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skalničky. Velmi nás zaujalo
i to, že každý žák školy je,
mohli bychom říci, opatrovníkem některé rostliny. U ní
je napsáno jeho jméno a o tu
se stará. Celá tato rostlinná
přehlídka se nám moc líbila
a doufáme, že se sem na
podzim budeme moci opět
podívat. Bylo to velmi pěkně
strávené i poučné odpoledne.
Byli jsme nadšeni a ještě
jednou moc paní učitelce
děkujeme.

ČERVEN
PŘÍRODOVĚDNÝ
KROUŽEK A JEHO VÝLETY NA
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU:

Přírodovědný kroužek pořádal na konci školního roku
hned tři výlety. První výlet
byl do Základní školy Morašice, kde probíhala přírodovědná výstava plná vycpaných i dětmi kreslených zvířat. Paní učitelka Hana Heroldová nám velmi ochotně
k jednotlivým exponátům
poskytla velmi poutavý a
poučný výklad. Dále nám
ukázala školní koutek živé
přírody plný různých terárií
s velmi zajímavými živočichy, o kterých jsme se opět
dozvěděli řadu zajímavých
informací. Nakonec nás provedla školním arboretem,
kde jsme mohli vidět nespočet listnatých i jehličnatých
stromů a keřů, bylinkovou
zahrádku, různé trvalky a
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Druhý výlet jsme podnikli
do Vesnického muzea v
Dolním Újezdě. Tam byla
výstava vycpaných živočichů našeho regionu. Dále
jsme mohli obdivovat řadu
překrásných nerostů a hornin. Jak jsme se dozvěděli,
některé měly hodnotu několika desítek tisíc korun. Také
jsme viděli zkameněliny a
různé úlomky pravěkých
nádob, které byly objeveny v
Dolním Újezdě. Vystavovaly se zde také referáty o rostlinách a zvířátkách, které
vytvořili žáci zdejší školy.
Děti si také mohly prohlédnout velké pestrobarevné
motýly a různé brouky, které
u nás v přírodě nenajdeme.
Celou výstavou nás provázel
a velmi poutavě o všech vystavených exponátech hovořil, ředitel zdejší školy Mgr.
Jiří Lněnička. I jemu patří
velký dík za čas, který nám
věnoval i za velmi zajímavé

informace, které nám poskytl.

Třetí výlet byl do Nových
Hradů. Zde jsme si nejprve
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prohlédli zámecké nádvoří, a
protože bylo poměrně horké
a dusné počasí, hned jsme
pak navštívili zámeckou
cukrárnu. Tady si každý, kdo
měl chuť, dal výbornou kopečkovou zmrzlinu. Potom
jsme se vydali do zámeckého bludiště. Nikdo se neztratil, tak jsme mohli pokračovat dále. Viděli jsme zámecké divadlo, zámeckou zeleninovou zahradu a mohli
jsme obdivovat vodní kaskády, které jsou zde nově
vybudované. Odtud jsme se
vypravili do novohradského
lesa, kde se děti ve stínu nasvačily a pustily do své velmi oblíbené činnosti, což je
stavění domečků. U této
činnosti bychom vydrželi
mnohem déle, jenže jsme se
museli vrátit zpět na autobus. I toto odpoledne se nám
vydařilo. Tento výlet bychom si také rádi někdy zopakovali.

Dětský den Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka
aneb „Mikroregion soutěží“
V pátek 3. června se někteří
žáci naší školy zúčastnili
soutěžního klání mezi obcemi Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka, které se
3

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

letos konalo v rekreačním
zařízení Mladočov. Děti soutěžily ve 13 sportovních disciplínách a ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci. Děti
z naší školy reprezentující
obec Vidlatá Seč se umístily
na krásném třetím místě.
Moc gratulujeme.

bricha, ukázku z jejich přípravy na hasičské závody.
Po krátkém představení nám
ukázali běžeckou štafetu 4x4
s překonáváním překážek a
přípravu základny s hadicemi, proudnicemi, rozdělovačem, košem atd. a samotný hasičský útok.
na závěr si děti zastříkaly ze
džberovek hadicemi na cíl,
kde se trefovaly do plechovek. To nás příjemně osvěžilo.

Ukázka hasičského sportu
v Jarošově
Malým dárkem ke Dni dětí
odměnila žáky ŠD v pondělí
6. 6. výletem do Jarošova.
Tam si pro nás, a také pro
děti z mateřské školy, připravili místní mladí hasiči
pod vedením p. Martina Ol4
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Bubenická dílna pro děti
Kdo šel kolem školy 13. 6. v
dopoledních hodinách, si asi
říkal, co se v té škole dnes
děje. Děti dávaly o sobě vědět velkým hlukem, který se
nesl z oken do okolí školy.
Důvodem toho byla netradiční bubenická dílna, se
kterou k nám přijel pan David Andrš. Ten dětem ukázal, jak se dají využít věci
kolem nás k produkci zvuku.
Děti hrály na plastové sudy,
hrnce, chrastítka z plechovek… pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Děti se naučily pár
rytmů pomocí rytmického
slabikování a popěvků. Součástí dílny byl i bodydrumming, což je rytmus na tělotleskání, pleskání a dupání
při tanci. Dětem se to moc
líbilo. Takový rámus naše
škola nepamatuje.

