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PLAVECKÝ VÝCVIK

ZÁŘÍ

Již tradičně žáci naší školy během měsíců září a říjen 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, během které využívá celou řadu
zajímavých
pomůcek
např.
skluzavky, desky, pásky, žížaly,
kroužky, míčky, apod.
Děkujeme velmi ochotným a přátelským cvičitelkám z plavecké
školy.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
V pondělí 1. září jsme se po
prázdninách opět sešli v naší škole. Paní učitelky přivítaly kromě
starších žáků také prvňáčky a
jejich rodiče.
Letošní školní rok k nám nastoupili tito žáci:
Annabel Brokešová
Rostislav Dušek
Monika Fránerová
Simona Záleská
Dominik Záruba.
A do druhé třídy také Tereza Čepicová.
Všem dětem přejeme úspěšný
školní rok.
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DO OPDADU ANEB CO DO
KANALIZACE NEPATŘÍ
Hned v září jsme si připomenuli
důležitost třídění odpadů a ochrany přírody na Zemi.
Na besedu k nám zavítaly dvě
lektorky z VHOS a.s. Moravská
Třebová, které si pro naše žáčky
z třetí, čtvrté a páté třídy připravily zajímavý vzdělávací program
s názvem Doodpadu aneb Co do
kanalizace nepatří. Interaktivní
výukou se děti zábavnou formou
dozvěděly, co se stane s odpadní
vodou než se vrátí do přírody a
jak správně třídit odpad. Děti
obdržely pracovní listy, jimiž je
provázela animovaná postavička
kocoura AGIho.
Vždy jedna paní lektorka si
s dětmi povídala o ochraně vody,
půdy, vzduchu a přírody. Děti
pak samostatně odpovídaly na
otázky v pracovních listech nebo
plnily úkoly týkající se určitého
problému vztahující se k životnímu prostředí.
Za správné odpovědi obdržely
malé dárečky. Doufáme, že tento
zajímavý projekt nám nabídne
podobný program i příští rok.

ŘÍJEN
POUŠTĚNÍ
DRAKŮ
Podzimní počasí nám letos docela
přálo, a tak jsme se školní družinou vyrazili dvakrát pouštět draky. Děti si přinesly z domu krásné a barevné draky a mohlo se
začít. Nejdříve nám vítr moc nepřál, foukal až příliš. Ale druhý
den se trošku utišil a draci se drželi dlouho v oblacích.
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SPANÍ VE ŠKOLE

myšle na již druhé putování
s rytířem Vavřincem Toulovcem.
Ten nás už vyhlížel v Klášterních
zahradách, kde měl pro nás připravené kuše. Každý z nás si vyzkoušel střelbu na terč a zjistil, že
střílet z kuše není vůbec jednodu-

Ve čtvrtek 30. října 2014 jsme se
vrátili v šest hodin večer zpět do
školy, kde jsme se připravovali
na páteční projektový den s názvem ,,Litomyšl a její historie.“
Při té příležitosti jsme také ve
škole spali.
Nejprve jsme si o Litomyšli povídali, promítali obrázky s významnými osobnostmi, které zde
žili a obrázky s historicky význačnými památkami. Pak děti
psaly test, který se týkal vědomostí o Litomyšli.
Po vyhodnocení byly všechny
děti odměněny sladkým překvapením. Některé maminky nám
také přinesly občerstvení, a tak
děti ochutnávaly muffiny, jablečné řezy a roládu. Maminky, děkujeme. Tradičně děti zhlédly
pohádku, tentokrát s názvem
,,Ledové království.“ Pak následovala hygiena a všichni se uložili ke spánku.

ché.
Z Klášterních zahrad jsme přešli
do Muzea domečků, panenek a
hraček. Zde jsme si prohlédli
sbírku, která zahrnuje exponáty
od roku 1850 po současnost. V
šesti místnostech je vše, co „maminky panenek“ potřebovaly v
jednotlivých obdobích ke hře.
Viděli jsme historické domečky a
pokojíčky, bydlení princezen, ale
také venkovských lidí, obchůdky
nebo americké farmy. Expozice
panenek začíná nejstarší panenkou oblečenou do litomyšlského
kroje a končí panenkami Barbie.
I páni kluci si zde našli předměty
svého zájmu – model železnice,
autíčka, cirkus s maringotkami,

