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ÚNOR

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ
Ve čtvrtek 11. února, ještě těsně
před jarními prázdninami, proběhl ve školní družině maškarní
karneval. Vše vypuklo hned po
obědě, kdy se děti převlékly do
svých masek, vyfotily se a karneval mohl začít. Odpoledne jsme si
náležitě užili různými soutěžemi
a tancováním. Karneval se nám
opravdu vydařil a už se těším za
rok na další i s ostatními dětmi.

PROJEKTOVÝ DEN
V ŠD
V úterý 9. února se ve školní
družině konal projektový den
v rámci projektu Šablony do škol
II. Tentokrát se projektového dne
mohli zúčastnit pouze žáci z 1. a
2. třídy. Školní družinu navštívila
paní
Lucie
Maixnerová
z Oblastní Charity Nové Hrady u
Skutče a ukázala dětem, jak se
pracuje s pedigem. Děti si vyrobily jednoduché jarní dekorace jako
květinu a motýla. Děti si vyzkoušely svoji zručnost a fantazii.
Práce s pedigem se je velice bavila.
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jde připomenout i jinak. Vždy na
tento den měla naše škola společný program, ale letos je zakázané
spojovat ročníky, proto tento den
pojala každá třída po svém. Žáci
čtvrté a páté třídy se převlékli za
čarodějnice i čaroděje. První hodinu jsme se učili. Počasí nám
přálo, tak jsme mohli další čas
trávit venku. Proběhla dětmi oblíbená ,,šipkovaná“, kdy ,,páťáci“
značili cestu, vymýšleli úkoly, a
potom schovali poklad. Čtvrťáci
šli po šipkách a cestou plnili úkoly. Nakonec našli i poklad, o který se se svými staršími spolužáky
podělili. Na hřišti také proběhla
módní přehlídka kostýmů. Výřečný moderátor Filip komentoval velmi vtipně každou masku.
Zahráli jsme si i různé hry. I když
se snažíme si pobyt ve škole různě zpříjemnit, moc se těšíme, až
sundáme roušky a podobné akce
budeme moci pořádat tak, jak
jsme byli zvyklí, tedy všichni
dohromady.

DUBEN

ČARODĚJNICE
V pátek 30. dubna si žáci 1. - 3.
třídy užili čarodějnického řádění.
Slétly se k nám čarodějnice
z širokého okolí a nejen, že se
všem představily svým jménem,
ale také nám prozradily osvědčené zaklínadlo. Potom se pustily
do velkého čarodějnického soutěžení. Změřily své síly ve znalostech o čarodějnicích, v letu na
koštěti, v rychlosti při rozsvěcení
svíček nebo kouzelném tanci. Na
závěr každá obdržela vysvědčení.
A pak se zase rozlétly do svých
domovů.

Stejně jako mladší žáčci, tak i
starší žáci si poslední dubnový
den připomněli tradiční ,,pálení
čarodějnic“,
nebo-li
,,filipojakubskou noc“. Sice kvůli
situaci, která nyní je, se nemohou
tradiční ohně pálit, ale tento den
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nou dinosauři. Vydali jsme se na
neopakovatelnou výpravu zpátky
v čase, na které jsme poznávali
příběhy doslova nadživotních
proporcí. Seznámili jsme se s
historií, vývojem i příčinami vymření největších známých dinosaurů na světě a také s neuvěřitelnými paleontologickými objevy moderní doby. Film vznikl v
úzké spolupráci s významnými
vědci a díky využití nejmodernějších digitálních technologií v něm
ožila ta nejneuvěřitelnější zvířata,
která se kdy procházela po Zemi.
Při sledování tohoto filmu jsme si
uvědomili prchavost našich životů i to, jak dlouhou dobu byla
Země neporušená, čistá a za jak
velmi krátkou dobu ji člověk
dokázal změnit a poškodit.

KVĚTEN
3D KINO VE ŠKOLE
Protože současná situace nám
neumožňuje navštěvovat kulturní
vystoupení, uvítali jsme nabídku
Kino Alex 3D s promítáním 3D
kina na naší škole. Pán si přivezl
3D projektor, reproduktory a aktivní 3D brýle.
Se žáky 1., 2. a 3. třídy jsme se
přenesli do podmořského světa
korálových útesů. Pozorovali
jsme, jak kolem nás plavou želvy
a pátrají po potravě. Nahlédli
jsme do bezčetných jeskyní a
puklin, které slouží jako útočiště
hejnům pestrobarevných ryb.

