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Z NAŠÍ ŠKOLY

DUBEN  V  NAŠÍ  ŠKOLE

10. dubna – Středověk v muzeu v Poličce
V tento den jsme s dětmi podnikli výlet do Poličky. Nejprve
jsme navštívili muzeum, kde probíhala výstava Středovek. Děti
se zde dozvěděly, jak žili lidé  na hradě i v podhradí, jak Husité
válčili a jaké zbraně používali. Největším zážitkem pro děti
bylo to, že si téměř vše, co zde bylo vystavené, mohly
vyzkoušet, vzít do rukou. Děti si oblékaly drátěné košile,
přilbice, dětské brnění, gotické šaty a klobouky. Mohly si
osahat středověké meče a  jiné zbraně. Také si vyzkoušely, jaké
to je psát seříznutými husími brky a  tkát na horizontálním
tkalcovském stavu. Výstavou nás provedl průvodce oblečený ve
středověkém kostýmu. Po prohlídce následoval výstup na věž,
kde se narodil skladatel B.Martinů. Paní průvodkyně nás
seznámila s nelehkým životem rodiny B.Martinů, kteří zde žili
téměř 13 let.

3. dubna - Návštěva velikonoční výstavy
Již tradičně před Velikonocemi pořádá Městská knihovna v
Litomyšli velikonoční výstavu z ukázkami výroby velikonočních
dekorací. Ve středu 4.dubna jsme se ŠD vyrazili na tuto výstavu
pod názvem „Velikonoce jsou za dveřmi“. Zhlédli jsme ukázky
pletení košíků, zdobení kraslic voskem, vyrábění kytek z korálků,
zhotovení zajíce ze sena nebo aranžování jarních vazeb atd. Děti
měly možnost zakoupení různých velikonočních dekorací –
perníčky, kraslice, květy z korálků, jarní věnečky nebo jarní
vazby na stůl atd. Všichni jsme odjížděli načerpáni inspirací a
těšením se na Velikonoce.

Výlet do Jarošova
V pátek 20. dubna ŠD uskutečnila výlet do Jarošova. Nejdříve
jsme navštívili místní knihovnu, kde měly děti možnost si
zapůjčit vybrané knížky. Potom jsme přešli do hasičské
místnosti, kde si děti zahrály pink-ponk, kulečník a stolní fotbal.
Když si dostatečně vyhrály, čekal je výstup na Toulovcovu
rozhlednu na Budislavském kopci. Počasí nám přálo, výhled byl
krásný, jen ten studený vítr nemusel tolik foukat. Náš výlet jsme
zakončili krátkou návštěvou mateřské školy v Jarošově, kde nás
děti mile přivítaly a ukázaly své království. Dětem se výlet velice
líbil a odjížděly domů plné dojmů.

Módní šatový karneval
Po návštěvě muzea v Poličce, kde děti měly možnost si
vyzkoušet dobové oblečení, přišly s nápadem uskutečnit ve ŠD
módní šatový karneval. Na tento den se děti velmi dobře
připravily a přinesly si stylové oblečení, do kterého se oblékly a
mohla začít velká módní přehlídka. Nejdříve proběhlo pózování
v družině a na zahradě před fotografem a poté jsme se přesunuli
do tělocvičny, kde každý představil svůj model. Všechny modely
byly oceněny sladkou odměnou a tři nejlepší v dívčí a chlapecké
kategorii diplomem.

Bowling
Letošní pálení čarodějnic jsme oslavili netradičně a to návštěvou
sportovní haly v Litomyšli a turnajem v bowlingu. Děti se
rozdělily do osmi skupin a mohly začít mezi sebou soutěžit o
nejlepší výsledek. Děti si zasoutěžily a zasportovaly a s nadšením
odcházely domů.

KVĚTEN  V  NAŠÍ  ŠKOLE

Den matek
V pátek 18.5.2007 se konala na sále místního ZD  oslava Dne
matek. Děti si pod vedením jejich učitelek připravily  bohatý
kulturní program, který trval téměř dvě hodiny. V jeho průběhu
mohli přítomní zhlédnout krásnou pohádku O Zlatovlásce, na
kterou si děti společně s maminkami připravily krásné kostýmy.
Dále taneční vystoupení místního kroužku aerobicu a našich
trpaslíků nebo se  mohli  zaposlouchat do krásných melodií
českých písní. Nakonec děti obdarovaly všechny přítomné
pěknou kytičkou a ručně vyrobeným přáníčkem.
Děkujeme všem pořadatelům, kteří nám při organizaci Dne
matek pomáhali – ženám z Vidlatá Seče a zástupcům OÚ ve
Vidlaté Seči.
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ČERVEN  V  NAŠÍ  ŠKOLE

