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KVĚTEN
10.5. 2010
Tento den jsme byli v Šemberově
divadle ve Vysokém Mýtě. Zde
jsme
zhlédli
divadelní
představení Baví tě Kuk a Cuk.
Jednalo se o pořad Hudebního
divadla, který je tvořen pásmem
hudby, písniček, scének a
klaunských hudebních výstupů.
Děti se přesvědčily o tom, že Kuk
umí hrát na klávesy, trumpetu,
ale i na zcela netradiční nástroje,
jako např. ovčí zvonce. Děti
samotné se také představení
zúčastnily. Zpívaly a také hrály
na podiu na hudební rytmické
nástroje. Nejšikovnější dostaly
odměnu.

Den otevřených dveří složek
IZS v Litomyšli
Dne 12. května jsme se zúčastnili
Dne otevřených dveří složek IZP
v Litomyšli.
Příslušníci policie z Obvodního
oddělení v Litomyšli společně
s kolegy
z Hasičského
záchranného sboru, Městské policie a Rychlé záchranné služby
nám zpřístupnili své pracoviště a
představili náplň své práce.
Seznámili nás také s ukázkami
techniky, kterou při své činnosti
používají, výstroj apod.
Nejprve jsme navštívili místní
budovu Policie. Zde jsme si
prohlédli místnost, která slouží
k výslechu, celu předběžného
zadržení, policisté nám předvedli
kamery, které monitorují různá
místa v Litomyšli a policejní auta
s jejich vybavením. Pak jsme
přešli na oddělení Městské
policie. I tady nám předvedli
svou náplň práce. Mohli jsme
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vidět kamery, kterými se
kontrolují řidiči, zda dodržují
předepsanou rychlost, kamery,
které také monitorují město a
pomůcky, které slouží k odchytu
zatoulaných psů.
Hasiči nám také ukázali svou
výzbroj, kterou používají při
úniku
jedovatých
plynů,
uniformy, které nosí běžně na
základně,
obleky, které si
obléknou při zásahu u ohně. Děti
měly také možnost se svést po
tyči, kterou hasiči mají v budově
a používají ji k rychlejším
přesunům. Prohlédli jsme si také
hasičská auta a nakonec jsme
viděli, jak se pomocí speciálních
nůžek záchranáři mohou dostat
rychle
ke
zraněnému
při
autonehodě.
Všichni
příslušníci
IZS
v Litomyšli se k dětem chovali
velmi hezky, odpovídali jim na
jejich všetečné otázky a snažili se
jim splnit každé přání. Den
otevřených dveří se nám velmi
líbil a doufáme, že až se bude
konat příště, budeme se ho moci
zúčastnit. Všem, kdo se na tomto
projektu podíleli, patří velký dík.

Den matek
V pátek 14.5. pořádal Obecní
úřad ve Vidlaté Seči oslavu Dne
matek. My jsme si připravili asi
hodinové vystoupení. Děti zde
zpívaly,
tančily,
recitovaly
básničky, hrály pohádky. Na
maminky,
konec
přítomné
babičky, ale i tetičky obdarovaly
vlastnoručně
vyrobeným
přáníčkem a růžičkou, kterou
zakoupil místní obecní úřad.
Dětem děkujeme za pěkné
vystoupení.
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Všem žákům 1.třídy přejeme, aby si
vždycky našli čas na přečtení nějaké
krásné knížky.

Pasování na čtenáře
2.červen byl pro žáky 1.třídy dnem
slavnostním.
Tento den jsme
navštívili
Městskou
knihovnu
v Litomyšli, kde na prvňáčky čekaly
pracovnice knihovny a měly pro ně
připravené velké překvapení. Děti
měly za úkol splnit různé úkoly,
jako např. přečíst Karkulce úryvek
z pohádky a pak poznat její název,
seřadit postavičky z pohádky O řepě
tak, jak tahaly řepu a další. Když se
všem dětem podařilo, přišlo na řadu
to velké překvapení – slavností
pasování na čtenáře.
Děti poklekly před pohádkovou
postavičku ,,Kočičku,“ která jim
poklepala kouzelným klíčem na
rameno a pasovala je tak na čtenáře.
Každý
z dětí
obdržel
také
upomínkové předměty, knížku od
naší školy a také důležitou průkazku
do Městské knihovny, aby si mohl,
když už umí číst, chodit půjčovat
knížky.