Žáci 4. a 5. třídy sledovali film
Dinosauři.
Všichni jsme měli možnost se
stát součástí světa, v němž vlád3
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ČERVEN

OCHUTNÁVKA PRO KAŽDÉHO ŽÁKA
Také v letošním školním roce
obdrželi všichni žáci doprovodné
opatření „Ochutnávka pro každého žáka – zdarma“ v rámci projektu OVOCE A ZELENINA DO
ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.
Žáci si v pátek 4. června přinesli
ke svačině pečivo a k tomu dostali jihočeský Nature bílý jogurt,
Lipánek tvarohový a jihočeské
žervé. Z ochutnávky ovoce a zeleniny obdržel každý žák balíček
s grapefruitem, kiwi a hrachovými lusky. Po celou dobu ochutnávky si žáci povídali o prospěšnosti konzumace nejen mléka a
mléčných výrobků a jejich zpracování, ale také o významu ovoce
a zeleniny v dětském jídelníčku.
Žákům nejvíce chutnal tvarohový
Lipánek a hrachové lusky. Těšíme se již na příští ochutnávku.

DEN DĚTÍ
Letos na Den dětí se na nás usmálo po dlouhé době sluníčko,
proto jsme se rozhodli dětem
tento den zpříjemnit a připravit
jim jejich oblíbenou hru šipkovanou, která je vždy ukončena hledáním pokladu. Paní učitelka
společně s paní asistentkou a žáky třetí třídy vytyčovala v okolí
Vidlaté Seče trasu pro ostatní
děti. Byla plná úkolů, které cestou za pokladem museli účastníci
plnit. Paní učitelka se čtvrtou a
pátou třídou šla po trase jako
první. Žáci splnili všechny úkoly
a potom je čekala sladká odměna,
kterou našli v pokladu. Jako druzí
šli také za doprovodu paní učitelky prvňáci a druháci. Cestou také
plnili úkoly, a přitom ještě sbírali
papírky se zadáním, aby po nás
nezůstal ve vsi a okolí nepořádek.
I je čekala sladká odměna. Den si
všichni dobře užili.
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Další část programu pokračovala
v knihovně, kde si připravila pro
žáky paní knihovnice M. Horáková deskové hry. Žáci si zahráli
např. Krycí jména, Dobble, Vesmír, Na prodej, Athéna, Duch,
Bystroočko, Panic Lab, Quoridor
atd. Některé hry děti dobře znají
ze školní družiny, jiné si zahrály
poprvé.
Za odměnu jsme si všichni koupili výbornou zmrzlinu.

NÁVŠTĚVA
VÝTVARNÉ
DÍLNY A KNIHOVNY
Na závěr školního roku jsme vyrazili na výlet
do Litomyšle.
Žáci navštívili
Městskou galerii v domě U
Rytířů, kde si
nejdříve prohlédli komentovanou prohlídku
„Příběhy z obrazů Josefa Voleského“.
Galerijní pedagog, pan V. Novák,
stručně představil žákům poutavou formou život a dílo litomyšlského rodáka akademického malíře Josefa Voleského. Po prohlídce se žáci přesunuli do výtvarné dílny, kde si vyzkoušeli
jednodušší hravé obtiskování a
poté náročnější tisk z materiálové
matrice v grafickém lisu.
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PŘÍRODNÍ MANDALY
Jedno sluneční páteční dopoledne, v rámci výtvarné a pracovní
výchovy, žáci 1. a 2. ročníku vytvářeli v lese přírodní mandaly,
které se všem velice povedli.

JÍZDA ZRUČNOSTI
V pondělí 28. 6. přijela část žáků
do školy na jízdních kolech. Tento den se totiž konala cyklistická
soutěž zručnosti. Místní ochotně
zapůjčili kola dojíždějícím a
všichni se na trati prostřídali.
Jako tradičně zahajoval trasu slalom mezi kužely následovaný
průjezdem úzkou uličkou. Nejtěžší částí bylo převážení kelímku
s vodou a na závěr potrápilo naše
šikulky´´esíčko´´ vytyčené lanem. Při závěrečném hodnocení
jsme byli až překvapení, jak těsné
byly výsledky. Počasí nám přálo,
na závodníky shlíželo sluníčko, a
aby jim nebylo tak horko, občas
se zahalilo mírným mráčkem. Při
vyhlašování vítězů byli nakonec
odměněni všichni závodníci. Za
svojí snahu, nadšení a dodržování
bezpečnosti si jí zasloužili.
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