Z NAŠÍ ŠKOLY
Podzim v naší škole

Soutež o nejkrásnejší list
Všichni si uvedomujeme, jak barevným obdobím je podzim. S
žáky jsme se proto rozhodli vyhlásit soutež o to, kdo najde
nejkrásnejší nebo nejzajímavejší list. Sešla se celá rada pestre
zbarvených i tvarove zajímavých listu a lístecku. Všechny byly
nejakým zpusobem originální a nebylo vubec snadné vybrat ten
nejlepší. Nakonec jsme všechny deti, které se souteže zúcastnily,
ocenili malou odmenou. Listy jsme nalepili na velký kartón a
vystavili. Tak mužeme krásy podzimu obdivovat až do zimy.

Soutež v poznávání prírodnin
Behem podzimních mesícu probíhá na naší škole již tradicní
prírodovedná soutež. Také letos meli žáci možnost overit si své
znalosti z prírody. Soutež probehla v jednotlivých trídách. P.
ucitelka ve ŠD pro deti pripravila 30 ruzných prírodnin a
obrázku zvírat, které mely deti za úkol poznávat. A jak to
dopadlo? Z 1. trídy se na 1.míste umístil J. Horák s 15 body, na
2. míste F. Lnenicka a L. Tmej s 14 body. Ze 2. trídy se deti
umístily v tomto poradí: 1. místo P. Nádvorník s 23 body, 2.
místo N. Francová a Z. Štepánek s 12 body. Ze 3. trídy se na 1.
míste umístili M. Dušková a J. Nádvorník s 22 body, na 2. míste
E. Kynclová s poctem 20 bodu a na 3. míste A. Svobodová s 19
body. A jak dopadlo vedomostní klání ve 4. tríde? 1. místo
obsadila M. Horáková s 31 body, 2. místo J. Vávrová s 22 body
a 3. místo T. Olbrichová s 21 body. A na záver „pát áci“ :
1.
místo B. Nádvorníková 30 bodu, 2. místo R. Nadrchal 23 bodu
a 3. místo P. Hauptman 22 bodu. Deti obdržely diplom, drobné
dárky a sladkou odmenu.

Plavecký výcvik v Policce
Behem podzimních mesícu žáci naší školy navštevovali
plaveckou výuku v krytém bazénu v Policce. Behem 10 lekcí se
ucili základní plavecké styly jako splývání, prsa, kraul atd.
Vyzkoušeli si plavání pod vodou na cas, plavání na výdrž i na
rychlost. Plavecká škola detem každý rok nabízí velmi pestrou
výuku co se týce rozmanitých cinností napr. skluzavka,
skokanský mustek, ruzné pomucky (desky, pásek, žížaly,
kroužky, mícky, apod.), také vodní pólo nebo závody v
družstvech na rychlost. Dekujeme ochotným a velmi prátelským
cvicitelum plavání z plavecké školy.

A je tu zima

Návšteva zimního stadionu
S príchodem zimy jsme si jedno listopadové odpoledne vyrazili
zabruslit do zimní sportovní haly v Litomyšli. Tuto nabídku
využily s radostí témer všechny deti. Samy bruslily po celé
ledové ploše hodinu a pul a s nadšením zlepšovaly své
bruslarské dovednosti. Ti méne zdatní využili pomocnou branku
jako pomucku. Velmi príjemne strávené odpoledne se nám všem
líbilo a urcite v tomto školním roce ješte rádi tuto akci
zopakujeme.

Verejná sbírka
V listopadu probehla v naší škole verejná sbírka formou prodeje
,,Pohlednic a Záložek“ s obrázky koní. Celkem jsme získali
1000,-Kc. Tato cástka byla zaslána na konto obcanského
sdružení s názvem CPK - CHRPA. Tato organizace se zabývá
výcvikem koní pro ústavy a lécebny celé Ceské republice. V
techto ústavech se pak lécí nejruznejší zdravotní problémy
pacientu jízdou na koni a ríká se tomu hiporehabilitace.

