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DUBEN 
 

DEN ZEMĚ 
 

 
 
Dne 23. 4. 2014 jsme se 

zúčastnili Dne Země, který 

pořádal DDM Litomyšl ve 

spolupráci se Střední školou 

zahradnickou a technickou za 

podpory Města Litomyšl. 

Akce probíhala po celém parku 

vedle Smetanova domu. Na startu 

jsme obdrželi dvě startovací karty 

s mapkou parku, kde byly 

vyznačeny bodované i 

nebodované soutěže a tabulka na 

body. Podle věku jsme byli 

rozděleni do dvou skupin. 

Po celou dobu nám byl přidělen 

student zahradnické školy, který 

se nám věnoval a procházel 

s námi bodované i nebodované 

soutěže. Doplňující hry, hádanky 

a hlavolamy jsme absolvovali již 

bez průvodce. Děti asi nejvíce 

zaujala nízká lanová dráha, 

kterou si mohly projít několikrát. 

Pak se jim líbily „tlapy“, po 

kterých skákali brouci, kteří se 

pohybovali pomocí dvou lan. 

Zaujaly nás taktéž různé rébusy. 

Mohli jsme sledovat i ukázku 

HZS – požární zásah na 

připravené městečko z krabic. 

Tým Tondy Obala měl 

připravené soutěže zaměřené na 

třídění odpadu. Děti ze skupinky 

starších žáků měly velký úspěch, 

protože nejen správně 

odpovídaly, ale s „Tondou“ si 

hezky povídaly o odpadech, 

věděly spoustu zajímavostí o 

problému likvidace odpadu. 

Celé dopoledne se nám moc 

líbilo a doufáme, že se příští rok 

této akce opět zúčastníme. 

 

VELKÉ PŘEKVAPENÍ 
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Dočkali jsme se velkého překva-

pení, když v pátek 25. 4. naši 

školu navštívil jeden z organizá-

torů Dne Země, kterého jsme se 

zúčastnili. Přivezl nám dort, di-

plomy a drobné odměny. Naši 

žáci 3., 4. a 5. třídy skončili ve 

velmi silné konkurenci na krás-

ném 3. místě.  GRATULUJEME! 

 

 

KVĚTEN 
 

VYSTOUPENÍ KE DNI 

MATEK 
 

V pátek 16. května jsme se na 

večer sešli v kulturním domě, 

abychom svým vystoupení podě-

kovali našim maminkám, babič-

kám, tetám a popřáli jim vše 

krásné k jejich svátku – Dni ma-

tek. 

Pásmo složené z tanečků, písni-

ček, básniček a pohádek žáci na-

cvičili pod vedení paní učitelek. 

Nesmíme zapomenout na vystou-

pení pěveckého kroužku pod ve-

dení paní Petry Kubátové. Na-

vštívil nás soubor mladých hu-

debníků ze ZUŠ v Dolním Úje-

zdě. 

Myslím, že se nám celé vystou-

pení povedlo. 

Za odměnu děti dostaly ovocný 

kornoutek, mňam . 

 

 

SOUTĚŽ MIKROREGI-

ONU DESINKA 
 

V pátek 23. 5. se v Dolním Úje-

zdě konal již 14. ročník soutěže, 

do které se pravidelně zapojuje 

13 vesnic mikroregionu s druž-

stvy – mladších a starších dětí. 

Organizátoři se nechali inspirovat 

zimní olympiádou a celé dopo-

ledne jsme strávili pod olympij-

skou vlajkou. Děti po označené 

trase plnily vědomostní úkoly 

z oblasti našeho mikroregionu, 

poznávaly památky jednotlivých 

vesnic, přiřazovaly znaky, psaly 

test, ve kterém mohly ukázat svo-

je „olympijské“ znalosti, odpoví-
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daly na otázky ze zdravovědy a 

problematiky třídění odpadu, 

poznávaly různé rostliny a živo-

čichy. 

