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Samozřejmě, že jsme ve škole
přivítali i žáky vyšších ročníků a
popřáli jim co nejvíce úspěchů a
hezkých chvil ve školním roce.
Čeká nás opět spousta práce, ale i
krásných akcí.
Tak tedy….S CHUTÍ DO TOHO,
PŮL JE HOTOVO……

ZÁŘÍ

PLAVECKÝ
V POLIČCE
ZAHÁJENÍ
ROKU

VÝCVIK

ŠKOLNÍHO

Hned druhý školní den nám začal
plavecký výcvik v Poličce. Protože jsme chtěli, aby plavání nezasahovalo do studených dnů,
zvolili jsem výuku plavání dvakrát týdně ( v úterý a ve čtvrtek).
V poličském bazéně se všem dětem moc líbilo, protože zde jsou
velice příjemné paní plavčice.
Všechny děti zvládly základy
plavání. Pro někoho to byla první
tempa, pro jiné odplavané desítky, stovky metrů, snad i kilometry .
Máme prostě moc šikovné dětiϑ.

3. září jsme se odpočatí a plni
elánu sešli ve škole, abychom
zahájili nový školní rok.
Přivítali jsme nové prvňáčky –
Viktorku Brokešovou a Marťu
Kábrta, které do školy doprovodili jejich rodiče. Doufáme, že se
jim ve škole bude líbit a v žákovských knížkách budou mít samé
jedničkyϑ.
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Olbram Zoubek a mnoho dalších
známých osobností.
Podívali jsme se do věže na náměstí, do DOMU U RYTÍŘŮ.
Když nás už bolely nohy, zavedl
nás rytíř Toulovec do pralinkárny, kde nám nejdříve majitelka
paní Kubešová povídala zajímavosti o čokoládě, o tom, z čeho se
vlastně čokoláda vyrábí, mohli
jsme na vlastní oči vidět kakaové
boby, ochutnávali jsme různé
druhy čokolády, nakonec jsme si
všichni pochutnali na horké čokoládě.

ŘÍJEN
VÝLET DO LITOMYŠLE
9. 10. jsme jeli autobusem do
Litomyšle. Protože to byl výlet na
celý den, nachystala nám paní
kuchařka studený oběd s sebou.
Řeknete si, že Litomyšl všichni
známe, ale…..

U informačního centra jsme měli
sraz s RYTÍŘEM VAVŘINCEM
TOULOVCEM,
který
nám
nejdříve vykládal o historii města
a o známých lidech, kteří se
v Litomyšli narodili nebo zde
strávili část svého života, jmenujme alespoň některé z nich –
Bedřich Smetana, Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová, Alois Jirásek,malíř Váchal, soudobý výtvarník a sochař

Dostali jsme sáček s čokoládovými pecičkami, abychom si tu
dobrou horkou čokoládu mohli
uvařit i doma. Někteří ještě neodolali a pár pralinek si koupili.
Poté jsme pokračovali v prohlídce města, na TOULOVCOVĚ
NÁMĚSTÍ jsme viděli dům kata
– je to ten jediný neopravený,
protože v něm údajně straší a
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nikdo v něm bydlet nechce, víme,
proč se uličce z náměstí ke kostelu říká UMRLČÍ a mnoho dalších
zajímavostí. Kličkovali jsme
městem a objevovali další a další
zákoutí města.
Pro mnohé bylo největším dobrodružstvím, že jsme se dostali do
věže kostela. Po dřevěných schodech a ke konci jen po žebříku
jsme se dostali nahoru do věže,
odkud byl krásný výhled na město i jeho nejbližší okolí. Na vlastní oči jsme viděli zvony, na kúru
si prohlédli z blízka varhany…prostě to byl veliký zážitek.

jsme ho našli a zachránili HURÁ…
Ještě nás rytíř Toulovec doprovodil na autobusové nádraží, kde se
s námi rozloučil.
Byly to velice příjemné chvíle, i
když nás dost bolely nohy, určitě
to stálo za to. Po celou dobu
krásně svítilo sluníčko, což ještě
umocnilo zážitky dnešního výletu.

