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loutky, které nás pořadem provázely, a pak již zahájil vlastní pořad, do kterého po celou dobu
zapojoval děti. Takže například
soutěžily dvojice v poznávání
ovoce a zeleniny, naučil děti zpívat refrén písničky, který pak
všichni společně zpívali nebo si
děti zahrály pohádku O veliké
řepě. Pořad trval asi hodinu a po
celou dobu dokázal pan Petráš
udržet pozornost. Doufáme, že
nás někdy opět navštíví.

ZÁŘÍ
První den ve škole
Opět nám začal nový školní rok.
Prázdniny utekly jako voda a my
se opět sešli v naší škole. Letos
jsme zde přivítali čtyři nové žáčky: Natálku Smíškovou, Péťu
Koptíla, Davídka Zárubu a Martínka Kábrta.Všichni dostali jako
vzpomínku na tento den pamětní
list, šerpu a každý si také odnesl
kornout s motivem draka. Ten
obsahoval školní pomůcky. Všem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.

Plavecký výcvik
Hned druhý týden školní docházky nám začal plavecký výcvik
v PLAVECKÉ
ŠKOLE
v Poličce. První lekci byli žáci
rozděleni do tří skupin na

Kabaret
V září k nám do školy zavítal pan
Jan Petráš z Prahy se svým kabaretem. Představil nám nejprve
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PLAVCE – POLOPLAVCE A
NEPLAVCE.
Doufám, že se všem bude na bazéně líbit a budou se snažit dosáhnout co nejlepších výsledků a
hlavně udělají něco pro své zdravíϑ.

sovy a mnoho dalších zvířat. Paní
ošetřovatelka poutavě vyprávěla
různé příhody, jak se k nim zvířátka dostala…, některé z nich
byly hodně smutné.
Druhou část návštěvy jsme strávili v místnosti, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o volně žijících zvířatech. Jak
se zachovat, když ve volné přírodě uvidíme divoká prasata, jestli
je dobré mít doma kunu, co udělat, když najdeme zraněné zvíře a
mnoho dalších zajímavostí.
I když byla venku zima a poprchávalo, všem se výlet do záchranné stanice moc líbilϑ.

Pasíčka – záchranná stanice
19. září jsme se vydali s žáky ze
základní školy v Makově do Pasíček u Proseče, kde se nachází
záchranná stanice zvířat.
Vezli jsme pro zvířátka nějaké
dobroty jako tvrdé pečivo, jablíčka, oříšky, obilí aj.
Přímo na místě jsme byli rozděleni do dvou skupin.
Žáci naší školy se šli nejdříve
podívat na zvířata, která obývají
kotce zdejší stanice. Mohli jsme
vidět lišky, jezevce, fretky, veverky, divoká prasata, vrány,

Návštěva Hurvínka
Dne 20.9. 2011 přijel na naši školu zástupce Divadla Spejbla a
Hurvínka Karel Sladký, který
přivezl s sebou loutku Hurvínka.
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Bylo
to
milé
setkání
s postavičkou, kterou děti znají
z večerníčků. Děti se od pana
Sladkého dozvěděly spoustu zajímavých věcí o divadle a o postavičkách Spejbla, Hurvínka, ale
i Máničky a bábinky Kateřiny.
Nyní již víme, že Hurvínek je
postavička stará 85 let, ale na
jeho rošťárnách, které provádí
Spejblovi, to není vůbec poznat.
Hurvínek děti pozval za ním do
divadla, kam v listopadu společně
s rodiči pojedeme. Zhlédneme
příběh Jak pan Spejbl prášil. Děti
si sebou povezou obrázky Hurvínka u vánočního stromečku a
tím se zúčastní soutěže přímo
v divadle o slíbený vstup do zákulisí. Už se nyní moc těšíme.
Děkujeme Hurvínkovi za návštěvu.

ŘÍJEN
.

