Z NAŠÍ ŠKOLY
Divadelní představení
Dne 8.4. 2008 jsme se společně s makovskou školou vypravili za
kulturou do Litomyšle. Smetanův dům navštívil divadelní soubor
Mladá scéna z Ústí nad Labem s klasickou pohádkou Popelka.
Přestože je tato pohádka velmi známá, opět děti velmi zaujala.
Děj totiž umocňovala scénická hudba, která ovlivnila náladu
určitých scén a písničky Popelky, která se trápí, touží, sní a
překypuje láskou, vytvoří i půdu pro lyricky laděné obrazy.
Nádherné kostýmy očarovaly nejen děti, ale i dospělé, kteří se
nechali unést iluzí a kouzlem, které nám může dát jedině divadlo.

Den s Policií České republiky
Dne 11. dubna naši Základní školu ve Vidlaté Seči navštívili
policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v
Litomyšli, kteří si pro nás připravili pestrý program
zaměřený na bezpečnost dětí na silnici, při jízdě na kole a při
chůzi na vozovce. Policisté nejdříve vyzkoušeli děti ze
znalostí pravidel silničního provozu malým testíkem a z
dopravních značek, které si samy namalovaly. Poté policisté
odpovídali na všetečné otázky týkající se jejich profese. Po
zodpovězení všech otázek jsme se přesunuli na hřiště, kde
měly děti možnost jízdy na kole na připraveném dopravním
hřišti se značkami a také vyznačenými přechody pro chodce.
Před jízdou na kole byly poučeny o správném používání
přilby. Po rozdělení do dvou skupin se jedna polovina dětí
učila správné jízdě na kole a pro druhou polovinu si policista
z Dopravního inspektorátu ve Svitavách prap. Radek Valenta
připravil dopravní akci při silniční kontrole vozidel. Nejdříve
děti seznámil s průběhem silniční kontroly, poté jim ukázal
radar na měření rychlosti a počítač s kamerou, který vozidla
zaznamenává a nakonec skutečnou kontrolu projíždějícího
vozidla. Po 30-40 minutách se děti vystřídaly. Policisté byli
mile překvapeni znalostí dětí pravidel silničního provozu a
dopravních značek a tak byly děti pochváleny a obdržely
drobné odměny. Během dopoledne nás také navštívili:
zástupce dopravního inspektorátu ve Svitavách npor. Bc.
Richar Bálek, npor. Stanislav Dobeš vedoucí oddělení v
Litomyšli a por. Mgr. Martina Simonová. Všem se nám tato
preventivní akce s Policí ČR velice líbila a rádi bychom
poděkovali za příjemně strávené dopoledne policistům
Obvodního oddělení v Litomyšli prap. Josefu Fenglovi a
prap. Leoši Boštíkovi.

Dětský den mikroregionu Desinka
Dne 30.5.2008 se děti z Vidlaté Seče zúčastnily Dětského dne,
který pořádal mikroregion Desinka. Tentokrát soutěže pořádala
obec Sebranice. Děti měřily své síly s ostatními dětmi z okolních
obcí, které jsou členy tohoto mikroregionu. Soutěžily v jízdě
zručnosti na kole, trefovaly se míčem do branky, předvedly své
znalosti z historie mikroregionu. Z naší školy reprezentovali
1.stupeň tito žáci: Dominik Kracík, Beáta Nádvorníková,
Markéta Lipavská, Michaela Dušková a Josef Nádvorník.
Společně se umístili na pěkném 5. místě.
Sportovní den v Morašicích
Ve středu 11. června jsme se již tradičně se ŠD zúčastnili
sportovního klání mezi ZŠ Makov, Morašice a Vidlatá Seč na
hřišti v Morašicích. Děti z 1. a 2. třídy měřily své síly v skákání v
pytli, slalomovém běhu a hodu míčkem na cíl. Děti ze 3. a 4.
třídy soutěžily ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a
běh na 60m. Ze 3. třídy se nejlépe umístily dívky: J. Vávrová na
1. místě v běhu na 60m a ve skoku dalekém a na 2. místě v hodu
kriketovým míčkem a T. Olbrichová na 3. místě v hodu míčkem
a skoku dalekém. Ve 4. třídě M. Lipavská na 1. místě v hodu
míčkem, B. Nádvorníková na 2. místě v běhu a hodu míčkem a
na 3. místě ve skoku dalekém, K. Stráníková na 2. místě ve skoku
dalekém a na 3. místě v běhu a hodu míčkem. Z kluků byl
nejlepší D. Kracík, který skončil na 1. místě ve skoku dalekém a
na 3. místě v hodu míčkem. Za 1. třídu statečně bojovali N.
Francová, P. Nádvorník, M. Olbrich, Z. Štěpánek a za 2. třídu A.
Svobodová, E. Žroutová, Š. Kopecký a D. Zejda. Děti byly
odměněny drobným dárkem, diplomem a sladkou odměnou.
Výlet do Chrudimi a do Pardubic – 24. 6. 2008
V tento den se nám podařilo navštívit Muzeum Černého divadla a
Muzeum loutek v Chrudimi. Děti měly možnost zhlédnout
loutkové a kreslené postavičky ze známých pohádek např. O
Sněhurce a sedmi trpaslících, ale i krále, princezny, strašidla a
další postavičky. V odpoledních hodinách jsme navštívili zámek
v Pardubicích, kde jsme si prohlédli výstavu hraček a výstavu
Příroda v Polabí.