Součástí byly i praktické doved-

nosti – děti si vyzkoušely biatlon, 

jízdu v pomyslném bobu. Hodně 

jsme se nasmáli u disciplíny 

„kam to dotáhneš“. Poslední 

praktický úkol byl velmi náročný 

– děti měly nakreslit portrét pana 

starosty. 

Po splnění všech úkolů jsme šli 

na vynikající řízek a s netrpěli-

vostí očekávali vyhlášení výsled-

ků. Bylo to pro nás velkým pře-

kvapením, protože se obě druž-

stva z Vidlaté Seče umístila na 

krásném 3. místě. Obdrželi jsme 

poháry, dětské šampáňo a drobné 

dárky. 

Doufáme, že i v dalších letech 

budou mít naši žáci takový 

úspěch. 

 

 

PASOVÁNÍ NA  

ČTENÁŘE 
 

28. 5. 2014 jsme se zúčastnili se 

žáky z 1. třídy akce, kterou pořá-

dá každý rok Městská knihovna 

Litomyšl. Jedná se o Pasování na 

čtenáře. Prvňáčky uvítala krásná 

beruška se svými kamarády – 

Pipi, Matem a Patem. Ti měli pro 

děti připravené úkoly, které hravě 

zvládly. Za odměnu byli p. Krou-

líkovou všichni pasováni na čte-

náře. Získali pěknou knížku, 

upomínkový list na slavnostní 

událost a čtenářský průkaz do 

knihovny předplacený na celý 

rok. 

 

VÍTEJ NA PALUBĚ 
 

Dne 28. 5. nás navštívili členové 

občanského sdružení HARMO-

NIA UNIVERSALIS s motivač-

ním představením pro žáky 1. 

stupně ZŠ - VÍTEJ NA PALUBĚ. 

Představení nenuceným způso-

bem zpracovává témata: pozdrav, 

slušnost, čas a jeho hodnota, fan-

tazie, čtení knížek, svět techniky. 

Vysvětluje, proč odmítat kouření 
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a jak je v životě důležitá radost a 

pozitivní postoje. 

Všechna témata spojovaly a od-

lehčovaly písničky s moderním 

aranžmá. 

Děti byly vtahovány do děje a 

pak se jejich projevy hodnotily a 

rozebíraly. 

Věříme, že si něco z této preven-

ce patologických jevů děti odne-

sou sebou do dalšího života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 
 

KABARET J. PETRÁŠE 
 

V pátek 6. 6. nás přijel do školy 

navštívit náš „dobrý známý“ pan 

Petráš se svým kabaretem. Při-

pravil si pro nás pohádkový kvíz, 

loutkové divadlo „ O hlídači 

Honzovi“, rozcvičku s písničkou, 

zarecitoval nám svoji vlastní bás-

ničku „SPOLU“ a nedílnou sou-

částí jeho vystoupení byla již 

tradičně pohádka, ve které hrály 

děti – tentokrát to byla pohádka 

„O královně květin“. 

Celé vystoupení bylo veselé a 

děti se smály povídání 

z Popletova, kde rostou v lese 

borůvkové knedlíky, prší lízátka 

a děti se koupou v čokoládě. 

Děkujeme za pěkné chvíle strá-

vené v kabaretu a doufáme, že se 

příští rok opět setkáme. 

 

 

„ŠEL TUDY, MĚL 

 DUDY“ 
 

V pátek 20. června přijeli k nám 

do školy učitelé ze ZUŠ ve 

Žd’áru nad Sázavou L. Drahotský 

a M. Smékalová se svým hudeb-

ně vzdělávacím pořadem. V prů-

běhu poutavého koncertu dětem 
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předvedli 18 hudebních nástrojů 

jako např. různé druhy fléten i 

bezovku, klarinet a basový klari-

net, 3 typy saxofonů, violoncello, 

heligonku, kytaru, bicí i dudy a 

další. 

Děti měly snad největší zážitek 

z toho, že dudy nejen slyšely, 

jaké vydávají nádherné tóny, ale 

také si je mohly pohladit. 