Varhanní pořad varhaníka
M. Kubáta:
O píšťalových varhanách
Dne 16. 6. jsme měli jedinečnou příležitost stát na
místech, kam mohou jen
varhaníci. Byli jsme v Litomyšli v kostele Povýšení
svatého Kříže, kam nás vzal
pan Martin Kubát. Seděli
5

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

jsme na kůru a poslouchali
zajímavosti, které nám pan
varhaník povídal. Víme, kolik tyto varhany stály, kolik
je v nich píšťal, slyšeli jsme
nejvyšší tón, ale i ten nejnižší. Vše doprovázel ukázkami skladeb. Nakonec nám
pan Kubát zahrál vlastní improvizovanou skladbu.

vést krátké vystoupení. Žáci
zde tedy vystoupili s krátkým představením, které
bylo sestaveno z několika
písniček proložených veselými básničkami a rozverným tancem s PET lahvemi.
Děti sklidily potlesk, paní
ředitelka obdržela velkou
kytici a všichni žáci i přítomné paní učitelky za odměnu točenou zmrzlinu.

Vítání občánků
V neděli 19. 6. se místní žáci
z naší školy zapojili do slavnostního vítání občánků Vidlaté Seče recitováním básniček a zpíváním písniček.

Sraz rodáků na Chotěnově
Dne 18. 6. se
konal
sraz
rodáků
z
Chotěnova.
Paní starostka
požádala
naši
školu, zda by nemohla před6
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Hudební vystoupení: ŠEL
TUDY, MĚL DUDY.

Fotbalový turnaj v Dolním
Újezdě - Bambini cup 2016

Již třetí rok nás letos navštívili učitelé ze Základní
umělecké školy ve Žďáru
nad Sázavou se svým hudebně výchovným pořadem.
V průběhu poutavého koncertu se nám představilo 18
hudebních nástrojů. Byly to
různé druhy fléten a klarinetů, zaposlouchali jsme se do
tónů violoncella, heligonky,
saxofonů, slyšeli jsme dudy i
klávesy.

Ve středu 22. června se
chlapci a také dívky z 1. – 4.
třídy zúčastnili II. ročníku
Poháru
v malé
kopané
BAMBINI CUP 2016, kterou pořádal Fotbalový oddíl
TJ Sokol Dolní Újezd.
Soutěžilo celkem 6 týmů
z Trstěnice, Čisté, Budislavi,
Vidlaté Seče a dva týmy z
Dolního Újezdu. Ke každé
škole
byl
opět
jako
v loňském nultém ročníku
přidělen trenér, který byl
nápomocen při vedení mužstva v zápase. Našemu týmu
odborně pomáhal p. František Mokrejš, který se snažil
chlapce i děvčata podpořit a
motivovat k co nejlepším
výkonům. Po odehraných
dvou zápasech v základní
skupině, nás čekalo utkání
s Dolním Újezdem o 3. místo. Náš tým ve složení: M.
Maloch, R. Dušek, D. Záru7
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ba, S. Záleská, T. Čepicová,
L. Kábrtová, J. Odehnal, V.
Brokešová a M. Kábrt statečně bojoval a ve velmi náročném zápase nezdolal výborný tým z D. Újezdu a po
roce obhájil krásné 4. místo.
Děvčatům a chlapcům moc
gratulujeme k jejich výkonu.

vě. Až když se trojice ocitne
shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí
se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami
lidé - že tak, jak se chováme
k ostatním, tak se pak oni
chovají k nám. Neboli že co
dáváš, to se ti vrátí.

Kino

Cyklistická soutěž

V úterý 28. 6. jsme vyrazili
do Kina v Litomyšli, kde
jsme zhlédli pohádku Řachanda. Je to pohádka o
rozmazlené princezně a
dvou kamarádech, kteří se
neživí vždycky úplně pocti-

K závěru školního roku nemohla chybět již tradiční
cyklistická soutěž. V pondělí
27. června nás ráno čekalo
nemilé překvapení v podobě
zatažené oblohy a deště. I
8

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

přesto některé děti přijely do
školy na kole.
Nejdříve si opět oprášily své
znalosti pravidel silničního
provozu písemným testem a
po té jízdou zručnosti v podobě
„mokré
varianty“
v tělocvičně a na koloběžce,
kde také musely zvládnout
osmičku, slalom, podjezd
branky nebo jízdu v koleji
na čas.
Po velkém zápolení ve dvou
jízdách byli vyhlášeni ti nejšikovnější a nejrychlejší soutěžící a samozřejmě za snahu
všichni oceněni sladkou odměnou a diplomem. Absolutním vítězem se stala
Annabel Brokešová z druhé
třídy, která obstála nejlépe
ve vědomostním testu i
v jízdě zručnosti.

Stavebnice Geomag
Také letošní školní rok jsme
předposlední den školy tvořili a stavěli z magnetické
stavebnice Geomag. Podařili
se nám opravdu úžasné stavby v podobě světové věže,
ponorky nebo cirkusového
hradu.

Absolutní
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Přejeme všem sluníčkové
prázdniny!
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