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procházku.
Cestou
děti
jmenovaly hlavní znaky jara,
které zahlédly v přírodě. V lese
jsme
pozorovali
stromy,
poznávali jsme je podle tvaru a
kůry, na zahrádkách jsme
jmenovali jarní kytičky. Děti se
nemusí učit jen v lavicích, ale
aktivně i v přírodě.
Bylo to
zábavné a poučné cestování.

BŘEZEN
Zelený jarní
den
Vítání jara
probíhalo na
naší
Základní škole ve Vidlaté Seči
netradičním způsobem. V rámci
celoročního projektu Les ve škole
dostaly děti úkol, přijít do školy
v oblečení zelené barvy, aby nám
to co nejvíce připomínalo
nadcházející jaro. Mile nás děti
překvapily. Nenašel se nikdo, kdo
by na to zapomněl a něco
zeleného
neměl
na
sobě.
Nejúspěšnějšími zelenými žáky
byli: Šárka Svobodová z 1. třídy
se 12 zelenými věcmi, ze 2.třídy
Simona Skokanová se 13, ze
3.třídy Markéta Hofmanová a
Fanda Lněnička se 6 zelenými
věcmi, Natálie Francová ze
4.třídy s 11 a absolutním vítězem
se stala žákyně 5.třídy Michaela
Dušková, která měla na sobě 51
věcí zelené barvy.
Všichni žáci dostali Diplom za
reprezentaci své třídy ve školním
projektu Les ve škole.
Po nezbytné kontrole oblečení
jsme se s dětmi vydali na jarní

„Hodina zpívání – zkoušení“
Ve čtvrtek 24. března jsme
navštívili Smetanův dům v
Litomyšli, kde jsme měli
možnost zhlédnout pořad pro děti
skladatele
Jaroslava
Uhlíře
„Hodina zpívání – zkoušení.“
Během
hodinového
komponovaného pořadu si děti
zazpívaly
za
klavírního
doprovodu samotného autora
Jaroslava Uhlíře známé písně a
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texty Zdeňka Svěráka, jako jsou
skladby „Každý den“, „Není
nutno“,
„Loupežnická“,
„Narozeninová“, atd.
Během vystoupení se děti aktivně
zapojovaly do pořadu. Hádaly
z
filmů,
ukázky písniček
poznávaly různé známé zvuky
nebo vymýšlely text k nové
písničce.
Děti nadšeně zpívaly během
představení a s radostí a
úsměvem odjížděly zpět do
školy.

bezpečnou chůzi, jízdu na kole a
orientaci v silničním provozu.
Děti si zopakovaly to, co již znají
z vyučovacích hodin, tj. jak se
správně na silnici chovat, jaké
základní vybavení má mít kolo a
poznávaly i dopravní značky.
Pan Zajíček dětem promítal i
modelové situace a děti určovaly,
jak by se správně zachovaly.
Nakonec měl pro starší žáky
připravený test, který společně
děti vyřešily.
Toto byla teoretická část výuky
dopravní výchovy a v červnu nás
čeká druhá část, která proběhne
ve Vysokém Mýtě na dopravním
hřišti. Tam si děti prakticky
vyzkouší jízdu na kole řízenou
semafory. Moc se již na to těší.

Velikonoce
v knihovně.
První
výstava
modelů – nejen
letadel
Ve středu
13. dubna jsme se ŠD uskutečnili
výlet do Litomyšle. Nejdříve
jsme zašli do městské knihovny,
kde se konala tradiční akce
„Velikonoce
v knihovně“
s možností nákupu jarních vazeb

DUBEN
Dopravní výchova
V rámci
výuky
dopravní výchovy
nás navštívil pan
Zajíček z Vysokého
Mýta, který vyučuje dopravní
výchovu
zaměřenou
na
2

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

a
dekorací
z nejrůznějších
Nechyběly
také
materiálů.
výtvarné hrátky pro děti jako
např. malování perníčků nebo
korálkové zdobení vajíček či
ptáčků.
Potom jsme se přesunuli do
Lidového domu, kde se v tento
den otevírala výstava modelů
letadel,
lodí
a
dalších
modelářských aktivit, pořádaná
Spolkem leteckých modelářů
Litomyšl, Letecko-modelářským
klubem Litomyšl, DDM Litomyšl
a Pedagogickou školou Litomyšl.
Celkem bylo vystaveno přes 60
velmi zajímavých exponátů a ty
největší vážily až 13 kg. Výstavu
také provázela fotodokumentace
a projekce z činnosti členů klubu
s komentářem.
Výstava byla velmi zajímavá a
převážně kluky nadchla jízda
autíčkem na ovládání.

