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Plavecký výcvik v Poličce

ZÁŘÍ

V úterý 26. 9. zahájili naši žáci
jako každý rok tak i letos výuku
plavání
v Plavecké
škole
v Poličce. Během 10 lekcí se děti
poctivě učily plavecké styly, trénovaly skoky do vody, potápěly
se atd. Vyzkoušely si, jak se hraje
např. vodní pólo, soutěžily
v družstvech a také nechyběly
plavecké závody. Vše doprovázela dobrá nálada a smích dětí.
Věříme, že se dětem plavání líbilo a naše poděkování patří učitelům plavání, kteří se dětem plně a
trpělivě věnovali, učili je nejen
plaveckým dovednostem, ale
dodávali jim i odvahu a podporovali je při výuce.

4. 9. 2017
V tento den jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky v naší škole.
Žáky přivítala paní ředitelka Věra
Rejsová společně s děkanem
prof. RNDr. Josefem Hynkem,
MBA, Ph.D. Univerzity Hradec
Králové. Žáci byli obdarováni
školními potřebami, baťůžkem s
reflexními prvky a boxíkem se
sladkostmi. Přejeme jim, aby byli
ve škole spokojeni a domů nosili
jen samé pěkné známky.
A které prvňáčky jsme přivítali:
Jakub Boštík, Terezka Čejková,
Anička Hlavičková, Lucka Preiszová, Šimon Šilar a Anetka Záleská.
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ŘÍJEN

Spaní ve škole
Jako každý rok, tak i letos jsme
pořádali spaní ve škole. Sešli
jsme se v šest hodin a hned jsme
začali připravovat obě třídy ke
spaní. Bylo to proto, že nás čekalo mnoho práce. Tradičně dlabeme dýně a vystavujeme je pak na
schodech u školy. Letos to bylo
trochu jinak. Paní Motyčková
z Chotěnova nám sehnala a dovezla větší množství dýní, takže
každý žák mohl mít jednu. Byly
trochu menší, nedlabaly se, ale
malovaly. Od Boštíků a Nádvorníků z Vidlaté Seče jsme dostali
darem obrovské dýně, ty se naopak jako každý rok dlabaly. Děti
se rozdělily po třídách a každá
třída si navrhla a vydlabala tu
svou. Před touto prací jsme si dali
i něco sladkého na zub, abychom
měli pořádnou sílu. O bohaté
občerstvení se postaraly maminky. Donesly nám bábovky, perník
s čokoládovou i citronovou polevou,
jednohubky,
banánky
v čokoládě, jablkový řez, apod.
Prostě jsme si pořádně zamlsali.
Večer jsme vše uklidili a na řadu
přišla hygiena. Zalezlí ve spacácích jsme zhlédli na dobrou noc
českou pohádku. Ráno po hygieně a úklidu nás čekala výborná

Návštěva zahradnictví
Dne 11. 10. navštívila školní družina a přírodovědný kroužek
Školky Litomyšl. Probíhala zde
výstava dýní, a tak jsme mohli
obdivovat překrásné aranžmá,
které zářilo všemi barvami podzimu. Navštívili jsme také Sluneční zahradu, která byla rozkvetlá různými podzimními květinami. Děti si nakoupily mnoho
malých kytiček, které vezly domů
maminkám jako dárek. Výlet
jsme
zakončili
mlsáním
v cukrárně na autobusovém nádraží.
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snídaně, kterou připravila paní
Částková s paní Oseckou, a pak
jsme se vydali do Litomyšle.
V knihovně pro nás byla připravena beseda a plno soutěží, které
se týkaly dětské literatury. Do
školy jsme se vrátili až na oběd.

to znamenalo nechat ji plout po
místním rybníce. Bylo to moc
pěkné.

LISTOPAD
Lampionový průvod

Drakiáda

Dne 31. 10. 2017 se uskutečnil 1.
lampionový průvod, který jsme
organizovali spolu s místním
obecním úřadem. Sešli jsme se
před naší školou, která byla slavnostně osvícena. Zahradu před
školou zdobila výstavka z dýní,
které si děti ozdobily barvami.
Dýně byly moc krásné. Děti nám
na začátek zarecitovaly podzimní
básničku a s rozsvícenými lampiony jsme se vydali na cestu k
obecnímu úřadu. Tam na nás
čekalo překvapení. Každý si
mohl zapálit svíčku a poslat ji se
svým přáním, do „světa." U nás

I letos jsme využili krásného
podzimního počasí a vyrazili
pouštět draky. Někteří draci krásně létali, jiným se moc nechtělo. I
přesto, jsme si odpoledne příjemně užili a těšíme se na příští rok.
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téměř dvě hodiny, ale děti ani
nedutaly. Doufám, že paní Šimková k nám zavítá s nějakou další
a takto poutavou přednáškou.