Vánocní výstava v knihovne
Již tradicne jako každý rok i letos jsme se školní družinou
navštívili vánocní výstavu spojenou s prodejem drobných dárku,
která se konala v Mestské knihovne v Litomyšli. Deti zhlédly
drátkování keramiky i korálku, zhotovení vánocních vencu,
zdobení pernícku, výrobu vánocních ozdob z korálku, andelícky
z kukuricného šustí nebo z krajky. Samy si pak vyzkoušely
prstýnek z kuže a drátku. Nakonec si každé z detí koupilo malý
dárek pro své blízké. Zájem o výstavu je každý rok u detí velký.
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Certovský bowling
Již tradicní akcí se pro naší školu stala návšteva sportovní haly v
Litomyšli, kde si deti hrají bowling. Jinak tomu nebylo ani letos,
kdy jsme tuto návštevu naplánovali na 4.12. Jednalo se tedy o
tzv. certovský bowling. Deti si vytvorily 4 skupinky, každá
skupinka obsadila jednu bowlingovou dráhu a mohly zacít hrát.
Deti mezi sebou soutežily, kdo srazí nejvíce kuželek. Žákum
1.trídy pomáhaly paní ucitelky i starší spolužacky. V místním
obcerstvení se deti posilnily zakoupenými pamlsky a s pocitem
dobre stráveného odpoledne jsme jeli všichni domu.

Mikulášská nadílka
5.12. chodí Mikuláš a cert. Jinak tomu nebylo ani v naší škole.
Úderem desáté hodiny se ozvalo ve škole velké certovské
zvonení a do trídy vbehl strašidelný cert. Za ním krácel Mikuláš s
andelem. Ti meli pro žáky pripravené dárky – adventní kalendár
a banán. To však deti nedostaly zadarmo. Mikuláš jim precetl
jejich prohrešky, které meli certi zaznamenané v Knize hríchu, a
deti musely slíbit, že se do príští návštevy certa polepší. Certovi
na to podali i ruku. Nakonec jsme si všichni zazpívali veselou
písnicku Budliky, budliky a s návštevou jsme se rozloucili.

Vánocní besídka
Ve stredu 17. prosince se na naší škole uskutecnila již tradicní
vánocní besídka. Pani ucitelky si pro deti pripravily pestrý
program. Deti si poslechly vánocní pohádku, povídání o
vánocních tradicích a zvycích a také si nejaké vyzkoušely napr.
pouštení skorápek nebo rozkrajování jablka. Nechybelo ani
zpívání vánocních koled. Pro deti bylo pripraveno obcerstvení z
pernícku, lineckého cukroví nebo z vanilkových rohlícku, které si
samy napekly ve školní družine. Nejvíce se deti tešily na
rozbalování dárku, které dostaly od kamarádu. Od Ježíška ješte
dostaly dárky do školní družiny, se kterými si hned zacaly hrát.

Vánocní výlet do Litomyšle.
Stejne jako vloni jsme si i letos chteli zpríjemnit predvánocní cas
a vypravili jsme se do Smetanova domu na vánocní koncert, kde
mel vystoupit známý zpevák Pavel Novák. Bohužel nás uvítal
jeho syn Tomáš Novák a omluvil svého otce, kterému vážná
nemoc nedovolila zúcastnit se tohoto vystoupení. Predstavení
však zrušeno nebylo. Poslechli jsme si povídání o lidových
zvycích a tradicích, písnicky, mezi kterými zaznela rada
Novákových hitu i nezbytné koledy, které nám zazpíval práve
jeho syn. Deti dokázal stejne jako jeho otec po celou dobu bavit,
a tak deti nejen zpívaly, ale i tancovaly a tleskaly.
Po koncertu jsme šli ješte na vánocní výstavu, která se konala v
Zámeckém pivovaru. Zde nás uchvátily vyrezávané, lepené a
pecené betlémy. Autor nekterých z nich, ing. Slabý, nám
vyprável o historii betlému, o jejich autorech a celou výstavou
nás velmi ochotne provázel.
Den v predvánocní Litomyšli se nám vydaril a my se priblížili o
krok k Vánocum.

Kino Sokol
Cas Vánoc se nám blížil a my všichni jsme se ho nemohli dockat.
Aby nám cas rychleji ubíhal, vydali jsme se do Litomyšle, kde
jsme navštívili místní kino a videli ješte neznámou pohádku
,,Vesmírní opicáci“.
Potom jsme si udelali krátkou procházku po vánocne vyzdobené
Litomyšli a tím jsme spolecne zakoncili starý rok.

Za oknem sype se snehová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánocní koledy zpívají andelé,
už jsou tu Vánoce št astné a veselé.
Hodne štestí a zdraví do nového roku prejí žáci a
zamestnanci místní základní školy.
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