Co nás čeká v měsíci DUBNU?

















12.4. - třídní schůzky od 15:30 do 17:00 formou konzultací u jednotlivých
vyučujících
15.4. - od 10:00 krátká přednáška o významu ovoce a zeleniny (15 - 20
minut)
20.4. - DEN ZEMĚ - celodenní akce v Hradci Králové na téma Stromy
dělají les
26.4. - 3. ročník Štafetového poháru pro žáky 1. stupně - vybraní jedinci
27.4. - beseda s policií - dopravní výchova v rámci hodin prvouky a
přírodovědy
28.4. - divadelní představení ve Vamberku (český jazyk) - pro 1. a 2. ročník
společně s MŠ
29.4. - školní kolo přírodovědné soutěže (prvouka, přírodověda) - výběr
žáků do soutěže v České Třebové
SCIO testy pro 5. ročník
KALIBRO testy pro 3. ročník

Co jsme prožili v měsíci BŘEZNU?
BOWLING
V úterý 8. března jsme si vyzkoušeli netradiční pohybovou aktivitu.
O půl desáté jsme objednaným autobusem
odjeli do Ústí nad Orlicí na bowling.
Rozdělili jsme se na 8 družstev, abychom
si více zahráli a každé družstvo obsadilo
jednu bowlingovou dráhu. Vybrali jsme si
koule přiměřené hmotnosti. Menším dětem
byly také vytaženy zábrany, aby měli větší
šanci trefit kuželky. Všichni hráli s vervou
a určitě se bavili.

Strávili jsme zde hodinu. Někteří hráli bowling poprvé, jiní již byli zkušenější.
Všem se nám tato aktivita líbila.

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Ve čtvrtek 10. března nás Aneta Drahošová, Renata Balousová, Pavlína Jahodová
a Karolína Cimflová reprezentovaly v okresním kole recitační soutěže "Dětská
scéna" v Rychnově nad Kněžnou. V letošním roce se nám nepodařilo získat žádnou
cenu, neboť konkurence byla opravdu veliká. Pro děvčata to však byla veliká
zkušenost a my jim děkujeme za jejich výkony.

PAPOUŠEK PEGGY
Ve středu 23.3. nás také navštívila paní Beranová
s domácím mazlíčkem – papouškem Peggy. Řekla
nám mnoho zajímavé o tomto druhu papouška.
Peggy nám předvedla, co všechno umí. Velice jsme
se u toho nasmáli. Nejenže promluví i pár slov, ale
umí si na povel lehnout, podat křídlo, zaťukat. Je
to moc šikovné zvířátko.
Na závěr jsme se také všichni mohli s Peggy
vyfotit. Děkujeme za krásný zážitek.

CELOMĚSÍČNÍ PROJEKT
„KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD,
KAŽDÝ Z NÁS JI MÁ MOC RÁD“
Měsíc březen byl vždy považován za MĚSÍC KNIHY. Proto jsme se rozhodli, že
se knihám budeme věnovat i my.

Po celý měsíc žáci plnili týdenní úkoly vyvěšené na nástěnce ve škole. Většina
žáků se zúčastnila a byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé.
Tohoto projektu se týkaly i další akce, které jsme pro žáky zorganizovali. Byla
to:

Návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí
Ve středu 16. března jsme navštívili knihovnu v Kostelci nad Orlicí.
Jeli jsme z Potštejna vlakem. V Kostelci
jsme knihovnu lehce našli a tam na nás
již čekala paní knihovnice. Vyprávěla
nám o chování ke knížkám, jak se mají
správně obracet listy, co smíme a co
nesmíme s knihou dělat... Byli jsme také
seznámeni s některým knihami. Poté

jsme měli možnost si celé dětské
oddělení prohlédnout, začíst se do
nějaké knihy, také jsme si zahráli na
knihovníky a snažili se správně knihy
zařadit do regálů.

odjeli vlakem zpět domů.

Kolem jedenácté hodiny jsme se s
paní knihovnicí rozloučili a vypravili se
opět na vlakovou stanici, abychom

Divadelní představení ve Vamberku
Ve středu 23. března jsme se všichni společně zúčastnili divadelního
představení zpracovaného na náměty knihy Jiřího Trnky Zahrada. Pro starší
ročníky to byla letos v divadle premiéra, neboť do této doby jezdily na divadlo
pouze mladší děti společně se školkou.
Divadelní představení se všem moc líbilo.

Vzdělávací program: Jak se dělá kniha
Poslední
akcí
k
tomuto tématu byla
návštěva
Tvrze
Orlice v Letohradě, kde
jsme se zúčastnili vzdělávacího programu
"Jak se dělá kniha.
Program byl určen pro 3. - 5. ročník, a tak
jsme vyrazili pouze se staršími žáky. Jeli
jsme hned v úterý po Velikonocích vlakem
v 7 hodin ráno do Letohradu. Od
nádraží jsme šli procházkou až na
Tvrz. Před prohlídkou jsme měli ještě
dostatek času na svačinu, prohlédnutí
zvířátek - nosála červeného, který se
jmenoval Kristýnka a výra velkého, na
nákup suvenýrů, fotografie... Poté jsme
se přesunuli do prvního patra, kde
jsme byli seznámeni s vývojem písma,
papíru, knihtisku, také s postupem
výroby knihy. Hodně strojů jsme si
mohli i vyzkoušet a na závěr jsme si vyrobili i vlastní malou knížku. Po tomto
zážitku jsme se ještě trošku vyřádili na průlezkách a vydali se na zpáteční
cestu.
Program byl velice zajímavý a přínosný.

CO JSME SE DOZVĚDĚLI?
Zkuste uhodnout, co k sobě patří.

Velislavova Bible (1325 – 1349)
Litery
Tisk z plochy
Ďáblova Bible

Tisk z hloubky

Tisk z výšky
Papyrus
Johannes Gutenberg

Ilustrace

Tisknoucí a netisknoucí místa jsou
v jedné rovině, na jedné ploše.
Nejrozsáhlejší
obrazová
kniha
středověku, nejstarší český komiks.
Vynalezl knihtisk v 15. století.
Tisknoucí místa jsou snížená a
netisknoucí místa jsou vyvýšená,
barva se zatře do snížených míst a
z vyvýšených se otře rukou nebo
látkou, na papír se otiskne jen barva
z nižších míst.
Patří mezi největší ručně psané knihy
na světě, je vytvořena z pergamenu
a váží 75 kg, byla napsána
v Podlažicích u Chrudimi, napsal ji
benediktýnský mnich.
Kovová razítka zrcadlově obrácených
písmen.
Obrázky v knize, které vysvětlují
text.
Nejstarší
tiskařská
technika,
tisknoucí místa jsou vyvýšená a
netisknoucí místa jsou snížená, na
vyvýšená místa se nanesla barva a
přitlačením
papíru
se
na
něj
přenesla.
Materiál, na který se psal text,
vyráběl se z travin rostoucích u řeky
Nil, vynalezli jej Egypťané.