Děti na dopravním hřišti
V úterý 22.6. jsme se vydali na
Autodrom do Vysokého Mýta. Zde
byla pro děti připravena dopravní
výchova. Nejprve zhlédly film o
tom, jak se mají chovat na silnici, co
znamenají
jednotlivé
dopravní
značky, co musí mít kolo, abychom
mohli s ním vyjet na silnici, ale také
o tom, jak je na hlavě důležitá
helma. Potom si šly děti prohlédnout
dopravní
hřiště
s dopravními
značkami, semaforem, s přechody
pro chodce. Po důležité instruktáži
si děti půjčily kola, nasadily helmy a
vyjely. Některé děti plnily úkoly
chodců, ostatní jezdily. ,,Dospěláci‘‘
je pozorovali a upozorňovali na
chyby, které na silnicích děti
udělaly. Některé děti zapomínaly
zastavit na stopce, jiné se špatně
zařadily před křižovatkou a některé
děti nám dokonce zpočátku jezdily i
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v protisměru. Všechny se vystřídaly
jak v roli chodce, tak v roli cyklisty.
Pro méně zdatné cyklisty byly
připraveny k zapůjčení i koloběžky.
Doufáme, že tato teoretická i
praktická dopravní výchova byla pro
děti přínosem a že jejich další najeté
kilometry budou bezpečné a bez
úrazů.

vyrobenými z klacíků, kamínků i
trávy a schovávaly různé úkoly pro
ostatní. Další dvě skupiny dětí plnily
úkoly.
Když se vrátila i třetí
skupina, společně se děti pustily do
hledání ukrytého pokladu. Děti
byly v pátrání velmi šikovné a po
chvíli objevily v pískovišti truhličku
plnou dobrot. Hned si na sladkostech
pochutnaly.
Turistický výlet
V pondělí 28.6. jsme se vydali na
výlet
do
nedalekých
pěší
Vranic.Ráno jsme se nechali zavést
linkovým autobusem do Jarošova a
odtud jsme šli kolem Panského stolu
do Budislave. Tam jsme v lese
posvačili a kolem Panských rybníků
jsme došli do Vranic a dál jsme
pokračovali
po
turistických
značkách do Roudné. Cestou kolem
starého koupaliště jsme došli až do
Nových Hradů. Tam děti měly
slíbenou
návštěvu
zámecké
cukrárny. Zde si děti koupily
sladkou zmrzlinu a odpočinuly si
v krásném zámeckém parku. Po té
na nás čekala jen cesta opět
linkovým autobusem domů.

Školní šipkovaná
Na jeden z posledních dnů školního
roku jsme pro děti připravili velmi
oblíbenou hru šipkovanou. Děti se
rozdělily do tří skupin. První
skupina
připravovala
cestu
namalovanými šipkami křídou nebo

4

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

29.6. - Vystoupení Mirka Koupila
Téměř na konec školního roku jsme
měli pro děti připravený dárek –
vystoupení Mirka Koupila. Ten,
jako vždycky, nezklamal. Děti
pobavil
a roztancoval veselými
písničkami.
Vystoupení
dramatického
kroužku
Děti, které chodí do dramatického
kroužku, si připravily s paní
učitelkou vystoupení pro rodiče.
Předvedli dvě pohádky. Ti mladší
zahráli pohádku O dráčkovi a ti
starší hráli pohádku Princ a
Večernice. Vystoupení se nám moc
líbilo a přejeme jim další herecké
úspěchy.

Plánované akce na příští školní
rok
-

Dětem přejeme krásné prázdniny
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Výlet vlakem do Prahy –
akce Dráhy
Výlet rodičů s dětmi –
Dinopark Vyškov
Plavecký výcvik
Vánoční besídka
Karneval
Den matek
Škola v přírodě
Sběr starého papíru

