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ÚNOR 
Výtvarný kroužek 

Na výtvarném kroužku běžně ve 

třídě vytváříme různé figurky, 

přáníčka a všemožné výrobky. 

Tentokrát nám ale ve čtvrtek tak 

krásně svítilo sluníčko, že nám 

bylo líto zůstat uvnitř. Vyrazili 

jsme tedy ven vedle hřiště vytvá-

řet takzvaný „LAND ART“. Tato 

výtvarná technika se realizuje 

venku v přírodě a převážně se 

výtvarné dílo vytváří z přírodnin. 

Žáci se rozdělili do pěti skupinek 

a každá z nich měla za úkol vy-

tvořit z kamenů, klacíků a trávy 

nějaké zvíře. Jeho identitu však 

drželi v tajnosti a po dokončení 

všech mistrovských děl ostatní 

skupinky hádaly, jaké zvíře 

umělci ztvárnili. Všem se to veli-

ce povedlo a už se těší na příští 

tvoření pod širým nebem. 

BŘEZEN 
Karneval ve školní družině 

Ve čtvrtek před jarními prázdni-

nami se ve školní družině konal 

tradiční karneval. Ten jsme zahá-

jili představováním masek a kos-

týmů. Potom jsme si zatancovali 

na známé písničky z pohádek. 

Nemohly chybět oblíbené soutě-

že, např. s nafukovacími balonky 

nebo soutěž o nejlepší masku. 

Odpoledne jsme si náležitě užili a 

každý obdržel za nápaditou mas-

ku odměnu. Karneval se nám 

velmi vydařil a už se těšíme zase 

za rok. 
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Dřevěná stavebnice MAKURA 

Naše školní družina využila na-

bídky zapůjčit si českou dřevěnou 

stavebnici MAKURA, kterou pro 

Kabinet školní družiny zakoupilo 

město Litomyšl. Tato stavebnice 

putuje mezi jednotlivými školní-

mi družinami v okolí Litomyšle. 

Dětem se stavebnice velice zalí-

bila. Sestavovaly různé vesničky, 

města, věže, hrady, tunely, garáže 

a jiné, ale také si mohly pohrát 

s panenkami, nábytkem i domeč-

ky. Stavebnice je vyrobena 

z bukového dřeva a je k ní přilo-

žen také originální příběh s ná-

zvem Pohádka o Bukáčkovi, kte-

rý dětem pomůže pochopit, proč 

je důležité vážit si přírody. Děti si 

dva týdny s MAKUROU užily. 

Moc děkujeme. 

 

 

Pravěk v ruce a hliněná dílna 

Muzeum Polička nabízí základ-

ním školám unikátní mobilní pro-

jekt Muzeum do škol a školek. 

Jejich jarní programy nás velice 

zaujaly, neboť před Vánoci jsme 

měli možnost poznat jejich pod-

zimní projekty. Byla to Vánoční 

skleněná dílna a velmi se nám 

líbila. Proto jsme lektorky 

z Poličky opět oslovili a ony 

ochotně přijely s programem, 

„Pravěk v ruce.“ Žáci měli mož-

nost vyzkoušet si a poznat neleh-

ký způsob života našich předků, 

pochopit postupný rozvoj a zdo-

konalování se pravěké společnos-

ti, a také porovnat a zhodnotit 

pravěké předměty na základě 

použitých materiálů. Program je 

vytvořen na základě zážitkového 

poznávání nejstarších dějin. Lek-

torka pracovala s časovou osou a 
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vysvětlily nám význam objevu 

ohně. Prostřednictvím autentic-

kých předmětů (oštěpy, šípy, se-

kery, nádoby a šperky) žáci měli 

možnost porovnat a zhodnotit 

použité materiály (kámen, kost, 

hlína, kov) a jejich vlastnosti. 

Díky tomu žáci pochopili, jak se 

s danými předměty pracovalo a 

jaký užitek z nich pravěcí lidé 

měli. Všichni si také vyzkoušeli, 

jak obtížné je získat oheň, řezat 

pazourkem, manipulovat 

s pravěkými nástroji a za odměnu 

ochutnali pravěkou „dobrůtku“, 

kterou pro ně pekly paní lektorky.  

