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Slavnostní ukončení školního roku
Protože se do budovy školy zakously sbíječky a začaly stavební práce, skončil pro nás školní
rok dříve. Zatleskali jsme všem, kteří nám přáli i těm, kteří byli pochváleni za doboru práci a
reprezentaci školy, zazpívali jsme si a prázdniny začaly.

Koncert hudební skupiny MARBO
Den před rozdáním vysvědčení si žáci zpestřili návštěvou koncertu hudební skupiny MARBO.
Pro druhý stupeň byly tématem písničky Osvobozeného divadla a divadla Semafor. Žáci se
zajímavou formou seznámili s tvorbou Jaroslava Ježka, Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Jiřího

Suchého i Jiřího Šlitra a poslechly si jejich nejznámější hity. Fotogalerie www.fotolubna.rajce.net
vám přiblíží atmosféru koncertu.
První stupeň si zase zazpíval spoustu dětských písniček, naučil se nové, zkoušel jazykolamy a
také si zařádil při doprovodech a refrénech. Děti si to jak se patří užily.

Cyklistický výlet osmé třídy

Svou zábavu si na konci školního roku našla i osmá třída. V pondělí 22. června se vydala na
cyklistický výlet do okolí Lubné. Jak to žákům i paní učitelce slušelo v "cyklistickém", si můžete
prohlédnout na známé adrese: www.fotolubna.rajce.net.

Šestá třída na bowlingu v Litomyšli

Konec školního roku je takřka za dveřmi, a proto si poslední školní dny zpestřujeme nejrůznějšími
společnými akcemi. Šesťáci se v pondělí 22. června vydali do Litomyšle, aby si zahráli poslední
dobou velmi oblíbený bowling. Můžete nahlédnout do fotogalerie (www.fotolubna.rajce.net) a
podívat se, jak se jim dařilo.

Sportovní den na koupališti

Jeden z posledních dnů školního roku strávili žáci druhého stupně v areálu koupaliště v
Sebranicích. Protože počasí koupání nepřálo, žáci si našli jinou zábavu - zahráli si plážový volejbal,
fotbal, stolní tenis, badminton nebo prostě jen relaxovali. Fotky najdete na
www.fotolubna.rajce.net .

Poučné přednášky na druhém stupni

Ve dnech 15. a 16. června k nám na druhý stupeň zavítal pan Kadlec z organizace Etika mezi
světy a přednesl pro naše žáky čtyři zajímavé a poučné přednášky. Šestá třída si vyslechla povídání
o "Životě v mediální džungli", sedmá se seznámila se "Se skrytými nebezpečími na internetu",
osmička měla na programu téma "Přátelství a láska" a deváťáci se dozvěděli podrobnosti o
"Antisemitismu a holocaustu". Fotografie z přednášek naleznete na www.fotolubna.rajce.net .

Velké vítězství - projekt Zdravé zuby

Co stačí pro to, abych vyhrál?
Pečovat o svůj chrup, zajít k zubaři aspoň jednou v roce na preventivní prohlídku a tipnout si.
Markétka Bulvová to prostě udělala. Získala 3. místo z celé republiky a s ním odměnu.
Nejen to, ale na výlet do Prahy a slavnostní vyhlášení v Národním technickém muzeu byla pozvána
celá její třída a také její rodiče a sourozenci. PROČ? No protože získala jako cenu krásný zájezd
podle výběru.
Prohlédněte si další snímky.

Výlet osmé třídy

V letošním školním roce se oblíbeným cílem výletů našich žáků stal Potštejn. Stejně jako šestá,
tak i osmá třída strávila dva nezapomenutelné dny v malebném prostředí kolem řeky Divoká Orlice.
Žáci navštívili hradní zříceninu i barokní zámeček a užili si koupání v kempu, kde nocovali.
Fotografie si můžete prohlédnout na www.fotolubna.rajce.net.

Základní umělecká škola Dolní Újezd
- Dramatická výchova

ZUŠ Dolní Újezd k nám přišla se zajímavou nabídkou na obor Dramatická výchova. Kdo by měl
zájem o "Dramaťák", má k dipozici informace a přihlášky u našich pedagogů. Snímky.

Oucmanice - školní výlet 2. a 3. třídy
3. třída se na školním výletě naučila recyklovat papír. Vyráběla si ozdobné listy.

