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ZÁŘÍ 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 

1. 9. nastoupili žáci do škol a 

přivítali spolu s učiteli nové žáky. 

Do 1.třídy nastoupili 4 holčičky -

Lucie, Natálie, Kateřina, Sophie a 

2 kluci - Jan a Vojtěch. 

Vítali jsme je společně a popřáli 

jim hodně štěstí do prvního roku 

školní docházky. Sami prvňáci se 

do školy těšili. Někdo na paní 

učitelku, někdo na ,,všechno". 

Na památku na tento významný 

den obdrželi noví žáci Upomín-

kový list a spoust dárků. Byly to 

školní pomůcky do výtvarné a 

pracovní výchovy, svačinový box 

a reflexní baťůžek.  

Pasování na čtenáře 

Dne 8. 9. 2021 byli žáci 2. třídy 

pasováni na čtenáře v Městské 

knihovně v Litomyšli. 

Žáky přivítaly pohádkové posta-

vičky, se kterými plnili různé 

úkoly. Museli ukázat, zda znají 

pohádky a jejich hlavní hrdiny, 

skládali pohádkové puzzle. Po 

splnění úkolů je čekala odměna. 

Žáci byli slavnostně pasováni na 

čtenáře. Obdrželi Upomínkový 

list, pěknou knížku a průkazku do 

knihovny. 

 

 

Plavecký výcvik 

Začátek školního roku jsme tra-

dičně zahájili plaveckou výukou. 

Společně s MŠ Jarošov a MŠ 

Příluka absolvujeme vždy 10 

lekcí plavecké výuky v plavec-

kém bazénu v Poličce. Děti se 

během plavecké výuky učí různé 
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plavecké styly a zásady bezpeč-

ného pobytu ve vodě. K výuce 

využívají rozmanité pomůcky 

včetně plaveckých pásků, pěno-

vých desek, kroužků, žížal, ba-

lónků, vodolepek, skluzavky ne-

bo plaveckých brýlí. Výuka pro-

bíhá hravou formou s přátelským 

a laskavým přístupem plavčic. 

Odměnou dětem na závěr každé 

lekce je vířivka, která je velmi 

oblíbená. 

 

 

ŘÍJEN 
 

 

 

Hudební výlet s Martinem Ku-

bátem 

V pondělí 4. října, navštívil naši 

školu profesionální varhaník 

Martin Kubát, se svým výchov-

ným pořadem „Hudební výlety“. 

Pořad se nám moc líbil, děti si 

zazpívaly, hudebně pohrály a 

vyslechly v profesionálním podá-

ní Svatební pochod, Fanfáry 

z opery Libuše a další. 

Bylo moc pěkné, že se děti skrze 

pořad naučily vnímat hudbu a 

uchopit ji. Hudba v jejich životě 

dostala své místo. 
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Dopravní výchova 

Všichni ve škole si uvědomuje-

me, jak je důležité znát pravidla 

silničního provozu, a proto každý 

rok využijeme nabídky jet do 

SVČ Litomyšl, kde se pořádá 

přednáška zaměřena na tuto pro-

blematiku. Nejprve probíhala 

teoretická výuka, kterou naši žáci 

dobře ovládají, dostali pochvalu 

za aktivitu a správné odpovědi na 

otázky, které pokládal pan lektor. 

Poté žáci obdrželi pracovní listy, 

kde byly znázorněny modelové 

situace a žáci určovali, co je 

správné, co je špatně a o všem si 

s lektorem zábavnou formou po-

vídali. Nakonec proběhlo promí-

tání krátkých spotů znázorňují-

cích nebezpečné chování.  Na 

jaře by žáci měli ještě navštívit 

dopravní hřiště a napsat test. Pak  

obdrží průkaz cyklisty. 