Sběr starého papíru
Děkujeme všem rodičům i místním občanům, kteří nám
darovali starý papír, noviny, časopisy. Tímto sběrem jsme
získali 3 174,-Kč. Tyto peníze byly použity ve Škole v přírodě
na výlet do Liberce pro děti z místní školy.
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Z NAŠÍ ŠKOLY
ŠKOLA V PŘÍRODĚ V PŘÍCHOVICÍCH V JIZERSKÝCH HORÁCH
Letošní školní rok je již čtvrtým, kdy jsme s našimi dětmi ze
Základní školy ve Vidlaté Seči vyjeli do školy v přírodě. Letos
jsme se vrátili na osvědčené a všemi oblíbené místo - Příchovice
v Jizerských horách.
Nyní Vás chceme blíže seznámit s naším pobytem, který se
všem líbil a děti se již v průběhu celého týdne zajímaly o to, zda i
v příštím roce pojedeme do Příchovic. Zde je o ně vždy velmi
dobře postaráno nejen ze strany učitelů, ale i ze strany pana
vedoucího Poláka.
1. den – 16. 6. 2008
Za deštivého počasí jsme dojeli do Příchovic. Po dobrém obědě
jsme se ubytovali, trochu si odpočinuli a vydali jsme se na cestu
na rozhlednu Štěpánka. Asi v polovině cesty nás prudký déšť
donutil vrátit se zpět na chatu, kde jsme hráli různé soutěže.
Večer se konala slibovaná uvítací diskotéka. Děti skotačily v
rytmu diskotékových melodií do pozdního večera a seznamovaly
se s dětmi 4. a 5. třídy ze Základní školy Osík, které jely letos s
námi. Při závěrečné písni Večerníček paní učitelky vytvořily s
dětmi hada, se kterým společně opustily taneční parket.
2. den – 17. 6. 2008
Ráno nás probudilo sluníčko, které vykukovalo z mraků a svítilo
na nás celý den. Dopoledne jsme s dětmi batikovali trička. Každý
pokoj si zvolil svoji barvu, takže jsme měli žlutý, modrý, zelený,
cihlový a fialový pokoj. Po výborném obědě, na který se děti
vždy těšily, nás pan vedoucí odvezl do lanového centra v
Kořenově. Tam už na nás čekali tři instruktoři, kteří se během
tříhodinového programu o děti starali. Ty překonávaly nízké i
vysoké překážky ve výšce 10 metrů např. tzv. tramvaj, lávka
indiána Jonese, skákaly do volného prostoru a na závěr se i
někteří nejodvážnější svezli lanovkou.
Večer byl věnován sportovním hrám na místním hřišti.
3. den – 18. 6. 2008
Po snídani jsme na druhý pokus zdolali blízkou rozhlednu
Štěpánka. Ta je ve výšce 959 m. n. m., je vysoká 24 metrů a byla
postavena v roce 1892.
V odpoledních hodinách jsme odjeli do Muzea přírodovědy ve
Smržovce. To je jediné soukromé muzeum tohoto druhu v České
republice. Výstavní prostory jsou rozčleněny do tří částí. V první
části jsou umístěny sbírky bezobratlých živočichů, např. největší
existující motýli, ale i brouci, strašilky, pavouci, krabi apod.
Druhá část je zaměřena na ornitologii. Měli jsme možnost
zhlédnout nejen ptáky z České republiky, ale i papoušky a pěvce
z jihovýchodní Asie. Ve třetím oddělení se nalézá expozice
mineralogie. Pro nás všechny to bylo velice zajímavé a poučné.
Ze Smržovky jsme odjeli do Tanvaldu, kde na děti čekalo velké
překvapení – projížďka na koních a prohlídka stájí s poutavým
výkladem paní majitelky.
Tento den jsme opět ukončili sportováním na hřišti.

4. den – 19. 6. 2008
Tento den jsme se vydali na celodenní výlet do dalekého Liberce.
Nejprve jsme lanovkou vyjeli na Ještěd, který stojí ve výšce 1012
m.n.m. Tam se nám otevřel krásný, i když troch zamžený, výhled
až do Polska.
Potom jsme navštívili krásnou Zoologickou zahradu v Liberci.
Tam jsme měli možnost pozorovat např. zebry, žirafy, slony,
opice, lachtany, tučňáky a další zvířata. Zvláštností této
zoologické zahrady jsou bílí tygři. Pro děti byly zajímavé i
poutavě napsané informace o jednotlivých zvířatech.
Dále následovala návštěva skláren v Janově, kde si děti
nakoupily dárečky pro svoje blízké. Další slíbenou atrakcí byla
bobová dráha. Každý, komu bylo 8 let, měl možnost se svézt.
Pak již následoval návrat na chatu.
Po večeři jsme společně s dětmi zhodnotili uplynulý týden,
naplánované akce i časové změny v programu, které nastaly z
organizačních důvodů.
Večer proběhla závěrečná pyžamová diskotéka. Tam děti
skotačily, soutěžily, zpívaly. Po prodloužené večerce jsme ulehli
všichni krásně znavení do postele.

5. den – 20. 6. 2008
Dnes nás čekal odjezd domů. Po snídani si děti uložily svoje věci
do cestovních tašek a uklidily pokoje.
Čekání na oběd a autobus nám bylo zkráceno vystoupením
několikanásobného mistra České republiky v trial crossu pana
Baláže. Ten předvedl dětem svoje umění v jízdě na motorce tzv.
šlapačce. Jeho úchvatné kousky sklidily na závěr bouřlivý
potlesk.
V poledne jsme si vydali na cestu k domovu.
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