2. třída ve svém programu o bylinkách vyráběla bylinkové mýdlo:

Školní výlet 2. a 3. třída

11. 6. 2015 jsme byli na zámku v Potštejně. Snímky naleznete TADY.

Celostátní výtvarná soutěž

Celostátní soutěž s názvem "Kytice ve váze", kterou pro rok 2015 vyhlásil Český zahrádkářský
svaz, přinesla Tereze Jůzové ze sedmé třídy velký úspěch. V obrovské konkurenci obsadila v
kategorii Polytechnické práce krásné 8. místo. Gratulujeme! Ve fotogalerii na adrese
www.fotolubna.rajce.net si můžete kromě Terezina výkresu prohlédnout i další práce našich žáků,
které byly do soutěže zaslány.

Liberecko
4. a 5. třída vyrazila také na školní výlet. Tentokrát do oblasti Liberce. Pobyli jsme si pár hodin v
technické expozici IQ Landie, kde děti využily spoustu fyzikálně technických udělátek i záhad, a
seznámily se i s praktickým použitím jiných přírodních věd.

Jak dobře a intenzivně se děti bavily i vzdělávaly se můžete podívat TADY.
Odpoledne jsme pak vyrazili na Ještěd. Svezli jsme se přes celý Liberec tramvají, pak jsme
nastoupali na stanici lanovky. Kabinka nás vyvezla až na vrchol. Tam jsme prošmejdili přes 40 let
starou věž a pokoukali do dálek.

Na snímky se můžete podívat ZDE.
Na zpáteční cestě jsme si ještě užili něco málo historie. Navštívili jsme bojiště prusko - rakouské
války v Chlumu, kde je několik set pomníků, my jsme prohlíželi památník Baterie mrtvých i po 150

letech ještě patrné zákopy a stanoviště děl.

Výlet sedmé třídy na hrad Svojanov

Téměř ve stejné době jako šestá třída, se vydali na školní výlet i žáci sedmé třídy. Navštívili
nedaleký hrad Svojanov a užili si v jeho krásném okolí dva příjemné slunečné dny. Jak se jim výlet
vydařil si můžete prohlédnout ve fotogalerii na známé adrese
www.folubna. rajce.net

Mlsáme zeleninu a ovoce

V rámci projektu Ovoce do škol se i celý I. stupeň naší školy v Sebranicích zapojil do
doprovodného programu. Žáci tak měli možnost ochutnat běžné ale i netradiční plody a zeleninu.
Někteří to opravdu viděli a hlavně chutnali poprvé. Konaly se nejen ochutnávky, ale děti si
připravovali podle receptů různé saláty, čaje, i jiné směsi a fantazie. Máčelo se v dipech, sladilo se,
prostě se mlsalo ve velkém. Fotek jsou stovky, prolistujte si.

Piknik školní družiny

1. 6. oslavila školní družina Den dětí "piknikem" a odpočinkovým programem na hřišti. Děti
pomlsaly mufiny a pak se věnovaly zábavě. Podívejte se na to.

Den dětí na druhém stupni

V pondělí 1. června slaví děti svůj svátek. Jako dárek od školy dostali naši žáci a žákyně možnost
strávit první červnové dopoledne na hřišti místo ve školních lavicích. Učitelé pro děti připravili
dopoledne plné soutěží, her a kvízů. Jak si všichni dopoledne užili, si můžete prohlédnout na adrese
fotolubna.rajce.net

Výlet šesté třídy do Potštejna

Pomalu se blíží konec školního roku a s ním přicházejí i tolik očekávané a dětmi vítané školní
výlety. Šesťáci se letos vypravili na dva dny do Potštejna. Počasí bylo slunečné a zábavy měli více
než dost. Vypravili se na zříceninu hradu Potštejna, dále do barokního zámečku v podhradí, kde se z
dětí stali detektivové, hledající ztracený obraz hraběnky Chamaré a obrovskému zájmu se těšil i
bazén v kempu, kde byli žáci ubytováni. Jak si děti výlet užily, si můžete prohlédnou ve fotogalerii
fotolubna.rajce.net

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí
do Základní školy Lubná – Sebranice a Mateřské školy
v Lubné
ve školním roce 2015/2016
Najdete kliknutím SEM.

Návštěva dopravního hřiště s 1. třídou

V pátek 29. 5. navštívila 1. třída dopravní hřiště v Poličce, kde se žáci i žákyně snažili sžít s
dopravními předpisy. A že jich nebylo málo - jízda vpravo, i to bylo pro některé těžké, ukazovat
pravidelně ruku při změně směru jízdy, zastavit vždy na STOP, na kruhovém objezdu jezdit jenom
vpravo, ... .

