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LEDEN

Bubnování
Rytmy ze sběrného dvora přijely
rozeznít naší školu před jarními
prázdninami. Pan bubeník David
Ander přivezl několik plastových
barelů různé velikosti a výšky,
rozestavěl je po třídě a každý žák
dostal pár paliček vyrobených
z dřevěných tyček a tenisáků. Na
úvod se každý ze žáků představil
a řekl co má rád. Po seznamování
následovala jednoduchá rytmická
cvičení, která se postupně spojila
v melodie známé písničky „Skákal pes přes oves“. Děti si užily
také improvizace a volné tvorby.
Kromě plastových barelů mohli
žáci hrát i na rendlíky, kastroly a
plecháčky rozmístěné po zemi.
Pan Ander byl také vybaven mikrofonem, reproduktorem a protihlukovými sluchátky, které jsou
při jeho práci nutností. Rachot
bubnů střídal veselý smích dětí, a
když worshop skončil, nikomu se
nechtělo paličky odložit. Všichni
se těší na jeho další návštěvu.

ÚNOR

Návštěva sokolníka
Čtvrteční dopoledne dětem zpříjemnil sokolník Karel Nejman
z Dobrušky. Do školní tělocvičny
přivezl osm dravců a svého loveckého psa. Vyprávěl žákům o
historii, vývoji a významu sokolnictví. Sám se o tento obor zajímá již od svých dvanácti let, kdy
začal navštěvovat myslivecký
kroužek. Jeho práce je mu zároveň i koníčkem a věnuje jí veškerý svůj čas. Aby se mohl stát sokolníkem, musel absolvovat mysliveckou a sokolnickou zkoušku.
Sám doma chová třicet dravců.
Denně spořádají něco mezi třemi
až čtyřmi kilogrami masa (převážně malých kuřat). Pan Nej1
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man se svými dravci střeží hradecké letiště. Brání ho proti
kunám, které mohou napáchat
škody na elektroinstalaci letadel a
letištního vybavení a vzdušný
prostor chrání před ptáky, kteří
mohou ohrozit letadla při letu. Do
školy nám přivezl ukázat poštolku obecnou, káně harrisovu, káně
rudoocasou, sokola stěhovavého,
raroha jižního, orla skalního a
dvě sovy – výra velkého a sýčka.
Ukázal nám, jakým způsobem se
dravci cvičí a následně si mohli
děti jednoho z nich půjčit i na
ruku. Pohladili jsme si i malého
sýčka a sokolníkova velkého pomocníka, bretaňského ohaře. Po
výkladu byl prostor i na otázky
žáků. Bylo jich opravdu hodně,
což svědčí o tom, že žáky tato
ukázka velice zaujala.

Přírodovědná soutěž
Náš přírodovědný kroužek se
zúčastnil
tradiční
soutěže
v poznávání rostlin a živočichů.
Tentokrát se soutěžilo v nové
budově SVČ Litomyšl a naši žáci
si vedli opravdu výborně. Neztratili se v konkurenci mnoha velkých škol a postoupili do velkého
finále, které bude v létě. Tam
postupují jen ti, kteří se umístí do
desátého místa, což všichni naši
soutěžící byli. Nejlépe si, jako
vždy, vedla Terezka Motyčková
ze třetí třídy, která obsadila třetí
místo. Gratulujeme a ve finále
nám držte všichni palce.
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plným sálem a porotou, je nejen
velmi náročné, ale vyžaduje to
určitou odvahu. Sice jsme neobsadili v hodnocení první příčky,
ale pro naši školu jsou naši malí
recitátoři ti nejlepší.

Karneval ve školní družině
Také v naší školní družině jsme si
užili karneval plný různých soutěží a tancování. Nakonec všichni
dostali drobnou sladkost a malý
dárek.

Stavitel Města
Březen děti zahájily ve stylu stavitelů. Naši školu navštívila vyslankyně Malé technické univerzity s velkým kufrem plným lega
Duplo. Seznámila nejdříve děti
s náplní worshopu a poté už se
mohlo začít budovat. Děti si vylosovaly kartičky se znaky budov, které jsou běžně ve městě
k vidění a v malých skupinkách
začaly stavět z kostek nemocnice,
plavecký bazén, policejní stanici
a další stavby. Když byli budovy
hotové, tak žáci společně pospojovali podle plánku silniční síť
města a libovolně v jejím okolí
rozestavěli své výtvory. Na závěr
se pomocí panáčků a autíček pohybovali po městě podle pokynů
svých spolužáků. Ti se museli
adaptovat do rolí navigátorů a
podle zakreslené mapy panáčky
provést městem. Děti za své stavební umění obdržely diplomy a

BŘEZEN

Recitační soutěž
Každý rok se naše škola zúčastňuje oblastního kola malých recitátorů. Nejinak tomu bylo i letos.
Naši školu reprezentovali David
Klusoň, Šarlotka Olbrichová,
Jakub Boštík, Anička Hlavičková, Jakub Dušek, Simča Záleská
a Rosťa Dušek. Všichni se drželi
velmi statečně. Konkurence byla
opravdu velká a recitovat před
3
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jen nerady kostičky zase vracely
zpět do kufru.

