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Pasování prvňáčků na
čtenáře

KVĚTEN
Vystoupení dětí ke
Dni matek

Dne 25. 5. se konalo
v Městské
knihovně
v Litomyšli tradiční pasování na čtenáře. Žáci 1. třídy
museli předvést své čtenářské dovednosti, aby mohli
být pasování. Při plnění jednotlivých úkolů je doprovázely postavičky - Večerníček, kočička a detektiv a
pomáhaly jim s úkoly. Po
splnění byli žáci pasováni a
obdarováni Pamětním listem, pěknou knížkou od Jiřího Žáčka – Odemyky zamyky a volným vstupem do
knihovny na 1 rok. Knihu i
vstup do knihovny zaplatila
naše škola jako dárek pro
žáky. Přejeme žákům 1. třídy, aby využili svých čtenářských dovedností a přečetli
si nějaké pěkné knížky.

V pátek 15. května se konalo
vystoupení žáků naší školy
k oslavě svátku Dne matek.
Děti si připravily pásmo
básniček, písniček, tanečků a
také minioperu Červená
Karkulka od J. Uhlíře a Z.
Svěráka.
Kromě dětí z naší školy
v programu také vystoupili
žáci ZUŠ Dolní Újezd se
svým instrumentálním souborem, kterým také doprovázeli děti při pohádce Červená Karkulka.
Všichni dostali za své milé
vystoupení sladkou odměnu.
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v Litomyšli, kde právě probíhá výstava stavebnice
Merkur. Každý z nás se
bezpochyby v dětství s touto
stavebnicí setkal a výstava
dokazuje, že Merkur přežil
celá desetiletí a je nadčasový.
Jiří Mládek, který stavebnici
Merkur zasvětil předchozích
třicet let svého života, při
prohlídce výstavy návštěvníkům umožnuje obdivovat
celou řadu sestavených modelů, například Eiffelovu
věž, obrovské ruské kolo,
merkurovský
vláček
s kolejištěm, lodě, auta, rypadla, dokonce i věrné modely známých staveb.
Prezentována je také celá
historie stavebnice, dobové
fotografie, prospekty a plány.
Součástí výstavy je velká
herna pro děti i dospělé, kde
si návštěvníci mohou vybrat
z dvaceti stavebnic a sami si

ČERVEN
Výstava stavebnice
Merkur

Ve středu 10. června jsme se
školní družinou navštívili
Regionální
muzeum
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sestavit merkurovský model
podle svých představ.
Děti se s radostí vrhly na
díly stavebnice a začaly také
zkoušet postavit nějaký model. Vůbec se nám nechtělo
odcházet na autobus. Výstava se nám moc líbila.

metalofonu také dudy, harfu
i vozembouch. Žáci si je
mohli osahat, na některé si
i vyzkoušet zahrát. Hudebníci žáky aktivně zapojovali
do programu.

Hudební vystoupení
Dne 19. 6. k nám přijeli učitelé Miroslava Smékalová a
Leoš Drahotský ze Základní
umělecké školy ve Žďáru
nad Sázavou. Přivezli sebou
spoustu hudebních nástrojů,
které nám postupně představovali. V průběhu hudebního pořadu zazněly ukázky
např. od W. A. Mozarta –
Malá noční hudba, B. Smetany – Libuše, Blaník, Vltava, ale zahráli nám i lidové
písničky a tzv. Ptáčka, na
který jsme si i zatančili. Děti
měly možnost zblízka poznat kromě klarinetu, flétny,

Fotbalový turnaj v Dolním
Újezdě
V úterý 23. června se chlapci
z 1. – 4. třídy zúčastnili nultého ročníku Poháru v malé
kopané BAMBINI CUP
2015, kterou pořádal Fotbalový oddíl TJ Sokol Dolní
Újezd.
Přihlásilo se celkem 6 týmů
z Trstěnice, Čisté, Osíka,
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Vidlaté Seče a dva týmy z
Dolního Újezdu. Ke každé
škole byl přidělen také odborný poradce, který byl nápomocen při vedení mužstva
v zápase. Naší škole byl přidělen Pavel Heinisch, který
se snažil chlapcům poradit a
motivovat k co nejlepšímu
výkonu. Po odehraných
dvou zápasech v základní
skupině, nás čekalo utkání
z Osíkem o 3. místo. Chlapci
statečně bojovali o umístění,
ale ve velmi náročném zápase nezdolali výborný a početný tým z Osíka a umístili
se na krásném 4. místě.
Chlapcům moc gratulujeme
k jejich výkonu.