KONCERT
PAVLA NOVÁKA

Hned následující týden – 16. 10.
jsme jeli do Litomyšle znovu,
tentokrát jsme šli na koncert Pavla Nováka mladšího. Protože
koncert začínal až v 9 hodin, navštívili jsme před ním ještě knihovnu, kde nám paní knihovnice
povídala o krásných dětských
knihách, které nově pořídili.Čas
v knihovně rychle utíkal a my

Naše poslední zastávka byla na
zámku. Po krátkém povídání nám
rytíř Toulovec zmizel…a nám se
jako náhodou dostal do rukou
vzkaz od čaroděje, ve kterém
nám sdělil, že rytíře Toulovce
unesl do sklepení a my ho musíme zachránit. Protože jsme byli
šikovní, za krátkou chviličku
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jsme se museli přesunout do
Smetanova domu na vystoupení.
Téma dnešního koncertu byla
zvířata. Mohli jsme slyšet písničku o slonech, klokanech, krtkovi
aj. Je úžasné, jak dokáže pan Novák zaujmout všechny děti.
Všichni jsme nadšeně dupali,
tleskali nad hlavami, kolíbali se
ze strany na stranu a zpívali refrény písniček.
Myslím, že ani tentokrát nás vystoupení pana Nováka nezklamalo. Bohužel jsme kvůli autobusu
museli jít ze Smetanova domu
před poslední písničkou.
Už teď se těšíme, až pan Novák
přijede do Litomyšle znovu, určitě si s ním půjdeme zase zazpívat.

vé, byly v každé skupince mladší
i starší děti. A potom jsme šli
pracovat, dlabali jsme dýně.

Vznikly nám z nich krásně strašidelné obličeje, do kterých jsme
ještě vložili svíčky. Paní učitelky
odnesly dýně před školu, aby nás
celou noc hlídaly od zlých snů.
Za odměnu jsme se ještě dívali na
dětský film, kde hlavní roli hrál
jeden chytrý pes. Po skončení
filmu jsme se už odebrali do
svých pelíšků a snažili se spát.
Ráno si každý zabalil svoje věci,
provedli jsme hygienu a šli do
jídelny na snídani.
Celé dopoledne jsme plnili úkoly
na stanovištích na téma ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. S paní učitelkou Rejsovou jsme si nachystali zdravý ovocný salát s jogurtem a dýňovými semínky, s paní
učitelkou Holomkovou jsme si
vyrobili prostorová sluníčko, aby
nám připomínalo, že ke zdraví

PROJEKTOVÝ DEN A
SPANÍ VE ŠKOLE
23. října jsme se sešli ve škole
v netradiční dobu, přišli jsme
totiž do školy spát….
Nejprve jsme si nachystali svoje
pelíšky, připravili karimatky,
spacáky a svoje plyšové mazlíčky, aby se nám v noci dobře spalo.
Následovalo rozdělení do třech
skupinek. Aby to bylo spravedli4
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neoddělitelně patří i pohyb na
čerstvém vzduchu. Paní učitelka
Vodehnalová měla připravené
povídání o tom, co bychom měli
jíst, jaké potraviny jsou zdravé,
jaké naopak pro člověka škodlivé, taky už víme, že není vůbec
zdravé držet drastické diety. Nakonec jsme si napsali test, který
zvládli všichni, kteří dobře poslouchali.
Celý den nám rychle utekl, a pokud se snad někdo vyspal trochu
hůř než je zvyklý , měl celé podzimní prázdniny na to, aby se
dospalϑ.

