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KVĚTEN 
 

Pasování na čtenáře 
 

Dne 30. 5. proběhla Městské kni-

hovně v Litomyšli tradiční akce 

pasování žáků 1. třídy na čtenáře. 

V knihovně je přivítaly postavič-

ky z knihy Ondřeje Sekory Fer-

dův slabikář, které měly pro žáky 

připravené různé úkoly. Žáci hle-

dali písmenka, skládali slova, 

skládali obrázky, ale také se nau-

čili říkanku, při které tančili. Vše 

splnili na výbornou, proto mohli 

být pasováni na čtenáře. Žáci 

dostali Pamětní list, pěknou kníž-

ku a také průkazku do knihovny.  

 

 

 

ČERVEN  

 
Hudební pořad 

– Z pohádky 

do pohádky 
Pondělní dopoledne nám přijeli 

vyplnit hudbou učitelé ze Zá-

kladní umělecké školy ze Zruče 

nad Sázavou. Naši školu navštívi-

li již po několikáté a vždy mají v 

rukávu nový úžasný pořad. Ten 

letošní se jmenoval Z pohádky do 

pohádky a byl tedy plný písní ze 

známých filmových pohádek. 

Filip, v roli prince, musel spolu s 

dětmi hádat, jak se jmenovala 

princezna, která mu tančila na 

melodie hrané na rozličné hudeb-

ní nástroje. Některé hádanky byly 

velice lehké a všichni hned volali 

jména princezen, které předsta-

vovaly dívky vybrané z našich 

tříd. Jindy zas žáci znali název 

pohádky, ale na princeznino jmé-

no si ne a ne vzpomenout. Hu-

debníci nám předvedli nejen kla-

sické nástroje, ale i ty doma vy-

robené, a to například z odpad-

ních trubek. Všichni se aktivně 

podíleli zpěvem, tancem i hrou na 

hudební nástroje.  Již teď jsme 

napnutí, čím nás překvapí příští 

rok. 
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Dětský den Mikroregionu 

Litomyšlsko – Desinka 
 

V pátek 7. června se ve Vidlaté 

Seči konal Dětský den Mikrore-

gionu Litomyšlsko – Desinka. 

Letošního 19. ročníku se zúčast-

nilo 13 soutěžních týmů z třinácti 

obcí mikroregionu a to 

z Budislavi, Desné, Dolního 

Újezdu, Horního Újezdu, Chotě-

nova, Lubné, Makova, Morašic, 

Osíku, Poříčí u Litomyšle, Sebra-

nic, Širokého Dolu a Vidlaté Se-

če. Děti soutěžily ve dvou kate-

goriích mladší žáci a starší žáci. 

Ve 13 disciplínách si ověřily ne-

jen své fyzické schopnosti, ale 

také praktické dovednosti a své 

znalosti např. v třídění odpadu, 

zdravovědě, chovu včel, mysli-

vosti, vědomosti z mikroregionu, 

chovu včel nebo myslivosti. 

V kategorii starších žáků druž-

stvo Vidlaté seče obsadilo 5. – 6. 

místo 

a 

v kategorii mladší žáci se naše 

děti umístily na krásném 2. místě. 

Příští rok se uskuteční jubilejní 

20. ročník v Makově. 

 

 

 

Návštěva p. spisovatelky 

Elišky Polanecké 
 

Dne 18. 6. navštívila naše prv-

ňáčky paní Eliška Polanecká. 

Přišla odměnit žáky za jejich píli 

při učení. 

Věnovala jim svoji knihu Pohád-

ky a básničky od babičky Elišky. 

Z této knihy jsme si s dětmi hned 

druhý den společně četli. 

Paní Polanecké jsme poděkovali 

za pěkný dárek. 
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Exkurze do zemědělského 

družstva 

Dne 21. 6. se naše škola navštívi-

la Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd a středisko Vidlatá Seč, 

kde byl Den otevřených dveří. 

Ráno nás autobus zavezl do Dol-

ního Újezda, kde jsme na středis-

ku obdrželi průvodce, pana Čej-

ku, který nás provázel a ukazoval 

nám všechnu techniku, kterou 

využívají zemědělci při obdělá-

vání polí. Dále zde měli svůj stá-

nek drobní chovatelé, lesníci i 

SZTŠ Litomyšl a všichni nám 

představili svou činnost. Plni 

dojmů jsme obdrželi svačinu – 

párek v rohlíku a kofolu.  

Poté nás autobus převezl do stře-

diska ve Vidlaté Seči, kde nám 

pan Tměj opět ukázal vše, čím se 

zde družstvo zabývá. Navštívili 

jsme porodnu, dojírnu, kravín, 

sušičku, procházeli jsme kolem 

bioplynky a nakonec jsme obdr-

želi výbornou zmrzlinu z Opoč-

na. Velmi náročnou práci včelařů 

nám představil zkušený včelař 

Radek Vodstrčil, který nám také 

ochotně odpovídal na otázky tý-

kající se chovu včel. 

Počasí nám přálo a exkurze se 

nám všem líbila. 

 

 

 

 

Kino Litomyšl  

– Jak Vycvičit draka 3 

 
V úterý 25. června jsme s dětmi 

navštívili kino v Litomyšli, kde 

promítali oblíbený animovaný 
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film „Jak vycvičit draka 3“ o vi-

kingovi Škyťákovi, jeho drakovi 

Bezzubkovi a jejich partě kama-

rádů a draků. 

Nakonec jsme si zašli na výbor-

nou zmrzlinu do klášterních za-

hrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini Cup 

 
Ve středu 26. června se konal již 

5. ročník Poháru v malé kopané 

pro žáky1.-3. tříd ZŠ Bambini 

Cup. Letos se sjelo na hřiště TJ 

Sokol v Dolním Újezdu 7 muž-

stev z Budislavi, Čisté, Dolního 

Újezdu 2 týmy, Osíka, Trstěnice 

a Vidlaté Seče. 

Po odehraných 6 vzájemných 

zápasech jsme se umístili na 6. 

místě. Nejlepším hráčem našeho 

mužstva se stal Jakub Dušek a 

nejlepším brankářem celého tur-

naje byl vyhlášen Jakub Boštík.  

Děti se velmi snažily i v tak hor-

kém letním počasí. Jako odměnu 

za urputný výkon dostaly kromě 

sladkostí vychlazený dětský šam-

pus. 

 

 