Potom všichni pracovali se samo-

tvrdnoucí hlínou a vytvořili si 

předměty využívané v běžném 

životě (misky, vázičky, talířky). 

Pomocí špejlí si každý svůj vý-

tvor vyzdobil vrypy podle své 

fantazie. Hotový výrobek si 

všichni odnesli domů. Program 

všechny zaujal a doufáme, že se 

zase s velmi příjemnými lektor-

kami setkáme. 

 

 

 

 

 

DUBEN  

Asistenční pes 

Úterní dopoledne nám zpříjemni-

la jedna speciální čtyřnohá ná-

vštěva. Přijel se nám ukázat asis-

tenční pes Brandon z organizace 

Help pes v zácviku. Předvedl 

nám, co už po několika měsících 

cvičení umí a při té příležitosti se 

potrénoval i v socializaci. Děti 

měly dovoleno hlazení, tleskání i 

výskání. Pejsek zůstal i přes tento 

mumraj úplně v klidu. Předvedl 

nám podávání různých předmětů 

svému pánovi, otevírání dveří, 

sundávání rukavic a povely „leh-

ni, zůstaň, ke mně“. Tento zlatý 

retriever vykouzlil úsměvy nejen 

na tvářích žáků, ale i zbytku uči-

telského sboru. 
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Deskové hry v knihovně 

Ve středu 27. 4. školní družina a 

přírodovědný kroužek společně 

vyrazily do knihovny v Lito-

myšli. Tam si pro nás paní kni-

hovnice M. Horáková připravila 

různé deskové hry např. postře-

hové, logické nebo paměťové, 

jako jsou hlavolamy, vědomostní 

pexesa, Goblíci jedlíci, Cookie 

Box, Věž čarodějnic, Barevné 

kroužky a jiné. Děti se celé odpo-

ledne skvěle bavily. 

 

KVĚTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvakrát první místo! 

Po dvou letech se konečně žáci 

přírodovědného kroužku vypravi-

li na soutěž v poznávání rostlin a 

živočichů. Konalo se v SVČ v 

Litomyšli a této soutěže se zú-

častňují pravidelně žáci ze všech 

tří základních škol z Litomyšle, z 

Dolního Újezdu, z Morašic, Trs-

těnice, Sebranic, apod. Naši žáci 

se i v této silné konkurenci doká-

zali prosadit. Zúčastnilo se ji de-

vět dětí z třetí, čtvrté a páté třídy, 

a všichni skončily ve své katego-

rii do desátého místa. Nejlépe si 

vedl Antonín Motyčka z třetí 

třídy a Šarlotka Olbrichová ze 

čtvrté třídy. Oba skončili na prv-

ním místě a obdrželi diplom. Na-

šim dívkám, Terezce Koptíkové a 

Aničce Hlavičkové, uniklo těsně 

třetí místo a skončily čtvrté, Isa-
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belka Hrnčířová a Petr Mráz byli 

na 5. – 7. místě. což je také velký 

úspěch. Dále Šimon Šilar skončil 

na 6. – 7. místě a dobře dopadli i 

Anetka Záleská (10. – 11. místo) 

a Martin Čejka (10. – 13.místo). 

Všem moc gratulujeme a doufá-

me, že i příští rok se budeme mo-

ci zúčastnit a ukázat, že i malá 

školička, jako je ta naše, může 

obstát mezi silnými soupeři.  

Fond Sidus 

Jako každý rok, tak i letos, se 

naše škola zúčastnila sbírky Fond 

Sidus-vracíme dětem úsměvy. 

Tuto sbírku pořádá právě tento 

fond a výnos ze sbírky je určen 

na pomoc zdravotně postiženým 

dětem v procesu léčby a rehabili-

tace a ke zlepšení kvality jejich 

běžného života. 