SOUTĚŽ ROBOTŮ
Každý si najde ten svůj způsob
zábavy….někdo rád tvoří, jiný
zpívá…, ale jsou i děti, které tyto
aktivity moc nebaví, proto jsme
ve školní družině vyhlásili soutěž
ROBOTŮ Z LEGA. Zapojili se
do ní většinou kluci, ale našla se
holčička – Viktorka z 1. třídy.
Celý týden pod rukama dětí
vznikali různí roboti a děti vysvětlovaly jejich využití a funkčnost. Dětská fantazie nebrala
konce. Koncem týdne byl parapet
plný robotů a soutěž byla u konce.
Komise porotců složená z p. učitelek a dětí, které se do soutěže
nezapojily, si důkladně prohlížela
jednotlivé roboty a udělovala
body.
Mohla zaznít pomyslná famfára
pro vítěze….na 1. místě se umístila Viktorka Brokešová, 2. místo
obsadil Marťa Kábrt a o 3. místo
se dělilo hned několik soutěžících
– Jára Franc, Leoš Stráník a Honzík Nádvorník.
Pro všechny zúčastněné si paní
učitelka Vodehnalová připravila
drobné odměny.
Všichni se už těšíme na podobnou akci.

LISTOPAD
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VÁNOČNÍ
VÝSTAVA
V KNIHOVNĚ

PROSINEC
ZDRAVÁ PĚTKA

Ve středu 28. listopadu jsme se se
družinou vydali do Litomyšle,
kde v knihovně probíhala prodejní výstava s vánoční tématikou.
Program byl velice zajímavý,
sami jsme si mohli zkusit zdobit
perníčky, vyrobit si krásné vánoční přání, viděli jsme vánoční
svícny a adventní věnce…, každý
si našel něco, co lahodilo jeho
oku.
Kdo chtěl, mohl si koupit i drobný dárek, např. náušnice, svíčky
ze včelího vosku, batikované
tašky, náramky, voskové zvonečky atd.
Výstava se nám všem moc líbila
a my jsme odcházeli vánočně
naladěni.

Pro všechny je důležitý zdravý
životní styl, ke kterému patří
správné stravování. Proto jsme 4.
prosince uvítali návštěvu Nadačního fondu Albert. Lektorka, která přijela, měla pro děti připravený bohatý program týkající zdravé výživy. Nejprve si žáci povídali o potravinové pyramidě, pak
se děti rozdělily do pěti skupin a
odpovídaly na různé otázky.
Každá skupina obdržela pokladničku, do které si za správnou
odpověď dala žeton se znakem
zdravé pětky. Nakonec každá
skupina dostala talíř a misku
s různými kousky ovoce. Z tohoto ovoce měla sestavit pomocí
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napichování na párátko nějaký
obrázek. Všem se to moc povedlo. Nakonec si na svém výrobku
všichni moc pochutnali.
Vítězná skupina vyhrála velký
ananas a všichni obdrželi vysvědčení se samými pětkami a upomínkové předměty.

Ten dostali samozřejmě i ti hodní
žáci. Tyto balíčky zakoupilo
SRPDŠ.
Tak za rok na shledanou.

VÝROBA OZDOBNÝCH
MAGNETEK
Na pátek 7. prosince jsme se
všichni moc těšili do školy.
Přijela za námi totiž paní Třísková a nás čekala výroba malovaných magnetek. Motivy byly různé – sluníčko, papoušek, motýl,
slon, kočička atd. S chutí jsme se
dali do práce a za hodinu jsme
měli domalováno, vznikly opravdu pěkné, krásně barevné výrobky, které si děti odnesly domů.
Tato výtvarná dílna se nám moc
líbila a jsme moc rádi, že k nám
do školy paní Třísková jezdí se
svými nápady.
Už teď se těšíme na její další
návštěvuϑ.

