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víly,
princezny,
čaroděje,
Spidermany……
Velké poděkování patří maminkám, které pracují v SRPDŠ a
karneval připravily. Děkujeme
také všem, kteří přispěli do tomboly.

LEDEN

Zápis do 1. třídy
…přišel k nám nový rok a my
všem přejeme, aby byl plný zdraví, štěstí, porozumění, pohody a
sluníčka…

Dne 20. 1. 2014 proběhl na naší
škole zápis do 1. třídy. Děti přivítala Sněhurka s trpaslíky, kteří
měli pro děti připravenou veršovanou pohádku. Potom si trpaslíci připravili pro budoucí prvňáčky úkoly, které jim pomáhali plnit pomocníci z 5. třídy. Děti musely počítat, správně pojmenovávat geometrické tvary a domácí
zvířátka, ale i skákat a cvičit. Za
každý splněný úkol dostaly děti
od trpaslíka razítko. Po splnění
všech úkolů Sněhurka vše zkontrolovala a děti obdarovala dárky
– záložka do knihy, větrník. Vše
vyráběli naši žáci ve družině. Na
závěr se trpaslíci se Sněhurkou
rozloučili s budoucími prvňáčky
a ti si ještě vyzkoušeli napsat
velkou jedničku na tabuli, proto-

Karneval

Druhý lednový víkend patřil karnevalu, na který se těšily všechny
děti. Na parketu se nám proháněly děti převlečené za čarodějnice,
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že se jim všechno podařilo na
výbornou.

získala žeton s pětkou. Pak děti
obdržely desku a kolečka
s různými druhy potravin, zdravými i nezdravými a sestavovaly
snídaně,
obědy
i
večeře.
Z papírových kostek, na kterých
byly namalovány různé potraviny, sestavovaly děti potravinové
pyramidy. Děti byly pochváleny
za to, že znají potraviny jako pohanku, jáhly, kuskus aj. Za to
patří poděkování naší paní kuchařce Martě Částkové. Další
úkol byl na procvičování hmatu.
Děti měly zavřené oči a sahaly do
misek s různými potravinami
(hrách, mouka, pohanka…) a děti
hádaly, o jakou potravinu jde.
Za správnou odpověď získaly
žetony.
Nakonec každá skupinka obdržela tác s nakrájeným ovocem a
párátka. Úkolem dětí bylo navlékat nakrájené ovoce na párátka a
vytvářet barevné ovocné špízy.
Své výtvory si potom mohly
sníst. Nakonec každý obdržel
vysvědčení se samými pětkami.
Na rozdíl od školního vysvědčení, je toto hodnocení nejlepší.

Zdravá pětka
Naše škola absolvovala vzdělávací program nadačního fondu
Albert zaměřený na zdravou výživu. V pátek 24. ledna nás navštívila, stejně jako minulý rok,
paní lektorka z projektu Zdravá
pětka, která si připravila pro děti
pestrý program týkající se zdravého stravování.

Nejprve nám vysvětlovala, proč
je vůbec důležité správné stravování a zopakovali jsme si potravinovou pyramidu. Děti se pak
rozdělily do skupinek, které mezi
sebou soutěžily. Paní lektorka
dávala různé otázky. Ta skupinka, která správně odpověděla,

Těšíme se zase za rok.
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ÚNOR

Riskuj
V pátek 7. 2., tedy den před jarními prázdninami, proběhla již
tradiční vědomostní soutěž RISKUJ. Děti měly odpovídat na
otázky z prvouky, vlastivědy,
přírodovědy i českého jazyka.
Soutěžily po jednotlivých třídách
a žáci každé třídy odpovídali na
otázky, které odpovídaly učivu
jejich ročníku.

Pes

Před jarními prázdninami nás
navštívila paní, která se věnuje
výcviku psů. Přivezla i svého
čtyřnohého miláčka, aby nám
řekla a ukázala, jak správně se o
pejska starat a jak se chovat, když
potkáme cizího psa, který není
zrovna přátelský. Její fena border
kolie nám ukázala, jak vzorně
může být pejsek vycvičen. Děti si
vyzkoušely obranný sed, který by
je měl chránit před psem, který
zaútočí, jak správně pejsky krmit
a odměňovat. Pejsek ve škole –
už to způsobí úsměv na tváři.
Když pak navíc předvede svoje
umění, je radost sledovat šťastné
obličeje
všech
dětí.
Cena programu byla hrazena
z fondu SPRDŠ.