Fond nám vždy zašle drobné dá-

rečky a děti, které chtějí pomoci, 

si je zakoupí. Výnos jde na po-

moc postiženým dětem. Letos si 

každý mohl zakoupit veselé mag-

netky se zvířátky (25 Kč) nebo 

krásně ilustrovanou knížečku se 

samolepkami (100 Kč). Naše 

malá škola vybrala a zaslala 2 

275 Kč. Všem moc děkujeme. 

 

 

Výlet do Nedošínského háje 

Dne 11. května byl přírodovědný 

kroužek společně se školní druži-

nou na výletě v Nedošínském 

háji. Jeli jsme ve 13 hodin linko-

vým autobusem a vystoupili na 

Višňárech. Pěšky jsme se vydali 

přes louku a ocitli se v záplavě 

zeleně. Obklopili nás obrovské 

lípy, javory a jilmy, které byly 

posety jasně zelenými pučícími 

lístky. Omámila nás vůně plně 

rozkvetlé střemchy a zaposlou-

chali jsme se do zpěvu rozličných 

ptáků. Došli jsme k rybníku Malý 

Košíř, tam jsme viděli slepýše, 

skokany i ropuchy. Odtud jsme se 

vydali ke kamenné stavbě - kap-

ličce sv. Antoníčka, která stojí 

nad pramenem. Tady byla svači-

na a pak hurá přes vesnici Nedo-

šín na nanuky. Cestou jsme se, 

bohužel pouze na chvíli, zastavili 

u rybníka Velký Košíř. Tady 

jsme pozorovali labutě, lysky 

černé a divoké kačeny. Bylo tady 

moc krásně, voda se třpytila, 

šumělo rákosí, ale my museli 

spěchat na slíbené nanuky. Ty 

jsme si dali u benzínové pumpy a 

pak rychle na autobusovou za-

stávku Husova čtvrt a domů. Vý-

let byl moc hezký a poučný, pro-

tože cestou jsme poznávali roz-
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ličné druhy rostlin. Děti moc 

chválíme, protože i ty nejmenší 

ušly celou trasu bez problémů. 

Bylo tam tak krásně, že jsme si 

slíbili další návštěvu na podzim, 

kdy stromy mění barvu a musí to 

být také úchvatné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé zoubky 

Společnost dm drogerie markt, s. 

r. o. každoročně realizuje projekt 

„Veselé zoubky“. Letošní rok už 

po dvanácté. Preventivní program 

je zaměřen na žáky 1. tříd a téma-

tem je správná péče o zuby a pre-

vence vzniku zubního kazu. S 

Hurvínkem a Máničkou se žáci 

dozvěděli, co dělat, když nás bolí 

zub a jak tomu předejít. Každý 

obdržel taštičku s výrobky pre-

ventivní péče o zuby. 

 

Mléčný ochutnávkový koš 

V rámci projektu Mléko do škol 

získaly děti v doprovodném pro-

gramu zdarma možnost ochutnat 

výrobky od Madety. Tentokrát to 

bylo ochucené vanilkové mléko, 

tvaroh, jogurt neochucený a Li-

pánek tvarohový s příchutí kakaa. 
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S dětmi jsme si také připomněli, 

proč je pro naše zdraví prospěšné 

konzumovat mléko a mléčné vý-

robky. 

 

 

Minizoo v Litomyšli 

Dne 17. 5. 2022 jsme podnikli 

exkurzi do Střední školy zahrad-

nické a technické Litomyšl. Zde 

jsme byli překvapeni množstvím 

zvířátek, které jsme mohli zhléd-

nout. Měli jsme možnost pozoro-

vat např. rybičky, želvy, hady, 

ještěrky, chameleony, ale i ptáky 

a opičky. Na ty jsme mohli pouze 

nahlédnout, abychom je nerušili. 

Návštěva byla zajímavá a pouč-

ná. 

Piknik v Litomyšli 

V pátek 27. 5. většina žáků naší 

školy reprezentovala SDH Jaro-

šov v soutěži Plamen, která pro-

bíhala v Trstěnici.  My ostatní 

jsme se vydali do Litomyšle, po-

znávat její historické jádro a po-

dívat se, kolik starostí a práce je 

s festivalem Smetanova Litomyšl, 

který se právě připravoval. Prošli 

jsme si zámeckou zahradu, obdi-

vovali zahradní architekturu 

zámku, a pak pozorovali, jak se 

staví hlediště na zámeckém ná-

dvoří. Potom jsme přešli do Kláš-

terních zahrad, které jsou obklo-

peny dvěma litomyšlskými koste-

ly a ty jsme také obdivovali. Pro-

hlédli jsme si sochy Olbrama a 

Jasana  Zoubkových a kochali se 

nepopsatelným výhledem na 

městské panorama. Pak se konalo 

to, na co jsme se nejvíce těšili -

piknik v zahradách. Rozdělali 

jsme piknikové deky na trávníku 

a vyndali svačinky, které nám 

připravily maminky.  Některé pro 

všechny přichystaly nakrájenou 

zeleninu a různé ovoce, další ob-

ložené chlebíčky, jiné sušenky a 

oplatky a jedna maminky dokon-

ce brzo ráno vstávala a všem 

upekla listové plněné řezy a šne-

ky. Všem moc děkujeme. Všichni 
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jsme se o vše rozdělili, popovída-

