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Děti se nastrojily do krásných
kostýmů a vydaly se spolu s rodiči vstříc několikahodinovému reji
masek, tanci a soutěží. Nechyběla
ani tombola, ve které byla spousta výher.
V občerstvení si děti mohly koupit nějaký ten pamlsek a limonádu na zahnání žízně.
Domů se opět nikomu nechtělo, a
proto si příští rok karneval zopakujeme.

LEDEN

Čas běží jako voda…a je tady
nový rok, tentokrát se „13“ na
konci. Doufám, že nám 13 přinese samé dobré zprávy…, přejme
si hodně zdraví, štěstí, lásky a
úspěchůϑ.

Šmoulí zápis do
první třídy
Dne 21. ledna proběhl na naší
škole zápis do první třídy. Rodiče
s dětmi uvítali tolik populární
Šmoulové. Nejprve nastoupili a
představili se veselou písničkou.
Pak každý Šmoula dětem vyprávěl, co rád dělá. Pro budoucí
prvňáčky měl každý Šmoula připravený úkol, který předškoláci
splnili. Poznávaly se například
geometrické tvary, barvy, počítaly se kostky, a povídalo se o
pohádkách. Budoucí školáci také
ukázali v tělocvičně své pohybové dovednosti. Tam zkoušeli, jak
se zachází s florbalovou hokejkou, chodí po lavičce a skáče do

Karneval

Druhý lednový víkend letos patřil
karnevalu.
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dálky. Za každý splněný úkol děti
obdržely razítko a nakonec velikou jedničku. Děti si také odnesly
na památku drobné dárky.

Paní učitelky byly pro děti „přítel
na telefonu“ v případě, že si děti
nebyly příliš jisty.
Celý program jsme si moc užili a
pořádně se zasmáli, což je dobře,
protože smích léčíϑ.
Na úplný závěr jsme si ještě mohli od pana Petráše zakoupit jeho
knihy, samozřejmě s podpisem a
věnováním.

Kabaret pana Petráše

ÚNOR
Bruslení v Litomyšli

Pololetní vysvědčení bylo tady a
za půl roku snažení ve škole jsme
měli pro žáky nachystané překvapení. Do školy za námi přijel
pan Petráš se svým kabaretem.
Měl pro nás připravenou pohádku
O perníkové chaloupce….a kdo
vystupoval v té pohádce???, no
přece naši žáci. V jednoduchých
převlecích se z nich rázem stali
herci – Jeníček, Mařenka, ježibaba, tatínek a maminka.
Po skončení pohádky jsme si
ještě zasoutěžili o drobné dárky.

V rámci tělesné výchovy jsme
jezdili od 13. února do 13. března
bruslit na zimní stadion.
Linkovým autobusem jsem se
dopravili do Litomyšle, kde jsme
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měli rezervovanou celou lední
plochu jen a jen pro sebe.
Spousta dětí bruslit už uměla, ale
našly se i děti, které stály na bruslích úplně poprvé. U nich byly
během našich návštěv na zimním
stadionu vidět velké pokroky.
Nejdříve se bály na led jen vstoupit, potom zkoušely bruslit
s brankou nebo kolem mantinelu.
Nakonec se pustily a samy bruslily přes celé kluziště.
Rozvoj sportovních aktivit budeme u dětí dále podporovat a
budeme se těšit z jejich dalších
úspěchů.

ží, jako například židličkovaná,
tanec s balónkem, praskání balónků přivázaných k noze aj. Na
vítěze jednotlivých soutěží čekaly
drobné odměny.
Byla vyhlášena dámská volenka,
zatančili jsme si společně „ptačí
tanec“ – to byla super zábava,
tančili jsme na písničky Michala
Davida a jiných oblíbených zpěváků.
Taneční dopoledne jsme si moc
užili, celou školou zněl smích a
veselé písničky.
Doufám, že si všichni přišli na
své a při další diskotéce se budeme zase dobře bavit.

