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ZÁŘÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Začátek školního roku      

3. 9. 2018 

Prázdniny skončily a začal nám 

nový školní rok. Do 1. třídy na-

stoupilo 8 žáků. Tři z nich jsou 

malé slečny a to Terezie Koptí-

ková, Šarlota Olbrichová a Klára 

Ondráčková a z chlapců Lukáš 

Boštík, Martin Čejka, David 

Klusoň, Marek Klusoň a Martin 

Talián. Ve škole je uvítali spolu-

žáci a paní učitelky. Žáci hned 

první den dostali dárky v podobě 

školních potřeb, krabičky na sva-

činu a baťůžek. Přejeme jim, aby 

se jim ve škole líbilo. 

. 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik v Poličce 

V úterý 26. 9. zahájili naši žáci 

jako každý rok výuku plavání 

v Plavecké škole v Poličce. Bě-

hem 10 lekcí se děti poctivě učily 

plavecké styly, trénovaly skoky 

do vody, potápěly se atd. Vy-

zkoušely si, jak se hraje např. 

vodní pólo, soutěžily 

v družstvech a také nechyběly 

plavecké závody. Vše doprováze-

la dobrá nálada a smích dětí. 

Věříme, že se dětem plavání líbi-

lo a naše poděkování patří učite-

lům plavání, kteří se dětem plně a 

trpělivě věnovali, učili je nejen 

plaveckým dovednostem, ale 

dodávali jim i odvahu a podporo-

vali je při výuce. 
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ŘÍJEN 

   
 

 
Návštěva zahradnictví  

a knihovny v Litomyšli 

Ve středu 17. 10. jsme se po obě-

dě vydali na krátký výlet do Li-

tomyšle. Jeli jsme linkovým au-

tobusem a náš první cíl bylo za-

hradnictví Litomyšl, kde jsme 

navštívili podzimními tóny vy-

barvenou Sluneční zahradu. Ob-

divovali jsme pestré květy hor-

tenzií, podzimních aster, rozličné 

tvary dýni a pestrost podzimního 

listí. Některé děti si malé nebo 

velké dýně zakoupily jako dárek 

domů. V knihovně nás čekala 

paní knihovnice a nejprve nám 

moc děkovala za obrázky, které 

malujeme a pravidelně do kni-

hovny posíláme. Vždy je zde 

můžeme vidět vystavené. Obdr-

želi jsme společnou průkazku do 

knihovny a děti si tak mohou 

půjčovat při našich pravidelných 

návštěvách knížky a zase je spo-

lečně vracet. Paní knihovnice 

nám stručně představila nově 

vydané knihy pro děti, jednu 

z nich si ve škole společně čteme, 

jiné si děti vy půjčily domů. Paní 

je na nás vždy moc milá a snaží 

se společně s námi probudit 

v dětech lásku ke čtení. Další 

návštěvu plánujeme v listopadu. 

 

 

 
Spaní ve škole a projektový den 

100 let republiky očima dětí 

Jako vždy i letos jsme pořádali 

před podzimními prázdninami 

spaní ve škole. Bylo zahájeno 

trochu netradičně, po skončení 

lampionového průvodu. Děti se 

sešly ve škole, připravily si své 

místečko ke spaní a všichni jsme 

pak společně ochutnali buchtičky, 

koláče, bábovky, závin, sněhové 

pusinky, banánky s čokoládovou 

polevou, atd. Potom jsme si po-

vídali o Dni vzniku samostatného 

československého státu. Starší 

děti měly připravené referáty. 

Nakonec jsme zhlédli krátký 
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kreslený film o vzniku Českoslo-

venska a prvním prezidentovi 

T.G.Masarykovi. Následovala 

hygiena a pohádka na dobrou 

noc. Dopoledne nám pak pro-

gram zajistil Aleš Klačer, který 

nám připomenul život za posled-

ních 100 let očima žáků a učitelů. 