li a kdo chtěl, proběhl se po tráv-

níku.  Pak jsme po sobě uklidili a 

piknik zakončili výbornou zmrz-

linou. Vše proběhlo ve velmi 

příjemné atmosféře, moc se nám 

to líbilo a uvažujeme, že si tento 

,,školní piknik“ musíme znovu 

zopakovat. 

 

 

 

ČERVEN 

Pasování na čtenáře 

Žáci v 1.třídě umí číst. Mohou si 

přečíst svoji první knížku. Proto 

se zúčastnili v Městské knihovně 

akce Pasování na čtenáře. Nejpr-

ve splnili pár úkolů. Museli 

s pohádkovými bytostmi složit 

obrázkové puzzle, přečíst názvy 

pohádkových bytostí, seřadit ob-

rázky ke správným písmenkům. 

Poté následovalo samotné paso-

vání.  Žáci obdrželi diplom, dět-

skou knížku a průkazku do kni-

hovny. Byli moc šikovní. 

 

 

Šipkovaná 

1. června, kdy mají svátek všech-

ny děti, si žáci z naší školy užili 

oblíbenou šipkovanou. První 

skupina schovávala úkoly pro 

druhou skupinu a také je plnila. 

Druhá skupina úkoly poctivě hle-
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dala a plnila. Jen jeden úkol však 

nenašla. Na závěr nemohl chybět 

poklad. Ten všechny děti hledaly 

u školy a našly! Čekala je sladká 

odměna. Ještě si stihly popovídat, 

jaké zážitky cestou prožily.  

Tvoříme ve školní družině 

Děti z naší školy velmi rády tvo-

ří. Nejvíce je však baví šití zvířá-

tek z filcu nebo motání bambulek 

z vlny, ze kterých zdobí známé 

příšerky Angry Birds. Přinesly si 

do školy všechny své výtvory a 

rády se s nimi vyfotily. 

 

 

 

 

 

Návštěva Vida Brno 

V úterý 7. 6. jsme podnikli výlet 

do Science Centrum Brno Vida. 

Toto centrum objasňuje dětem i 

dospělým různé fyzikální a che-

mické děje, a to hravou formou a 

možností vyzkoušet si vše osob-

ně. 

Jeli jsme autobusem, který zajistil 

jako sponzorský dar pan M. Olb-

rich (sám i autobus řídil) a naftu i 

vstup nám zaplatilo SRPDŠ.  

Moc děkujeme.  

Děti se po příjezdu rozdělily do 

dvou skupin. První, druhá a třetí 

třída měly dopoledne program 

s názvem „Putování za velry-

bou“, kde se děti dozvěděly, jak 

velké velryby jsou, a kde žijí. 

S paní lektorkou také objevovaly, 

jak dýchají, co jí nebo proč tak 

často cestují. Poslechly si také 

jejich zpěv. Zkoušely si pokus 

vysvětlující mořské proudy, za-

hrály si tematické hry a také hru 

na krmení velryb. Pak se děti 

odebraly na oběd a po něm násle-

doval druhý program s názvem 

„Alchymisté“. Jednalo se o pro-

gram, jak už sám název napovídá, 

který se zabýval chemickými 

pokusy, které si malí ,,chemici“ i 

vyzkoušeli. 
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Žáci čtvrté a páté třídy měli také 

dva programy. První začínal hned 

po příjezdu do Vidy. Jmenoval se 

tajemně „Alchymista“.  Děti byli 

rozděleni do dvojic a každá dvo-

jice obdržela své chemické potře-

by, kádinky, pinzety, kapátko a 

uzavřené nádoby s různými lát-

kami. Podle návodu pak každá 

dvojice pod dohledem prováděla 

chemické experimenty. Děti byly 

nadšené, protože to bylo pro vět-

šinu z nich něco zcela nového. 