Žáci 1. a 2. třídy se zapojili do
preventivního programu dm drogerie „Veselé zoubky“. Tématem
tohoto programu je správná péče
o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Děti se dozvěděly nejen
co je zubní plak nebo zubní kaz, z
čeho se zub skládá, ale také k
čemu máme zoubky, jak rostou a
jak se mění, nebo jak správně o
zuby pečovat.
Žáci také dostali zubní kartáček,
dětskou zubní pastu nebo přesýpací hodiny pro čištění zubů. Na
závěr zhlédli projekci filmu „Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek“.

Návštěva dětí z MŠ Jarošov
Dne 22. 3. k nám přijeli na návštěvu žáci z MŠ Jarošov. Budoucí školáčci si prohlédli školu
a seznámili se s budoucími spolužáky. Naši žáci si pro ně přichystali krátké vystoupení – Pohádku o veliké řepě a žáci ve
školní družině připravili pohoštění. Nakonec si děti z MŠ pohrály.
Moc se jim u nás líbilo, protože
to bylo zajímavé a pro ně nové.

DUBEN
„Veselé
zoubky“
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dověkého stravování, při představování kata tuhla krev v žilách,
coby skláři vytvářely vitráže,
zkusily si psát husím brkem a své
psaníčko si následně zapečetily
voskem, převlékaly se za rytíře i
dvořany a kdo chtěl, zkusil si i
pohled z koňského hřbetu. Nikomu se nakonec ani nechtělo zpět
do přítomnosti, ale autobus již
čekal. Návštěvu jsme si moc užili
a těšíme se na další program.

Návštěva muzea v Poličce
Druhého dubna jsme s dětmi navštívili poličské muzeum v rámci
projektových dnů. Nejprve jsme
nahlédli do staré školní třídy, kde
probíhá program - ,,Od rozpustilých maškar po veselé Velikonoce´´. Žáci se zde dozvěděli množství informací o masopustu, maskách a jejich významu, Moraně a
samozřejmě o Velikonocích.
Místnost byla plná předmětů a
figurín ilustrujících tradice z dob
našich babiček, které přetrvávají
dodnes. Děti zde zasedly do dobových školních lavic a vyrobily
si kytičku z krepového papíru a
masopustního koníka. Maškarní
průvod jsme si samy na vlastní
kůži vyzkoušeli přestrojením do
barevných kostýmů. Všechny to
velice bavilo a hodně jsme se
nasmáli. Následovala krátká pauza se svačinou, po které jsme se
vrátili v čase ještě o něco více.
Chystali jsme se totiž strávit ,,Jeden den ve středověku´´. Středověký sál byl na dobové ukázky
ještě bohatší. Viděli jsme zde vše,
co toto období charakterizuje.
Výklad byl velice poutavý a hodně interaktivní. Děti tu hádaly
názvy cechů, odhalily taje stře-

Zápis do 1. třídy
Dne 4. 4. proběhl na naší škole
zápis do 1. třídy. Předškoláky s
jejich rodiči přivítala Sněhurka se
sedmi trpaslíky. Ti pomáhali budoucím prvňáčkům při plnění
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různých úkolů, např. při pojmenovávání zvířátek a jejich mláďat, při poznávání geometrických
tvarů a barev, při zavazování tkaničky… Všechny děti byly moc
šikovné a nakonec dostaly od
Sněhurky upomínkový list na
tento den a drobné dárky.

v krátkém testu.

Návštěva knihovny
Ve středu 10. 4. jsme vyrazili
s přírodovědným kroužkem do
knihovny do Litomyšle, kde pro
nás p. knihovnice R. Dubjáková
měla připravený program
„Jak se vaří knížka“ – co předchází tomu, než se nám dostane
knížka do ruky. Děti si během
vyprávění zkusily být spisovatelem, editorem, nakladatelem nebo
ilustrátorem. Nakonec si své znalosti
ověřily

Plánované akce:
17. 5. Minizoo
10. 5. Besídka ke Dni matek
20. – 24. 5. Škola v přírodě –
Velké Losiny
28. 5. Focení dětí
30. 5. Pasování prvňáčků
na čtenáře
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