29.6. 2007 – Vysvědčení
Tento den nám skončil školní rok. 1. a 5. třídu učila paní učitelka
Věra Rejsová, 2. a 3.třídu paní učitelka Dana Holomková, ve ŠD
pracovala s dětmi paní učitelka Hana Olbrichová. Výuku našich
žáků se snažíme zpestřit novými pomůckami, prací na počítačích,
vycházkami do okolí. Děti se během školního roku zúčastňovaly
různých soutěží jak v naší škole, tak i v Litomyšli. Navštívili
jsme divadlo, kino, muzeum. Byli jsme ve škole v přírodě. Na
některé akce nám přispívalo ze své pokladny i SRPDŠ, které
pořádá dětský karneval a ples. Tímto jim děkujeme za spolupráci.
Než jsme se nadáli, je tu konec a my se opět těšíme na ten příští
školní rok 2007/2008.
Našim žákům, kteří se s námi rozloučili – Veronika Dušková,
Pavlína Kopecká, Lukáš Flídr, Matouš Vávra, Štěpán Skala –
jsme věnovali upomínkové knihy a přejeme jim, aby v životě
zažili spoustu příjemných zážitků a dobrodružství, které by měly
vždy šťastný konec stejně jak je tomu v této knížce.

Mikroregion Litomyšlsko – Desinka
1.června jsme se s dětmi zúčastnili soutěže obcí Mikroregionu
Litomyšlsko Desinka, která se tentokrát konala v Makově. Děti
z Vidlaté Seče zastupovaly kmen Smajlíků. Z naší školy byli za
1. stupeň vybráni Eliška Kynclová, Beata Nádvorníková,
Markéta Lipavská, Dominik Kracík a Veronika Dušková.
V jednotlivých disciplínách si děti mohly vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, poznávání rostlin a živočichů, výrobu praku nebo
různé sportovní disciplíny. První místo obsadil kmen Domorodců
z Makova, na 2. místě skončili Kromaňonci z Osíka a 3. místo si
vysoutěžil kmen Mouchy z Morašic. I když se kmen Smajlíků
z naší školy umístil  na posledním místě, děti si přesto tento den
užily.

Kino Sokol- Past na žraloka.
Ve středu 27. 6. 2007 jsme se vypravili do Litomyšle do kina
Sokol na animovanou pohádku Past na žraloka. Jeli jsme ráno
linkovým autobusem, a jelikož jsme před promítáním měli
chvilku čas, prošli jsme celé, zatím ještě ztichlé , náměstí. V kině
jsme byli první a mohli jsme si vybrat nejlepší místa k sezení.
Film nám pohádkovou formou představil život v hlubinách moře.
Seznámili jsme se s mořskou rybkou Panky, která hrdinně
bojovala s krutým žralokem, který ohrožoval život malých rybek.
V příběhu nechyběla odvaha, kamarádství, láska a samozřejmě
šťastný konec. Po skončení představení jsme šli do Klášterních
zahrad, kde děti svačily a mohly si koupit něco dobrého na zub.
Zpět jsme jeli opět linkovým autobusem.

Návštěva dětského divadelního představení v Lubné.
Naše škola obdržela pozvání od ZŠ Lubná na divadelní
představení, které hrají děti této školy.
Dne 26. 6. 2007 jsme tedy vyrazili do Kulturního domu Lubná,
abychom viděli klasickou pohádku Popelka. Byli jsme mile
překvapeni celým představením. Děti měly krásné kostýmy,
dekorace, nádherně zpívaly a tancovaly. Jejich divadelní
vystoupení se dalo srovnat s vystoupením profesionálů.  Každý
z nás tuto pohádku sice moc dobře zná, ale každý se na ní znovu
rád podívá. I naše děti ani nedutaly. Doufáme, že příště nás opět
pozvou.

Sportovní odpoledne ke Dni dětí v Morašicích
Ve středu 30.5. jsme zavítali se ŠD do Morašic, kde na nás
čekalo sportovní klání mezi ZŠ Morašice, Makov a Vidlatá Seč.
Děti soutěžily po jednotlivých třídách  v těchto disciplínách:  hod
míčkem, běh a skok daleký. Děti z naší školy se umístily v tomto
pořadí: 1. třída – M. Dušková na 3. místě (dívky), D. Zejda na 2.
místě a Š. Kopecký na 3. místě (chlapci). Ve 2. třídě obsadili
shodně 2. místo T. Olbrichová a P. Tmej. Největšího úspěchu
dosáhla M. Lipavská ze 3. třídy - 1. místo v hodu míčkem a 3.
místo v běhu a skoku dalekém. Děti za své výkony obdržely
sladkou odměnu a spokojeně se vracely domů.

Lanové centrum
Posledním výletem letošního školního roku byla návštěva
rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Zde
jsme se účastnili programu Outdoorová Vysočina. Tyto programy
jsou určeny především  pro školy, firmy a jiné kolektivy lidí.
Jedná se o programy založené na zážitku a dobrodružství.
Outdoorové aktivity jsou plné adrenalinu, zážitkové pedagogiky
a výchovy prožitkem. Na naše děti čekaly tyto aktivity: nízká
lana, překážka z vysokých lan, lezecká stěna a rafty.
Děti se velmi těšily, protože na loňské škole v přírodě si některé
lezecké aktivity vyzkoušely a moc se jim to líbilo. Novým
zážitkem pro děti byly rafty.
Tento den si děti opravdu užily a bylo to pěkné zakončení
letošního školního roku.


