusem,
pak
pokračovali vlakem.
Zatímco v Litomyšli
pršelo,
Praha nás uvítala sněhovou
peřinou. Nejprve jsme si prošli
Václavské náměstí, kde probíhaly
vánoční trhy. Zde si děti
nakoupily i drobné dárečky. Pro
ně byl také zážitek, že na vlastní
oči viděly hasiče, kteří za pomocí

Mikulášská nadílka – 3. 12.
Na toho, kdo zlobí ve škole, se
přišel zeptat Mikuláš s andělem a
čertem. Měl sebou knihu hříchů,
kde se dočetl o tom, že do naší
školy nechodí jen ty děti hodné,
ale i děti zlobivější. Těm Mikuláš
domluvil, děti musely slíbit
čertovi, že se do příště polepší a
teprve potom mohly dostat od
anděla sladkou nadílku. Na
dětech byla vidět obava z toho,
aby ten velký čert, který měl na
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techniky likvidovali na střechách
domů obrovské rampouchy.
Odtud
jsme
pokračovali
k Národnímu divadlu a cestou si
prohlíželi vánočně vyzdobenou
Prahu. Nábřežím jsme se dostali
na Karlův most a na Staroměstské
náměstí k orloji.
Všude zde voněly perníky, zněly
koledy, prodával se vánoční punč
a vše to navodilo tu správnou
vánoční atmosféru.
Metrem a tramvají jsme přejeli na
Letnou, kde jsme navštívili
Národní zemědělské muzeum.
Děti si prohlédly vystavenou
zemědělskou techniku, zejména
traktory z předválečné doby,
mysliveckou expozici, kde se
seznámily s různou, více či méně
známou, lovnou zvěří. Poslední,
co zde děti viděly, byly předměty,
které se používají při zabíjačce.
To byla naše poslední zastávka
v Praze, pak jsme již opět
tramvají a metrem spěchali na
vlak. Šťastně jsme se dostali do
České Třebové, kde si rodiče děti
převzali a odvezli domů.

Vánoční koledování
Na středu 15. 12. jsme si s dětmi
připravili pro rodiče a přátele
školy vánoční vystoupení, které
se pro nepřízeň počasí konalo v
tělocvičně. Abychom se vánočně
naladili, zazpívaly děti známé
koledy, zarecitovaly vánoční
básničky, zahrály na flétničky a
popřály všem šťastné a klidné
prožití vánočních svátků.

Vánoční besídka
Ve středu 22. 12.
se
uskutečnila
vánoční besídka.
Děti si připravily
pro své kamarády
pěkné dárky. A
také nás v tento
den navštívil nám
již dobře známý
p. J. Havel, který si tentokrát
přivezl krásně malované loutkové
divadlo a zahrál oblíbené české
pohádky jako O perníkové
chaloupce nebo O Šípkové
Růžence.
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ukážou jim hračky ve školní
zavedou
je
do
družině,
tělocvičny, píšou a kreslí si s nimi
na tabuli a předvedou jim, jak
umí používat počítače. Letos si
navíc někteří naši žáci nacvičili
pohádku
Jak
zvířátka
přezimovala, a tu jim v maskách
zahráli. Do školky se pak dětičky
vracely s veselou náladou.

LEDEN
Bruslení v Litomyšli
Během měsíce ledna
a února jsme vyrazili
v rámci
tělesné
výchovy
do litomyšlské zimní haly si
zabruslit. Kluci si sebou vzali
hokejky a procvičovali střílení na
branku, děvčata se naopak
zdokonalovala
v bruslařských
dovednostech. Mladším dětem,
které ještě dobře neumí bruslit,
výborně
pomohly
pomocné
branky, aby se lépe mohly udržet
na ledě. Děti odjížděly domů
s veselou náladou a příjemnými
zážitky.

Zápis do 1.třídy
Poslední lednový čtvrtek se na
naší škole uskutečnil zápis do
1.třídy. Děti přivítala Sněhurka,
která si na pomoc přizvala
7 trpaslíků. Ti měli za úkol
pomáhat dětem při řešení
jednotlivých úkolů, které jsme si
pro ně připravili. Předškoláci nám
ukázali, jak umí skákat na
trampolíně, jak umí barvy,
geometrické tvary, číslice, ale i
pojmenovat mláďátka a jejich
maminky. Zručnost předvedli

Návštěva MŠ Jarošov
Stalo se již tradicí, že začátkem
nového roku se do naší školy
přijedou podívat děti z Mateřské
školy Jarošov. Naši žáci je
ochotně provedou celou školou,
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také při skládání pohádkových
a
kreslení
dobré
obrázků
svačinky pro trpaslíčky. Za dobře
splněné úkoly děti dostaly drobné
dárky. Na všech dětech byla vidět
radost a nedočkavost, kdy už jim
ta opravdová škola začne. Těšíme
se na ně 1. září.

