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Předposlední den
Den před vysvědčením
Prvňáci, ti se vypravili podívat na včely. A snad se vůbec nebáli. Podívejte.

Druháci navštívili keramickou dílnu u pana Kopeckého a zašli navštívit svého spolužáka.
Podívejte se SEM.

Třeťáci ti si užili. Hráli óóóbrovské Člověče nezlob se s "živými" figurami.
Čtvrťáci se pustili do netradičních zábav.
Jezdilo se na čas, slalom a jízdy dovednosti a to vše na in-line bruslích, koloběžce a na skateboardu.
Ti odvážní si vyzkoušeli hopsací boty. Prohlédněte si snímky.

Pak jsme si zahráli hru EKO a nakonec jsme si vyzkoušeli hru s GPS na hledání pokladů. Podívejte
se.
Páťáci si vyrazili na kolech navštívit zrenovované kaple na Vysokém lese.

Sportovní den ve škole v Sebranicích
25. 6. 2014 venku pršelo. To se nám nehodilo, protože odcházející pátá třída naplánovala venku pro
své mladší spolužáky na rozloučení soutěže sportovního dne. Stačilo ale málo, a dobře připravení
páťáci rychle reagovali a úspěšně celou soutěž improvizovali v budově školy. A docela jsme se
bavili. Prohlédněte si snímky z jednotlivých stanovišť.

Páťáci to zvládli skvěle a zaslouží si pochvalu.

Školní výlety na I. stupni:

Děti se vždy těší na školní výlet. Podívejte se, jak si ho užili žáci z různých tříd.
1. třída
2. a 3. třída
4. a 5. třída.

Senoseč

No ano, byli jsme se podívat na něco, o už se nevidí. Poslechli jsme si vyprávění odborníků a
pamětníků, jak se to vlastně dělalo, co bylo potřeba a spoustu dalších zajímavostí.
Podívejte se na obrázky, jak se seče tráva a jak to zkoušeli žáci i učitelé.

Netradiční koncert ZUŠ Dolní Újezd.

Učitelé ZUŠ nás pozvali na koncert. Ale ten byl zcela a úplně jiný, než jsme čekali. Kromě toho,
že představili svou práci a také sami sebe stali se nám průvodcem po světě hudby a kulturnosti. Žáci
byli zcela zaujati, jak se můžete přesvědčit na fotografiích.

Setkání "RODÁCI" v Sebranicích
Rádi jsme pomohli při organizaci této dlouho připravované slavnosti obecního úřadu. Využili jsme
možnosti se prezentovat spolu se spoustou materiálů z života a historie vesnice. Chodby a školní
jídelna se proměnily ve výstavní síň a třída s interaktivní tabulí posloužila jako promítací sál, v
němž bylo nabito ještě dlouho po "zavírací době". Promítal se vtipný a podařeně sestavený přehled
o místech, zajímavostech a životě v Sebranicích. Pěvecký sbor také přispěl s pověstnou troškou do
mlýna.

Podívejte se na neoficiální snímky.

PLACHETNICE - skládačka z ABC
Jiří Vomočil a Tomáš Petrás z 2. třídy se ve školní družině s nadšením pustili do náročného úkolu.
Vybrali si obtížný papírový model lodi z nového časopisu ABC. Pracovali na něm přes
týden.Podívejte se na jejich dílo.

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH
PRVŇÁČKŮ (2014/15)
Termín: úterý 17. 6. 2014 od 15.30 h
Místo konání: ZŠ Sebranice – učebna současné
5. třídy (nová škola, 1. patro vzadu)
Pověřený pedagog: Mgr. Ilona Břeňová
Vážení rodiče, pro příští školní rok 2014/15
máme již objednané sešity, čtvrtky, učebnice atd.
Z tohoto důvodu budu na schůzce vybírat částku
450Kč / žák.
(650 – 200 příspěvek od ZŠ = 450 Kč) Děkuji
za pochopení.
Na setkání bude přítomna i vychovatelka školní
družiny Petra Vetešníková DiS, která s Vámi
projedná zájem o školní družinu (ráno, v poledne,
odpoledne, celodenní).

Školní výlet 9. třídy
I chlapci a děvčata z deváté třídy absolvovali svůj školní výlet. 4. a 5. června pobývali pod hradem
Potštejnem. Počasí jim přálo, a tak kromě sportovního vyžití v areálu kempu, kde byli ubytováni,
vycházky na hrad a strašidelné noční návštěvy potštejnského zámku, mohli využít místního bazénu
ke koupání.

Další fotky z výletu najdete ZDE.

Sirup z květů bezu
Ti naši šikovní čtvrťáci si upekli kosmatice.
Ale zbylé květy černého bezu zužitkovali dál
a udělali ještě sirup.
Byl náramně chutný.
Nabízíme FOTOGRAFIE.

Školní výlet 8. třídy
Blíží se konec školního roku a s ním přichází i doba školních výletů. Chlapci a děvčata z osmé třídy
se vydali ve dnech 26. a 27. května na Českomoravskou vysočinu do Blatin a prožili dva dny v
pěkné přírodě.

Fotky k nahlédnutí najdete TADY.

Pasování na čtenáře
První třída odjela ve středu 28. května 2014 do litomyšlské městské knihovny. Čekalo
je tam slavnostní dopoledne. Pobavili se prostřednictvím pohádkových postav
Berušky, Pipi dlouhé punčochy, nebo Pata a Mata. Na závěr přišlo to nejdůležitější.
Po zaznění famfáry každý poklekl a byl pasován na ČTENÁŘE.

Shlédněte s námi své kamarády nebo známé na obrázcích TADY.

