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vecký výcvik žáků. Děti absolvují celkem deset dvouhodinových
lekcí, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém bazénu v Poličce.
Plavecká výuka proběhla během
měsíce září a října.

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku
2. září 2019
Opět po prázdninách jsme se vrátili do školních lavic a přivítali
nové žáčky. Letos k nám do 1.
třídy nastoupili: Isabella Hrnčířová, Lukáš Hofman, Antonín Motyčka a Petr Mráz. Věříme, že si
brzy zvyknou na nové kamarády i
na školní povinnosti.
Vystoupení komika pana Petráše
Již po několikáté navštívil naší
školu komik s červeným motýlkem, pan Petráš. Děti přijel pobavit svým popleteným kabaretem. Začal pohádkou o zelené
Karkulce, přírodní aktivistce.
Předvedl jí pomocí loutek a
plyšáků. Následovala vědomostní
soutěž mezi dvěma družstvy. Děti
měly rozšifrovat popletené názvy
pohádek a dařilo se jim to skvěle.
Po soutěži si žáci vyzkoušeli role
herců v pohádce o Sněhurce a
třech trpaslících. Program uzavře-

Plavecký výcvik v Poličce
Každým rokem je součástí výuky
tělesné výchovy v naší škole pla1
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la společně zazpívaná píseň Malé
kotě v podání našich dětských
zpěváků. Všichni účinkující dostali odměny v podobě drobných
sladkostí a různých maličkostí.
Po celou dobu návštěvy pana
Petráše se děti řehtaly na celé
kolo, až se škola otřásala.

druhů sušených bylin, odpovídaly
na otázky z oblasti fauny a flory,
zkoušely si sestavit krabice různých velikostí, apod. Děti si také
samy nasbíraly jablka a udělaly
svůj mošt. Obdržely i svačinu a
sladkou odměnu. Nakonec proběhlo vyhlášení vítězů a obdržení
odměn. Naše dvě družstva si vedla velice dobře a získala 1. a 3.
místo. Pak se hodnotily výsledky
obou skupin dohromady a i tady
naše škola skončila na 1. místě.
Porazila tedy Trstěnici a Morašice. Gratulujeme!

Švestkohraní u Čejků
Hned v září se naše škola zúčastnila sportovního dne s názvem
Švestkohraní. Probíhal na statku
u Čejků, kde se vyrábí určité biopotraviny. Utkalo se zde celkem
šest družstev ze tří škol. Jednotlivé skupiny dětí si mohly prohlédnout během soutěže výrobnu,
kde se suší ovoce a vaří např.
povidla. Dále jsme zavítali do
kvasírny a i zde na děti čekaly
soutěžní úkoly. Další pak byly
připravené po celém objektu statku. Například poznávaly deset
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ličníku a glazury. Paní Chadimová nám vše vypálila v peci. Paní
Martině Chadimové tímto moc
děkujeme za velkou ochotu a
vstřícnost.

ŘÍJEN

Keramická dílna ve školní družině
V pátek 25. října se ve školní
družině uskutečnil projektový
den „Keramická dílna“ v rámci
projektu Šablony do škol II.
Do školy přijela za dětmi odbornice na práci s keramikou p. Martina Chadimová z Oblastní charity Nové Hrady, která si přivezla
vše, co bylo potřeba pro práci s
hlínou. Dětem nejdříve vysvětlila, jak se s keramickou hlínou
pracuje a jaké pomůcky se k čemu používají. Potom dětem ukázala, co si z hlíny mohou samy
vyrobit, a jak s ní mají s ní pracovat. Děti se s velkým elánem
pustily do práce, která je velmi
bavila. Vytvořily si několik přívěsků na kůži a ozdob s vánoční
tématikou. Za měsíc jsme s dětmi
vyrazili do Oblastní charity v
Chotovicích, kde jsme si prohlédli keramickou dílnu a děti si dokončily své výtvory pomocí kys-

