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kterou obdrželi hned na začátku
soutěže. Ve velmi silné konkurenci, byli zde žáci z litomyšlských škol, z Dolního Újezdu,
Osíka, Trstěnice, apod., obsadila
Terezka Čepicová v kategorii 4.
tříd 1. místo, v kategorii 1. tříd se
umístila Terezka Motyčková na
krásném 2. místě a Jakub Dušek
na 3. místě. Gratulujeme a doufáme, že tento úspěch příští rok
zopakujeme.

DUBEN
„Hrátky na pohádky“
V pátek 21. 4. jsme navštívili
divadelní představení Hudebního
divadla dětem Michaely Novozámecké z Hradce Králové
„Hrátky na pohádky“ ve Smetanově domě v Litomyšli.
Během téměř hodinového představení nám zábavnou a hravou
formou mladí umělci zahráli na
klarinet a flétnu, zazpívali a zatancovali na velice známé pohádky z dětství: O neposlušných
kůzlátkách, O červené Karkulce a
Jak se Honza hádal s králem.

KVĚTEN

Přírodovědná soutěž
Dne 25. 4. se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže
v DDM Litomyšl. Poznávali různé druhy živočichů a rostlin a
jejich názvy zapisovali do karty,

Výlet za včelami do Hulic
Dne 5. 5. jsme využili nabídku
včelařského svazu k výletu do
Hulic. Tam je v bývalé škole
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umístěna včelařská expozice,
která představuje život včelstva.
Pan Tomšíček ze včelařského
svazu nám poskytl doprovod a
fundovaný výklad. Vše nám ukazoval na informačních panelech.
Ve druhé části expozice, která
byla interaktivní, jsme mohli projít mezi včelařskými úly a zhlédnout zajímavé filmové ukázky ze
života včel.
Nedaleko Hulic jsme ještě navštívili Vodní dům. Tato expozice má dvě části – venkovní a
vnitřní. Ve venkovní části si
mohli žáci vyzkoušet sílu vody a
ve vnitřní části měli možnost
poznat dvě tváře vody – vodu
jako biotop a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj.
Děkujeme včelařskému svazu,
který nám umožnil tato zajímavá
místa navštívit.

Tonda – obal na cestách
10. 5. jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Tonda obal na
cestách. Obsah programu se zaměřuje na zvýšení povědomí o
správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý
návyk, který by měly děti získat a
osvojit si již od útlého věku. Na
naší škole také třídíme odpad.
Máme žlutý i modrý kontejner na
správné třídění papíru a plastů.
Děti se seznámily s využitím odpadů. Dozvěděly se, že i mikiny,
které nosí, mohou být z plastů.
Ale nejen to.
Už víme, že
z plastů se vyrábí skluzavky, stavebnice, ale i hračka v Kinder
vajíčku.
Žáci správně odpovídali na otázky, správně vytřídili odpad, proto
na závěr dostali omalovánky.

2

školáček - Základní škola Vidlatá Seč

ČERVEN

Dětský den Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka

Pasování na čtenáře

V pátek 2. června se konal již 16.
ročník Soutěže dětí Mikroregionu
Litomyšlsko- Desinka. Jedná se o
soutěž družstev dětí 1. a 2. stupně
základní školy v různých disciplínách. Letošní ročník se konal
v Desné a téma soutěží znělo:
„Dvanáct měsíců v roce“
Naši školu reprezentovali tito
žáci: Viktorie Brokešová, Tereza
Čepicová, Lucka a Martin Kábrtovi a Rosťa Dušek. A vůbec se
za
ně
nemusíme
stydět.
V konkurenci 13 týmů mladších
žáků obsadili úžasné 1. místo.
Moc gratulujeme!