Titanik ve škole
Dne 10. 11. naši školu navštívila
paní Dana Šimková, historička a
autorka několika cestopisů. Přijela s programem
MEDVÍDEK
Z TITANIKU, v němž vypráví o
plyšové hračce, která se na lodi
skutečně plavila. Kopii tohoto
medvídka vzala k nám do školy,
aby nás s ním seznámila. Vyrobila jí ho stejná firma, která před
více než sto lety vytvořila originál. Seznámila nás i s knihou, kde
o něm píše jedna z pasažérek.
Paní Šimková se převlékla za
kapitána lodi, a ten nás nejprve
stručně seznámil s rozměry Titaniku, jednotlivými palubami,
s pasažéry, apod. Svoji přednášku
vždy doplňoval dobovými fotografiemi nebo ukázkami z filmů.
Také jsme se dozvěděli, že Titanik měl stejnou sestru, ale
v menším provedení. Kapitán
nám dále vyprávěl, že v té době
horníci stávkovali, a tak se muselo kupovat uhlí od lodí, které
měly uhelné zbytky a na jejich
vlastní cestu by nestačily. Také
nám vyprávěl, že byla v tomto
roce tuhá zima a v moři se vyskytovalo mnohem více ledovců než
v předcházejících letech. Přednáška byla velice zajímavá, trvala

Návštěva vánoční výstavy
v knihovně
Ve středu 29. 11. jsme se školní
družinou
a
přírodovědným
kroužkem navštívili tradiční vánoční výstavu v knihovně. Děti si
zdobily perníčky a nakupovaly
drobné dárečky z korálků, látky,
perníku nebo vánoční svícny.
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Výlet do Prahy

PROSINEC

Ve středu 6. 12. vyrazili žáci 3. ,
4. a 5. třídy v rámci výuky vlastivědy a prvouky, na poznávací
výlet do Prahy. Po příjezdu jsme
se společně vydali s p. učitelkou
D. Holomkovou a p. učitelkou H.
Olbrichovou na procházku Prahou, kterou jsme zahájili na Václavském náměstí u sochy sv. Václava. Potom jsme navštívili vánoční trhy na Václavském náměstí. Dále jsme pokračovali
k Národnímu divadlu, přes most
Legií na Čertovku a Kampu. Odtud na Karlův most a Staroměstské náměstí, kde jsme se vyfotili
nejen u Pražského orloje, ale také
u rozzářeného vánočního stromu.
A pak už jsme pádili na metro,
kam se děti nejvíce těšily. Metrem a tramvají jsme dojeli až
k Národnímu technickému muzeu. Zde jsme navštívili expozici
Doprava, kde je možné vidět celý
historický vývoj automobilové,
motocyklové, cyklistické, letecké
a lodní dopravy. Děti nejvíce
zaujala expozice Klamárium.
Velmi zajímavá interaktivní výstava, která děti seznámila s více
než 20 známými i méně známými
zrakovými klamy. Ještě jsme na
skok nahlédli do expozice Astro-

Mikulášská nadílka
Čekali jsme na ně a přišli. Přišel
Mikuláš, čert i anděl. Nejprve
vběhl do třídy čert, ze kterého šel
trošku strach, ale naštěstí se brzy
usadil a tropil jen malé hlouposti.
Mikuláš si sebou přinesl knihu
hříchů, ze které dětem četl, co by
měly ve škole zlepšit. Také některé pochválil za to, že se snaží a
nezlobí. Když jim děti zarecitovaly básničku, dostaly od anděla
kornout plný sladkostí. Všechny
děti slíbily, že budou hodné a do
příštího roku se polepší.
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nomie a pak už jsme spěchali na
tramvaj, oblíbené metro a na vlak
domů. Na hlavním nádraží na nás
ovšem čekalo nemilé překvapení
– zpoždění přes 60 minut. Nevadí
i to jsme zvládli a později večer
jsme šťastně dorazili domů.
Hurááá!

Zvěřinec-minizoo
V pátek 8. 12. nás již poněkolikáté navštívila paní se svým Zvěřincem z Pardubic. Děti se nejprve teple oblékly a šly ven. Tam
na ně čekalo malé telátko
s ovečkou. Všichni žáci si je
mohli pohladit a poslechli si
krátký výklad o tom, jak se o tyto
zvířátka správně starat. Pak se
přesunuli na hřiště, kde na ně
čekal oslík s malým poníkem. Pro
děti byl velký zážitek to, že se
mohly vozit, vodit je za uzdu a
zkusit si je česat. Když se dost
povozily, přesunuly se do tělocvičny. Společně s nimi zde byli i
tři psi-zlatý retrívr a kokršpaněl,
kteří jsou vycvičeni ke kanisterapii, a malé štěňátko křížence.
Tohoto malého pejska paní zachránila z popelnice. I tyto psy si
děti mohly hladit. Nakonec si
každé dítě vyrobilo svůj adventní
věnec z materiálů, který byl dětem dovezen. Celá tato akce se
všem moc líbila.
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Vánoční
zvířátka

stromeček

pro

Ve středu 20. 12. jsme se vydali
s přírodovědným kroužkem ozdobit zvířátkům stromeček dobrotami jako je jablíčko a suché
pečivo. Také jsme přidali jablíčka, tvrdé pečivo, obilí nebo
kaštany do krmelce. A na závěr
jsme ještě chvilku bobovali.

Vánoční koledování
Letos opět jsme si zpříjemnili
očekávání Vánoc vánočním vystoupením, které se skládalo, jako
každý rok, z pásma básniček, ze
zpívání známých i méně známých
koled a divadelního představení
s názvem Půjdem spolu do Betléma, které vyprávělo o narození
Ježíška. Toto vystoupení bylo
doprovázeno vánoční výstavou,
kde jsme mohli zhlédnout výrobky s tématikou Vánoc. Společně
je vyráběli všichni žáci naší školy. Doufáme, že se celý program
líbil.

Co nás ještě čeká:
21. 12. – kino Anděl Páně 2
22. 12. – školní besídka
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