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Řemesla
V pátek 30. ledna po rozdání
vysvědčení nás navštívil
mim, pan Kačer, který již u
nás vloni byl se svým programem 100 let republiky a sklidil s ním velký ohlas. Nyní si
pro nás připravil vystoupení
s názvem ,,Řemeslo má zlaté
dno“. Představil tak dětem
veselou formou svět okolo
nás, lidskou práci, co vše
krásného mohou na svět přivést lidské ruce. Představil
nám nejen současná řemesla,
ale i řemesla zanikající a pro
děti tedy zcela neznámá. Jeho
vystoupení bylo připraveno
tak, aby si děti uvědomily, že
veškeré věci, které používají,
někdo musel vymyslet a vyrobit. Chtěl, aby také pochopily, že když někdo něco umí
a dělá to poctivě, zaslouží si
ocenění. Jak to on umí, vtahoval děti do děje a všichni
jsme se moc zasmáli a pobavili.

LEDEN

Přírodovědná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili
v úterý 28. ledna druhého
kola soutěže v poznávání přírodnin. Tentokrát bylo toto
kolo zaměřeno především na
různé ptactvo našich lesů, luk
a zahrad. K určování byly poskytnuty také vzorky živých
rostlin, které v tomto zimním
čase lze v přírodě nalézt.
Naši soutěžící se statečně drželi a neztratili se v silné konkurenci.
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Karneval ve školní družině
Také v naší školní družině
proběhla oslava masopustu.
Nejdříve jsme si povídali o
tradici masopustu u nás. Pak
se děti oblékly do svých karnevalových masek, které si
do školy přinesly. Každý
z dětí představil svůj kostým.
A pak se soutěžilo, tancovalo
a trošku mlsalo.

ÚNOR

Prevence
V pátek 7. února k nám zavítal por. Mgr. Ondřej Zeman,
který pracuje na Policii ČR
ve Svitavách jako preventista. Nejdříve si povídal s
žáky z 1. a 2. třídy nejen o
bezpečném chování na silnici, ale i o opatrnosti při setkání s cizími lidmi. Ochotně
odpovídal také na všetečné
otázky týkající se práce policistů. Žáci si vyzkoušeli, jak
se volá na tísňovou linku a co
vše je důležité oznámit.
Potom žákům ze 3., 4. a 5.
třídy vysvětloval, jak musí
být opatrní s používáním internetu, co je to kyberšikana
a kybergrooming a jak se jim
bránit. Přednáška byla velmi
zajímavá, přizpůsobena věku
dětí a doufáme, že bude i
účinná.
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Rytmy sběrného dvora
Páteční den nás přijel rozvibrovat svými bubny pan David
Andrš. Se svými Rytmy sběrného dvora naši školu navštívil již po několikáté a vždy
svým novým programem děti
pobaví. Žáci si zábavnou formou osvojují pravidla rytmiky a vždy zbyde čas i na
improvizaci. Všichni jsme se
moc nasmáli a děti si vybily
nadbytečnou energii. Už teď
se těšíme, čím nás překvapí
příště.

BŘEZEN

Planetáriu
Hradec Králové
Ještě i na jaře jsme cítili ve
škole doteky Vánoc v podobě
dárku od Ježíška. Tomu se
moc líbila vánoční besídka,
kde děti ztvárnily pohádku O
dvanácti měsíčkách, a jako
odměnu za skvělé herecké a
pěvecké výkony poslal dětem
pozvánku do planetária v
Hradci Králové. Čekal tam
na nás poutavý program,
který byl rozdělen do dvou
částí. Nejprve jsme se usadili
do pohodlných sklopných sedaček a na kupoli nad námi
se rozzářila hvězdná obloha.
Seznámili jsme se s letní a
zimní oblohou, polohou a
vzhledem souhvězdí a historií jejich vzniku. V druhé po3

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

lovině programu jsme virtuálně navštívili planety naší
sluneční soustavy, celou galaxii a tuto část ukončil dech
beroucí pohled na celý vesmír. Během programu děti
odpovídaly na otázky týkající
se projekce a měly také dost
prostoru pro vlastní zvídavé
dotazy. Pro odlehčení program zakončila vtipná animovaná pohádka o původu
polárního dne a noci. Naši
návštěvu jsme zakončili prohlídkou expozice planetária a
observatoře s obrovským dalekohledem. Každý si domů
odnesl kromě skvělého zážitku i malý suvenýr v podobě mapy hvězdné oblohy,
nebo dřevěné sběratelské
placky s motivem planetária.

které měly k dispozici, své
vlastní rakety a ty teď zdobí
naši školu.

Přejeme dětem i rodičům
klidné a pohodové letní
prázdniny.

Návštěva Planetária v Hradci
Králové v nás zanechala takový zážitek, že se děti s paní
asistentkou rozhodly připomenout si lety na Měsíc a vyrobily z různých materiálů,
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