1. ROČNÍK IZS
Dne 23. června 2015 jsme se
zúčastnili 1. ročníku IZS
v Litomyšli.
Byl plný různých činností a
ukázek práce policie, hasičů
a záchranné služby.
Jako první jsme mohli sledovat přílet vrtulníku Policie
České republiky. Pilot nás
pak stručně seznámil s tím,
k čemu se tento vrtulník nejčastěji užívá, jak často a
ukázal nám i jeho technické
vybavení. Děti si ho pak
prohlédly zblízka.
Pak jsme se přesunuli na
hřiště SZTŠ, kde jsme sledovali ukázky výcviku policejních psů. Obdivovali jsme
jejich poslušnost, dovednosti
a zadržení pachatele trestní
činnosti.
Jako další akci jsme viděli a
byli i poučeni o práci záchranné služby.
Děti si
mohly vyzkoušet na figuríně, jak se provádí srdeční
masáž a prohlédnout si vy4
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bavení sanitky rychlé záchranné služby.
Viděli jsme i zásah Jednotky
rychlého nasazení Policie
České republiky, dále hasičský útok, který nám předvedli dobrovolní hasiči
z Desné.
Většina z nás poprvé viděla
stimulátor nárazu. Jedná se
vlastně o auto, které couvá a
pak narazí na barieru a několikrát se na speciální tyči
otočí kolem dokola. Toto si
mohly děti vyzkoušet, aby
poznaly sílu nárazu. Samozřejmě, že tento náraz byl
velice tlumen oproti skutečnosti.
Jednotka hasičského sboru
měla připravený program,
který se týkal jejich činnosti
při autohavárii.
Také jsme byli seznámeni
s tím, bylo nám to i předvedeno, co dělat, když doma
vypukne od pánve s olejem
požár.

Děti si mohly sedat do
hasičských aut, do aut státní
i městské policie, prohlížet
si různé přístroje a náčiní,
které tyto sbory používají.
Byla zde i možnost občerstvení. Počasí nám vyšlo a
všem se tato akce líbila.
Doufáme, že se na ni příští
rok zase podíváme.

Kino
Dne 24.6 jsme jeli do Kina
v Litomyšli, kde jsme zhlédli pohádku Sedmero krkavců. Jedná se o novou pohádku, kterou režírovala Alice
Nellis na motivy Boženy
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Němcové. Pohádka je nádherná, romanticky laděná.

cyklistická soutěž. V pátek
26. června většina dětí dorazila do školy na kole.
Nejdříve si oprášily své znalosti pravidel silničního provozu interaktivním testem na
internetu a po té jízdou
zručnosti na školním hřišti,
kde musely zvládnout osmičku, slalom nebo jízdu
v koleji na čas.
Po velkém zápolení ve dvou
jízdách byli vyhlášeni ti nejšikovnější a nejrychlejší soutěžící a samozřejmě za snahu
všichni oceněni sladkou odměnou.

Pohádka pro děti z
MŠ Jarošov
Ve čtvrtek 25. 6. přijely
k nám do školy na pozvání
děti z MŠ Jarošov. Žáci dětem zahráli a zazpívali minioperu od J. Uhlíře a Z. Svěráka Červená Karkulka. Po
pohádce si děti z mateřské
školy chvilku zahrály v naší
ŠD a po svačince vyrazily
pěšky zpět do Jarošova.

Dopravní soutěž
Přejeme všem krásné a
pohodové prázdniny.

K závěru školního roku nemohla chybět každoroční
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