ÚNOR
Spaní ve škole
Letos vyšly pololetní prázdniny
na pátek 4. února. Rozhodli jsme
se, že si zpříjemníme čekání na
ně nějakou akcí, která by se
dětem líbila, byla zajímavá a
poučná. Dohodli jsme se tedy, že
budeme spát ve škole. Ve středu
před
prázdninami
se
děti
odpoledne vydaly jako vždy
domů, ale škola se nezavřela,
protože jsme se všichni do ní
znovu vraceli se spacími pytli a
karimatkami. Když jsme se sešli,
připravili jsme si třídu k různým
hrám a soutěžím. Děti se
rozdělily do dvou skupin
a
soutěžily mezi sebou. Vůbec
nebylo důležité kdo vyhrál, bavili
jsme se všichni. Po soutěžích
přišlo na řadu občerstvení.
Maminky nám poslaly domácí
perníky, buchty i vánoční
cukroví. Pak přišla na řadu
pohádka a večerní hygiena. Děti

Bobování a návštěva krmelce
Jedno lednové odpoledne jsme
jako již tradičně vyrazili se školní
družinou nadělit zvířátkům něco
dobrého do krmelce. V letošním
roce děti na zvířátka opravdu
nezapomněly a téměř všechny
přinesly nějakou dobrotu jako
seno, starý chléb, řepu, mrkev,
jablka, kaštany atd. Ppotom jsme
využili sněhové nadílky a
s radostí
jsme
si
skvěle
zabobovali.
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usnuly rychle. Ráno nás v jídelně
čekala zdravá snídaně, abychom
načerpali síly na další náročný
den. Po úklidu školy jsme se
vydali autobusem do Litomyšle.

Po návratu do školy nás čekalo
odpoledne plné her a tancování
na diskotéce, které trvalo až do
našeho odchodu domů. Tak jsme
si zpříjemnili dlouhý čas před
prázdninami a děti vyslovily
přání, zopakovat si podobnou
akci.
Navštívili jsme knihovnu. Velice
ochotná paní knihovnice pro nás
totiž připravila besedu na téma:
,,Děti a nová dětská literatura“.
Seznámila nás se současnými
autory dětské knihy a s obsahem
jejich povídek a pohádek. Děti to
velmi zajímalo a kladly otázky.
Pak jsme si mohli prohlédnout
knížky, které si mohou děti zde
půjčovat. Touto cestou bychom
za zajímavou besedu chtěli
pracovnicím litomyšlské
knihovny poděkovat.
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Návštěva Muzea v Litomyšli
„Pojďte si hrát s panem
malířem Janem Zrzavým.“
V pátek 11. února
jsme
místo
výtvarné výchovy
vyrazili do Muzea
v Litomyšli
a
navštívili
jsme
výstavu
reprodukcí
jednoho
z nejvýznamnějších
českých malířů 20. století Jana
Zrzavého. Výstava se skládala
z jeho známých obrazů a
interaktivních pomůcek, které
svým charakterem dané obrazy
přibližují.
Děti
se
malíře
seznámily krátkým výkladem o
samotném malíři, který se narodil
v roce 1890 v české vesničce
Okrouhlici. Po té ve dvojících
plnily úkoly ve výtvarném směru,
za jejíchž splnění si dávaly
razítka v podobě malířových
obrazů do katalogu.
Úkoly dětem hravou formou
přibližovaly témata obrazů a se
zájmem je plnily.

Recitační soutěž
V úterý 1. března jsme se
zúčastnili
recitační
soutěže
s názvem Přehlídka dětských
recitátorů 2011, která se konala
v aule III. ZŠ v Litomyšli.
Naši školu reprezentovali tito
žáci: Michal Hauptman, Ondřej
Hanus, Jiří Horák, Martin Olbrich
a Adéla Svobodová, kteří vyhráli
školní kolo.

Co nás ještě čeká do konce
školního roku:
- Jarní den
- „Hodina zpívání - zkoušení „
pořad skladatele J. Uhlíře
- Muzeum Polička - velikonoční
výstava
- Dopravní výchova – přednáška
p. Vokála
- Prodejní velikonoční výstava v
litomyšlské knihovně
- Sběr papíru
- Škola v přírodě
- Proseč Pasíčka – přírodovědný
program
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