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LEDEN 
 

Hudební pořad 

M. Kubáta 

Naši školu přišel 

navštívit varhaník a skladatel 

Martin Kubát. Poutavým způso-

bem dětem představil klavírní 

cyklus Bajky od Bohuslava Mar-

tinů. Tyto bajky se skládají z ně-

kolika částí, jako je např. Pochod 

zvířátek, Smutný králíček, Opič-

ka, Kuřátka a Mrzutý medvěd. 

Děti se do poslechu zapojily im-

provizovanou pantomimou a 

všichni se dobře bavili. Dozvědě-

li jsme se spoustu detailů ze živo-

ta Bohuslava Martinů, poličského 

rodáka, které ilustrovala řada 

dobových fotografií. Toto vy-

stoupení dětem přineslo mnoho 

nových poznatků. Díky vtipnému 

a hravému vyprávění pana Kubá-

ta si je jistě budou dlouho pama-

tovat. 

Bruslení v Litomyšli 

Ve středu 17. ledna jsme se spor-

tovním a přírodovědným krouž-

kem vyrazili bruslit na Zimní 

stadion v Litomyšli. Všechny děti 

byly na ledě velice šikovné. Ně-

které se ocitly na ledě poprvé a 

pomocí branek a p. učitelek se 

snažily překonávat strach a zkou-

šet samy první krůčky na brus-

lích. Ostatní děti se zdokonalova-

ly ve svých bruslařských doved-

nostech. Dětem se pobyt na ledě 

velice líbil, a to tak, že se jim ani 

nechtělo odcházet domů. 

 

Soutěžní hra ,,Riskuj“ 

Každý rok, když se děti potěší 

pololetním vysvědčením, je pro 

ty, kteří rádi soutěží, připravena 

vědomostní soutěž ,,Riskuj“. Žáci 

jsou rozděleni do pěti skupin 

podle věku a pro každou skupinu 

jsou připravené lístečky 

s otázkami za 1, 2, 3, 4 nebo 5 

bodů. Podle toho, jak těžká je 

otázka. Každý soutěžící obdrží 

dvacet bodů a pak si vytáhne pět 

lístečků s otázkami. Když si vy-

bere otázku, například za tři body 

a správně odpoví, připíšou se mu 

tři body. Když odpoví špatně, 

body se mu odečtou. Otázky za 

více bodů jsou nejobtížnější. 
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V první třídě tuto soutěž vyhrála 

Anička Hlavičková společně 

s Terezkou Čejkovou. Obě dívky 

měly stejný počet bodů. Z druhé 

třídy vyhrál Jakub Dušek, ve třetí 

třídě skončila první Eliška Andr-

lová, ve čtvrté třídě byla nejlepší 

Monika Fránerová a vítězem 

z páté třídy se stala Tereza Čepi-

cová. Všichni soutěžící, ať vyhrá-

li nebo ne, obdrželi sladkou od-

měnu a něco na památku, např. 

velký bublifuk, malé plyšové 

zvířátko, omalovánky, apod. 

 

ÚNOR 
 

 

Karneval v ŠD 

V úterý 14. 2. 

se ve školní 

družině uskutečnil tradiční kar-

neval. Děti si zasoutěžily, zatan-

čily a vyhodnotily nejlepší mas-

ky.  

Výchovný program s názvem 

„Proti šikaně“ 

Dne 20. 2. naši školu navštívil 

pan Zdeněk Zavoral 

s programem, který se zabýval, 

v dnešní době velice aktuálním 

problémem, šikanou ve škole. 

Velice poutavě demonstroval 

modelové situace, které by mohly 

eventuálně ve třídě nastat. Žáci si 

pak společně pomocí dramatizace 

předváděli řešení jednotlivých 

krizových situací. Další část pre-

zentace byla věnována otázkám 

týkajících se bezpečné práce 

s internetem.  Svým vystupová-

ním dokázal lektor upoutat po 

celou dobu pozornost všech žáků. 

Doufáme, že získané poznatky 

pomohou dětem ke zlepšení vzta-

hů a správnému chování 

 

BŘEZEN 

Přírodovědná soutěž 

v Litomyšli 

Naše škola se již pravidelně zú-

častňuje v DDM v Litomyšli pří-

rodovědné soutěže v poznávání 

rostlin a živočichů. Soutěž je sice 

rozdělena podle tříd, ale všichni 

určují stejné rostliny a živočichy. 

Proto nás velmi překvapily a po-
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těšily výsledky především mlad-

ších žáků, pro které musela být 

soutěž velmi náročná. Obsadili 

totiž nejvyšší pozice. Z první 

třídy se na prvním místě umístil 

Šimon Šilar a hned druhé místo 

získala Terezka Čejková.  Těsně 

za ,,medailovými pozicemi“ 

skončila Anička Hlavičková a 

Jakub Boštík skončil na šestém 

místě. Ve druhé třídě se 

z druhého místa radovala Terezka 

Motyčková, Filip Kavan skončil 

na sedmnáctém místě a Monika 

Čepicová byla osmnáctá. Z třetí 

třídy se soutěže zúčastnila Eliška 

Andrlová a skončila sedmá. Ze 

čtvrté třídy byl nejlepší Rostislav 

Dušek, který byl na 6. - 7. místě, 

Annabel Brokešová skončila os-

má, Simona Záleská devátá, Do-

minik Záruba desátý a Monika 

Fránerová na 17. - 18. místě. 