Přírodovědná soutěž

.
Závěr měsíce říjen patří ve školní
družině již tradičně přírodovědné
soutěži v poznávání rostlin a živočichů. Celé soutěži předcházela
důkladná příprava – všichni žáci
se naučili poznávat 3O rostlin a
30 živočichů, ze kterých bylo do
soutěže vybráno po 20 z každé
kategorie.
Aby byla soutěž spravedlivá,
byly děti rozděleny podle tříd.
Většina žáků si vedla velice dobře. Na prvních místech se umístili
tito žáci:
Péťa Koptík (1. třída)
Terezka Hurychová (2. třída)
Simonka Skokanová (3. třída)
Markétka Hofmanová (4. třída)
Natálka Francová (5. třída)
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Musím však pochválit snahu
všech zúčastněných.

obřích dýní, tentokrát jsme se
zapojily i my-paní učitelky. Výsledkem byly zajímavé obličeje,
pro větší efekt jsme dovnitř vložili několik svíček a hotové dýně
umístili do oken školy, aby nás
celou noc hlídaly. Na ozdobenou
školu jsme se šli ještě podívat z
venku. To se nám to ale povedlo!!!
A teď už honem…, vyčistit zuby
a na dobrou noc ještě překvapení
v podobě
pohádky.
Ráno nám paní kuchařka s paní
školnicí připravily vynikající
snídani, po které nás čekal úklid
Po skupinkách jsme se
tříd.
vydali plnit úkoly - výrobu KÁČI, sportovně-vědomostní test a
v tělocvičně
fyzický
test…AUAU…budou
bolet
všechny
svaly!!!
Celé dopoledne rychle uteklo a
už nás čekalo vyhlášení výsledků.
Všechny děti s napětím poslouchaly, jak se jejich skupinka
umístila… 1. místo patřilo MACHRŮM, 2. místo získali BARONI a pro SILNÉ VIRY zbylo
hezké
3.
místo.
Hezky prožitý den jsme jeli
ukončit do sportovní haly
v Litomyšli, kde si děti zahrály
bowling a zakoupily nějakou tu

Projektové dny

24. a 25. říjen patřil na naší škole
k ne zcela obvyklým. V pondělí
jsme se sešli v 18 hodin před školou. Čekalo nás spaní ve škole se
spoustou úkolů a překvapení.
Nejdříve si děti ve třídách rozbalily karimatky a spacáky, následovalo rozdělení všech žáků do
skupin a hurá do práce….
Jednotlivé skupinky dětí si vymyslely svůj název a vyrobily
plakátek, který by je charakterizoval.
Tak a už tady máme
BARONY, SILNÉ VIRY a MACHRY…, kdopak asi celou soutěž vyhraje???, to je pro všechny
velká
neznámá.
Následoval další úkol - dlabání
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dobrotu.
Unavení, ale spokojení jsme usedali do autobusu, který nás odvezl zpět do Vidlaté Seče, kde na
děti už čekali rodiče. Ve škole je
vlastně strašně prima ϑ

I tento školní rok se žáci naší
školy zapojili do celostátního
projektu „ZDRAVÉ ZUBY“.
Nejprve jsme se podívali na animovaný film, ve kterém jsme se
dozvěděli, co je pro naše zuby
dobré, co špatné, jak o ně pečovat, z jakých částí je zub složen,
proč navštěvovat zubního lékaře
aj. Potom žáci odpovídali na záludné otázky v pracovních listech. Nakonec všichni žáci obdrželi diplom a slosovatelné kartičky o hodnotné věcné ceny.

Výlet do Brna

LISTOPAD
Projekt ZDRAVÉ ZUBY

…... a je to konečně tady…..
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Dlouho očekávaný výlet pro rodiče a děti naší školičky!!!
Sraz jsme měli v 11:30 na autobusové zastávce ve Vidlaté Seči a
tentokrát jsme se rozjeli do DIVADLA BOLKA POLÍVKY
v Brně na představení loutkového
divadla Spejbla a Hurvínka JAK
SPEJBL PRÁŠIL.
Vezli jsme s sebou výkresy do
soutěže na téma Hurvínkovy Vánoce. Všechny děti, které se do
této soutěže zapojily, dostaly
drobný dáreček.
Protože celé představení bylo
velice pěkné a srandovní, moc
jsme se nasmáli. Viděli jsme například pana Spejbla a spol.
v žaludku obrovské ryby nebo na
ostrově, který byl celý ze sýru,
ocitli se také na Měsíci.
Po představení jsme nasedli do
autobusu a vydali se na zpáteční
cestu.
O tom, že se nám výlet líbil,
svědčily šťastné tváře dětí.