Valentýnská diskotéka
Dovádění na sněhu

V pátek 15. února, den po svatém
Valentýnovi, se konala u nás ve
škole
VALENTÝNSKÁ
DISKOTÉKA. Žáky čekala celá řada soutě-

Nová nadílka sněhu nám umožnila jít si zabobovat a jinak se vy3
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dovádět na studené běloučké peřině.
Po obědě jsme si na sebe oblékli
kombinézy, čepice a rukavice a
vydali jsme se na kopec u jídelny.
Krásně sněžilo a rtuť teploměru
ukazovala těsně pod nulu, prostě
ideální počasíčkoϑ.
Odvážnější děti si vyrobily malý
skokanský můstek, jiné opatrně
sjížděly kopec.
Kluci si zahráli i koulovačku.
Celé odpoledne strašně rychle
uteklo, dětem zářila očka a tváře
měly jako dvě jablíčka.
Škoda, že takových hezkých
zimních dnů letos moc nebylo,
protože pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý a hlavně moc primaϑ.

Ukázka dravých ptáků

22. 2. 2013 k nám do školy přijel
pan Šulc, který nám pěkně povídal o dravých ptácích a jiných
volně žijících zvířatech, přivezl
nám ukázat výra velkého, poštolku hnědou, orla skalního, orla
mořského, čápa bílého. Dokonce
jsme na vlastní oči viděli lišku
obecnou. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí, např., proč
se vrací ptáci z teplých krajů –
v našich podmínkách je na jaře
déle světlo, proto mohou ptáci
delší čas lovit hmyz pro svá mláďata. Také už víme, jak se chovat, když najdeme poraněného
čápa – nesmíme ho chytat, protože útočí zobákem na oči. Viděli
jsem, jak vypadá peří výra, proč
je zubaté jako pilka a mnoho dalších zajímavostí ze života ptáků a
zvířat.
Velkým zážitkem pro nás bylo,
když se nám někteří ptáci vznášeli přímo nad hlavami.
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Na závěr povídání jsme pana
Šulce zasypali spoustou všetečných otázek, na které se snažil
odpovědět.
Tato beseda byla opravdu zajímavá a moc se nám líbila.

Dále jsme se zapojili do projektu
ČTENÍ POMÁHÁ, tento projekt
podporuje čtenářské dovednosti
žáků. Pokud žák přečte knížku a
v zápětí správně odpoví na otázky na internetu, přispívá automaticky částkou 50,-Kč vybrané
organizaci. Už se nám do rukou
dostalo poděkování od záchranné
stanice FALCO a od charity
LOUTKY V NEMOCI a další.
Věříme, že děti budou i nadále
číst a tím pádem také přispívat
dobré věci.

BŘEZEN
Poděkování
Divadlo paní Frištenské

Letos se naše škola zapojila hned
do několika projektů, jako např.:
SIDUS – na pomoc vážně nemocným dětem, CPK-CHRPA –
na výcvik koňů pro terapii. Děti
si mohly zakoupit drobné předměty (hlavolam nebo „placku“), a
touto koupí přispěly právě na tyto
dva fondy. Jako zpětná vazba
nám přišlo písemné poděkování.

Předvelikonoční čas jsme si zkrátili krásným divadelním předsta5
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vením Krakonošova velikonoční
píšťalička. Přijela s ní za námi
víla Kroxana s Krakonošem,
Kašpárkem, ukrákanou vránou a
zajíčky, aby společně s námi probudili jaro.
Celé představení bylo doplněné
krásnými písničkami a lidovými
říkadly. Zopakovali jsme si velikonoční koledy. Veselá pohádka
měla velký úspěch u dětí z naší
školy i u malých dětiček z mateřské školy z Jarošova, které jsme
na pohádku pozvali.
Chvíli to vypadalo, že sluníčko
probudíme, ale bohužel, zima
letos drží vládu ve svých rukou
hodně pevně.
Na závěr jsme dostali sladkou
odměnu – malá velikonoční vajíčka.
Děkujeme za hezky strávené
chvilky.

DUBEN

„Zdravíčko“
V pondělí 8. dubna jsme jeli linkovým autobusem do Litomyšle
do Smetanova domu na koncert
Pavla Nováka mladšího.
Potěšil nás celou řadou veselých
písniček tentokrát na téma zdraví.
Zazpívali jsme si, zopakovali si
některá dětská říkadla a trošku
jsme si rozhýbali kosti-tančili
jsme tanec HULAHU.
V jednoduchých scénkách nám
Pavel Novák připomenul, že pan
doktor je vlastně náš kamarád,
který nám chce pomoci, že je
zdravý pohyb i odpočinek, že
máme jíst ovoce a zeleninu, aj.
Koncert byl prostě super a zpět
do školy se nám ani moc nechtěloϑ.
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