Z NAŠÍ ŠKOLY

ZÁŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE
3. září 2007
V tento den nám začal nový školní rok 2007/2008, kdy jsme v naší
škole uvítali 5 nových žáků – prvňáčků. Jsou to: Natálie Francová, Pavel
Nádvorník, Martin Olbrich, Zdeněk Štěpánek a Sára Zejdová.

Exkurze
Poslední den před podzimními prázdninami, tj. 24.10.2007, jsme
s dětmi opustili školní lavice a podnikli zajímavou exkurzi do
Litomyšle. Nejprve jsme navštívili dětské oddělení městské
knihovny, kde nám hodná paní knihovnice povídala o dětských
knížkách a také nám přečetla ukázku z jedné z nich. Po
příjemném posezení nad knihami jsme se vydali na návštěvu
Obvodního oddělení Policie ČR v Litomyšli. Zde jsme byli
seznámeni s povinnou výbavou policisty, děti nahlédly do cel,
které slouží k zadržení recidivistů a prohlédly si policejní auto.
To se jim líbilo asi nejvíce. Po prohlídce jsme se přesunuli do
prostor Státního zámku, kde z pověření ministerstva kultury
probíhá 12. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže
s tematickým názvem Komunikace. Děti se zde měly možnost
seznámit s různými výtvarnými technikami a pro nás učitele to
byla inspirace pro naši práci s dětmi ve výtvarné oblasti. Pro
všechny byl tento den zajímavý a poučný.

Kdy jsou prázdniny:
Vánoční prázdniny: 22.12.2007 - 2.1.2008
Pololetní prázdniny: 1.2.2008
Jarní prázdniny: 11.2.2008 - 17.2.2008
Velikonoční prázdniny: 20.3.2008 - 21.3.2008
Hlavní prázdniny: 30.6.2008 - 31.8.2008
Naše škola nabízí:
Školní jídelna
• odběr obědů pro cizí strávníky

LISTOPAD V NAŠÍ ŠKOLE

Základní škola – pro děti
• kroužek anglického jazyka
• výtvarný kroužek
• kroužek aerobicu
• náboženství
•Každodenní přístup na internet

ŘÍJEN V NAŠÍ ŠKOLE
Smyslová revue
V pondělí 1.října navštívil naši školu p. Ruda Petráš z Prahy se
svou Smyslovou dětskou revue. Pan Petráš si pro děti připravil
spoustu soutěží a sladkých odměn, ale hlavně poznávání všemi
smysly. Děti soutěžily v jednotlivých třídách v zastoupení
chlapec a dívka. Ti nejmladší hádali postavičky z Večerníčků a
starší děti si ověřovaly své znalosti v podzimním kvízu. Potom se
utkaly v soutěžení dívky proti chlapcům v poznávání všemi
smysly. Nejdříve se všichni strefovali míčkem do kbelíku, potom
čichem rozeznávali vůně koření, kávy atd. Sluchem poznávali
různé zvuky kolem nás, určovali chutě potravin a hmatem
poznávali předměty např. klubíčko vlny, zámek, křída, dudlík,
atd. Všechny děti obdržely sladkou odměnu.

Za dobrodružstvím přírody
Během podzimních měsíců probíhá na naší škole již tradiční
přírodovědná soutěž. Také letos měli žáci možnost ověřit si své
znalosti z přírody. Soutěž proběhla v jednotlivých třídách.
Nejprve si děti ověřily své znalosti z přírody v malém testíku.
Dalším úkolem si děti procvičily rychlost a postřeh v skládání
rozstříhaného pohledu se zvířaty na čas. Poslední úkol byl
zaměřen na určování názvů rostlin a zvířat podle obrázků. A jak
to dopadlo? Z 1. třídy se na 1.místě umístil P. Nádvorník s
celkovým počtem 22 bodů, na 2. místě N. Francová s 20 body a
na 3. místě se stejným počtem 15 bodů M. Olbrich a S. Zejdová.
Ze 2. třídy se děti umístily v tomto pořadí: 1. místo E. Kynclová
25 bodů, 2. místo F. Horák 24 bodů a 3. místo M. Dušková 22
bodů. Ze 3. třídy získaly 1. místo se stejným počtem 38 bodů M.
Horáková a T. Olbrichová, na 2. místě byl P. Tmej s 37 body a na
3. místě J. Vávrová s 17 body. A jak dopadlo vědomostní klání
ve 4. třídě? 1. místo obsadila B. Nádvorníková s 37 body, 2.
místo K. Stráníková s počtem 34 bodů a na 3. místě se stejným
počtem 31 bodů se umístili D. Kracík a R. Nadrchal. Děti
obdržely diplom, drobné dárky a sladkou odměnu.
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Celodenní výlet do Litomyšle
Na úterý 27.listopadu jsme pro děti připravili celodenní výlet do
Litomyšle. Nejdříve jsme navštívili Smetanův dům , kde jsme
zhlédli netradiční hudební koncert černošského folklórního
souboru Mbunda Afrika. Živé vystoupení tohoto sedmičlenného
černošského souboru děti zaujalo a živě se zapojovaly do rytmů
bubnů, na které si zkusily bubnovat. Součástí vystoupení bylo
také vyprávění o Africe, ukázky afrických tanců a soutěže v
těchto tancích. Na závěr si mohly všechny děti zatancovat na
jevišti.