V páté třídě odpověděl správně
na všechny otázky správně Ondřej Hanus, ve čtvrté třídě Jára
Franc a Matěj Šilar, ve třetí Petr
Koptík, ve druhé třídě děti soutěžit nechtěly a v první třídě skončily děti se svými vědomostmi
přibližně
hodně
podobně.
Za svůj výkon si všichni zasloužili sladkou odměnu. A prvňáci
za odvahu a snahu soutěžit i brožovanou knížku o dinosaurech.
Tak snad zase za rok.
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jsme byli moc šikovní a nikdo
z nás neudělal ani jednu chybičku, dostali jsme drobné dárky.
Slíbili jsme si, že určitě budeme
třídit odpad, protože to pomáhá
přírodě a tím pádem také nám.

Recyklace
V úterý 18. února k nám do školy
zavítala návštěva z Prahy se zajímavým programem TONDA
OBAL NA CESTÁCH. Nejdříve
nám pán povídal o tom, proč je
důležité třídit odpad. A vysvětlil
nám, jaký odpad patří do jednotlivých kontejnerů. Dověděli jsme
se různé zajímavosti, například,
že papír se může recyklovat 7x,
sklo je recyklovatelné nekonečněkrát, že z recyklovaných plastů
se vyrábí koberce, mikiny, stavební materiál apod.

Angličtina
mluvčím

s

rodilým

Ve čtvrtek 20. 2. k nám do školy
opět přijel pan učitel Ivan Pachl,
anglický rodilý mluvčí. Měl pro
děti připravenou hodinu na téma
domov. Děti odpovídaly na otázky, do domečku na tabuli vkládaly odpovídající obrázky. Bylo to
pěkné zpestření výuky anglického jazyka. Tento školní rok nás
čeká ještě jedna návštěva pana
Pachla, na kterou se už teď těšíme.

Potom jsme se podívali na krátké
filmy o skládkách, o třídících
linkách a o spalovnách odpadů.
Nakonec jsme plnili úkoly a třídili jsme odpad (slova napsaná na
lístečcích jsme vhazovali do
správných kontejnerů). Protože
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Bruslení

BŘEZEN
Hudební
vystoupení
Mirka a Dády Koupilových

I tento školní rok jsme do výuky
tělesné výchovy zařadili bruslení,
protože nám letos počasí nepřeje,
jezdíme na zimní stadion do Litomyšle. U dětí, které moc bruslit
neuměly, byl vidět veliký pokrok.
Moc jsme si to všichni užívali,
děti zkoušely jízdu vpřed, vzad,
slalom, vláček, někteří odvážlivci
zkoušeli dokonce holubičku, skoky přes „čáry“, cibulky, překládání.
Příští rok budeme ve výuce bruslení pokračovat, abychom se zase
trochu zdokonalili.

Dne 4. 3. byl na naší škole pořádán malý koncert. Přijel nás po
delší době navštívit Mirek Koupil
se svojí manželkou. Jeho hru na
kytaru a zpěv již známe, ale velkým překvapením pro nás byl
jeho doprovod, zpěvačka Dáda.
Všechny nás překvapil její výrazný projev, ale i to, jak dokázala
rozezpívat své malé publikum.
Nejprve nám zazpívali známé
pohádkové
písničky,
potom
trampské písně a na řadu přišel i
čardáš. Velkým a příjemným
překvapením pro nás byly dvě
písně s poučným textem, které
napsala paní doktorka Krpčiarová
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a hudbu složil pan Koupil. První
se týkala správného čištění zubů
a
druhá
nás
seznamuje
s mléčným chrupem a s názvy
jednotlivých zoubků. V poslední
části vystoupení si děti zatančily
a úplně nakonec si zajely známou
„Mašinku“. Vystoupení se nám
moc líbilo a doufáme, že nás
manželé Koupilovi zase brzy
navštíví. Část vstupného bylo
hrazeno z fondu SRPDŠ.

Děti se v něm hravou a vtipnou
formou seznámily se základy
hudební nauky. Dozvěděly se, že
stejně jako domeček, se i písnička
skládá ze stavebních prvků – noty, pomlky, melodie atd. Děti
společně s paní Novozámskou
takový domeček postavily a přitom si i zazpívaly. Představení
mělo spád, děti se aktivně zapojovaly do představení – zpívaly
lidové i autorské písně. Velice
působivé bylo i učinkování jejich
vrstevníků z pěveckého sboru. O
zaujatosti dětí svědčilo i to, že
děti zůstaly během celého představení pozorné. Každy divák
také obdržel malý dárek – CD
paní M. Novozámské. Těšíme se,
že nás opět paní Novozámská
pozve na své představení.

DUBEN
Hudební divadlo dětem
První aprílový den jsme navštívili
Smetanův dům v Litomyšli, kde
jsme zhlédli hudební představení
„Naše písnička aneb postavím si
domeček“. Toto vystoupení pro
nás připravilo Hudební divadlo
Michaely Novozámské za doprovodu pěveckého sboru Bonifantes
z Pardubic.

Doprava na toto vystoupení byla
hrazena z peněz SRPDŠ - děkujeme
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