Z páté třídy se nejlépe umístila 

Tereza Čepicová, která skončila 

na 6. - 7. místě, Lucka Kábrtová 

byla na třináctém místě. Všem 

moc gratulujeme. Soutěže se zú-

častnili také žáci z litomyšlských 

škol, z Dolního Újezda, Trstěni-

ce, atd., takže byli naši žáci v této 

silné konkurenci opravdu velice 

úspěšní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce v knihovně 

Opět před velikonočními svátky 

jsme navštívili se ŠD tradiční 

výstavu „Velikonoce 

v knihovně“. Děti si mohly na-

zdobit perníčky, vyrobit veliko-

noční ozdoby, kraslice nebo kou-

pit různé jarní vazby či perníčky. 

Dětem se výstava moc líbila. 

 

Bowling 

Ve středu před velikonočními 

prázdninami jsme vyrazili se 

sportovním a přírodovědným 

kroužkem do Litomyšle na bow-

ling. Děti se nemohly dočkat, až 

dorazí do haly a začnou hrát. Po 

příchodu se rozdělily do tří drah a 

mohly začít zkoušet své doved-

nosti. Mladším dětem velmi 

ochotně pomáhala a odborně 

ukazovala techniku hry  Annabel 

Brokešová, která se bowlingu 
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věnuje závodně. Všem se dařilo 

velice dobře a občas padl i strike, 

i přesto, že někdo hrál bowling 

teprve poprvé.  Už se moc těšíme 

na další sportovní zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN 
 

Zápis do 1. třídy 

Dne 10. 4. se konal na naší škole 

zápis do 1. třídy. Letos děti pro-

vázela zvířátka. Ta jim pomáhala 

při řešení jednotlivých úkolů.  

Děti poznávaly zvuky a obrázky 

zvířátek, trhaly, lepily a stříhaly 

papír, skládaly obrázky a svá 

tělíčka si protáhly při překážkové 

dráze v tělocvičně. Všechny děti 

uspěly a paní učitelka jim mohla 

dát jedničku do jejich první žá-

kovské knížky. Za splnění úkolů 

děti dostaly dárky od sponzorů, 

ale také Pamětní list a dárečky, 

které vyrobili žáci naší školy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Nedošínského háje 

Ve středu 11. dubna se přírodo-

vědný kroužek vypravil na jarní 

výlet do Nedošínského háje. Vy-

jeli jsme linkovým autobusem 

v 13. hodin a vystoupili jsme na 

zastávce Višnáry, kde jsme si 

prohlédli různá domácí zvířata. 

Děti byly nejvíce zaujaté různými 

plemeny koní. Odtud jsme pokra-

čovali přes lávku dále, až ke kap-

ličce sv. Antoníčka. 

Ta nám připomínala chaloupku 

z pohádky. Cestou jsme poznáva-

li různé rostliny a stromy. Všich-

ni poznali prvosenku jarní, 

zkoumali rozdíl mezi blatou-

chem, podbělem a orsejem jar-

ním, všechny mají totiž stejnou 

žlutou barvu. Zkoušeli, podle 

teprve rašících stromů, o jaký 

druh se jedná, zda je to buk, dub, 
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jasan, apod. Z Nedošína jsme 

došli až do Litomyšle, kde jsme 

zašli do kavárny Bobo na sladkou 

odměnu. Autobusem jsme se vrá-

tili v pět hodin do Seče. 

 

Výlet do Nových Hradů 

Ve středu 25. dubna jsme vyrazili 

s přírodovědným kroužkem do 

Nových Hradů, kde jsme navští-

vili zámeckou zahradu a její zá-

koutí jako je např. Rozárium, 

Italská zahrada, Francouzská za-

hrada, Anglický par s křížovou 

cestou, starý hrad nebo labyrint z 

tújí. 

Počasí nám přálo a na závěr jsme 

se všichni zchladili nanukem. 

Škola malých čarodějnic 

Poslední pátek v dubnu se v naší 

škole objevily malé čarodějnice. 

Téměř všechny děti se za ně pře-

vlékly, a tak se také učily. I pe-

dagogové se vyměnili, protože 

tento den učila vždy jedna čaro-

dějnice nebo čaroděj z řad žáků. 

Vyučovala se matematika, čtení 

nebo gramatika. Všichni se v roli 

učitele vystřídali. Pak byla vyhlá-

šena přehlídka všech čarodějnic. 

Společně jsme se také naučili 

písničku Pět ježibab. Některé 

čarodějnice se staly redaktory 

časopisu ,,Mladá čarodějnice“ a 

kladly otázky vybraným spolužá-

kům. Nakonec proběhla čaroděj-

nická diskotéka. Všichni, kteří 

přišli v kostýmu čarodějnice, 

obdrželi vysvědčení čarodějnic a 

malou sladkou odměnu. Užili 

jsme si legraci a určitě nějaký 

podobný zábavný den zase vy-

myslíme.  
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Co nás v brzké době čeká? 

 

11. 5. Besídka pro maminky 

 

17. 5. Hudební pořad M. Kubáta 

          o A. Dvořákovi 

 

21. – 25. 5. Škola v přírodě 

 

30. 5. Pasování prvňáčků na 

          čtenáře 

 

1. 6. Mikroregion Desinka v  

        Morašicích 

 

3. 6. Dětský den 

 

19. 6. Návštěva kampusu UHK a   

          Archeoparku ve Všestarech 

 

 

 

 


