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kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo
pro zmrzlináře, ale i kola a
koloběžky pro malé děti. Měli jsme
také možnost prohlédnout si kola,
která byla použita ve filmech České
televize. Nakonec si některé děti
vyzkoušely šlapat na vysokém
starém kole.

ZÁŘÍ
1.9. 2009
Opět začal nový školní rok.
Prázdniny utekly jako voda a my
jsme se opět sešli v naší škole.

Do 1.třídy nastoupili tito žáci:
Dubcová Žaneta
Hanus Onřej
Lanyiová Antonie
Skokanová Simona
Stráník Leoš
Štěpánková Nikola
Zejda Adam

O vynálezci dětských snů
Tak se jmenovala pohádka,
kterou nám zahrál herec
Jan Havel z Vysokého
Mýta. Je to představení podle knížky
Aloise
Mikulky.
Vynálezce
představil dětem svůj vynález –
raketu – pro loudavé děti, dále
kouzelný telefon, kde děti mohou
požádat o pohádku na dobrou noc a
také kouzelný mlýnek, který vždy
vykouzlí pěknou písničku. Svoje
vystoupení pan Havel doplnil
pěknými písničkami.

Výlet do Nových Hradů
V pátek 4.9. jsme podnikli náš první
výlet. Chtěli jsme jít pěšky přes
Vranice
a Roudná do Nových
Hradů. Bohužel nám nepřálo počasí,
proto jsme nakonec museli jet
linkovým autobusem. V Nových
Hradech jsme si prohlédli Muzeum
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Pata a Mata. S původními
rekvizitami a scénáři. Součástí
výstavy byly interaktivní stanoviště,
kde se představily jednotlivé fáze
výroby animovaných filmů. Velký
zážitek pro děti bylo, že si mohly
vyzkoušet natáčení opravdovou
televizní kamerou. Viděly také jednu
epizodu z Pata a Mata. Bylo to velmi
zajímavé a zábavné jen škoda, že
jsme zde nemohli být delší čas.
Domů si všichni odnesli papírové
čepice a obrázky.

Pohádka
V průběhu měsíce
září
a
říjen
probíhal na naší škole
projekt s názvem Pohádka.
V rámci tohoto tématu jsme měli s
dětmi naplánované tyto akce:
1. Výstava ,,Jak se rodí
Večerníčky“
2. Beseda s p. Polaneckou
3. Výstava
,,Moje
nejoblíbenější kniha“
4. Spaní
ve
škole
s
pohádkovým karnevalem
5. Projektový den – Pohádka

Na výstavě

Nyní Vás seznámíme s tím, jak to
všechno dopadlo.

1. Jak se rodí Večerníčky
Každé úterý jezdíme na plavecký
výcvik do Poličky. Jedno takové
úterý jsme se rozhodli výcvik spojit
s návštěvou výstavy s názvem Jak
se rodí Večerníčky. Pořádalo ji
Městské muzeum a galerie Polička a
Centrum Bohuslava Martinů.
Výstava byla určena velkým i
malým návštěvníkům. Celou ji
provázely
originální
scénky
z animovaných filmů. Nejnovější
tvorba byla zastoupena postavičkami
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společně výstavu. Děti si přinesly
jak
pohádkové
knihy,
tak
encyklopedie.

2. Návštěva paní spisovatelky
Na naší škole probíhá výukový
projekt Děti a pohádka, kdy se děti
podrobněji
seznamují
s
pohádkovými
postavami,
čtou
pohádky, kreslí je a vyrábějí
výrobky s touto tématikou. V rámci
tohoto projektu je čeká několik akcí
spojených nějakým způsobem s
pohádkou. V rámci tohoto projektu
jsme na naší školu pozvali paní
Elišku Polaneckou. Již v minulém
školním roce nás seznámila se svoji
pohádkovou knížkou, ve které se
příběhy odehrávají v naší vesnici.
Tehdy slíbila, že nám představí i
svoji další knížku. Tento slib
dodržela. Přinesla nám ukázat svoji
druhou knížku. S dětmi si opět
zajímavě o pohádkách povídala a
jedním příběhem nám své další
pohádky představila. Odehrávají se
opět v našem kraji a jsou pro děti
velmi poutavě sepsané. Doufáme, že
brzy napíše nové příběhy a znovu
nás s nimi seznámí.

4. Spaní ve škole s pohádkovým
karnevalem
5. Projektový den – pohádka
26.10. večer přijely děti zpět do
školy, kde se konal noční pobyt ve
škole. Protože jsme stále naplňovali
náš projekt ,,Pohádka“, nemohlo toto
téma chybět ani při našem nočním
pobytu. My jsme si s dětmi připravili
pohádkový karneval. Za doprovodu
známých hitů zde tančily víly,
princezny, strašidla a jiné pohádkové
postavy.

