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ZÁŘÍ 

 

 

 

1. 9. 2022 – první školní den 

Tento den k nám poprvé přišli 

žáci 1. třídy i se svými rodiči. 

Slavnostně jsem je přivítali spo-

lečně se všemi žáky a učiteli. Na 

památku od nás dostali pamětní 

list a dárky od Pardubického kra-

je a společnosti Laktea. Nejvíce 

se prvňáci těší na počítání a čtení. 

Přejeme jim šťastné vykročení do 

nové etapy jejich života. 

 

  

 

 

Plavecký výcvik v Poličce 

V úterý 6. září jsme opět zahájili 

plavecký výcvik v Plavecké škole 

Polička. Po úvodním poučeni o 

bezpečnosti se žáci rozdělili pod-

le svých schopností do dvou 

družstev na plavce a neplavce. 

Každou lekci plavání si chlapci i 

děvčata báječně užili. Zkušeným 

plavčicím se se svým přátelským 

přístupem podařilo u všech začí-

najících žáků odbourat prvotní 

obavy z vody. S pomocí pestrých 

a pú barevných plaveckých po-

můcek hravě zvládali pohyb ve 

vodě. Žáci se učili např. splývat, 

plavecký styl prsa, znak nebo 

kraul, potápět i skákat z tří me-

trového skokanského můstku. A 

také po každé lekci si mohli od-

počinout ve vířivce. Na konci 

výcviku si všichni změřili výkony 

a každý si odnesl “mokré“ vy-

svědčení, ale především nové 

zkušenosti a dovednosti, které 

budou v životě určitě potřebovat. 
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 ŘÍJEN 

 

Výlet do Nových Hradů 

Jednu říjnovou středu jsme 

podnikli výlet do Nových Hradů. 

Nejprve jsme se vydali na zámek, 

prohlédnout si podzimní 

zámeckou zahradu. Zámek je sice 

během týdne pro veřejnost 

zavřený, ale paní Motyčková nám 

zajistila nejen bezplatnou 

návštěvu, ale sama se nás ujala a 

ochotně nás zahradou provedla. 

Podala nám odborný, ale pro 

žáky srozumitelný výklad týkající 

se stromů a rostlin, které v 

zahradě nachází. Tak nám např. 

nám ukázala rozdíl mezi 

jednotlivými druhy javorů, 

borovic, smrků apod. Dále jsme 

mohli pozorovat jednotlivé 

podzimní kvetoucí rostliny a 

představila nám i stavební změny, 

které se v zahradě pro veřejnost 

budují. Za vše jí moc děkujeme. 

Potom jsme navštívili Pohádkový 

domeček, který sice z venku 

vypadá jako obyčejný dům, ale 

uvnitř jsme zůstali úžasem stát. 

Nachází se zde nepřeberné 

množství překrásných loutek 

vhodně zakomponovaných do 

různých malých domečků, 

vytvořeného lesa nebo 

miniaturních místností. Kouzelné 

scenérie jsou doplněny i 

zvukovou kulisou. Vše vytvořila 

jedna výtvarnice, která nás na 

výstavu pustila a také nám podala 

stručný výklad o tom, jak loutky 

vznikají, a jak jednotlivé 

tematické celky vytvořila. 

Výstavu opravdu stojí za to vidět. 

Domů jsme se vraceli nabyti 

novými a hlubokými dojmy. 

 Beseda na téma Vlastní bezpe-

čí 

Dne 13.10. přijel do naší školy 

poručík Nikol Zavřelová z oddě-

lení Policie ČR Svitavy. Se žáky 

1. a 2.třídy si povídali o tom, co 

dělat, abychom byli v bezpečí a 

nic se nám nestalo. Hovořili o 

správné jízdě na kole, o bezpeč-

nostních prvcích, o správné chůzi 
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po silnici, ale i o bezpečném ces-

tování v autě. Také si povídali o 

tom, co dělat, když bych byl do-

ma sám a kdokoli zazvonil, co 

dělat, když bych se ztratil a nebo 

se nám cokoliv stalo. Žáci byli 

šikovní, dokázali správně odpo-

vídat na otázky. Za odměnu do-

stali malý sešitek – Úkolníček. 