Dopravní soutěž mladých cyklistů ve
Svitavách
Dne 27. května proběhla ve Svitavách Dopravní soutěž mladých cyklistů, které se zúčastnila dvě
družstva z naší školy. Mladší kategorii reprezentovali žáci a žákyně páté a šesté třídy (Honza Renza,
Víťa Kuchta, Katka Němcová a Anička Taberyová) a starší kategorii zastupovali žáci a žákyně
sedmé třídy (Martin Břeň, Petr Klusoň, Gábina Zavoralová a Kamila Čermáková). Obě družstva
bojovala ze všech sil, ale konkurence byla veliká.

Fotky ze soutěže najdete na této adrese.

Soutěž Mikroregionu Desinka
Letos probíhala soutěž v Dolním Újezdě v duchu Olympiády. Organizátoři nás uvítali
v nezvyklých řeckých oděvech, jako kdysi v Olympii. Z každe vsi regionu přijelo
desetičlenné družstvo, kde musí být zastoupeni chlapci i děvčata, mladší i starší ze
všech tříd základní školy. Překvapením letos byla tak silná řevnivost mezi staršími
účastníky z Lubné a Sebranic, že se dokonce někteří žáci odmítli spolu fotografovat.

Snímky najdete ZDE.

Sběr kamení
Ve čtvrtek 22. května se chlapci a děvčata z deváté třídy vydali na pole místního zemědělského
družstva. Sběrem kamení se tak alespoň částečně odvděčili družstvu za poskytnutí hlavní ceny selete do tomboly školního plesu.

Další fotky k nahlédnutízde.

Kosmatice
Co že to je?
Jídlo našich babiček. Staročeské jídlo a pozůstatek až po Keltech...
Když jsme ve 4. třídě mluvili o jarních rostlinách a zdraví, pochlubily se děti, že viděly reportáž o
kosmaticích. To jsou bezové květy k jídlu. To bylo tak zajímavé, že se strhla debata a nápad to
vyzkoušet. Recept je vlastně jednoduchý, oprané květy černého bezu se namočí do lívancového
těsta a osmaží. A zpracují buď na sladko, nebo na slano. Aby to ale bylo zdravější, a vyhnuli jsme
se smažení, udělali jsme to podle receptu televize Nova, který Jirka Procházka vyhledal. Tam se
nesmaží, ale peče.
Děti se domluvily, co vlastně všechno budeme potřebovat, kolik toho musí být pro celou třídu, a co
kdo sežene. (vejce, hladká mouka, mléko, olej, med, kypřicí prášek, skořicový cukr, pečící papír)
Filip Chadima slíbil (a dodržel) přinést velké, čisté a ještě neúplně rozvité květy (nesmí se z nich
vysypávat kvítka). Ty se opraly a nechaly na utěrce oschnout. Mezitím jsme (zvlášť chlapci a
děvčata )vypracovali těsto. Pak si každý namáčel a posadil na plech s papírem. Paní kuchařky nám
ochotně dílo upekly. Podívejte se, jak se nám vedlo.

Pozn: Recept je na 8 květů, ze dvou vajec oddělíme bílky a ušleháme s kapkou citronu na sníh.
Žloutky smícháme s lžící medu, lžičkou kypřícího prášku, 2 lžícemi oleje a asi 120g mouky na těsto
k namáčení. Do toho vmícháme sníh a namáčíme. Peče se asi půl hodiny při 170°C do zlatova.
Hotové se obalí ve skořicovém cukru.

Mladý zahrádkář
Dne 16. května se konala soutěž Mladý zahrádkář ve Svitavách. Z naší školy se
zúčastnili 4 žáci - z prvního stupně Košňarová Barbora, Peška Michal a Šturc Jiří, z
druhého stupně Večeře Jakub.

Soutěžící nejprvne psali náročný test, po malé chvilce oddechu a netrpělivého čekání
se potom pustili do poznávačky, která obsahovala jak plané, tak kulturní rostliny.
Celá soutěž vyvrcholila vyhodnocením výsledků a následným předáním cen.
První místo získal Jakub Večeře v kategorii starších žáků a Košňarová Barbora v
kategorii mladších žáků. Peška Michal obsadil krásné 2. místo a Šturc Jiří 8. místo.
Všem našim žákům blahopřejeme k výbornému umístění, Jakubovi a Barboře
budeme držet palce v celostátním kole, které se bude konat 13. - 15. června v
Rakovníku.
Dana Matejsková

Domácí mazlíčci

Velmi oblíbeným tématem výuky jsou domácí zvířata a naši žáci rádi využijí
příležitosti seznámit s těmi svými i ostatní děti. A tak se v několika dnech prezentují
před ostatními svými přednáškami o domácích mazlíčcích, možnostmi chovu,
zkušenostmi a znalostmi, které jen obdivujeme.
Podívejte se na obrázky z páté a čtvrté třídy.

Okresní kolo v minifotbale Mc Donald´s Cup
Dostali jsme se do finále. Tam jsme bojovali o první místo. Štěstí
stálo o kousek dál, a tak jsme těsně prohráli až na penalty.
Samotný trenér soupeřů veřejně uznal, že my jsme byli lepší.

Chcete vidět víc? Klepněte SEM.