Dopravní soutěž ve Svitavách

Ve středu 20. května se ve Svitavách konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z žáků, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve školním
kole, konaném 30. dubna u Skalky v Lubné. Ač se naši mladší i starší cyklisté velmi snažili, na
stupně vítězů jejich výsledky nedosáhly. Snímky najdete ve fotogalerii na adrese
www.fotolubna.rajce.net .

Člověk v troubě :)

V rámci opakování o lidském těle se pustily děti ze školní družiny do zajímavého projektu.
Ztvárnili z těsta části či orgány lidského těla do podoby pizzy. Podívejte, jak to proběhlo.

Kuličky - áda 2015

Kolektiv 5. tř. uspořádal pro své mladší spolužáky Kuličkiádu 2015. Sestavili si prováděcí tým a
rozdělili si úkoly. Velmi úspěšně obstáli. Vytvořili a vylepili plakáty, provedli i osobní propagaci
dokonce až na Obecním úřadě. Podařilo se jim sehnat si své vlastní sponzory, vyrobit nebo zadat
výrobu několika druhů cen, nashromáždit další odměny, vypsat diplomy, připravit sportoviště,
obstarat a použít ozvučení, proškolit rozhodčí atd. Všichni se nějakým způsobem podíleli a uplatnili
své kompetence z mnoha oblastí.
Jako pořadatelé nejprve uspořádali základní kolo v každé třídě. Potom následoval souboj o vítěze v
kategoriích. Vítězem nejmladší kategorie se stal Tadeáš Glänzner. V dalších kategoriích zvítězili Jiří
Mokrejš, Daniel Šmíd a Ondřej Kopecký. Snímky z mimořádně vydařené samostatné akce
naleznete TADY.

Kabaret s klaunem

Ve středu 27. května, k příležitosti Dne dětí, shlédly žáci kabaret s klaunem. Nebylo to jen
obyčejné sledování vystoupení, ale musely se samy aktivně do zábavy zapojit. Snad proto si to děti
jak se patří užily.
Další obrázky.

Můj první gól

Fotbalová asociace České republiky pozvala k nám děti z mateřských škol a žáky prvních a druhých
tříd základních škol. Na sebranickém hřišti se setkalo asi 200 dětí, takže zde bylo rušno. Naši žáci si
to na stanovištích opravdu užili.
Snímky naleznete TADY.

Ať žijí ševci
Dnes se páťáci stali návrháři. Doslali za úkol navrhnout obuv, tedy BOTU. Některé se fakt vydařily.

Podívejte se.

Prvňáci pasováni na čtenáře
Jak by se Vám libilo, kdyby Vám cestu do světa knížek otevřel pirát?

První třída si prožila den s pohádkovými postavami v Městské knihovně v Litomyšli. A všichni
byli pasováni na čtenáře.
Další snímky najdete ZDE.

Soutěž z Dětského dne Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka
Každoročně koncem května se sjedou zástupci třinácti obcí sdružených v Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka na rozličný program, který pro ně uspořádá jedna z obcí. Letos se sjeli v
Lubné do letního areálu na klání v husitském táboře. Soutěžilo se ve znalostech i akčních
disciplínách..

Bojovalo se v duchu husitských tradic a urputně. Děti ze setkání odjížděly pobaveny a setkání
skončilo úspěšně. Výsledková listina MLADŠÍ je ZDE, pro STARŠÍ je TADY.
Určitě shlédněte zajímavé snímky TADY.

Hrajeme si s matikou
Naši rodiče i prarodiče umí násobilku. I my ve druhé třídě se letos učíme násobit a dělit.
Trénujeme ve skupinách. Nejúspěšnějším se stává žák, který získá co nejvíce správných výsledků.

Další snímky.

Koukněte na to zvíře
V první třídě se děti potěšily živoucím mazlíčkem.

Několik snímků ještě ZDE.

Jak se dá ztvárnit postava
Věděli jste, že vytvořit věrný obraz lidské postavy je hóóódně těžké?
Podívejte se, jak na to šli ve čtvrté třídě, určitě Vás to potěší:

Ostatní obrázky tady.

V okrese jsme druzí!