Velikonoce i pravěk v muzeu
v Poličce
V předvelikonoční
době
jsme
navštívili Muzeum
v Poličce, kde si
pro děti připravili
tematickou výstavu
ve třídě Bohuslava Martinů
s názvem Od masopustního veselí
k Velikonočnímu pondělí aneb
Jak dříve lidé prožívali období
masopustu, půstu a Velikonoc.
Paní průvodkyně dětem přiblížila
zvyklosti a tradice spojené
s obdobím přicházejícím po
svátku Tří králů – masopustem,
velkou
dobou
postní
a
Velikonocemi. Děti si zde
prohlédly originální masopustní
masky a dozvěděly se o jejich
symbolice. Nyní už také víme, že
každá postní neděle má své
charakteristické
pojmenování.
První neděli se říká Černá, jiná je
Kýchaná či Smrtná.
Další zajímavou výstavou, kterou
jsme v muzeu navštívili, byla
dotyková výstava Od doby
kamenné do doby slovanských
hradišť. Dále byla tato výstava
doplněna výstavou „Šaty dělaj
pračlověka“,
která
vznikla
v Muzeu hlavního města Prahy.
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Žáci měli jedinečnou příležitost
sáhnout si na vystavené exponáty
– repliky i originály staré několik
tisíc let, např. kostěné šídlo
z mladší doby kamenné staré
7000 let. Děti si osahaly také
repliky zbraní a nástrojů, které
lidé používali při lovu nebo
vaření. Děti se mohly vžít do
role našich předků a vyzkoušet si
tkaní na vertikálním stavu nebo
mletí obilí mezi dvěma kameny.
Obě výstavy byly pro nás velmi
zajímavé a poučené i díky
poutavému výkladu průvodkyň.

maminek. Obecní úřad ve Vidlaté
Seči připravil tuto oslavu Dne
matek na pátek 6. května. Děti
společně s p. učitelkami nacvičily
asi hodinové vystoupení, ve
kterém
zazněly písničky
Z. Svěráka a J. Uhlíře. Děti také
recitovaly básničky, tančily a
zahrály pohádku „Princové jsou
na draka“.
Po
skončení
programu
obdarovaly děti své maminky,
babičky i tetičky vlastnoručně
vyrobeným přáníčkem.
Pasování na čtenáře
25. květen byl pro žáky z 1. třídy
slavnostním. Tento den jsme byli
pozváni do Městské knihovny
v Litomyšli, kde bylo pro
prvňáčky připraveno překvapení.
Celý rok se děti učily písmenka,
učily se číst slabiky, slova i celé
věty. Odměnou pro ně bylo
pasování na čtenáře. Děti dostaly
pěknou knížku, kterou si již
mohou přečíst a průkazku do
litomyšlské knihovny, kam si
mohou chodit půjčovat knihy.

KVĚTEN
Besídka ke
Dni matek
Každým
rokem
si
druhou neděli
v květnu
připomínáme

svátek

všech
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navštívil ve škole a vysvětloval
pravidla silničního provozu. Dnes
děti rozdělil do dvou skupin,
první skupina se dívala na
výukový program se zaměřením
na dopravní výchovu, druhá
skupina si zatím prakticky
zkoušela jízdu na kole podle
značek a semaforů. Pak se obě
skupiny vystřídaly.
Nakonec žáci čtvrté a páté třídy
napsali test. Všichni ho zvládli,
proto průkaz cyklisty. Doufáme,
že příští rok se na hřiště opět
podíváme.

Mikroregion Desinka
V pátek 27. 5. se konalo soutěžní
klání dětí 1. a 2. stupně
základních
škol
13
obcí
zapojených do Sdružení obcí
mikroregionu Litomyšlsko –
Desinka. V letošním roce se
pořadatelem této soutěže zhostila
obec Osík. Děti změřily síly
nejen
ve
znalostech
mikroregionu,
ekologie,
poznávání fauny a flory, první
pomoci, ale také ve sportovních
disciplínách
jako
zdolávání
hasičských překážek, chůze na
chůdách, jízda zručnosti na
koloběžce, střelba na branku atd.
Děti z naší školy se umístily na
krásném druhém místě a touto
cestou
jim
ještě
jednou
gratulujeme.