Projektový Týden zdraví ve škole Lubná
Právě celý týden byl zaměřen na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a
ochrany životního prostředí.
Tematika jednotlivých dnů byla zvolena v souladu se zájmem žáků s přihlédnutím k
hlavním tematickým okruhům v jednotlivých předmětech. Do projektu byly například
zahrnuty: seminář MUDr. Mareše o první pomoci, hodiny arteterapie a

muzikoterapie, zdravé vaření, Pilatesova metoda, powerjoga, dopravní výchova a
speciálně upravené hodiny zaměřené na zdravý životní styl.
Během celého týdne si žáci hlídali stravu, pohybovou aktivitu, otužování,omezili
sledování televize a používání mobilních telefonů i počítačů. Do projektu byli
zapojeni také zaměstnanci školy.
Není podstatné, že jsme během týdne nesplnili vše na jedničku, ale mnohem
důležitější bylo uvědomit si nedostatky svého životního stylu a pomalu se snažit je
odstraňovat. Tento projekt byl realizován také u příležitosti Dne Země.
Dana Matejsková

No a něco k
pochválení
3. místo v okrese
v soutěži matematiky
Klokánkovi

Ve čtvrtek 15. května se žáci sedmé a deváté třídy vydali na exkurzi do jedné z nejstarších dosud
pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru, kde mohli na vlastní oči sledovat, jak papír
přichází na svět. Druhou neméně zajímavou zastávkou byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
v Jeseníkách. I když žákům počasí toho dne příliš nepřálo, prožili příjemný den.

Fotky z výletu si můžete prohlédnout Tady

Ze školního plesu

ZDEje několik neoficiálních momentek ze školního plesu

Mladí vynálezci

Je to neuvěřitelné, ale přemýšlivci a experimentátoři jsou už v první třídě.
Tady máte pokus s měřením času vlastními hodinami.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LUBNÁ
pro školní rok 2014/2015
se uskuteční
dne 14. 5. 2014 v době od 10.00 do 16.00 hod.
v budově mateřské školy v Lubné.
Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce
1. 9. 2014,
ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu školního roku.
Přineste s sebou doklad o rodném čísle dítěte.
Mgr. Jitka Kučerová
ředitelka školy

Slavíme Den matek
Pan učitel Opletal secvičil s některými žáky muzikál O dvanácti měsíčkách.
Také naše školní družina přispěla k oslavě Dne matek, který se konal v obou obcích. Sehrála
hrůzostrašný příběh ze strašidelného hradu, Více tady.

I. místo v Mc Donald´s Cupu
Žáci 1. až 3. třídy vybojovali v pondělí 5. 5. 2014 první místo v oblastním kole minikopané. Z
tréninkového hřiště stadionu v Litomyšli postoupili do okresního kola, které se uskuteční 12.
5. 2014 ve Svitavách.

další snímky spatříte TADY.

Ve středu 30. dubna proběhlo, letos poprvé kolem víceúčelového zařízení Skalka, školní kolo
dopravní soutěže. Po roce měli žáci 5. - 8. třídy opět možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti, kterou
představovalo deset nejrůznějších překážek. Nejlepší cyklisté byli odměněni nejnižším počtem
trestných bodů a tím získali možnost reprezentovat naši školu v okresním kole Dopravní soutěže
mladých cyklistů ve Svitavách, které proběhne 27. května.
Další fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout v naší webové fotogalerii.

Žáci 9. třídy Vás srdečně zvou
na 10. školní ples
Kdy:

sobota 10. 5. 2014
Kde:

Skalka Lubná.

Začátek: v 19:30 hodin.
Program:
• Taneční vystoupení
• Šerpování žáků 9. třídy
• Večerní překvapení

Kapela: Vepřo knedlo s Dádou
Vstupné: 60,- Kč

Vyhraj se svou školou

Děkujeme všem sběračům kartiček. Díky jim jsme se umístili v celorepublikovém žebříčku škol na
698 místě s 487 kartami. Zdá se Vám to málo? POZOR těch škol bylo 3 583 !!!

Zdraví na talíři 30.4. 2014
Zdraví- často ho přejeme, ale moc o něj nedbáme, jakoby to byl jen dar. Měli
bychom o něj pečovat.
Vysedáváme před monitory, nejíme zdravě...
Tento projekt, kterého jsme se zúčastnili, měl za cíl vysvětlit a ukázat, jak se
správně stravovat. A zároveň jak snadno, rychle a levně jídla připravit. A na konci
nic nezbylo, vše se snědlo.
Podívejte se, jak se činili žáci z různých tříd. 3. tř. 4 tř. 5.tř.

DEN ZEMĚ
Den Země si s našimi žáky každoročně
připomínáme činností, která přispěje ke zlepšení
kvality života v naší obci. Vypravili jsme se po
černých skládkách. Díky velkému množství

pracovitých rukou mizely předměty, které do přírody nepatří, a plnily se pytle a
traktor.
Opět nabízíme množství snímků, které můžete shlédnout. Společné snímky zde,
2.třída, 4. třída,
Pak jsme si užívali. Ovšem když se selo, byla to událost.

Florbalový turnaj
O pohár ředitelky
školy 2014
Dne 22. 4. 2014 jsme
pořádali florbalový turnaj
"O pohár ředitelky školy"
pro žáky 2. stupně
základních škol. Turnaje
se zúčastnilo ve dvou
kategoriích celkem 65
hráčů v 8 družstvech z
těchto škol: ZŠ
JIMRAMOV, ZŠ DOLNÍ
ÚJEZD, III. ZŠ LITOMYŠL,
ZŠ LUBNÁ a MASARYKOVA ZŠ POLIČKA.
Celkem se odehrálo 12 zápasů a k vidění byly zajímavé sportovní momenty.
Hlavně kategorie starších žáků byla velmi vyrovnaná. Naši hráči opět patřili mezi
nejlepší. Ti mladší skončili na druhém místě a starší žáci ve své kategorii zvítězili.
Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků byly mezi zúčastněná družstva i hráče
rozděleny ceny a věcné odměny. Turnaj proběhl bez komplikací, ke spokojenosti
všech zúčastněných i pořadatelů.
Hráči naší školy:
mladší žáci: Lukáš Kučera, Lukáš Jílek, Patrik Bartoš, Tomáš Vomočil, Martin Břeň, Martin
Stráník, Ondřej Chadima, Jiří Dohnal, Jan Jiráň.
starší žáci: Radim Klejch, Jan Kopecký, Tomáš Lněnička, Lukáš Madejewský, Lukáš Rensa, Michal
Šimek, Vojtěch Renza, Přemek Pakosta.
snímky naleznete v galerii.