Svým vyprávěním se vracel na-

zpátek do života pra prarodičů, 

kteří byli hlavními hrdiny. Své 

vyprávění o životě měl založené 

na skutečných příbězích. Vracel 

se do doby 1. světové války, ke 

vzniku Československa, připo-

mněl nám hrůzy 2. světové války, 

období komunismu, rok 1968 i 

sametovou revoluci a období po 

ní. Vyprávěl nám o slavných 

sportovcích, známých skladate-

lích a spisovatelích. Používal 

dobové fotografie a hudbu té do-

by. Dá se říci, že nám zábavnou 

formou představil dějiny posled-

ních sto roků. Neustále nám při-

pomínal, jak slavný národ jsme, 

že máme být hrdi na to, že jsme 

Češi. 

 

 

 

 

Lampionový průvod 

Ve středu 24. října jsme se 

v poměrně chladném a větrném 

večeru sešli před školou, aby-

chom si prošli s rozsvícenými 

lampiony naši ves. Ještě před 

zahájením lampionového průvo-

du jsme alespoň kousek cesty 

ozdobili sklenicemi s hořícími 

svíčkami a snažili se tak tento 

průvod udělat hezčím a slavnost-

nějším. Akci zahájil pan starosta 

krátkým projevem a žáci zazpíva-

li krátkou písničku, kde se textem 

loučí definitivně s babím létem a 

naopak společně přednesli bás-

ničku, která vítá podzim. Průvod 

se pak vydal přes ves k požární 

nádrži, kde si všichni účastníci 

mohli pustit po vodě své světýlko 

a něco si přát. 
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LISTOPAD 

 

 

 

 

 
Drakiáda  
I letos jsme využili krásného 

podzimního počasí a vyrazili 

pouštět draky. Někteří draci krás-

ně létali, jiným se moc nechtělo. I 

přesto, jsme si odpoledne příjem-

ně užili a těšíme se na příští rok. 

 
Sluneční soustava očima našich 

žáků 

To, že žáci naší školy jsou velice 

šikovní a mají dobré nápady, ví-

me již dlouho. Opět nám to doká-

zali i naši ,,páťáci“- Rosťa Du-

šek, Simča Záleská, Monďa Frá-

nerová, Annabel Brokešová a 

Dominik Záruba, kteří na hodinu 

přírodovědy vyrobili model slu-

neční soustavy. Moc se jim po-

vedla a bude zdobit naši třídu. 

 
 

Beseda s Janem Opatřilem o 

knize Kapřík Metlík 

www.janopatril.cz 

Jan Opatřil vyprávěl dětem, jak 

knížka vznikla. Kapříka Metlíka 

ztvárnila jeho sestra Venda ve 

formě komiksu, když byl nemoc-

ný. Po nějaké době rozepsal první 

kapitoly. Po roce se k nim vrátil a 

pak na ně zapomněl až do svých 

dvacátých narozenin. Po život-

ních zkušenostech ho to donutilo 

se ke kapříku Metlíkovi vrátit a 

dokončit ho. Čtení a psaní ho 

bavilo od dětství. Sen se nakonec 

stal skutečností. 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 
 

 5 

Přečetl dětem kapitolu z prvního 

dílu Kapřík Metlík - Nový domov 

Kniha popisuje život malého ka-

příka Metlíka poté, co jej rybáři 

převezou do velké přehrady. Met-

lík se v přehradě potká s rybář-

skými nástrahami, štikami, úhoři 

a spoustou dalších ryb. Knížka je 

plná lásky a přátelství, pro všech-

ny, kdo milují podvodní svět ryb. 

První díl Kapřík Metlík – Nový 

domov mu namluvil na CD rybář 

Jakub Vágner. Třetí a čtvrtý díl 

mu také pokřtil Jakub Vágner. 

Vydal zatím čtyři díly Kapřík 

Metlík – Nový domov, V řece, 

Ve sportovním rybníku a Útěk. 

Pátý díl vyjde po novém roce. 

Chystá také knížku pro nejmenší. 