Druhá beseda byla určena pro 3. 

až 5. třídu. Byla zaměřena na 

problémy dnešní doby, a to na 

problém zneužívání sociálních 

sítí a kyberšikanu. Paní policistka 

velmi poutavou formou vysvětlo-

vala, co to vlastně sociální sítě 

jsou, jak se mají správně a bez-

pečně používat. Potom se zaměři-

la na jejich zneužívání. Vysvětlila 

nebezpečí, kterému se mohou 

lidé vystavovat, pokud budou k 

cizím lidem, se kterými komuni-

kují přes tyto sítě, velmi důvěřiví. 

S žáky na toto téma velmi pouta-

vě a srozumitelně diskutovala. 

Pustila také krátké autentické 

ukázky kyberšikany. Celá beseda 

proběhla v kamarádském duchu. 

Doufáme, že se z ní žáci poučili a 

těšíme se na další shledání. 

 

 

Dopravní výchova 

Jako každý rok, tak i letos, žáci 

čtvrté a páté třídy se zúčastnili 

vzdělávací akce, která se týkala 

dopravní výchovy. Žáci si zopa-

kovali dopravní značky a situace, 

které mohou nastat v běžném 

provozu na silnici.  Společně se 

snažili různé problémy vyřešit. 

Za správný výsledek obdrželi 

malé dárky. Vše probíhalo v přá-

telské atmosféře a dopravní in-

spektor trpělivě a srozumitelně 

odpovídal na dotazy, které se 

týkaly pravidel silničního provo-

zu. Velmi naše žáky chválil, ne-

boť vždy došli ke správnému 

řešení dopravních situací a proje-

vili výborné znalosti nejen v po-

znávání dopravních značek, ale i 

v řešení různých problémů, které 

mohou nastat na křižovatkách. 

Na jaře žáci budou psát test a 

absolvují jízdu zručnosti na do-

pravním hřišti. Potom obdrží 

průkaz cyklisty. 
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LISTOPAD 

 
 

 

 

Středověk ve škole 

V pátek 4. listopadu nás navštívi-

ly lektorky z poličského muzea, 

které vytvořily dlouhodobý plán, 

a to přiblížit žákům témata z his-

torie, národopisu či umění. Vloni 

nás navštívily s vystoupením na-

zvaným ,,Pravěk“, letos následo-

val program ,,Středověk všemi 

smysly“. Jeho cílem bylo umož-

nit žákům vyzkoušet si a poznat 

život ve středověku, uvědomit si 

důležitost zajištění obživy a ob-

rany města, dále všechny sezná-

mit se středověkou stravou, a to 

nejen teoreticky, ale i prakticky. 

Lektorky samy připravily ochut-

návku středověkých pokrmů 

např. obilných placek, ovesné 

kaše, domácího zelí nebo křížaly. 

Vše nám moc chutnalo. Dále nám 

byly představeny středověké 

zbraně a oblečení. Žáci si je moh-

li vyzkoušet. Pak následovaly 

praktické činnosti s názvem 

,,Zpečetěná dílna“, ve které jsme   

měli možnost proniknout  do ta-

jemství středověkých rukopisů a  

vyzkoušet  si svoji kreativitu a 

fantazii při vytváření svého města 

a následně i jeho  zakládací listi-

ny. Tuto listinu každý také zape-

četil. Po celou dobu se nikdo ne-

nudil, jedna aktivita střídala dru-

hou a dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informací. Již teď se 

těšíme, co pro nás paní lektorky 

příště připraví. 

 

 

 

Dlabání dýní 

K podzimu patří dlabání dýní, a 

tak i my jsme se do této oblíbené 

činnosti pustili. Měli jsme k 

dispozici tři dýně. Rozdělili jsme 

se tedy do tří skupinek. Každá si 

svou dýni vydlabala a namalovala 

na ni strašidelný obličej, který za 

pomocí paní učitelek vykrájela. 

Dýně se povedly, a když jsme do 

nich vložili rozsvícenou svíčku, 

vypadaly opravdu hrozivě. Dali 

jsme je před školu, a to proto, aby 
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nám připomněly, že podzim už je 

opravdu tu. 