PUTOVÁNÍ S RYTÍŘEM TOULOVCEM
Ráno po probuzení nás čekala
bohatá snídaně, kterou připravila
p. kuchařka spolu s p. uklízečkou.
Po snídani jsme vyrazili do Lito3
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nože, různé hry a jiné historické
hračky.
Dál jsme pokračovali procházkou
zámeckým parkem a návštěvou
zámeckého sklepení, kde jsme si
prohlédli sochy Olbrama Zoubka
i srdce pro V. Havla. A pak ještě
následovalo krátké zastavení u
věže na náměstí, u Domu u Rytířů nebo u knihkupectví Paseka u
kreseb Josefa Váchala. Celé putování jsme zakončili vyhlídkou
na podzimní Litomyšl z věže
kostela Povýšení sv. Kříže.

reagovala různá zvířátka. Navštívilo nás totiž mobilní mini zoo. V
klecích na děti čekali plazi, savci,
obojživelníci i ptáci z celého světa. Když zazvonilo na první vyučovací hodinu, začala nám paní
představovat jednotlivá zvířátka.
Děti si je mohly pohladit a
dozvěděly se mnoho zajímavých
informací o tom, kde žijí, jak žijí,
co je jejich potravou i jaké mají
nepřátele.

Tak děti viděly živočichy, které
již znají, např. morče, zakrslého
králíka atd., ale i zvířátka která
jsme viděli poprvé. Nikdo z nás
například neviděl ježka bělobřichého nebo nunu myši bez srsti.
Hladili jsme si mývala, skunka,
který volně pobíhal po celé tělocvičně, do rukou jsme si mohli
vzít agamu, krajtu, na rameně
nám seděl krásný velký papoušek
ara a mohli jsme pozorovat v
kleci i veverky hnědé a surikaty.

LISTOPAD
MOBILNÍ

MINI ZOO

Některé děti přišly v pátek 7.
listopadu do školy a byly velice
překvapené. Z tělocvičny se ozývaly zvláštní zvuky. Nestrašilo
tam, ale na neznámé prostředí
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Paní chovatelka nám také ukázala
svléklou kůži hadů a agam, různé
druhy vajíček a peří.
Celá prohlídka a zajímavé povídání se nám moc líbilo, velice
rychle to uběhlo a těšíme se na
jaro, kdy mobilní mini zoo snad
opět přijede a předvede nám další
své členy z živočišné říše.

NÁVŠTĚVA
KONCERTU

vyzkoušeli, jak je důležitý správný nádech, dobrá výslovnost,
pěvecký výraz i postoj. Tato pravidla si děti zkusily na známých a
populárních písničkách. Také
nám účinkující zazpívali nové
písničky ze své tvorby. Jedna
písnička nám byla předem poslána a děti si ji naučily dopředu při
hudební výchově. Pak si tuto
skladbu s paní zpěvačkou zazpívaly. Všichni se aktivně zapojovali a myslím, že se dětem koncert moc líbil. Po jeho skončení
jsme se prošli po nábřeží, kde
jsme pozorovali vrcholící podzim
v celé jeho kráse. Opět linkovým
autobusem jsme se vrátili do školy. Doufáme, že se takového zábavného výchovného koncertu
dočkáme i na jaře.

VÝCHOVNÉHO

V pondělí 10. 11. 2014 jsme se
učili pouze první hodinu. Pak
jsme odešli na linkový autobus
do Litomyšle, kde jsme navštívili
Smetanův dům a zúčastnili se
výchovného koncertu pro žáky 1.
stupně. Jmenoval se ,,Zpívat nás
baví“. Účinkující nám vysvětlili,
že zpěv je přirozenou schopností
každého člověka a přináší nám
radost a potěšení, ale že i zpívání
má svá pravidla, která je potřeba
znát. Ukázali nám, my si pak také

PROSINEC
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PROJEKT
3000

PLANETA

se zpět na oběd. Už se těšíme na
další pokračování tohoto projektu
a na další zajímavosti ze světa.