Pak následoval objednaný oběd. 

Po něm děti dostaly rozchod po 

celé hale, kde si samostatně moh-

ly vyzkoušet různé pokusy 

z fyziky. Například, jak vzniká 

vodní či větrný vír, jak se tvoří ve 

vodě bubliny, bavilo je, přede-

vším dívky, vyzkoušet si pomocí 

klíčovacího pozadí práci moderá-

tora, apod. Pak následoval druhý 

program s názvem Mikrosvět. 

Starší děti se opět odebraly do 

laboratoře. Tentokrát zde měly 

připravené pro každou dvojici 

mikroskopy a vzorky 

k pozorování. Vyzkoušely si také 

vzorky k pozorování vyrobit. 

Největší zážitek ale asi bylo, 

když nás paní lektorka učila, jak 

je možné z vlastního mobilního 

telefonu vyrobit minimikroskop a 

ještě zvětšené části vyfotit. Všem 

se tento naučný program moc 

líbil a vraceli jsme se domů 

s mnoha novými poznatky. 
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Výlet do Prahy 
Letos jsme se rozhodli podnik-

nout velký výlet do Prahy. Auto-

bus zařídil a opět řídil pan M. 

Olbrich a i tentokrát cestu platilo 

SRPDŠ. Na tento výlet se s námi 

vydali i předškoláci z MŠ Jaro-

šov. Autobus nás vysadil na Stra-

hově a my se pěšky vydali 

k Petřínské rozhledně a 

k zrcadlovému bludišti. Tady se 

žáci prohlíželi v mnoha zrcadlech 

a smáli se svým podobám 

v zakřivených zrcadlech. Na la-

vičkách jsme posvačili, rozloučili 

se s kamarády ze školky, protože 

ti měli svůj program a vydali se 

Petřínem k soše K. H. Máchy. O 

Máchovi se starší žáci už učili, 

tak jsme si o něm něco připomně-

li a spěchali parkem na Kampu a 

Karlův most. Dále jsme pokračo-

vali pražskými uličkami na Sta-

roměstské náměstí, abychom 

mohli obdivovat světoznámý a 

jedinečný orloj a Staroměstskou 

radnici. Nemohli jsme vynechat 

ani Václavské náměstí, kde jsme 

ochutnali výborný trdelník plně-

ný šlehačkou a jahodami nebo 

vanilkovou zmrzlinou.  Osvěženi 

jsme pokračovali dál 

k Národnímu divadlu, abychom 

obdivovali jeho krásu. Další cesta 

vedla opět na Václavské náměstí, 

a to k soše sv. Václava. Vše, co 

jsme si v Praze prohlédli, a co 

žáci viděli, jsme už znali, neboť o 

všem jsme se již učili. Naše cesta 

pokračovala metrem na Florenc, 

kde na nás čekal autobus, aby nás 

v pořádku odvezl domů. Počasí 

nám přálo a výlet, i když byl ná-

ročný na chození, se nám moc 

líbil. 
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Den otevřených dveřích v ZD 

Dolní Újezd 

V pátek, 17. 6. jsme navštívili 

Den otevřených dveří v zeměděl-

ském družstvu Vidlatá Seč. U 

vchodu se nás ujal pan agronom a 

provedl nás celým družstvem. 

První zastávka byla u postřikové-

ho vozu zvaného ,,Komár´´. Pře-

kvapilo nás jeho rozpětí, které na 

jednu jízdu pokryje šířku 36 me-

trů. Další zastavení bylo u po-

jízdného včelařského vozu, kde 

nám místní pan včelař ukázal 

produkty místního družstva a 

názorně nám ukázal jednotlivé 

pomůcky a potřeby, které ke své 

práci používá. Následně jsme si 

prohlédli traktory, nakladače a 

stáje s kravičkami. Nejdéle jsme 

se zdrželi u bud s telátky, která se 

nechala i pohladit. Další velké 

stroje jsme shlédli po cestě mezi 

dojírnou a bioplynkou. Na všech 

zastaveních jsme si poslechli za-

jímavý výklad od zaměstnanců 

družstva. Na závěr jsme se posil-

nili gulášem, klobásou, kofolou a 

jako sladkou tečku jsme si dali 

opočenskou zmrzlinu. Všem se 

návštěva velice líbila a budeme 

se těšit na tu příští. 