3. Výstava
,,Moje
nejoblíbenější
kniha“
Děti dostaly úkol
vybrat si doma ze svých knížek tu
nejoblíbenější a přinést ji do školy.
Z těchto k nich jsme si udělali

Večer jsme zakončili zhlédnutím
pohádky. Po klidné noci jsme se
společně nasnídali a pokračovali
jsme s pohádkami. Děti řešily
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pohádkové
pohádkové
papírovou
zakončeno
pohádky.

hádanky,
skládaly
puzzle, vyráběly si
loutku.
Vše
bylo
společnou
četbou

určovaly názvy rostlin a živočichů
podle obrázků nebo obrysů.

A jak to dopadlo?
V 1.třídě obsadil 1.místo L. Stráník s
16 body, 2. místo Ž. Dubcová s 15
body a 3. místo S. Skokanová
a O. Hanus s 12 body.
Ve 2.třídě skončil na 1. místě
J. Horák s 16 body, na 2.místě
L. Tmej s 14 body a na 3.místě
D. Boštíková, M. Hofmanová
a
K. Smíšková se stejným
počtem13 bodů.
Za dobrodružstvím přírody

Ze 3. třídy se na 1.místě umístil
M. Olbrich s celkovým počtem
16
bodů,
na
2.
místě
P. Nádvorník s 14 body a na
3. místě N. Francová s 9 body.

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. Pro děti byl
připraven test, který měl dvě části.
V první části děti odpovídaly na
všetečné otázky z přírody a v druhé

A jak dopadlo vědomostní klání ve
4. třídě? 1.místo M. Dušková s 12
body,
2. místo A. Svobodová
a F. Horák s počtem 11 bodů, na
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3. místě J. Nádvorník a D. Zejda s
10 body.

Na skluzavce

V 5. třídě se na 1. místě umístily se
stejným
počtem
17
bodů
M. Horáková a T. Olbrichová, na
2. místě P. Tmej a J. Vávrová s 15
body. Děti obdržely diplom, drobné
dárky a sladkou odměnu.

LISTOPAD
Plavecký
výcvik
v Poličce

PROSINEC
Vánoční
nastává

Během podzimních měsíců žáci naší
školy navštěvovali plaveckou výuku
v krytém bazénu v Poličce. Během
10 lekcí se učili základní plavecké
styly jako splývání, prsa, znak nebo
kraul. Vyzkoušeli si plavání pod
vodou na čas, plavání na výdrž i na
rychlost nebo skoky do vody.
Plavecká škola dětem každý rok
nabízí velmi pestrou výuku co se
týče rozmanitých činností např.
skluzavka, skokanský můstek, různé
pomůcky (desky, pásek, žížaly,
kroužky,míčky, apod.), také vodní
pólo nebo závody v družstvech na
rychlost.
Děkujeme ochotným a velmi
přátelským cvičitelům plavání z
plavecké školy.

čas

4.12. – k nám přijela paní Petra
Třísková
instruktorka
výtvarných akcí z Vysokého Mýta.
Děti si s ní mohly ozdobit povlak na
polštářek, který použijí jako dárek
pro své milé.
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Mikulášská nadílka
4.12. do naší školy
zavítal čert. Najednou
se objevil ve třídě a
hledal zlobivé děti. Už
jsme se začali bát, že na
nás Mikuláš zapomněl. Naštěstí
přišel i s andělem včas, než nám
začal čert zlobivé děti odnášet do
pekla. Protože se mezi školními
dětmi najdou i ty zlobivější, musely
čertovi slíbit, že se opravdu polepší.
Teprve potom mohl Mikuláš
s andělem děti obdarovat.

A co pro děti ještě připravujeme
do Vánoc?
Pohádky Ferdy mravence
Dne 17.12. budou děti mít možnost
zhlédnout
divadelní vystoupení
herce - pohádkáře Jana Havla
z Vysokého Mýta. Tentokrát k nám
přijede s pohádkou Ferda mravenec.
Kino
21.12. pojedeme s dětmi do kina
v Litomyšli. Děti budou sledovat
film Vzhůru do oblak.
Vánoční besídka
Každý rok si děti dávají navzájem
pěkné dárky. Jinak tomu nebude ani
letos. Dne 22.12. se bude konat
v naší škole vánoční besídka. Zde si
děti vyzkouší některé vánoční
zvyky, zazpívají si koledy, ochutnají
vlastnoručně upečené cukroví a
nakonec si rozbalí dárky. Nejprve od
kamarádů a potom ty, které jim
Ježíšek nadělil do školní družiny.

Vánoční prodejní výstava
Dne 11.12. můžete zhlédnout
vánoční
prodejní
výstavu
s vystoupením dětí.
Program:
1. vystoupení žáků místní
školy – vánoční hra –
Půjdem spolu do betléma a
zpěv koled.
2. prodejní vánoční výstava
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