 

 

LISTOPAD 
 

 

 

 

 

Návštěva Charity z Chotovic 

První listopadový den nás přijely 

navštívit dvě milé dámy z Ob-

lastní charity Chotovice v rámci 

projektového dne. Tato aktivita je 

hrazená ze Šablon III. Tentokrát 

si pro nás připravily práci s ke-

ramickou hlínou. Žáci si vytvářeli 

s pomocí válečků, různých razí-

tek a dlátek svého andílka, jako 

překvapení pro maminky a tatín-

ky pod stromeček. Ti si ho budou 

moci pověsit na zeď jako krásnou 

vánoční dekoraci. Poté co už byli 

všichni andílci hotoví, odlétli se 

nechat vypálit do Chotovic, a až 

budou krásně vybarvení a zvoni-

ví, zase se navrátí do školy ke 

svým tvůrcům. Vlastnoručně a s 

láskou vyrobený dárek vždy po-

těší ze všeho nejvíc. 
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Lampiónový průvod 

Ve čtvrtek 4. listopadu rozzářila 

Vidlatou Seč spousta světýlek. 

Nebyly to ale světlušky, ani 

hvězdičky. Byly to naši žáci a 

ostatní děti se svými barevnými 

lampionky a lucerničkami. 

Nejdříve jsme se přivítali před 

školou recitací podzimních bás-

niček. Při přednášení na žáky 

dohlížely strašidelně vydlabané 

dýně, a když se poté všichni vy-

dali na cestu vesnicí, provázely je 

zas světýlka svíček. Dýně i lahve 

na svíčky zdobili žáci sami a užili 

si u toho spoustu legrace. Trasa 

vedla tentokrát jinudy než v 

předchozích letech a byla oboha-

cená i dvěma zastávkami. Na 

první se všichni zvěčnili podpi-

sem či obrázkem na velké černé 

čtvrtce a posilnili se na cestu ma-

lou sladkostí. Na druhé zastávce 

byla sladká odměna za proběhnu-

tí slalomu mezi světýlky. A na 

závěr si každý mohl něco přát při 

vypouštění svíčky na hladinu 

požární nádrže. Krásnou atmosfé-

ru dokreslovaly spousty hvězd na 

obloze. Byli jsme moc rádi, že 

nám počasí přálo a akce se vyda-

řila na jedničku. 

 

 

 

 

Škola na zámku v Litomyšli 

V Litomyšli probíhá projekt Ško-

la na zámku. Tohoto projektu 

jsme se zúčastnili i my. Vybrali 

jsme si historický modul, který se 

týkal adventního času, vánočních 

zvyků a zejména betlémů. 

Dozvěděli jsme se, jak se lidé 

dříve připravovali na Vánoce, 

kdo jsou to darovníčci, jak probí-

hala koleda, co se který den o 

Vánocích jedlo, atd. Hlavní nápl-

ní tohoto interaktivního programu 

však bylo stavění betlémů. 

V expozici muzea byl připraven 

podstavec, jednotlivé figurky, 

které můžeme v betlému objevit a 

hlavně postupy, jak betlém 

správně postavit. Prostřednictvím 

vlastní zkušenosti se tak žáci se-

známili nejen s historií betlémů, 
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ale i s jejich stavbou a také 

s řadou postav provázejících ad-

ventní a vánoční čas. Každá třída 

si pak mohla postavit svůj vlastní 

betlém. Nakonec si každý účast-

ník mohl vybrat jednu postavičku 

z betléma, vystřihnout si ji, vy-

barvit a jako zápich si ji odnést 

domů. Tato předvánoční akce 

nám umožnila získat mnoho no-

vých informací o Vánocích a 

zpříjemnit čas čekání na Štědrý 

den. 

 

 

Sklářská dílna 

Všichni žáci naší školy měli 

možnost připomenout si 

předvánoční čas malováním 

skleněných svícínků. Přijely k 

nám totiž dvě lektorky z Poličky, 

které pracují v muzeu a mimo 

jiné chystají velmi poučné a 

zábavné programy pro žáky, kteří 

se jen velmi těžko do jejich 

stálého pracoviště dostávají.  

Navštívily nás se svým 

programem Skleněná dílna. 

Nejprve nám byl promítnut 

krátký film o výrobě skla. Z něho 

jsme se dozvěděli, z čeho se 

vlastně sklo vyrábí a dále 

zpracovává. Potom si žáci mohli 

prohlédnout opravdickou 

sklářskou píšťalu, sklářské 

pinzety rozličných velikostí, 

různé formy na výrobu 

sklářského zboží atd. Dále měly 

připravenou krátkou přednášku o 

tom, jak vzniká barevné sklo. 