ČERTI

Všude chodí čerti 5. prosince, ale
k nám do školy zavítali již o den
dříve. Letos se nedostavil anděl,
ale pouze čert a Mikuláš. Přinesli
si sebou Knihu hříchů, kde byly
všechny prohřešky zaznamenány.
Každý žáček šel k Mikuláši, který
si v knize přečetl, jak žák chová,
a ten, když náhodou zlobil a slíbil, že se polepší, obdržel balíček.
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PEČENÍ
VÁNOČNÍHO
CUKROVÍ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A
ZPÍVÁNÍ

Na pátek 14. prosince jsme připravili vánoční vystoupení nejen
pro rodiče, ale i pro veřejnost.
Sešli jsme se o půl páté, abychom
se v klidu mohli na vystoupení
obléci do kostýmů.
Trochu nervózní jsme šli do
krásně vyzdobené tělocvičny, kde
bylo opravdu plno lidí.
Celý program zahájila paní ředitelka, hned potom vystoupili
žáci, kteří pod vedením paní učitelky Holomkové secvičili biblický příběh o narození Ježíška.
Následovalo pásmo básniček a
veselá písnička Těšíme se na Ježíška, které si
s nejmladšími
dětmi připravila paní učitelka
Rejsová. Paní učitelka Vodehnalová s dětmi zazpívala čtyři vánoční písničky – Panna na oslu

Stalo se tradicí, že si děti ve školní družině zkouší upéct vánoční
cukroví.
Letos jsme se rozhodli pro vanilkové rohlíčky. Paní učitelka doma připravila těsto a my jsme
mohli už jen vyvalovat hady, ze
kterých jsme tvarovali rohlíčky.
Za hodinu jsme měli nachystané
na pečení tři velké plechy. Paní
kuchařka nám je v troubě pohlídala, aby se nám naše dílo nespálilo. Nakonec jsme rohlíčky obalovali v cukru.
Po celé škole to krásně vonělo.
To bude dobrota….sníme je při
naší společné besídce a určitě
nezbyde ani drubička.
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jede, V jeslích dítě spinká, Tisíc
andělů a Hej, člověče Boží.
Na závěr vystoupila s pěveckým
sborem paní Kubátová, která
s dětmi secvičila celou řadu krásných písniček.
Naší snahou bylo, abychom všem
zpříjemnili adventní páteční podvečer. Váš potlesk byl pro nás
velkou odměnou.

mítán film Tajemný svět Galapág
a Ekvádoru. Všichni jsme se na
chvíli ocitli na rovníku a seznámili se s rostlinami a živočichy
této oblasti. V ekvádorské části
andského pohoří jsme také obdivovali jedny z nejvyšších činných
i vyhaslých sopek světa. Prošli
jsme také malebný kraj, který
obývají potomci Inků Kečuové.
Seznámili jsme se tedy se zcela
odlišným způsobem života. Prohlédli jsme si Andy, nejdelší pohoří světa, poznali andské země,
zajímavosti, zástupce rostlinné a
živočišné říše.

PLANETA ZEMĚ

Pak jsme se přesunuli na souostroví Galapágy, které k
Ekvádoru neodmyslitelně patří. I
zde jsme viděli zajímavá místa a
poznali faunu a floru této oblasti.
Podívali jsme se i do ekvádorské
části Amazonie a prošli se tropickým deštným pralesem.

Dne 17. prosince žáci čtvrtého a
pátého ročníku navštívili kino
Sokol v Litomyšli, kde v rámci
projektu Planeta Země byl pro9
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V průběhu putování po Ekvádoru
a Galapágách jsme se seznámili
také s místními obyvateli, jejich
životním stylem a kulturou.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
21. prosince máme v plánu vánoční besídku.
Hned ráno k nám přijedou děti ze
školky v Jarošově. Zahrajeme jim
divadlo o narození Ježíška. Následovat bude divadelní představení KRAKONOŠOVY VÁNOCE, se kterým za námi přijedou
divadelníci z Prahy.
Nakonec si rozbalíme dárečky,které si pro nás připravili naši
kamarádi, sníme naše vanilkové
rohlíčky a bude nám všem moc
hezkyϑ.

PŘEJEME VŠEM
KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A
V ROCE 2013
HODNĚ
KLIDU,
LÁSKY A HLAVNĚ
PEVNÉ ZDRAVÍ.
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