Z NAŠÍ ŠKOLY
V naší škole
Velikonoce v naší škole
Na období před Velikonocemi jsme si pro děti připravili velké
překvapení – noční pobyt ve škole. Z předchozích let víme, že je
to pro děti nezapomenutelný zážitek. V tomto školním roce jsme
zvolili čas Velikonoc. Děti se vrátily 7.4. do školy v 18,00 hodin
večer. Přinesly si sebou potřebné vybavení na spaní a osobní
hygienu. Celý večer byl věnován hrám a soutěžím jako např. na
detektiva, na židličky. Největší fandění se ozývalo při soutěži, při
které kdo hodí na kostce šestku, oblékne si čepici, šálu, rukavice
a příborem se snaží ukrojit kousek čokolády. To bylo mlsání.
Před spaním jsme s dětmi zhlédli pohádku Nejkrásnější hádanka.
Druhý den ráno po vydatné snídani nás čekal projektový den na
téma Velikonoce. Děti byly seznámeny s tradicí Velikonoc,
pojmenovali jsme si jednotlivé velikonoční dny. Děti si zdobily
papírovou kraslici, vyrobily si kohoutka a zahrály si velikonočně
jarní kvíz.
Velikonoční program pokračoval i odpoledne, kdy se děti jely
podívat na velikonoční výstavu do knihovny v Litomyšli. Zde si
prohlédly velikonoční kraslice zdobené různými technikami a
také si zakoupily drobné velikonoční dárečky.
Celý den jsme strávili v příjemné velikonoční náladě.

Zvířecí cirkus
V dubnu k nám do školy přijel Minicirkus se zvířátky Zdeňka a
Marie Paldusových. Děti mohly při čtyřiceti minutovém
vystoupení zhlédnout dva pejsky Benyho a Charlie, jak
proskakovali obručí, chodili mezi nohama nebo stáli na balonu.
Některé děti si samy zakouzlily a vyčarovaly např. barevné šátky
nebo peníze. Potom přišel na řadu roční minikozlík Matýsek,
který si před dětmi zaskotačil. A na závěr se nám představila
kouzelná opička (pavián) Žofinka, o které jsme se dozvěděli
vyčerpávající informace, jak se musí o takovou opičku pečovat a
co má ráda. Vystoupení se dětem velice líbilo a těšíme se na
příští návštěvu.

Varhanní koncert
Dne 16.4. jsme strávili příjemnou hodinku v Litomyšli v kostele,
kde si pro nás pan varhaník Martin Kubát připravil výchovný
koncert. Svoje varhanní umění prokládal vyprávěním o
píšťalových varhanách. Seznámil nás se vznikem, stavbou i
funkčními principy tohoto královského nástroje. Povídal nám o
délce největších i nejmenších píšťal, o největších varhanách u nás
i ve světě. Svoje vystoupení zakončil vlastní improvizovanou
skladbou. Moc děkujeme.

Den matek
Dne 7.5. se uskutečnila již tradiční besídka ke Dni matek. Naši
žáci si pod vedením svých učitelek připravili program. Ten se
skládal z písniček od pana P. Nováka, které rádi zpíváme, z
krátkých básniček a veršovaných pohádek. Své taneční umění
žáci předvedli ve svém aerobním vystoupení. Cizí jim nebyl ani
valčík, který tančili za doprovodu písně Náchodský zámeček.
Celý program uváděli žáci z 5.třídy – B. Nádvorníková a
P. Horák. Po vystoupení dětí nastoupil na podium pan J. Krejčí.
Ten svými kouzly překvapil nejen děti, ale i přítomné dospělé.