Z výuky přírodovědy

Žáci 4. třídy se pustili do projektu Stavba květu, Podívejte se na obrázcích, jak šikovně ho zvládli a

.

jak se jim dařilo ZDE

Podívejte se,
jak se také musí cvičit, když prší a není tělocvična...

LOVCI PEREL - Soutěž Městské knihovny
Litomyšl

Naše školní družina se zúčastnila lovu perel. Nevěříte - to se loví tak, že si v litomyšlské knihovně
půjčíte nějaké pěkné čtení označené jako škeble perlorodka. Přečte si to a zodpovíte otázky na hrací

kartě uvnitř škeble- knihy. Za správné odpovědi můžete získat perlu a zvláštní knihovnickou měnu
za nepovinné otázky. Tyto peníze si budou moci utratit na vánoce v krámku knihovny.
My jsme získali 4 perly a 400 Morionů.

Oznámení o 10. školním plesu
Školní ples se bude konat v sobotu 10. 5. 2014
Rádi přijmeme Váš příspěvek do tomboly. Děkujeme.
Dary můžete přinést do školy do 30.4.2014 do budovy školy Lubná nebo budovy Sebranice.
Věci podléhající zkáze do 9. 5., nejdéle však 10. 5. 2014 od 8:00 do 10:00 hod. (Do 30.4. však
zašlete lístek s názvem tohoto daru.)

Jarní sběr papíru
Ve dnech 9. 4. 2014 (středa) až 11. 4. 2014 (pátek) proběhne v naší škole tradiční jarní sběr papíru.
Papír bude přijímán v době mezi 7:00 až 16:00 hodin v obou budovách školy.

Podívejte se na snímky
TADY. A tady.
A výsledky najdete ZDE.
Ředitelský den
V úterý 8. 4. 2014 z důvodů přerušení dodávky elektřiny je
vyhlášen ředitelský den.

Přednáška o šikaně v 6.
třídě
snímky tady

Osmá a devátá třída v Praze
V pondělí 24. března se žáci osmé a deváté třídy vydali do Prahy. Hlavním cílem návštěvy
bylo večerní představení hry J. K. Tyla "Strakonický dudák" v Národním divadle. Většina
žáků byla v Národním divadle poprvé, a tak uvítala i jeho prohlídku před samotným
vystoupením. Žáci i jejich pedagogický doprovod si obojí velmi užili. Další fotky k
nahlédnutí (nejen z této akce) najdete na adresewww.fotolubna.rajce.net

Rostliny a nový život
V přírodovědě 4. třídy jsme se pustili do nápadu vyzkoušet, jak které rostliny startují do
života, z cibulek, semen, hlíz, kořene i oddenku. Můžete sledovat na snímcích s námi, jak
se to nám i rostlinám daří v našem experimentu.

Tady budou přibývat snímky

5. třída v akci

Ano, žáci se pustili při opakování do prezentace svých znalostí.

a další fotografie.

Stolní tenis

snímky ZDE, a výsledková listina TADY.

Soutěž v poznávání přírodnin - žáci 3. a 4. třídy
V minulých letech jsme patřili k těm nejlepším a nejvytrvalejším ve všech přírodovědných
soutěžích. Ostatní účastníci se vždy s obavami vyptávali, zda tam my ze školy Lubná
budeme. Letos nás vyjelo třináct zabojovat si v poznávání obrázků, skutečných exponátů,
vycpanin, semen i obilí.
A výsledek? Adéla Karská na 2. místě, Michaela Kvasničková na místě 3, Pavel Jána na místě 5.
J. Vostřel na místě 8. Třeťákům se tolik nevedlo, umístili se za polovinou. Úplná výsledková listina
.

Tady máte další snímky.

Šermíř
S potěšením jsme využili nabídky jednoho z rodičů. Pan Flídr nám v pátek 14.3.2014
představil středověké zbraně z dob třicetileté války.

Je to jeho velký koníček, kterým se baví již řadu let. Rád i ochotně ho ukázal žákům 3. 4. a 5.
ročníku. Nejvíce žáky samozřejmě bavila možnost si části oděvu obléci a potěžkat zbraně.
Těšíme se na další spolupráci. Podívejte se na spoustu snímků TADY.

Hrajeme si ve škole

Rádi jsme využili nabídky autorů učebnice přírodovědy a při opakování jsme hráli o
vítězství ve skupině. Takové opakování nás baví. Zde uvidíte další obrázky.

Dalekohled
Děti v 5 třídě rády aktivně přispívají do vyučování. Děvčata realizují spousty nápadů a chlapci jsou
technicky zruční, jak jste již viděli na několika sériích snímků. Přírodověda a téma vesmír si našla
takového nadšence, že se pustil do vlastní výroby dalekohledu. Velmi sofistikované uchycení optiky
i provedení nás zaujalo, i když má přístroj ještě nějaké mouchy. Podívejte se.

Nový Celsius?

Myšlenka pana Celsia na konstrukci
teploměru zaujala žáka 4. třídy natolik, že se obratem pokusil vyrobit model takového teploměru,
podívejte na to.

