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Školní karneval
Dne 21. 1. se konal tradiční dětský karneval. Tentokrát na téma
„duchové“. Ti doprovázeli děti,
které přijely ze širokého okolí,
během celého odpoledne. Děti
soutěžily v různých disciplínách,
tančily a skotačily. Také si mohly
koupit losy, na které vyhrály
krásné ceny. Mezi nimi byly stavebnice, puzzle, hračky, ale i
dort. Cen bylo opravdu dost, tak
snad nikdo neodcházel z karnevalu smutný, že nic nevyhrál. Během celého odpoledne se všichni
občerstvovali výbornou kofolou,
ale i úžasným cukrovím, které
napekly maminky a babičky dětí
z místní školy. O výzdobu sálu se
postaraly děti ze základní školy.
Na všechny dávaly pozor čarodějnice a duchové. Děkujeme
rodičům, kteří se zapojili do příprav a organizace této akce.

LEDEN

Kabaret Honzy
Petráše
Pro nás dobře známý herec p. Jan
Petráš k nám přijel v pátek 20. 1.
se svým představením. Nejprve
jsme zhlédli pohádku o princezně, králi a Honzovi. Potom si děti
zasoutěžily v krátkém kvízu a
pak si zahrály pohádku O Sněhurce. Pan Petráš vystupoval jako
nápověda a děti hrály. Měli jsme
tu Sněhurku, prince, zlou královnu a trpaslíky. Jako každá pohádka, tak i ta naše, nakonec dobře
dopadla. Sněhurka byla zachráněna a zlá královna potrestána.
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Krmení lesní zvěře
Pravidelně každý rok chodíme do
krmelce nadělovat zvířátkům.
Také letos jednu lednovou mrazivou
středu
jsme
vyrazili
s přírodovědným kroužkem ke
krmelci. Cestou jsme ptáčkům
uvazovali na větve semínkové
koule. Pak jsme dorazili ke krmelci, a to s nadílkou jablíček,
mrkví, sena, kaštanů a tvrdého
chleba. Celá vycházka byla zakončena bobováním a sáňkováním.

konalovaly v bruslařských dovednostech. Ti starší, a nejen
chlapci, hráli hokej a ti mladší
hlavně prvňáčci, kteří měli brusle
téměř poprvé, se ve svém bruslařském umění stále zlepšovali.
Bruslení nás velice bavilo.
Se sportovním kroužkem jsme
kromě bruslení chodili hlavně
bobovat a sáňkovat k jídelně.
Děti si přinesly boby, sáně a lopaty. Vzájemně si je mezi sebou
půjčovaly a o zábavu nebyla nouze.

Valentýnský karneval v ŠD
V úterý 14. února se ve školní
družině uskutečnil Valentýnský
karneval. Děti si přinesly masky a
po úvodním představování jsme
se pustili do tancování a soutěžení. Po tradičně známé židličkované jsme soutěžili také v tanci
s udržením
míčku
nebo
v soutěži“ Bum“. A na závěr

ÚNOR
Zimní radovánky
Letošní zima nám opravdu moc
přála, a tak jsme si ji pořádně
užívali. Při hodinách tělesné výchovy jsme chodili bruslit na
hasičskou nádrž, kde se děti zdo2
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jsme vyhlásili a odměnili nejlepší
masky: Rosťa Dušek jako potápěč, Simča Záleská jako Ferda
Mravenec a Karolína Malochová
jako kovbojka. Karneval nám
rychle utekl a už se těšíme na
příští rok.

Beseda o včelách s J. Brokešem
V pondělí 27. 2.
naši školu navštívil pan Jiří Brokeš, který se
stará o včely a vyrábí z včelích
produktů různé výroky. Začátkem
února instaloval na naší škole
putovní včelařskou výstavu, kterou zakončil zajímavou besedou
o včeličkách. Dozvěděli jsme se
tedy, jak včely v úlech žijí, jak se
o ně musíme starat a jak je pro
lidské zdraví med důležitý.
Se Základní organizací včelařů
Litomyšl máme naplánovaný
společný výlet do včelího světa v
Hulicích. Od 1. července 2012 je
v budově bývalé školy v Hulicích
otevřena unikátní expozice, která
představuje hravým způsobem
život včelstva, a my ji budeme
mít možnost také zhlédnout.

3D promítání v ZŠ Osík
V pátek 24. února jsme se vypravili do Osíka, kde nás místní základní škola pozvala na promítání
filmu ve formátu 3D . Žáci obdrželi brýle a zhlédli přírodopisný
film „Podmořský svět“. Byli seznámeni s tím, jak obraz 3D
vzniká, jaké je jeho využití a historie. Program se nám velice líbil.
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BŘEZEN

Bowling v Litomyšli
Ve středu 15. března jsme vyrazili s přírodovědným a sportovním
kroužkem do Litomyšle na bowling. Děti se rozdělily do dvou
drah a pustily se do urputného
boje. Těm mladším, a méně zkušeným, rády pomohly Viktorka a
Annabelka Brokešovi, které s
bowlingem mají nemalé zkušenosti. Čas nám rychle ubíhal, a
protože hodina utekla jako voda,
prodloužili jsme si hru ještě o půl
hodiny. Těšíme se na další takovou akci.