Koncert se nám všem velice líbil, 

protože byl velmi poutavý, veselý 

a poprvé v životě jsme měli mož-

nost, slyšet hrát některé méně 

známé hudební nástroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do kina 
 

V úterý 24. června jsme navštívili 

kino Sokol v Litomyšli a zhlédli 

svižnou i vtipnou animovanou 

komedii Dobrodružství pana Pe-

abodyho a Shermana. 

Pan Peabody je geniální jako 

Einstein, vtipný jako Oscar Wil-

de, odvážný jako Indiana Jones, 

má deduktivní schopnosti Sher-

locka Holmese, styl oblékání 

Jamese Bonda a kulinářské do-

vednosti Zdeňka Pohlreicha. Je 

také světově proslulou celebritou, 

držitelem Nobelovy ceny, olym-

pijským vítězem ve skoku a dese-

tiboji. A navíc je pes. Díky svým 

schopnostem a navzdory tomu, že 

je šelma, adoptoval pan Peabody 

malého kluka Shermana, kterého 

od plenek vychovává tak, jak 

nejlépe umí. Přesto si občas musí 

přiznat, že je to snad jediná věc, 

která mu tak úplně nejde a že má 

co dělat, aby se Shermanem vů-

bec udržel krok. Sherman je totiž 

velmi zvědavý a upřímný, díky 

čemuž se často dostává do různě 

velkých průšvihů. 
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Městské muzeum a galerie 

Polička 
 

25. června žáci naší školy společ-

ně se ZŠ Makov navštívili opět 

Městské muzeum a galerii v Po-

ličce, kde se zúčastnili dvou hra-

vých vzdělávacích programů a to 

Hry a klamy a Co Čech, to muzi-

kant. 

Výstava Hry a klamy nabízí ex-

ponáty pocházející z libereckého 

zábavně – naučného science cen-

tra iQpark. Děti zde našly šest 

desítek interaktivních exponátů. 

Jejich výběr byl vzhledem k po-

slání výstavy zaměřen více na 

hravé a zábavné než naučné ex-

ponáty. Výstava je posílena o 

dvanáct velkých interaktivních 

exponátů zaměřených na lidské 

smysly. 

 

 

Druhá výstava Co Čech, to muzi-

kant se vztahuje k Roku české 

hudby 2014 jako příležitost 

k intenzivní propagaci české 

hudby doma i v zahraničí.  

Tento vzdělávací program je 

umístěn do historické školní tří-

dy, kterou navštěvoval poličský 

rodák skladatel Bohuslav Marti-

nů. V této třídě se na čas „zabyd-

lela“ řada jeho kolegů-skladatelů 

napříč staletími od renesance po 

současnost. Děti nahlédly tak do 

doby českých venkovských kan-

torů, kteří významně přispěli ke 

zrodu úsloví „Co Čech, to muzi-

kant“ nebo „Čechy – konzervatoř 

Evropy“. V hudební dílně si žáci 

prohlédli historické hudební ná-

stroje např. čembalo, housle, kon-
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trabas atd. a také vyslechli pouta-

vý poslech jejich krásné hudby. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stavebnice GEOMAG 
 

Již tradičně koncem školního 

roku nás navštívila paní Balvíno-

vá s velmi oblíbenou magnetic-

kou stavebnicí Geomag.  

Děti se s nadšením a velkou fan-

tazií pustily do stavění a vznikaly 

zajímavé obrazce, tvary nebo 

objekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6. Rozloučení s 5. třídou  
 

Poslední den školního roku jsme 

se rozloučili se žáky 5. třídy, kteří 

odcházejí do 6. třídy ZŠ Moraši-

ce. Na památku na naši školu 

dostali pěknou knížku s věnová-

ním.  

Jsou to zprava: Simona Skokano-

vá, Ondřej Hanus, Žaneta Dub-

cová, Leoš Stráník, Nikola Ště-

pánková a Adam Zejda. 

Přejeme jim hodně dalších škol-

ních úspěchů.  

 

 
 

POHODOVÉ PRÁZDNINY ! 