Zábavně vzdělávací program PAPOUŠCI - LÉTAJÍCÍ
KLENOTY

V úterý 4.3.2014 jsme zhlédli velmi zajímavý program..
Snímky najdete TADY.

Dopravní výchova
Blíží se jaro a sezona cyklistů, a proto jsme rádi využili nabídky Mozaiky DDM Polička na
bezplatné lekce dopravní výchovy. Žáci si kromě zopakování znalostí o výbavě jízdního kola,
dopravních značek a pravidel chování pro chodce vyzkoušeli i rozhodování na křižovatkách a v
náročnějších dopravních situacích. Prezentace proběhla na výukových tabulích a zúčastnili se jí
třídy 3. a 4.

Děkujeme panu Odvárkovi za užitečné poučení a věříme, že si děti odnesly i pevné základy pro
bezpečí svého zdraví.

Další snímky ZDE.

Okresní kolo Malého florbalu v Moravské Třebové
Chlapci 4. a 5. tříd výborně reprezentovali naši školu ve florbalu. Po třech zápasek s plným
nasazením zvítězili s těsným rozdílem nad žáky školy z Bystrého a obsadili PRVNÍ
MÍSTO. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Martin Jílek. Soutěž nemá další pokračování.

Další snímky najdete TADY.

Mládežnický florbal - Přelouč, krajské kolo.
Ve čtvrtek 6. 2. 2014 se výběr našich žáků z I. stupně zúčastnil krajského kola o Pohár české
spořitelny, který se konal v Přelouči. Naši obsadili z 18 týmů skvělé 4. místo. Několik snímků
uvidíte tady.

Karneval ve školní družině
Hezký zážitek připravila dětem vedoucí školní družiny paní vychovatelka
Vetešníková.

Další snímky najdete tady.

Školní den při vysvědčení na prvním stupni.
Tento den, plný očekávání jsme nevěnovali klasické výuce, ale zaměřili jsme se na pohodu ve třídě
a součinnost. V třídním kolektivu jsme pořádali různé činnosti a kooperativní hry zaměřené na
důvěru, spolupráci, vzájemné poznávání a porozumění i dobré vztahy. V interakci jsme na sobě
objevili a pojmenovali i ty méně příjemné vlastnosti a chyby. Každý člověk je má. My jsme se učili
s nimi zacházet ve vhodných hrách. Zachraňovali jsme se na OSTROVĚ, povídali jsme si
v KOMUNITNÍM KRUHU, protahovali SLEPÝŠE, rozplétali UZLE atp.

Podívejte se na několik záběrů.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělání pro školní rok
2014/2015
naleznete po klepnutí na TENTO ODKAZ.

Podívejte se, jak proběhl zápis do 1. třídy.

Byl kočičí? Na děti, které k nám přišly si totiž počíhali "kočky a kocouři" z páté třídy, hned za
dveřmi. Po stopách je pak prováděli celou školou, až je dovedli do blízkosti domečku kocourka
Modroočka. Děti si mohly s kočkami kreslit, cvičit nebo hrát s hračkami, zatímco rodiče zařizovali
potřebné. Nakonec se ale všichni s kocourkem přece jen setkali.

Určitě jste zvědaví na další obrázky, ty najdete po klepnutí TADY.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY STŘEDA 29.LEDNA 2014
Ve středu 29. ledna 2014 v 10.30 - 16.30 hod. se koná zápis dětí do I. třídy pro školní
rok 2014/2015. Zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti,

kterým byl v r. 2013 odložen začátek povinné školní docházky. K zápisu s sebou
vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné 2 doklady: doporučující vyjádření
dětského lékaře nebo klinického psychologa a doporučující vyjádření pedagogicko –
psychologické poradny.
Místo konání zápisu: budova školy v Sebranicích, Sebranice 19
Mgr. Jitka Kučerová
Potřebné dokumenty získáte v sekci Ke stažení (nebo stačí klepnout na následující
odkazy:)
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání

Změna plateb za stravování
Vážení rodiče, od 1. 2. 2014 dochází k úpravě cen stravného v našich školních
jídelnách.
Nové ceny obědů:
Strávníci

3 - 6 let ............17 Kč/ oběd

Strávníci

7 -10 let ...........19 Kč

Strávníci

11- 14 let .........21 Kč

Strávníci

15 a více let ...... 22 Kč

Návštěva Mateřské školy Lubná ve škole sebranické
Děti z mateřské školy se přišly podívat do první třídy.

Další snímky ZDE.

Baví nás vesmír
V páté třídě jsme se zapojili do projektu o vesmíru. Některé výsledky jsou velmi sofistikované.
Práce Michala Voráčka:

Podívejte se.na další.

Vánoční besedování
Jako již tradičně jsme si poslední den před Vánoci poseděli a pobavili se. Podívejte se na obrázky,
když jsme byli všichni pohromadě a nebo po třídách. První, druhá, čtvrtá.

Bowling v Litomyšli
Poslední školní den letošního roku se deváťáci vydali do Litomyšle, aby si zahráli oblíbený bowling.
Dvouhodinové sportovní zápolení a dobrá nálada tak přispěly k příjemně strávenému předvánočnímu

času.

ještě několik fotek zde.

Exkurze žáků 9. třídy na středních školách v okolních městech
V rámci vybírání svých budoucích působišť se žáci a žákyně deváté třídy nedávno zúčastnili
exkurzí do některých středních škol v okolních městech. 28. listopadu se vydali společně s osmou
třídou do Vysokého Mýta na VOŠ stavební, druhý den zavítali do Litomyšle na Střední školu
zahradnickou a technickou a před Vánocemi stačili ještě navštívit Střední školu automobilní v Ústí
nad Orlicí. Žáků se vždy na místech ujaly pověřené osoby, které je seznámily se studijními
možnostmi a dále je provedly po školním areálu. Získané informace žáci jistě využijí při nelehkém
rozhodování, kam se vydat po absolvování základní školy.