Bubenická dílna
V úterý 14. března nás navštívil
se svým programem bubenických
dílen „Rytmy sběrného dvora“
pan David Andrš. Ukázal dětem,
jak se dají využít věci kolem nás
k produkci zvuku hrou na
recyklované materiály (plastové
sudy, staré hrnce, láhve, plechovky aj.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Děti
zjistily, jak je jednoduché se naučit pár rytmů pomocí rytmického
slabikování a popěvků, které potom převáděly do hry na nástroj a
na své tělo (tleskání, pleskání a
dupání). Děti si také vyzkoušely
roli bubeníka a poznaly, jak fyzicky náročná je tato profese.
Děkujeme a určitě se budeme
opět těšit na další setkání.

Hudební pořad varhaníka M.
Kubáta
Hodinu hudební výchovy nám
přijel zpestřit ve čtvrtek 16. března profesionální varhaník Martin
Kubát se svým hudebním pořa4
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dem „Královská hudební hostina“, aby nám představil hudebního skladatele Johana Sebastiana
Bacha. Na úvod nám zazpíval a
zahrál písničku, ke které nás naučil refrén, abychom si ji mohli
zazpívat společně. Jeho vyprávění o skladateli bylo poutavé a
doprovázené ukázkami z děl,
které nám sám reprodukoval na
varhany. Již nyní se těšíme na
další setkání s panem Kubátem a
také s některým dalším světoznámým hudebním skladatelem.

na místo zvané Údolí bledulí.
Nikdo z nás ho zatím nenavštívil.
Nachází se asi dva kilometry za
tímto malebným městečkem.
Cesta sem vede krásnou polní
cestou a je zde nádherný výhled.
Údolí bledulí se nachází u potoka
a je to opravdu údolíčko, které se
bělá tisíci bledulí. Ještě nikdo
nikdy z nás na jednom místě tolik
těchto překrásných poslů jara
neviděl. Přálo nám i počasí. Celou dobu krásně hřálo sluníčko a
tak se nám zpět ani nechtělo. Už
se těšíme na další výlety.

Údolí bledulí v Proseči
Přírodovědný kroužek se vypravil
koncem března na první jarní
výlet. Jeli jsme autobusem do
Proseče, a pak pokračovali pěšky

DUBEN
Mobilní planetárium
4. 4. navštívilo naši školu planetárium, do kterého nemusíme
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jezdit, ale které samo přijelo k
nám. Jednalo se o vzdělávací
pořad Astronomie pro děti. Hlavním hrdinou příběhu byl skřítek
Neználek, kterého jeho učitel
trpaslík Vševěd seznamoval se
vzdálenostmi, teplotami a vlastnostmi planet Sluneční soustavy.
Cestovali po planetách kouzelným raketoplánem a hledali na
nich život. Po návratu na Zemi
jsme se dozvěděli o meteoritech,
souhvězdích a dalších jevech.
Vše probíhalo v kopuli nafouklé
vzduchem, kde byla tma, a příběh
nám promítali na stěny kopule.
Bylo to úžasné.
Po skončení následovala beseda a
opakování znalostí, které žáci
získali.

Velikonoce v knihovně

Ve středu 5. dubna jsme se se ŠD
vypravili
do
knihovny
v Litomyšli, kde jsme navštívili
již tradiční prodejní velikonoční
výstavu
„
Velikonoce
v knihovně“. Děti si ozdobily
perníčky, vyrobily velikonoční
dekoraci a nakoupily drobné velikonoční ozdoby z přírodnin,
textilu nebo papíru.
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Návštěva dětí z MŠ Jarošov
Ve čtvrtek 6. dubna zavítaly do
naší školy děti z Mateřské školy v
Jarošově. Děti jsme přivítali a
provedli je po celé škole. Viděly
třídy, školní družinu i tělocvičnu.
Naši žáci jim zazpívali krásné
písničky a také jim pomohli vyrobit si velikonoční vajíčko s
kuřátkem. S předškoláky, kteří k
nám brzy přijdou k zápisu, jsme
si povídali o tom, co je nejvíce
zajímá a baví. Na památku od nás
děti dostaly sovičku a perníček,
které vlastnoručně pro ně vyrobili
naši žáci.

na školu v přírodě. Letos děti
pojedou do Mečové v Beskydech.
Všem moc děkujeme.

Co nás v brzké době čeká?
20. 4. Třídní schůzky
26. 4. Zápis do 1. třídy
12. 5. Besídka ke Dni matek
22. – 26. 5. Škola v přírodě

Sběr starého papíru
Stále probíhá na naší škole sběr
starého a nepotřebného papíru.
Ten můžete vozit do školy každý
všední den od 7,00 do 15,30 hod.
Vydělané peníze budou použity
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