Například jsme se dozvěděli, že 

přidáním železa se sklovina 

zabarví zeleně.  Žáci se rozdělili 

do skupinek a každá skupinka 

měla za úkol vyluštit tajenku, 

která se týkala toho, co si žáci 

zapamatovali z předcházející 

přednášky. Všechny skupiny ji 

vyluštily správně. Program 
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pokračoval informacemi o 

zdobení skla. To se zdobí 

malováním, broušením nebo 

hutní úpravou. Lektorka 

jednotlivé typy názorně 

představila a pak všem ukazovala 

skleněné výrobky a žáci určovali, 

jakou technikou je sklo 

ozdobeno. Nakonec si všichni 

technikou malování ozdobili svůj 

vánoční svícínek. Žákům se tento 

interaktivní program moc líbil a 

těšíme se, že nás pracovnice 

muzea zase s nějakou zajímavou 

činností brzy navštíví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC 
 

Návštěva Mikuláše, anděla a 

čerta 
V pátek 3 prosince nás ve škole 

navštívili po roční pauze Miku-

láš, čert a samozřejmě také anděl, 

který v loňském roce přišel sám.  

Děti se sice trochu bály, ale 

všechny strach statečně překona-

ly a každý buď zarecitoval, nebo 

zazpíval nějakou básničku či pís-

ničku a slíbil, že se polepší. An-

děl pak předal každému sladký 

kornout. Děti na konec společně 

zapívaly písničku a rozloučily se. 

Tak zase za rok! 
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Vánoční tvoření v ŠD 

V školní družině máme tento 

školní rok celoroční hru na téma 

„ŘEMESLA“. Pozvali jsme si na 

předvánoční tvoření maminku, 

ale hlavně svým řemeslem za-

hradnici paní, Ivu Motyčkovou, 

která si pro děti připravila ukázku 

zdobení vánočních svícnů, ozdob 

ze šišek nebo stromeček 

z větviček. Nejdříve dětem při-

blížila, co všechno řemeslo za-

hradníka obnáší a čím vším se 

zabývá, a nebylo toho málo, a 

pak se děti pustily to tvoření. 

Domů si odnášely krásné svícny. 

Paní Motyčkové děkujeme nejen 

za čas, který dětem věnovala, ale 

také za spoustu dekorativního 

materiálu, který pro děti přivezla. 

Moc děkujeme. 

 

 

 

 

Vánoční deskohraní 

Vánoce už klepou na dveře a če-

kání je tak napínavé, že už myš-

lenky krouží kolem stromečku. 

Na učení už nikdo nemá ani po-

myšlení, a tak jsme si úterní do-

poledne zpříjemnili hraním roz-

ličných her. Všichni si přinesli 

svoje oblíbené karetní i deskové 

hry, puzzle a stavebnice a ze třídy 

se stala jedna velká herna. Zahráli 

jsme si ve skupinkách i známou 

televizní zábavnou šarádu 

´´Kufr´´, kde žáci hádali, k čemu 

slouží různé prapodivné předmě-

ty. V nadpoloviční většině uhodli, 

k čemu věci jsou. Čas nám při 

samém hraní utíkal rychleji, než 

při běžných hodinách a nikdo se 

nechtěl od her ani odtrhnout. 
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Vánoční besídka 

Na poslední školní den před Vá-

nocemi se děti každý rok velmi 

těší. Čeká je tradiční vánoční 

besídka. Také letos se dočkaly. 

Nejdřív jsme si povídali o vánoč-

ních tradicích a zvycích, potom 

děti zhlédly film, zpívaly koledy 

a zkoušely vánoční zvyk pouštění 

lodiček. Dopoledne si osladily 

perníčky, které si samy upekly ve 

školní družině. A konečně dárky 

pod vánočním stromečkem. Děti 

měly velkou radost z dárků, které 

dostaly od svých kamarádů a také 

z dárku do školní družiny.  