NĚJAKÉ DALŠÍ OBRÁZKY TADY.

Měříme objem

ve čtvrté třídě jsme si střihli takové malé bádání a praktikum. měřili jsme objemy.

Podívejte, jak jsem si vedli.

BRUSLENÍ
V úterý 17. 12. 2013 zajela 5. třída v rámci tělesné výchovy na poličský zimní stadion.

další snímky můžete shlédnout ZDE, omluvte nízkou ikvalitu, bylo málo světla, lidé v pohybu....

Hrajeme si s vyjmenovanými slovy
Divné, ale tahle hra s kostkou a vyjmenovanými slovy děti baví a nejraději by ji hráli každou
hodinu.

Koukněte se na ně...

POLICIE ve třídě !
Aneb preventivní návštěva..
Ne, nemusíte se děsit. Opravdu u nás byla poručík policie Mgr. Hana Kaizarová, ale ne proto, aby
někoho vyšetřovala, ale aby si s námi popovídala. A bylo to zajímavé. Ve všech třídách jsme se tak
dozvěděli spoustu věcí .

více snímků tady.
a ze 4. třídy zde.

Kouzelný rohlík, aneb pohádka od Katky Kopecké
Otiskujeme tady sice dlouhou, zato povedenou pohádku od žákyně 5. třídy, se kterou se přihlásila
do soutěže. Jestli vás to pobaví, klepněte si na odkaz a můžete si ji celou přečíst TADY.

Brno - Anthropos, Hvězdárna a planetárium, vánoční trhy
5. a 6. třída
V úterý 10. 12. 2013 žáci 5. a 6. třídy navštívili Brno, hlavní náplní exkurze byla prohlídka
expozice Pavilonu Anthropos, kde žáci nalezli aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka
a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z.
Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů
– primátů, prezentované v části "Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi). Nejvíce poučná a
zábavná byla pro všechny návštěva Hvězdárny a planetária. Neuvěřitelnou vlnu zvídavosti vyvolalo
představení v digitáriu: „Astronaut“, během kterého se děti vydaly na fantastickou cestu vesmírem.
Zlaty hřeb exkurze, na který se všichni těšili, byly tradiční Vánoční trhy městské části Brno-střed na
Zelném trhu, kde jsme si nakoupili vánoční dekorace a dárky pro nejbližší.
Mgr. Dana Matejsková

Pro další obrázky se podívejte SEM.

Není půda jako půda aneb malé laboratorky
V páté třídě si žáci vyzkoušeli badatelské zkoumání podle laboratorního řádu. Navrhli a ověřili
metody důkazu jednotlivých složek půdy, tedy hlíny. Svůj důkaz pak prezentovali ostatním
skupinám. kdo měl čas, ověřil jestli měli pravdu.

Více snímků zase tady.

Divadelní představení Pernštejnů "Přemyslovci na českém
trůně II"

V pondělí 9. prosince opět zavítali do Lubné Pernštejni z Pardubic. Tentokrát s představením
nazvaným "Přemyslovci na českém trůně II". Žáci se mohli zábavnou formou blíže seznámit se
zajímavou etapou našich dějin, kdy nám vládl mocný rod Přemyslovců. Konkrétně se jednalo o
poslední panovníky tohoto rodu. Do představení byli zapojeni i dobrovolníci z řad žáků. Další
snímky zde.

Mikuláš s čerty a anděly
Rok s rokem se sešel a už tu zase byl svátek svatého Mikuláše. Na naší škole si každoročně tento
svátek připomínáme návštěvou Mikuláše a jeho pomocníků čertů a andělů v jednotlivých třídách na
prvním a druhém stupni. I letos se této tradice ujali žáci a žákyně devátého ročníku a 5. prosince
dopoledne obešli všechny třídy a potěšili své mladší spolužáky. Čerti si vzali na starost zlobivé
žáčky a odnášeli je v pytlích ze třídy ven, zatímco andělé připravili pro ostatní vánoční křížovku a
hodné děti mohly vyluštit její tajenku. V některých třídách se dostalo Mikuláši a jeho družině
příjemné odměny v podobě písniček či básniček od odvážných dětiček :-)

více snímků najdete tady

Čerti se prohnali školou v Sebranicích
ve čtvrtek k nám do školy v Sebranicích přijeli žáci 9. třídy a uspořádali mikulášské vystoupení v
každé třídě. Čerti měli převahu, ale Mikuláš je uhlídal a andělé děti odměnili drobnými dárečky a
uspořádali pro děti rozličné soutěže.

další snímky najdete v galerii 4 třídy nebo zde z první třídy.

Mládežnický florbal Školský pohár České pojišťovny –
okresní kolo
Dne 28. 11. se naše škola zúčastnila okresního kola Mládežnického florbalu v MSH
Litomyšli. V tomto turnaji hráli tito žáci: Jan Kyselý, Dominik Šmíd, Martin Jílek,
Vítězslav Kuchta, Filip Chadima, Pavel Jána, Jan Vostřel, Vít Zavoral, Dominik Flídr,
Vojtěch Kárský a Jiří Hrůzek.