 

 

 

Lampionový průvod 

Stejně jako v předcházejících 

letech se i letos konal 

lampionový průvod. Školu a její 

okolí jsme ozdobili malovanými 

sklenicemi s hořícími svíčkami a 

netrpělivě čekali na zahájení. 

Když jsme se sešli v dostatečném 

počtu, proběhla úvodní řeč pana 

starosty a žáci seřazeni na 

schodech u školy zarecitovali 

básničku a zazpívali písničku. 

Pak se šlo osvětlenou vsnicí a 

děti cestou plnily úkoly. Závěr 

lampionového průvodu opět 

patřil krátkému vystoupení žáků, 

kteří měli s paní učitelkou 

Fikejzovou připravené písničky s 

podzimní tématikou. 

 

 

 

 

Drakiáda 

Ve čtvrtek 10. listopadu se usku-

tečnila ve školní družině DRA-

KIÁDA. Děti si přinesly své dra-

čí krasavce a díky nakonec příz-

nivému počasí jsme si mohli dra-

kiádu pořádně užít. Draci létali 

vysoko a dlouho vydrželi ve 

vzduchu. Některé draka se nám 

ovšem nepodařilo dostat do 

vzduchu a jiný dokonce skončil 

v křoví. I přesto jsme si drakiádu 

všichni užili. 
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PROSINEC 

 

 

 

 

Návštěva Mikuláše 

Jako každý rok i letos 5. prosince 

přišel do naší školy Mikuláš do-

provázen andělem. Děti ho celé 

dopoledne už netrpělivě vyhlíže-

ly. Anděl četl z Knihy hříchů, co 

se dětem ve škole daří a v čem by 

se měly polepšit. Anděl i Mikuláš 

namalovali každému dítěti na tvář 

srdíčko, děti se vůbec nebály a 

přednesly krásnou básničku nebo 

zazpívaly písničku. Mikuláš je 

obdaroval sladkým kornoutem a 

všem připomenul, jak by se měly 

správně chovat. Děti mu zazpíva-

ly písničku a společně se vyfotili.  

 

 

 

Vánoční koledování 

Po dvouleté odmlce, která byla 

způsobena epidemií covidu, jsme 

se s radostí připravovali na vá-

noční výstavu a divadelní vy-

stoupení. Téměř celý podzim 

jsme vyráběli, kreslili a malovali 

vše, co se týká kouzelného času 

Vánoc. Snažili jsme se, aby si 

každý, kdo na naši výstavu a dět-

ské představení přijde, mohl na-

čerpat vánoční atmosféru. Vy-

stoupení se skládalo z básniček, 

písniček a vánočního příběhu o 

narození Ježíška. Příběh zahrál 

žáci starších ročníků. Koledy, 

zařazené do tohoto představení 

zpívali všichni a paní učitelka 

Fikejzová nás doprovázela na 

klávesy. Doufáme, že se výstava, 

zpěv i divadelní vystoupení líbi-

ly. 
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Vánoční tvoření s paní 

Třískovou 

Po delší odmlce nás opět 

navštívila paní Třísková.  Známe 

ji jako výtvarnici, která si vždy 

připraví nějaký výrobek. Žáci si 

ho sami vytvořit a pořídit si tak 

dárek pro někoho blízkého. Letos 

si mohli vyrobit šperk z 

překližky. Výlisky měly tvar 

měly tvar různých věcí např. 

srdíčka, motýlka, kočičky nebo 

kytary. Každý si vybral tvar a 

speciálními barvami ho dotvořil.  

Paní Třísková přidělala očko na 

provléknutí provázku. Všechny 

výtvory se moc podařily a 

doufáme, že se budou líbit i 

všem, pro koho je žáci tak zaujatě 

a s láskou vytvářeli. 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka 

Také letos jame se těšili na vá-

noční besídku a dárky. Bohužel 

se v předvánočním týdnu rozšířil 

na naší škole asi chřipkový virus 

a děti onemocněly. Besídka i 

s dárky se přesunula na 3. ledna. 

Alespoň jsme se ještě měli na co 

těšit i po Vánocích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM VŠE DOBRÉ 

V NOVÉM ROCE. 
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