ČERVEN
Návštěva dopravního hřiště
Jako minulý rok, tak i letos jsme
se vydali na dopravní hřiště ve
Vysokém Mýtě. Ráno jsme jeli
linkovým
autobusem
do
Litomyšle a pak pokračovali do
Vysokého Mýta. Tam se nás na
hřišti ujal pan Zajíček, kterého již
známe, neboť nás v zimě

Hrajeme
si
stavebnicí
GEOMAG
Ve středu 22. června nás
navštívila p. Balvínová, která pro
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se skrývaly hudební nástroje. Paní
učitelka vždy dětem dala hádanku,
podle které děti poznaly, z jaké
pohádky bude následující skladba.
Když to uhodly, rozlouskl se jeden
oříšek a za ním se objevil nástroj, na
který některé z dětí zahrálo.
Vystupovali zde i dva žáci z naší
školy - Míša Dušková na flétnu a
Martin Olbrich na kytaru. Mezi
jednotlivými skladbami vždy tančily
i malé ,,veverky“ z tanečního oboru.
Představení se nám moc líbilo a
doufáme, že nás děti z ,,Zušky“ zase
příští rok navštíví.

děti
přivezla
magnetickou
stavebnici Geomag. Děti během
dvou hodin tvořily zajímavé
obrazce pomocí této stavebnice.
Ta se jim tak zalíbila, že neradi
svá dílka bořila a uklízela zpět do
krabic. Už se těšíme, že nás
p. Balvínová navštíví i v příštím
školním roce.

Čertova nevěsta

Poslední týden školy a čekání na
prázdniny jsme si zpříjemnili
návštěvou
kina
Sokol
v Litomyšli. Pohádka Čertova
nevěsta je zfilmována podle
pohádky
Boženy
Němcové
Spravedlivý Bohumil a obsahuje
vše, co má mít každá správná
pohádka. Tedy lásku, odvahu,

Výchovný koncert
Ve čtvrtek 23. 6. se naše škola
dočkala zvláštní události. Poprvé nás
navštívili žáci ZŠU Dolní Újezd a
ukázali nám, co všechno se zde
naučili. Vystupovali v tělocvičně,
kterou vyzdobili krásnými obrázky
s pohádkovými postavičkami a
velkými obrázky oříšků, za kterými
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dobro, zlo a hlavně šťastný
konec.
Po pohádce jsme navštívili
cukrárnu a koupili si zmrzlinu.
Někdo jel z Litomyšle rovnou
domů a my ostatní jsme se vrátili
na oběd.
Tak takto jsme prožili poslední
pondělí v tomto školním roce.

Záchranné
stanice
návštěva
živočichů a Ekocentra Pasíčka,
kde jsme se zapojili do projektu
„Rozvoj
environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v
záchranné stanici Pasíčka“. Tento
projekt je spolufinancován z
Evropského sociálního fondu
(Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – OP
VK) a státního rozpočtu České
republiky.
Z 6 vzdělávacích programů jsme
si vybrali program o ochraně
obojživelníků. V teoretické části
jsme se seznámili s celoročním
životem
obojživelníků,
s překážkami,
kterým
musí
zvířata čelit, způsobem pomoci
obojživelníkům
–
čištěním
drobným
vodních
ploch,
budování nových, ochrana při
tahu přes komunikaci. Dále jsme
se také seznámili s životním
cyklem obojživelníků, biotopy
jednotlivých druhů, způsoby
ohrožení, ničením rozmnožišť
nebo
praktickou
ochranou
živočichů.
Po vyčerpávajících informacích
jsme zhlédli záchrannou stanici,
jejímž hlavním posláním je léčba
poraněných
a
oslabených
živočichů
s
následným

Záchranná
stanice
a
živočichů
Ekocentrum
Pasíčka
Posledním celodenním výletem
v tomto školním roce byla
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navrácením zpět do přírody. Z
tohoto důvodu zde vyrostlo
uskupení různých léčebných
voliér a kotců, zejména pro
ptáky, kteří tvoří největší část
pacientů zařízení (např. vrány,
havrani, sojky, straky, poštolky,
výři, čápi atd). Kromě ptáků jsme
také viděli lišky, veverky,
jezevce, kuny, rysa nebo divoká
prasata.
Náš výlet dále pokračoval
návštěvou cukrárny v Nových
Hradech a pěší procházkou zpět
do školy. Příjemně unaveni jsme
odjížděli domů.

Jízda zručnosti na kole
Ve středu 29. 6. nás ve škole ještě
čekala soutěž zručnosti v jízdě na
kole. Po třídách jsme si
vyzkoušeli, jak je na tom každý
z nás.

Od září v novém
Naše škola získala z Operačního
pro
programu
Vzdělávání
konkurenceschopnost
spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu
větší obnos peněz, ze kterého
jsme mohli zmodernizovat výuku
na naší škole. Byly zakoupeny
nové žákovské počítače a
instalovány interaktivní tabule.
To vše přispěje k zajímavější a
poutavější výuce na naší škole.
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