Jelikož jsme venkovská škola, tak jsem musela vybírat sportovně nadané kluky ze tří
odvětví sportu – florbalu, hokeje a fotbalu. Bylo těžké sestavit tři trojice, které by
odpovídaly maximální sehranosti.
Po prvním prohraném zápase s Moravskou Třebovou jsme udělali změnu v sestavě
hráčů a do konce turnaje kluci nepustili ani bod. Na konec jsme se umístili na 1.
místě a postupujeme do krajského kola, které se koná 9. 2. 2014 v Přelouči.
Děkuji všem zúčastněným hráčům za vynikající sportovní nasazení.
Skóre:

Lubná : ZŠ Palackého, M. Třebová 2 : 4
Lubná : Třebovští tygři 3 : 2
Lubná : White Hawks, Svitavy 6 : 3
Lubná : Modrásci, Litomyšl 6 : 1
Mgr. Břeňová

Více snímků najdete po kliknutí SEM.

Vánoce v knihovně

27. 11. 2013 děti první a druhé třídy navštívili Městskou knihovnu Litomyšl a interaktivní výstavu v
galerii v domě U Rytířů.

Další snímky naleznete poklepáním zde.

Hrajeme Loto
26. 11. 2013 v předmětu Naše vlast si děti ve dvojicích zahrály otázkové loto. Po správných
odpovědích odhalily obrázek.

více snímků zde.

Recyklo - hraní
V pátek 22.11. 2013 firma Asecol odvezla ze školy v Sebranicích

8 takových krabic použitých baterií

Nejvíce baterií donesl Jiří Hrůzek z 5. třídy.

V úterý jsme si užili CIRKUS
Ano, 26. 11. 2013 jsme si opravdu krásně užili, zatleskali a zapištěli díky Obecnímu úřadu
Sebranice, který pozval a uhradil vystoupení Cirkusu Jung. Ani se nám nechtělo odejít, i když stan
nebyl příliš veliký zato zima veliká.

další obrázky najdete zde

Adventní dílna
Ve čtvrté třídě se chystali žáci na přicházející advent výrobou vánočních ozdobných květináčů.
Výrobky můžete také shlédnout na Vánoční výstavě v lubenské Skalce.

Přírodní společenství

ve čtvrté třídě žáci pracovali na projektu, několik snímků uvidíte v jejich fotogalerii tady

Projekt Zdravé zuby
Žáci 3. třídy se v hodině Prvouky učili, jak se správně starat o své zuby.

Exkurze 3. třídy - kravín a bramborárna Sebranice
20. 11. se žáci 3. třídy se vydali do Zemědělského družstva na exkurzi, kterou je provázel sám
předseda družstva ing. Jílek.

Žákům se zejména líbila dvě právě narozená telátka, poprvé v životě viděli i stroje na třídění
brambor, způsoby jejich zpracování a skladování.

další snímky uvidíte zde.
Oblastní kolo ve florbale žáků 6. a 7. tříd
Ve čtvrtek 14. 11. se v Litomyšli konalo Oblastní kolo ve florbalu žáků 6. a 7. tříd.
Naši mladší florbalisté se též zúčastnili a vybojovali krásné druhé místo.
Gratulujeme!

Zkoumáme kamení
v přírodovědě 5. třídy jsme zkoumali vlastnosti nerostů a hornin.
Podívejte se na další snímky.

Skončil plavecký výcvik 2. a 5. třídy
14. 11. 2013

Plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy je
zcela jistě velmi užitečná věc a schopnost
plavat patří k základní výbavě jednotlivce. Stále
nás překvapuje, kolik dětí se snaží tomuto
výcviku vyhnout. V podzimním termínu
absolvovala úspěšně výcvik 2. a 5. třída.

Pravěk
ve čtvrté třídě přinesli do Dějin národa aktivní žáci modely zbraní

další snímky

Beseda se starosty obcí Lubná a Sebranice
Ve středu 13. 11. 2014 byla uspořádána beseda se starosty obcí Lubná a Sebranice.
Žáci osmé a deváté třídy se rozdělili do dvou skupin podle toho, ve které z obcí žijí a
poté se pan starosta Chadima a paní starostka Karalová ujali "svých" skupin a
společně pobesedovali.

Den otevřených dveří 26. 10. 2013 od 13:00 hod Sebranice.
Seznámení s pokrokovými technologiemi v budově školy.

V naší škole v rámci celodenního Dne otevřených
dveří proběhlo kromě slavnostního uvedení do provozu také seznámení veřejnosti s
technologií tepelného čerpadla v budově a solární elektrárny na střeše. (Děti a
návštěvníci si mohli také experimentovat s energií a prohlédnout výstupy EVVO
projektu Toma a Eriky). V prostorách se prezentovaly aktivní organizace v naší
vesnici svými úspěchy (samozřejmě i škola se prezentovala svými výsledky za
několik let), křtila se kniha známé spisovatelky, k vidění byla výstava obrazů, shlédli
jsme i skvělý divadelní výstup a prezentaci Spolku Archaických Nadšenců. Akce byla
velmi rozsáhlá, snímky můžete prolistovat tady.

Návštěva OÚ Sebranice - KRONIKY
24. 10. 2013
Třetí ročník v rámci prvouky navštívil Obecní úřad v Sebranicích a zhlédl místní
kroniky, pohovořil se současnými tvůrci kronik. Paní Kučerové jsme poděkovali
za hezké přijetí a poutavé vypravování.

Další snímky najdete ve fotogalerii 3. třídy.

Exkurze dívek 9. třídy do SŠOS v Poličce
24. 10. 2013
V rámci výběru středních škol a odborných učilišť navštívily dne 24. 10. 2013
žákyně 9. třídy Střední školu obchodu a služeb v Poličce. Kromě jiného děvčata
prošla i malou proměnou. Studentky poličské školy předvedly svůj um a našim
dívkám vytvořily slušivé účesy.