Návštěva knihovny
Náš výlet dále pokračoval návštěvou Městské knihovny v
Litomyšli, kde nám p. Vomáčková poutavě vyprávěla o
adventním čase a Vánocích. Přiblížila nám, jak se slavily Vánoce
dříve, a ptala se dětí, jak se slaví Vánoce dnes.
Bowling
A konečně nastal ten nejvíce očekávaný okamžik – bowling. Po
občerstvení teplým čajem a svačinkou se děti pustily do velkého
boje ve čtyřech skupinkách na čtyřech drahách. S nadšením a
zápalem do hry téměř dvě hodiny bojovaly s kuželkami.
Spokojeně a mírně unaveni jsme odcházeli na autobus plni
zážitků z celého dne.
Vánoční výstava v knihovně
Dne 28.11. žáci naší školy navštívili opět Městskou knihovnu v
Litomyšli, kde probíhala již tradiční výstava s tématikou Vánoc.
Žáci se zde mohli nejen koupit vánoční dárečky, ale i si
vyzkoušet např. výrobu figurek z těstovin. Také se jim velice
líbily perníčky a ukázka jejich zdobení, výroba adventních věnců
a andílků ze šustí. Této akce se zúčastňujeme každý rok, a tak
jsme si všichni uvědomili, jak nám ten rok zase uběhl.

PROSINEC V NAŠÍ ŠKOLE

Vánoční andělské koledování a vánoční výstava
Letos poprvé se naše škola rozhodla zpříjemnit všem
předvánoční čas ,,Andělským koledováním.“ Žáci si za pomocí
paní učitelek nacvičili známé i méně známé koledy a naučili se
několik Vánocemi vonících básniček. Dvě dívenky Johanka
Vávrová a Beatka Nádvorníková si dokonce troufly zahrát dvě
oblíbené koledy Jak jsi krásné neviňátko a Štědrej večer nastal
na flétničku. Aby se všichni lépe vžili do vánoční nálady,
vystoupily děti v bílých šatech nebo košilích se stříbrnými
hvězdičkami, a tak se z nás všech stali malí andělé. Po
vystoupení jsme všechny přítomné pozvali na vánoční výstavu v
prostorách školy. Zde si mohli prohlédnou řadu výrobků z
přírodnin, adventní věnce, svícny, různé vánoční ozdoby,
sněhuláky z vaty i papírový betlém. Po zhlédnutí výstavy jsme se
všichni vrátili domů, naplněni vánoční atmosférou.

Vánoční překvapení
Ve dnech 20. – 21.12. proběhl noční pobyt ve škole. Jednalo se o
slíbené vánoční překvapení. Tento pobyt pravidelně děti přijímají
s nadšením a velkým zájmem. Letos proběhl v předvánočním
čase, což jsme v našem programu využili.
Děti se dostavily zpět do školy 20.12. v 18,00 hod. Ubytovali
jsme je v jednotlivých třídách a zábava mohla začít. Během
večera jsme si rozsvítili stromeček, zazpívali si koledy a zahráli
různé hry. Před spaním jsme ještě zhlédli vánoční pohádku. Po
večerní hygieně jsme se všichni uložili do spacáků a popřáli si
dobrou noc. Plyšoví kamarádi dětí nás hlídali celou noc.
Po klidné noci přišlo ráno, kdy jsme všechno uklidili, snědli
připravenou snídani a začala vánoční besídka. Na té si děti
vyměnily dárky, zazpívali jsme si společně opět koledy a
vyzkoušeli si některé vánoční zvyky např. krájení jablíčka a
pouštění lodiček. Jako občerstvení zde děti měly cukroví, které si
upekly ve ŠD. Nakonec si děti rozbalily dárky, které dostaly do
ŠD. Po společném obědě jsme se rozešli s přáním: Hodně štěstí a
zdraví v novém roce a mnoho dárků pod stromečkem.

Veřejná sbírka
Během tohoto měsíce proběhla na naší škole veřejná sbírka na
podporu hiporehabilitace v ČR. My se této sbírky každoročně
zúčastňujeme. Jedná se o podporu výcviku koní pro postižené. V
letošním roce si děti zakoupily ,,Placky“ s obrázkem koní. Bylo
vybráno a zasláno na účet sbírky 520,-Kč.
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