 

 

 

BAMBINI CUP 2022 
V pátek 24. 6. se konal v Dolním 

Újezdu již 8. ročník Poháru 

v malé kopané pro žáky 1. -3. 

tříd. Chlapci z naší školy se na 

tento turnaj každý rok velmi těší 

a také se pečlivě připravují. Pro-

tože máme málo fotbalistů, muse-

li se zapojit také kluci z 4. a 5. 

třídy.  

Do letošního ročníku se zapojilo 

7 družstev z okolních škol 

z Budislavi, Čisté, Dolního Újez-

du, Morašic, Osíka, Trstěnice a 

Vidlaté Seče. Všichni porovnali 

své síly ve vzájemných zápasech. 

Malí fotbalisti bojovali ve velmi 

teplém počasí s obrovským nasa-

zením a velkou chutí dát co nej-

víc gólů. I naši kluci se velmi 

snažili. Dali do všech vzájem-

ných zápasů všechny síly, které 
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měli a ve velké konkurenci skon-

čili na 6. místě. A kdo reprezen-

toval naši školu? Byli to Jeník 

Šilar, Vojtík Nádvorník, Lukáš 

Hofman, Lukáš Boštík, Marťa 

Čejka, Kuba Boštík, Terezka 

Čejková, Šíma Šilar a Míra Ště-

pánek. Hráli jste skvěle, i když 

jste nevyhráli!  

 

 

 

 Hudební pořad Pan Tau 

Jako každý rok, tak i letos nás 

navštívili učitelé ze ZUŠ Žďár na 

Sázavou se svým hudebním po-

řadem, který byl tentokrát zamě-

řen na známé melodie z dětských 

filmů. Uvítal nás pan Tau v bu-

řince a naučil nás známý pozdrav 

s buřinkou, typický pro pohádky 

s panem Tau. Postupně nám byly 

přehrány melodie z různých filmů 

a žáci hádali z jakých. Oba aktéři 

se stačili i převlékat do odpovída-

jících kostýmů. V průběhu pou-

tavého vystoupení se nám byly 

představeny známé i méně známé 

hudební nástroje. Seznámili jsme 

se například s kalimbou, dudy, 

basklarinetem nebo s žaltářem či 

kapesní trubkou. Pořad byl velmi 

zajímavý a žáky jako vždy velmi 

upoutal. 

 

 

Zakletá jeskyně 

Ke konci školního roku jsme stih-

li vyrazit na novou česko-

slovensko-maďarskou pohádku 

Zakletá jeskyně. 

Pohádka vypráví pověst o zá-

zračné jeskyni, v níž jsou uložené 

vzácné poklady. Je mezi nimi      

i obyčejná sůl, kterou lidé potře-

bují nejvíce. Jsou zde však i dra-

hokamy, ale toho, kdo by chtěl 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 
 

 14 

některý z nich odnést, postihne 

dávná kletba. 

Po poutavé pohádce jsme si kou-

pili zmrzlinu a pohráli na dět-

ském hřišti. 

 

 

Loučíme se s žáky páté třídy 

Jako každý rok, tak i letos se mu-

síme rozloučit s našimi milými 

žáky z páté třídy. Tři z nich, Te-

rezka Čejková, Šimon Šilar a 

Jakub Boštík úspěšně složili při-

jímací zkoušky na osmileté gym-

názium a společně tedy budou od 

září studovat v Litomyšli. Přeje-

me jim, aby se jim v dalším ná-

ročném studiu dařilo a využili 

všechny vědomosti a dovednosti, 

které v naší malé škole získali. 

Samozřejmě, že úspěchy v dalším 

vzdělávání i v celém životě pře-

jeme i ostatním našim milým 

žákům - Aničce Hlavičkové, 

Anetce Záleské a Miroslavu Ště-

pánkovi, kteří od září budou na-

vštěvovat jiné, velké školy. Dou-

fáme, že si někdy na nás všichni 

vzpomenou a nezapomenou to 

hezké, co v naší škole prožili. 

Mějte se hezky. 

 

 

 


