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ZÁŘÍ 

 

Zahájení školního roku 
První školní den jsme na naší škole 

uvítali 6 nových žáků. Do první třídy 

nastoupili: Monika Čepicová, Jakub 

Dušek, Filip Kavan, Tereza Motyčková 

a Ladislav Šeda. Do druhé třídy přistou-

pil Tadeáš Vondrák. Všichni žáci byli 

slavnostně přivítáni a za splnění drob-

ných úkolů od nás dostali klaunský 

papírový kornout  plný školních pomů-

cek. 
 
Zubní hygiena 
Dne 6. 9. 2016 naši školu navštívily 

budoucí zubní lékařky, které dětem 

připravily program o zubní hygieně.  

Vysvětlily žáčkům, co zubům prospívá, 

co jim škodí a s žáky nacvičovaly, jak 

správně si čistit zuby. Velmi nás potěši-

lo, že jedna budoucí lékařka, Verča 

Dušková, je naše bývalá žákyně. 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik v Poličce 
Během podzimních měsíců žáci naší 

školy navštěvovali společně s MŠ a ZŠ 

Makov, MŠ Příluka a MŠ Jarošov  Pla-

veckou školu v Poličce, kde absolvovali 

plaveckou výuku. Během deseti lekcí si 

osvojili základní dovednosti v plavání 

hravou formou s využití různých pomů-

cek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

 

 

 

 
 

 

Drakiáda 
V pátek 21. října jsme po obědě uspořá-

dali ve školní družině drakiádu. Počasí 

nám přálo, sluníčko svítilo i foukalo a 

děti si mohly užít pouštění draků. 

Nejdéle vydržel létat drak nejen Jaku-

bovi Duškovi, ale také krásně létal drak 

Terezce Motyčkové, Annabelce a Vik-

torce Brokešovým nebo Rosťovi Duš-
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kovi. Jen škoda, že se několika drakům 

nechtělo létat. Tak snad příště. 

 

 

 

 

 

Spaní ve škole 
Jako každý rok, tak i letos, jsme podnik-

li společné nocování ve škole. Sešli 

jsme se s dětmi v 18,00 hod. ve škole, 

kde jsme měli připravené obrovské 

dýně, ze kterých jsme vydlabali úžasná 

strašidla. Všechny děti přiložily ruce 

k dílu. Potom jsme povečeřeli úžasné 

dobroty, které nám maminky připravily, 

a společně jsme se podívali na dětský 

film. Po večerní hygieně jsme ulehli do 

spacáků. Celou noc nás hlídali plyšoví 

kamarádi, které si děti donesly do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den – 

HUDBA KOLEM NÁS 
Tento den děti zpívaly, hrály na hudební 

nástroje, poznávaly je, ale i vyráběly. 

Začneme však od začátku. Nejprve se 

děti společně nasnídaly. Paní kuchařka 

nám upekla výborný perník. Potom si 

vyráběly z odpadového materiálu hu-

dební nástroje. Jednalo se o klapačku 

z lepenky a víček, z plastové láhve hr-

kačku a z plastových stébel panovu 

flétnu. 

Následoval výchovný program, se kte-

rým k nám přijel pan Mgr. Josef Macků. 

Ten téměř celý život vyučoval matema-

tiku a fyziku, ale potom zvítězil jeho 

koníček – hudba a staré hudební nástro-

je, kterým se nyní věnuje. Sám je nejen 

vyrábí, ale naučil se na ně i hrát. Doma 

má takových nástrojů 170, k nám přive-

zl jen některé. Děti viděly různé středo-

věké, ale i renesanční nástroje jako jsou 

např. zvířecí rohy, chrotu, křivý roh, 

loutnu, fidolu, harfu, ale i panovu flétnu, 

kterou si tento den děti vyrobily. Pán 

hrál různé písničky, děti si s ním zazpí-

valy a nakonec si mohly některé 

z nástrojů i vyzkoušet. Program byl 

poučný, ale i zábavný. 

Celý den proběhl v klidné a hudební 

atmosféře. 
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LISTOPAD 
 

 

 

 

 

 

Návštěva ZD Vidlatá Seč 
Ve středu 23. listopadu jsme navštívili 

místní ZD, kde nás pan Kabrhel ochotně 

provedl celým areálem. Měli jsme mož-

nost vidět malá telátka v jejich venkov-

ních příbytcích a prohlédli jsme si jeden 

z nejmodernějších kravínů v Evropě.  

Také jsme si prošli bioplynnou stanici. 

Vše bylo doplněno zajímavým a pro děti 

snadno pochopitelným výkladem.  Pan 

Kabrhel také ochotně odpovídal na 

všetečné otázky dětí. Celá exkurze byla 

velice poučná, zajímavá a dětem i učite-

lům se moc líbila.  Děkujeme. 

 

 

Rozsvícení vánočního stromeč-

ku 
V předvečer první adventní neděle se 

konalo rozsvěcení stromečku ve Vidlaté 

Seči. Žáci naší školy se zapojili do této 

akce krátkým kulturním programem. 