1. června, kdy slavíme Den dětí,
byli žáci 1. třídy pozváni do
Městské knihovny v Litomyšli.
Ta pro ně připravila tradiční akci
– pasování na čtenáře. Všichni
prvňáčci museli s postavami z
pohádek, které jim pomáhaly,
plnit různé úkoly. Tím museli
dokázat, že pasování si opravdu
zaslouží. Žáci četli písmena,
skládali abecedu, malovali indiánské znaky. Teprve potom došlo
na samotné pasování. Žáci obdrželi Diplom pro čtenáře, pěknou
knížku a průkazku do knihovny.
.
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v rybníku plavoucí užovku, viděli
jsme spoustu kvetoucích keřů a
objevovali jsme mnoho odstínů
zeleně, která se v lesích vyskytuje.
Když jsme došli k Pánským rybníků, děti se rozdělily do skupinek po třech a každá skupinka
dostala sítko na lovení drobných
vodních živočichů, kteří slouží
jako potrava pro ryby. Každá
obdržela také skleněnou misku na
pozorování. Děti lovily, své výlovky dávaly právě do těchto
misek s vodou a všichni jsme se
divili, co vše za drobné živočichy
se zde vyskytuje.
Malý vzorek jsme si vzali se sebou do školy a ten jsme pak pozorovali mikroskopem.
Druhá část výpravy do Jarošova
se pak týkala návštěvy místní
MŠ. Zde se na nás už těšila paní
ředitelka a několik malých
školkáčků. Měli pro nás připravený čaj, pro paní učitelky výbornou kávičku, a sladké pohoštění. Pak si děti společně v herně
hrály.
Domů jsme jeli všichni společně
opět linkovým autobusem.

Výlet k Pánským rybníkům a do MŠ Jarošov

Školní družina a přírodovědný
kroužek se vydaly v úterý 13. 6.
na výpravu do Jarošova. Sem
jsme dojeli linkovým autobusem
a pokračovali nejprve k Pánským
rybníkům. Cestou jsme se zastavovali a určovali stromy a rostliny, které jsme viděli a pozorovali
i obdivovali zdejší přírodu. U
jarošovského rybníka jsme například žasli nad krásou leknínů, ve
vyschlé studánce jsme měli možnost pozorovat lesklé slepýše,
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Druhá skupinka šla podle šipek a
plnila úkoly. Posledním úkolem
bylo nalezení pokladu. Povedlo
se a všichni jsme si společně pochutnali.
Nakonec si děti v lese postavily
domečky a příjemně unaveni
jsme se všichni vraceli do školy.

Šipkovaná
Přírodovědný kroužek společně
se školní družinou podnikl ve
středu 14. 6. oblíbenou dětskou
hru ,,Šipkovanou.“ Děti se rozdělily do dvou skupin. První skupina, byli to samí kluci, se vydala
s paní učitelkou schovávat poklad. Cestou dělala šipky, a to
nejen křídou, ale především přírodním materiálem, který cestou
objevila. Tak například vznikaly
šipky ze sena, klacíků, trávy, kamenů, apod. Cestou také ukrývala
na lístečkách napsané úkoly, které druhá skupina musí splnit, aby
mohla hledat a najít poklad.
První skupinka došla až do makovského lesa a zde ukryla poklad, který se skládal především
z mnoha sladkostí.

Ovoce do škol
Ve čtvrtek 15. 6. jsme v rámci
projektu "Ovoce a zelenina do
škol" využili nabídky doprovodných akcí našeho dodavatele,
společnosti Laktea, a objednali si
"Ochutnávkové koše", které obsahovaly známé i méně známé
druhy ovoce a zeleniny rostoucí
v našich krajích i exotických zemích. Žáci se také dověděli, jak
se jednotlivé druhy krájí, připravují a konzumují.
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Den IZS Litomyšl
Dne 22. 6. 2017 se konal v areálu
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl Den IZS Litomyšl, a tak i naše škola se na
přehlídku těchto složek jela podívat. Se svojí činností se nám
představila Policie České republiky města Litomyšle. Předvedla
nám automobilovou honičku, jak
se zadržuje nebezpečný pachatel,
vycvičené policejní psy, atd. Děti
se také mohly posadit na moderní
policejní motorku, prohlédnout si
zblízka policejní auta a dokonce
policejní vrtulník. Viděli jsme
také sanitku rychlé záchranné
služby, požární auta a jejich vybavení. Mohly se zde také ověřovat znalosti z oblasti pravidel
silničního provozu. K vidění zde
toho bylo mnoho, ale my jsme
museli k naší velké lítosti spěchat
na autobus. Těšíme se na další
takovou akci.

Bambini Cup 2017
Ve středu 21. 6. se chlapci
z první, druhé a třetí třídy, a také
dvě sportovně nadaná děvčata ze
třetí třídy, zúčastnili již 3. ročníku Poháru v malé kopané pro
žáky 1. - 3. tříd ZŠ, který pořádal
fotbalový oddíl TJ. Sokol Dolní
Újezd pod záštitou starosty obce
Dolní
Újezd,
ředitele
ZŠ
v Dolním Újezdě a Fotbalové
školičky V. Brůny Chobotnička.
Velké sportovní klání 5 týmů
z Trstěnice, Čisté, Dolního Újezdu A, Dolního Újezdu B a Vidlaté Seče probíhalo ve vzájemných
zápasech a po velkém a urputném boji jsme se umístili na 5.
místě.