Návštěva paní Polanecké
Na Den dětí naši školu navštívila paní Eliška Polanecká. Napsala
pohádky, které jsou zaměřené na zdejší kraj, především na její
oblíbenou Vidlatou Seč. Jako dítě zde totiž prožívala krásné
okamžiky svého dětství a dokonce navštěvovala zdejší školu.
Seznámila nás se svojí pohádkovou knížkou a vyprávěla nám, jak
vlastně začala pohádky psát. Také jsme se dozvěděli, jakou
cestou a úpravami musí každá knížka projít, než si ji zakoupíme
v knihkupectví. S dětmi si pak velmi zábavnou formou povídala
o pohádkách a spisovatelích. Jednu ze svých pohádek jim také
přečetla. Dětem se beseda velmi líbila a těší se, že až na podzim
vyjde paní Polanecké další knížka, přijde nás navštívit a zase si
tak hezky s námi popovídá.
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Školní výlet
I když již máme naplánovanou školu v přírodě, vydali jsme se
19.5 na školní výlet. Již při nástupu do autobusu ve Vidlaté Seči
se počasí na nás mračilo. Během cesty se pak pořádně rozpršelo.
Nikomu to však nevadilo, protože všichni byli vybaveni deštníky
a pláštěnkami.
Nejprve jsme jeli na Kunětickou horu. Zde byl pod hradem pro
nás připraven program, který nás přenesl do doby Karla IV. Pan
Pěnkava nám vyprávěl o jeho životě, seznámil nás s jeho čtyřmi
manželkami, ukázal nám složité a náročné oblékání panovníka
této doby, předvedl nám i jeho brnění a pak ukázal, jak mistrně
dříve rytíři uměli zacházet s mečem a kopím. Dětem se asi
nejvíce líbilo, když rytíř v plné zbroji předvedl jízdu na koni. Pak
jsme vyšli na Kunětickou horu, kde jsme si prohlédli hrad. Mohli
jsme si tak prohlédnout rytířský sál, obdivovali jsme překrásnou
vyhlídku z věže a padala na nás hrůza při prohlídce středověkých
mučících nástrojů.
Odtud jsme se přesunuli do Hradce Králové. Cestou se na nás
konečně začalo usmívat sluníčko. Tady jsme navštívili
hvězdárnu. Starší děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací
o vzniku vesmíru, sluneční soustavě a o hvězdách. Viděly i noční
oblohu a učily se poznávat jednotlivá souhvězdí. Měly možnost
prohlédnout si i dalekohled. Pro menší děti byl připraven
program o vesmíru formou pohádky.
I přes nepřízeň počasí se nám výlet líbil.
Karel VI. Na Kunětické hoře

Hvězdárna

Hrad Svojanov

Soutěž Mikroregion Desinka
Dne 15.6. se uskutečnila tradiční soutěž Mikroregionu Desinka,
kterého je naše obec členem. Pořádající obcí byl tentokrát
Chotěnov. Pořadatelé si pro děti připravili tyto soutěžní
disciplíny: střílení ze vzduchovky, hod granátem, skládání znaku
obce, poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadu, slepeckou
dráhu, test znalostí o mikroregionu, oblékání hasiče a jízdu
zručnosti. Za naši obec soutěžili žáci z 1. i 2. stupně základní
školy. Z naší školy se zúčastnila M. Lipavská, B. Nádvorníková,
D. Kracík, A. Svobodová a E. Kynclová. Umístili se na 12. místě.
Za 2. stupeň soutěžili : H. Boštík, V. Dušková, I. Holomková,
V. Pokorný a E. Kutová. Ti se umístili na pěkném 4. – 5. mistě.

Sportovní dětský den v Morašicích
V úterý 9.června jsme vyrazili do Morašic, kde se konalo na
hřišti sportovní klání mezi ZŠ Morašice, Vidlatá Seč a Makov.
Děti z 1. a 2. třídy soutěžily v skákání v pytli, běhu a hodu na cíl.
Žáci z 3. a 4. třídy v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a
skoku do dálky. Děti soutěžily s velkým nasazením sil a poté
všichni zaslouženě obdržely sladkou odměnu. Diplom a medaili
za umístění získali tito žáci: 1. a 2. třída – M. Hofmanová 1., 2. a
3. místo, L. Tmej 3., 2. a 3. místo, F. Lněnička 2., 1. a 3. místo,
N. Francová 1., 2. a 1. místo, M. Olbrich 2. a 1. místo, S. Zejdová
2. a 3. místo. Ve 3. a 4. třídě se děti umístily na těchto místech –
M. Dušková 1.a 2.místo, E. Žroutová 2.místo, E. Kynclová 3. a
2. místo, D. Zejda 1., 3. a 1. místo, J. Vávrová 1., 2. a 1. místo.
Spokojeni se sportovními výkony jsme odjížděli domů.

Kino Sokol Litomyšl
Dne 25.6. 2009 jsme se vydali v tomto školním roce již
naposledy za kulturou. Jeli jsme do litomyšlského kina na novou
pohádku Peklo s princeznou. Jen málokdo z nás ji viděl, a tak
jsme se na ni těšili. Pohádka nás nezklamala. Moc se nám líbila.
Přenesla nás do světa fantazie, dobra a šťastných konců. Našli
jsme tam vše, co má být ve správné pohádce: princeznu, prince,
vodníka, čerta, dobro a zlo. Po kině jsme pokračovali do muzea,
kde byla výstava hraček. Tam si dívky mohly zahrát na
manekýnky a vyzkoušet si různé šaty, sukně, halenky i paruky.
Kluci si zase mohli hrát s různými autíčky, z různobarevných
pneumatik mohli sestavovat různé stavby a prolézat nimi. Také si
zde mohli dát závody v autech na počítači. Byla tu i televize,
kde běžel film o autech. Do školy jsme se vrátili plni nových
zážitků.
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