Vlastní bezpečí

Co se tady stalo??? Před školou
stojí policejní auto!
Přišla mezi nás tisková mluvčí
PČR našeho okresu paní poručík
Hana Kaizarová, která měla pro
žáky připravenou besedu na téma
VLASTNÍ BEZPEČÍ.
Děti si vyslechly spoustu rad a
zajímavostí, které jim mohou
pomoct v různých situacích, na6
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příklad proč se nebavit s cizími
lidmi, proč být v autě vždy připásán, jak důležitá je pro cyklisty
přilba, že i chodec je účastníkem
silničního provozu atd.
Beseda byla moc zajímavá. Doufám, že se děti budou vždy řídit
všemi radami, protože bezpečí
každého z nás je velmi důležité.

dekorací a zakoupit si drobné
dárečky.
Protože nám do odjezdu autobusu
ještě zbýval čas, šli jsme se projít
klášterními zahradami.
Vánočně naladěni jsme se vrátili
zpět do školy, kde na nás už čekala paní kuchařka s výborným
obědem.

Návštěva knihovny

PROSINEC
Výroba šperků
V pátek 2. 12. k nám do školy
přijela paní Třísková, aby nás
naučila vyrábět šperky z ovčího
rouna. Nejdříve si děti zvolily
tvar přívěšku – největšímu zájmu
se těšil tvar srdíčka. Do vykrajovátka děti vložily ovčí vlnu a
opakovaným pícháním jehlou po
chvíli dosáhly požadovaného
výsledku. Nakonec paní Třísková
ke šperku připevnila šňůrku se
zapínáním a bylo hotovo.
Hurá, už jen zabalit do vánočního
papíru a máme krásný dárek pro
maminku.

Ve středu 30. listopadu jsme se
vydali linkovým autobusem do
Litomyšle, kde v knihovně probíhala vánoční výstava.
Děti si mohly vyzkoušet zdobení
perníčků, vyrobit si vánoční přání, prohlédnout si nepřeberné
množství krásných vánočních
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měly strach, asi si byly vědomé,
že mají nějakou mezírku v učení
nebo v chování.
Za statečnost všichni od Mikuláše
dostali nadílku. Čert všechno
sledoval a přál si prý nějakého
pomocníka do pekla – ani letos
neuspěl.
Na závěr všechny děti zazpívaly
písničku Hříbě s rolničkou jako
poděkování za nadílku.

Vánoční koledování

Mikuláš s čertem

V pondělí 12. 12. jsme se sešli ve
škole i odpoledne, důvodem bylo
VÁNOČNÍ
KOLEDOVÁNÍ.
Žáci jednotlivých ročníků si nacvičili pásmo básniček, všichni
společně se pak naučili koledy a
další vánoční písničky a děti
z dramatického kroužku si secvičily vánoční pohádku O TŘECH
VÍLÁCH VLOČKÁCH. Na naše
vystoupení jsme pozvali rodiče,
prarodiče a další lidi z obce, abychom je naladili do vánoční atmosféry. Součástí vystoupení
byla i výstava vánočních dekorací, které vyrobili žáci naší školy.
Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat a podpořili děti potles-

Hned od rána byly děti jako na
trní a plni očekávání, jestli i letos
do školy přijde Mikuláš s čertem.
Kolem půl jedenácté jsme se konečně dočkali – nezapomněli na
nás. Všichni jsme šli do velké
třídy a pěkně jeden za druhým
chodili k Mikulášovi a slibovali
mu velké zlepšení. Některé děti
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Veselé Vánoce ϑ

kem. Děkujeme též za peníze,
které se vybraly na vstupném.
Částku kolem 1 600,- Kč použijeme na školní akce, první z nich
bude pečení perníku na vánoční
besídku.
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