Sportovní kroužek
Na naší škole již druhým rokem
mají děti možnost navštěvovat
sportovní kroužek. Během této
doby si osvojily základní pravidla
sportovních her, jako je florbal,
fotbal, vybíjená, košíková i různých pohybových her. V zimním
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období, když to počasí dovolilo,
chodily děti bobovat, sáňkovat
nebo bruslit.
Letošní školní rok v prosinci
jsme byli také pozváni na zajímavou besedu o bowlingu manžely Annou a Františkem Brokešovými. V příjemné předvánoční
atmosféře nám poutavě a
s velkým nadšením vyprávěli
nejen své bowlingové začátky
svého týmu ABB Vidlatá Seč, ale
také někdy obtížnou cestu
k sportovním úspěchům. Své
vyprávění okořenili nejen fotkami z cest po světě, ale také svými
poháry a medailemi z různých
soutěží, např. v Las Vegas. Děti
dostaly malé pohoštění, a také
dáreček.
Rádi bychom touto cestou manželům Brokešovým moc poděkovali a popřáli ještě mnoho úspěchů v jejich krásném koníčku.

Večerníček
vystoupení

v hudebním

Již tradičně na konci školního
roku naši školu navštívili učitelé
ze ZUŠ Žďár na Sázavou se
svým programem. Jako vždy nás
překvapili nejen netradičními
hudebními nástroji, ale tentokrát i
velmi zábavným tématem svého
vystoupení. Jednalo se o téma
Večerníček v hudbě. Vše bylo
připraveno jako velká soutěž.
Soutěžil pan hudebník proti dětem. Děti hádaly hudební melodie, a pokud uhodly, obdržely
obrázek, pokud neuhodly, obrázek by obdržel pan učitel. Děti
poznaly hudbu ze všech Večerníčků. Učitelé vtahovali děti do
děje vystoupení, děti hrály i podle
pokynů pohádku, jiné děti vystupovaly jako víly, další představovaly beránka a vlka, apod. Všem
se představení velice líbilo. Budeme se těšit na jejich další zajímavé vystoupení.
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doufáme, že se sem v příštím
roce zase podíváme.

Návštěva statku Bulvových
z Makova
Poslední pondělí v tomto školním
roce jsme se vydali na statek
Bulvových do Makova. Návštěvu
a prohlídku nám domluvila naše
paní asistentka Věra Vostrčilová.
Zde nás přívětivě přivítali a my si
mohli prohlédnout zblízka jejich
ustájení krav, převedli nám, jak
se dojí a vypouští na pastvu,
viděli jsme krásné dvoubarevné
králíky, slepice a koťata, která
zde po dvoře volně chodí, psa,
který pomáhá zahánět krávy a
největší zájem děti projevily o
kobyly a hříbata.. Viděly jich
celkem devět. Mohly si zkusit
koně hřebelcovat a téměř pro
všechny byla velkým zážitkem
jízda na osedlaném hřbetě koni.
Velmi ochotně se nám věnovala
slečna Lenka, která zde pracuje a
tak nás statkem provedla a ochotně nám o své práci vyprávěla.
Děti si také mohly prohlédnou
výrobnu sýrů a jogurtů. Tady jim
velmi ochotně paní Šlegrová,
která vyrábí všechny
možné
mléčné dobroty, stručně a srozumitelně podala informace o své
činnosti a některých mléčných
výrobcích. Dětem se tu líbilo a
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Návštěva kina - Šmoulové
V úterý 27. 6. jsme se vydali do
kina na nový zcela animovaný
film Šmoulové: Zapomenutá vesnice, kde se Šmoulinka po nálezu
tajuplné mapy vydává společně
se svými nejlepšími kamarády
Koumákem, Nešikou a Silákem
na vzrušující a napínavou pouť
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici
dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi Gargamelovi. Na
své dramatické cestě plné akce a
nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství
šmoulí historie!

Geomag
A na úplný závěr školního roku
jsme opět stavěli ze stavebnice
Geomag. Moc se se nám to líbilo.

Loučení s 5. třídou
Letošní školní rok nás opustí z 5.
třídy Viktorka Brokešová a Martin Kábrt.

Dopravní soutěž
Ve středu 28. 6. se uskutečnila na
školním hřišti dopravní soutěž
v jízdě zručnosti a testu dopravní
výchovy a dopravních značek.
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