LISTOPAD
Návštěva knihovny
v Litomyšli
Ve středu 27. 11.
jsme
v předvánočním
čase
s dětmi vyrazili na tradiční vánoční jarmark a dílničky do knihovny v Litomyšli. Děti si ozdobily perníčky a nakoupily drobné
dárečky.
Letos jsme ještě navštívili adventní prodejní vánoční výstavu
v Ovocných a okrasných školkách.
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duchu jiného časového období.
Společným jmenovatelem byly
ale pro všechny Vánoce. Paní
průvodkyně dětem velice poutavě
představila vánoční zvyky a způsob života v každé době. Všichni
společně ochutnali sladidlo z řepy
sirob a muziku (směs rozvařených sušených švestek, rozinek,
ořechu, medu a koření). V každém z rohů bylo plno zajímavých
předmětů každodenního použití a
děti mohly hádat, k čemu asi
sloužily. Aby si odnesly kus starovánoční nálady i domů, mohli
si všichni vyrobit panáčka a panenku ze sušených švestek, křížal
a rozinek. Po první polovině programu se děti v aule muzea nasvačily a posilněné pokračovaly
do druhé části. Přesunuli jsme se
do divadelního sálu v přízemí,
který byl plný kulis, rekvizit,
loutek a kostýmů. Před dvěma sty
lety se v tomto sále odehrálo první české představení a na jeho
počest tato expozice vznikla. Pan
průvodce dětem popsal, kdo
všechno se na divadelním představení podílí. Děti coby režisér
obsadil do rolí a na místě si nazkoušeli kratičkou hru. Poté si
všichni mohli vyzkoušet roztodivné kostýmy a zahrát si loutko-

PROSINEC
Návštěva Mikuláše a čerta
Nastal 5. prosinec a do školy zavítal Mikuláš s čertem. Měl sebou
knihu hříchů, kde měl sepsané
všechny prohřešky, ale i dobré
skutky našich žáků.
Ti zlobivější museli slíbit, že se
polepší a ti hodnější byli pochváleni. Všichni dostali od Mikuláše
ovocný balíček jako odměnu, i
když neposlušný čert s tím občas
nesouhlasil.

Muzeum Polička
Děti se sotva oklepaly z návštěvy
čertů a hned měly další krásný
výlet před sebou. Navštívili jsme
již po několikáté poličské muzeum, které pro nás připravilo krásný adventní program. První část
se odehrávala ve staré školní třídě. Každý kout byl vyzdoben v
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vé a stínové divadlo. Atmosféru
Vánoc ještě podpořil poletující
sníh za okny. Dětem se program
velice líbil a již se těší, co pro nás
muzeum nachystá na příště.

mečcích vysely vánoční ozdoby
ve tvaru hvězdiček, andílků, ale i
oříškové věnečky. Stoly byly
nazdobeny svícny, anděly, papírovými stromečky a dalšími vánočními dekoracemi. Všichni
přítomní obdrželi od žáků vánoční přáníčko a výbornou vánočku.

Výtvarná dílna
13.12. přijela do naší školy
p.Třísková s výtvarnou dílnou.
Tentokrát si žáci mohli vyrábět
placky-brože. Malovali na plátno
permanentními
akvarelovými
pastelkami. Někteří si při této
dílně vyráběli dárky na Vánoce
pro svoje blízké.

Andělské koledování
Ve čtvrtek 12. 12. se konala tradiční oslava Vánoc v naší škole.
Žáci si spolu s učiteli připravili
krásný program, který se skládal
z básniček, vánočních písniček a
tentokrát i z pohádky. Žáci zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách.
Celá škola byla slavnostně vyzdobena vánočními výrobky,
které vytvořili naši žáci. Na stro5
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s ořechovými
skořápkami,
zhlédly pohádku a občerstvily se
vlastnoručně vyrobeným cukrovím. Vytoužené Vánoce začínají.

Vánoce v lese
Přírodovědný kroužek společně
se školní družinou tak, jako každý rok, šly do lesa připomenout i
zvířátkům, že nastává vánoční
čas. Děti, co chodí na kroužek, si
přinesly pro zvířátka různé pochoutky. Především jablíčka,
mrkvičky, slámu, seno a zrní.
Obdržely také lojové koule a cestou ke krmelci je zavěšovaly na
větve stromů. Do krmelce se ani
všechny dobroty nevešly, tak je
děti musely pokládat i kolem něj.
Doufáme, že zvířátkům budou
chutnat.

Vánoční besídka
Přiblížil se poslední školní den
v tomto kalendářním roce a s ním
také besídka. Děti se na tento den
těšily ze všech nejvíc, protože se
navzájem obdarovaly malými
dárečky, zazpívaly vánoční koledy, vyzkoušely vánoční zvyk
6