Ten se skládal z pásma básniček s tema-

tikou zimy a Vánoc, který byl proložen 

vánočními koledami. Při závěrečné písni 

Tichá noc byl stromeček slavnostně 

rozsvícen.  Nadcházející čas Vánoc nám 

připomínal i krásný osvícený betlém. Na 

všechny přítomné, kteří se přišli na tuto 

událost podívat, čekala na závěr výborná 

vánočka a na zahřátí čaj a pro dospělé 

punč. 

 

 

 

 

 

 

 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 
 

 4 

Vánoce v knihovně 
Opět po roce jsme poslední listopadový 

den vyrazili se školní družinou do kni-

hovny v Litomyšli, kde probíhala tra-

diční akce „Vánoce v knihovně“.  

Děti si nakoupily drobné dárečky, na-

zdobily perníčky, někdo je i snědl nebo 

vytvořily vánoční přáníčko. Nakonec 

jsme ještě stihli sladkou odměnu v cuk-

rárně. 

 

 

 

 
 

Sběr víček 
Naše škola pořádá sběr víček pro dvou-

letou holčičku Klárku, která žije s rodiči 

a dvěma staršími sourozenci v Dolním 

Újezdu u Litomyšle. Klárka trpí od 

narození mnoha kombinovanými vada-

mi. Na svoji léčbu potřebuje speciální 

výživu, hipoterapii a speciální tříkolku. 

Sběrem víček této holčičce chceme 

pomoci i my. Ve sbírce budeme pokra-

čovat a za každé víčko, kterým přispěje-

te, děkujeme. 

 

 

PROSINEC  

 
 

 

 

 

 

Mikuláš  
Už v pátek 2. 12. se na nás do školy 

přišel podívat sv. Mikuláš. Aby se děti 

tolik nebály, raději nechal čerta zavře-

ného na půdě. A pak přišlo velké zpyto-

vání hříchů. Někteří žáci měli dlouhý 

seznam, ale na štěstí bylo více těch, 

kteří se vůbec nemuseli bát, ani čerta! 

Mikuláš byl moc hodný a všechny děti 

obdaroval kornoutem se sušeným ovo-

cem a ořechy. Na rozloučenou děti za-

zpívaly písničku a vyfotily se s Mikulá-

šem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevný den ve škole 
Očekávání zimních prázdnin jsme si 

zkrátili BAREVNÝM DNEM, který 

proběhl 14. 12. Žáci každé třídy se do-

hodli na barvě, která se jim líbí a v této 

barvě si přinesli co nejvíce oblečení.  

Ráno si děti všechno oblečení oblékly 

na sebe a počítaly se kusy jednotlivých 

oděvů. První třída si vybrala barvu mod-

rou a vyhrál Kuba Dušek, který na sebe 

navlékl 27 kusů oblečení. Druhá třída 

měla barvu šedou a vyhrála Eliška An-

drlová, která doma objevila 11 kusů 

šedých triček, kalhot, apod. Třetí třída 

přišla v barvě bílé a vyhrála Annabelka 

Brokešová, která měla na sobě 33 kusů 

bílého oblečení. Čtvrtá třída měla oděvy 

v modré barvě a absolutním vítězem se 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 
 

 5 

stal Jan Odehnal se 35 kusy oblečení. 

Pátá třída měla zelenou barvu a vítězem 

byl Martin Kábrt s 27 zelenými tričky, 

kalhotami, čepicemi a ponožkami. Počí-

talo se i kolik kusů průměrně měla kaž-

dá třída a tuto část soutěže vyhrála třetí 

třída, která měla celkem 119 kusů bílého 

oblečení, což je průměrně 24 kusů na 

každého žáka. 

Děti se pobavily a určitě zase připraví-

me podobnou soutěž. 

Andělské koledování  
 

 

 

Ve čtvrtek 15. 12. jsme pozvali rodiče a 

naše spoluobčany na tradiční vánoční 

andělské koledování. Každého jsme 

přivítali krásným přáníčkem a výbornou 

domácí vánočkou. Naši malí andělé 

společně s učitelkami pro vás připravili 

krásnou vánoční výstavu z vlastnoručně 

vyrobených dárečků. Po prohlédnutí 

výstavy začal program, který byl plný 

básniček a písniček se zimní a vánoční 

tematikou. Na závěr děti zahrály vánoč-

ní příběh Narození Ježíška. 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba šperků s paní Třísko-

vou 

Jako každý rok, tak i letos nás navštívila 

paní Třísková, aby pomohla dětem vy-

robit vánoční dárek. Tentokrát děti vy-

ráběly šperk. Obdržely plastovou brož a 

speciálními barvami ji vymalovaly. 

Vánoční dárky se povedly. Tak doufá-

me, že příští rok se zase uvidíme a něco 

pěkného si vyrobíme. 

 

 

Návštěva kina 
V úterý 20. 12. jsme vyrazili do kina na 

animovanou pohádku „Tajný život maz-

líčků“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní besídka 
Poslední den před vánočními prázdni-

nami proběhla školní besídka, kde se 

děti vzájemně obdarovaly dárky. Během 

besídky děti ochutnávaly cukroví, které 

si upekly v ŠD, zpívaly koledy nebo 

pouštěly lodičky ze skořápek. 

 

 

 

 

 