Při diskuzi se děti ptaly, jak 

dlouho trvá nakreslení jednoho 

obrázku - 1 den. Čím maloval 

obrázky – pastelkami, prašnými 

křídami, vodovými a anilinovými 

barvami. Jak se k této práci do-

stal, řekl jim, že když byl malý, 

chtěl být popelářem, preziden-

tem, rybářem a nakonec spisova-

telem a u toho zůstal. Dělá, co ho 

baví a naplňuje. 

Děti si po diskuzi s Janem Opatři-

lem mohly zakoupit knížky o 

Kapříku Metlíkovi, záložky, 

placky. 

Dětem se beseda líbila. Jan Opat-

řil děti chválil, jak pěkně spolu-

pracovaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návštěva vánoční výstavy 

v knihovně 

Ve středu 28. 11. jsme se školní 

družinou a přírodovědným 

kroužkem navštívili tradiční vá-

noční výstavu v knihovně 

v Litomyšli. Děti si zdobily per-

níčky i vánoční svícny nebo vy-

ráběly drobné dárečky z mýdla 

atd. Také si nakoupily malé dá-

rečky pro své nejbližší. 
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PROSINEC  

 

 

 

 

 

 
Návštěva Mikuláše, čerta a  

anděla 

5. 12. nás navštívil Mikuláš. Měl 

sebou dva pomocníky  - hodného 

anděla a rozpustilého čerta. Ten 

povzbuzoval žáky 

k neposlušnosti, ale Mikuláš vždy 

vše uvedl na pravou míru. Poká-

ral některé žáky za drobné pro-

hřešky a společně s andělem je 

obdarovali sladkostmi. Na mlad-

ších žácích byl vidět strach 

z čerta, ale paní učitelky je po-

vzbuzovaly a společně si šli pro 

dárek. 

 

Andělské koledování a vánoční 

výstava 

Ve čtvrtek 13. prosince ve školní 

tělocvičně proběhla pro rodiče a 

přátele školy vánoční besídka 

společně s vánoční výstavou pra-

cí našich žáků. Společně jsme si 

za režie Petry Kubátové připravi-

ly vánoční básničky, písničky a 

zahrály hru o sv. Martinovi. Děti 

byly odměněny dlouhým potles-

kem. Všichni, kdo se přišli podí-

vat, dostali přáníčko a opět vý-

bornou vánočku, kterou upekla 

naše paní kuchařka. 

 
 

 

Výchovný program „Proč 

číst?“ 

V úterý 18. 12. se žáci zúčastnili 

výchovného programu Proč číst? 

Aneb jak na to, když mi to ve 

škole nejde. Josef a Radmila 

Vavříkovi z Nadačního fondu 

Lepší život četli z knihy Bena 

Carsona – Zlaté ruce. Žáci byli 
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seznámeni s lékařem, který jako 

malý nebyl moc úspěšný ve ško-

le, ale četbou různých knih se 

postupně zdokonaloval. Tak zís-

kal různé informace z jednotli-

vých oblastí života, které mu do-

pomohly v jeho studiu. Jeho pří-

běh by měl být příkladem pro 

naše žáky, aby se také pustili do 

četby různých knih. Kdo dokáže 

v průběhu 5 týdnů přečíst až 10 

knih, bude v únoru odměněn 

pěknou knihou. 

 

Vánoční  stromeček pro 

zvířátka 

Děti v přírodovědném kroužku ve 

středu před Vánocemi vyrazily do 

lesa nadělit zvířátkům. Nazdobily 

jim stromeček jablíčky, lojovými 

koulemi a do krmelce nasypaly 

mrkev, jablíčka i seno. Věříme, 

že si i zvířátka o Vánocích po-

chutnají. 

Školní besídka 

Na poslední školní den v tomto 

kalendářním roce se děti velmi 

těšily, protože je čekala školní 

besídka, kde se navzájem obda-

rovávaly dárky. Chvíle těšení jim 

vyplnilo zpívání koled, povídání 

o vánočních zvycích nebo vánoč-

ní pohádka a při tom si pochutná-

valy na perníčkách, které si upek-

ly ve školní družině. 