Ekofarma - APOLENKA - Pardubice
23. 10. 2013

Třetí a čtvrtý ročník vyrazil do Pardubic - Dubiny na výukový program "Kde
se bere mléko".Ve skvěle vytvořeném zážitkovém projektu se děti seznámily
s domácími zvířaty a jejich produkty. podívejte se na snímky.

Vlastivědná exkurze - Památky Prahy
15. 10. 2013

Pátý ročník se seznámil s hlavním městem a některými důležitými památkami.

Shlédněte některé další fotografie zde.

Evropský den jazyků
27. září 2013
V Sebranické

škole prvního stupně v Evropský den jazyků věnujeme pozornost každý
rok jinému jazyku. Tentokrát to byl jazyk tak trochu záhadný a odlišný - finština.
Byla atraktivní a dětem se moc líbila.
V hodinách angličtiny se žáci učili základní fráze a pozdravy, naučili se
poznávat finskou vlajku, viděli fotografie hlavního města Helsinek, seznámili
se s finskými pohádkami i pohádkovými postavičkami. Poslechli si veselou
finskou písničku k tanci i poslechu. Dozvěděli se, že Finové si velmi oblíbili
našeho Milerova krtečka.
Na konci hodiny si vyplnili zábavný pracovní list a nakreslili si svého
mumínka.

Evropský den jazyků na druhém stupni
Ve čtvrtek 26. 9. jsme si v naší škole připomněli Evropský den jazyků.
V letošním roce jsme se zaměřili na země, ve kterých se hovoří slovanskými jazyky. Žáci
rozděleni do skupin po třech dostali do rukou pracovní listy a za pomoci internetu do nich
vypisovali nejrůznější zajímavosti a fakta, týkající se daných zemí. Žáci se díky tomu blíže
seznámili s reáliemi slovanských zemí, dozvěděli se něco nového nebo si jen prostě
připomenuli či zopakovali své vědomosti.
Žáci šesté třídy navíc při hodině výtvarné výchovy namalovali vlajky slovanských zemí,
které jsou nyní rozvěšeny na chodbě školy a děvčata z deváté třídy při pracovních
činnostech vytvořila plakáty tří vybraných slovanských zemí. Ty nás seznamují se
základními informacemi o Bulharsku, Chorvatsku a Rusku.

Oblastní kolo v přespolním běhu v Litomyšli

Dne 23. 9. jsme se zúčastnili běhu ve volné přírodě. Tento běh se označuje slovem přespolní běh,
cizím slovem kros.
Naši školu reprezentovali následující žáci: ze 3. třídy: Daniel Brabenec, Dominik Flídr, Adam
Jůza, Vojtěch Kárský, Ondřej Kopecký, Filip Stráník; ze 4. třídy Jan Vostřel, z 5. třídy: Martin Jílek,
Martin Kopecký, Barbora Košňarová, Dominik Šmíd a Petra Zindulková a dvě žákyně ze 7. třídy:
Kateřina Horáčková a Nicola Zavoralová.
Vynikajícího umístění dosáhlo 5 závodníků. Do okresního kola postupují: Vojtěch Kárský (z 2.
místa), Filip Stráník(z 3. místa), Jan Vostřel (z 1. místa), Dominik Šmíd (z 1. místa) a Martin Jílek
(z 2. místa).
Všem zapojeným žáků, kteří za naši školu závodili, patří poděkování za dosažení pěkných
výsledků.

Ilona Břeňová

Mime Fest Polička 2013
V pátek 20. 9. 2013

zhlédli žáci z I. a II. stupně Mime show předního slovenského mima Mira Kasprzyka. Celý
týden v Poličce probíhal festival pantomimy, který je jediným festivalem v ČR. Pořádá jej
již druhým rokem poličský rodák Radim Vizváry, který je v současnosti uznávaným mimem
v Evropě.
Děti se seznámily s pantomimou, vyzkoušely si ji a v podání zkušeného mima viděly
několik podařených scének. Lukáš Kučera a Radim Klejch měli dokonce tu možnost v režii
umělce a za pomoci jiných dětí sehrát pro všechny krátkou scénku pohádky O veliké řepě.
Pro malé děti bylo přichystané představení Klaunovy sny, ve kterém se také mohly
realizovat. Show si užily zejména děti z 2. třídy, kde vynikal svým zápalem a zaujetím
Honza Bartoš.

Vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)
15. září 2013

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den
ve čtvrtek 19. 9. 2013.
Volný den byl vyhlášen z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni zápisem v ŽK dne 12. 9. 2013.
Provoz školní družiny bude zabezpečen v případě dostatečného zájmu rodičů (od 7.05 do 13.30
hod.) bez oběda.
O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.

Zahájení školního roku.
2. září 2013 - Sebranice
V pondělí 2. září proběhlo v kulturním domě v Sebranicích slavnostní zahájení nového
školního roku. Zúčastnili se ho nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i rodiče a prarodiče našich
nových prvňáčků. Pozvání přijali také zástupci obcí (starostka obce Sebranice Lenka Karalová a

starosta obce Lubná Josef Chadima), za místní farnost P.Vojtěch Glogar, za radu rodičů Hana
Flídrová a Ing. Martina Šmídová, za Lubenské ženy Marta Sýkorová a Jana Grundová.
Programem nás provázela Mgr. Marie Dřínovská, která po úvodním slově paní ředitelky
Mgr. Jitky Kučerové představila zaměstnance školy. Hosté popřáli všem žákům úspěšný školní rok,
učitelům i rodičům hodně trpělivosti. Potom se ujali svého úkolu žáci 9. třídy, kteří představili nové
prvňáčky. Lubenské ženy jim předaly drobné dárky a třídní učitelka Zuzana Laštovicová je po
skončení programu pozvala do 1. třídy, kde poprvé zasedli do školních lavic.