ZEMĚ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V LITOMYŠLSKÉ KNIHOVNĚ
Ve středu 3. prosince jsme opět
po roce se školní družinou navštívili
vánoční
výstavu
v litomyšlské knihovně spojenou
s prodejem drobných dárků např.
zdobené perníčky, vánoční ozdoby, svícny z přírodnin, náušnice a
přívěsky. Děti si mohly vyzkoušet zdobení perníčků, výrobu
vánoční ozdoby nebo jmenovky
na dárky atd.
Nakonec si každé z dětí koupilo
malý dárek pro své blízké. Zájem
o výstavu je každý rok u dětí velký.

Naše škola je již několik let zapojena v projektu Planeta Země
3 000 a v rámci tohoto projektu
jsme seznamováni každý rok
s jednou z exotických zemí naší
planety. Letos jsme se vydali se
žáky čtvrtého a pátého ročníku do
Litomyšle, kde v kině Sokol probíhalo promítání o Indonésii.
Seznámili jsme se zcela odlišným
životem v této části světa. Poznali
jsme největší ostrovy této oblasti.
A tak už víme, jaká zvířata a rostliny můžeme najít na Borneu,
Jávě, ostrově Bali, Komodo atd.
Velmi zajímavé a poutavé vyprávění fotografa a dobrodruha
Adama Lelka, který sám tuto
oblast navštívil, je bohatě doprovázeno velmi poutavými fotografiemi a videem.
Po projekci jsme se prošli chladnou prosincovou Litomyšlí, a pak
zamířili do cukrárny na teplý čaj
a na něco sladkého. Vraceli jsme
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ČERT A MIKULÁŠ

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ DÁRKŮ – ŠPERK PRO MAMINKU

Také letos k nám do školy zavítal
svatý Mikuláš a jeho pomocník
čert. Děti byly celé dopoledne
netrpělivé, kdy uslyší rachotit
řetězy. Kolem jedenácté hodiny
se dočkaly. Opravdu přišel Mikuláš i čert, jen anděla asi někde
zapomněl. Dětem to ale nevadilo, každý předstoupil před Mikuláše a slíbil, že své drobné nedostatky napraví. A pak přišla sladká odměna v kornoutku plném
oříšků, sušeného ovoce a želé
bonbónů.

Týden před Vánocemi si děti
vyráběly dárek pro maminku nebo pro babičku. Speciálními perleťovými barvami malovaly na
dřevěné výřezy, do kterých potom vyrývaly ozdobné ornamenty. Po zaschnutí si přívěšek navlékly na šňůrku.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Jako každý rok, tak i letos jsme
pro rodiče a širokou veřejnost
připravili vánoční vystoupení,
které nám mělo zkrátit a zpříjemnit předvánoční čas.
Vystoupení se skládalo z básniček zaměřených na zimu, sníh a
led, tedy na to, co marně očekávám a na co se, především děti,
moc těší. Další pásmo básniček
bylo s tématikou Vánoc. Zazněly
také více či méně známé koledy a
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děti předvedly i divadelní představení s názvem „Půjdem spolu
do Betléma,“ které nám připomnělo, proč se vlastně Vánoce
slaví. I v tomto vystoupení zazněly naše nejznámější koledy.
Nakonec vystoupili žáci, kteří
navštěvují pěvecký kroužek a i
oni nám svým vystoupením chtěli
navodit příjemnou vánoční atmosféru, která k této době určitě
patří.
Před touto vánoční besídkou i po
ní si všichni mohli prohlédnout
vánoční výstavu, kterou děti připravovaly několik týdnů. Mohli
jsme zde vidět betlémy, anděly,
vánoční stromky z papíru i vánoční stromky s ozdobami, které
dělaly děti samy, sněhuláky,
svícny, ozdobené pomeranče, ale
i velké výkresy zasněžené Litomyšle.
Doufáme, že vystoupení s výstavou se líbilo a teď už čekáme na
Vánoce a sníh.

VÝLET DO KINA
– POHÁDKA TŘI BRATŘI
Ve středu 17. prosince dostaly
děti první malý vánoční dárek
jako odměnu za vánoční besídku
- výlet do kina na nejnovější muzikálovou pohádku z dílny Zdeňka a Jana Svěrákových Tři bratři.
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Ti se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče
jim mohli předat hospodářství.
Sourozenci při svém putování
jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí
spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého
humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

VÁM VŠEM
PŘEJÍ
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI
ZŠ VIDLATÁ SEČ
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