V pondělí 11. 5. 2015 naše družstvo fotbalistů 1. až 3. tříd získalo v okresním kole minikopané
McDonald´s Cup skvělé druhé místo. Chlapci bojovali srdnatě za místo první, ale soupeř byl
opravdu lepší.
Výsledky: z osmi účastníků jsme skončili druzí.
1. místo ZŠ Felberova Svitavy
2. místo ZŠ Lubná - Sebranice
3. místo ZŠ Dolní Újezd
další: ZŠ Masarykova Polička, ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Městečko Trnávka, ZŠ Palackého
Moravská Třebová, ZŠ Riegrova Svitavy.
Další snímky.

Vystoupení ke Dni matek v Sebranicích

10. května oslavily maminky ze Sebranice společně svůj svátek v sále kulturního domu v
Sebranicích.
Mimo jiné je také potěšila vystoupení dětí.
Nejprve zhlédly výkony žáků Základní umělecké školy z Dolního Újezda (snímky ZDE),
a pak vystoupila obě oddělení mateřské školy ze Sebranic s pohádkou o Červené Karkulce a
moderovaným pásmem (snímky TADY).
Dále mohly maminky zhlédnout blok I. stupně základní školy. Byla to dětská opera Budulínek v
podání členů pěveckého sboru Lubenika a žáků I. stupně. Školní družina pak zaujala taneční kreací
na kovbojské téma. Vystoupení ukončilo hudební překvapení s hrou na plastové trubky bobotubes. (snímky najdete klepnutím SEM)

Ze školního plesu

Přinášíme první snímky ze školního plesu.
Další snímky z bohatého programu naleznete v galerii.

ŠKOLNÍ PLES
Zveme Vás na školní ples v sobotu 9. května.

Oblastní kolo v minikopané MCDonald´s Cup
V Litomyšli 7. 5. 2015 jsme se zúčatnili oblastního kola v minikopané. Žáci z 4. až 5. třídy sehráli
tři zápasy. Poslední zápas a poslední napjatá třetina rozhodly o pěkném třetím místě.

Oblastní kolo v minikopané MCDonald´s Cup
V Litomyšli 6. 5. 2015 se konalo oblastní kolo v minikopané. Naši mladší žáci z 1. až 3. třídy si
vedli skvěle. Po vyrovnaném boji s Dolním Újezdem o místo první rozhodly až penalty.
Napětí můžete vysledovat na snímku snímku našich hráčů.

Skončili jsme tedy druzí a postupujeme do kola okresního.
Poděkování patří všem bojovníkům skutečného týmu a také trenérovi panu Procházkovi.

Výsledky recitační soutěže
Školní kolo bylo ve znamení různorodých básní. Porota měla
složité rozhodování, protože výkony byly vyrovnané. V první
kategorii žáků 1. a 2. třídy se umístili na předních místech
Valerie Šprojcarová jako první, Matouš Votřel na místě druhém
a Kateřina Johnová na třetím místě.
V kategorii druhé to byli Anna Kopecká na místě prvním,
druhý byl Vojtěch Nagy a jako třetí byla vybrána Denisa
Čechová.
Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na setkání v dalším ročníku a Vám nabízíme snímky.

Vyhlášení termínu

Ve středu 6. května se uskuteční soutěž v recitaci v učebně 4. třídy. Začátek v 14:00 hodin.
Všechny zveme.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Poslední dubnový den se na naší škole konala tradiční cyklistická soutěž. Zúčastnili se jí žáci
páté až osmé třídy. Třída devátá se podílela na organizaci. V naší fotogalerii na
www.fotolubna.rajce.net si můžete prohlédnout snaživé soutěžící.

Sběr kamení

V pátek 24. dubna se žáci deváté třídy přemístili ze školních lavic na pozemky lubenského
zemědělského družstva, aby společnými silami posbírali kamení na polích. Pomoc žáků byla
poděkováním, které patří zemědělcům z Lubné za to, že jim věnovali jednu z hlavních cen do
tomboly na jejich školním plese, jež se koná v sobotu 9. května. Snímky jsou k nahlédnutí na
adrese www.fotolubna.rajce.net.

Skupinovka ve čtvrté

V oblíbené skupinové práci si žáci čtvrté třídy zopakovali stavbu květu. Několik snímků z najdete
ZDE.

Anglické divadlo

V úterý 21. dubna se žáci osmé a deváté třídy vydali do Litomyšle, kde navštívili divadelní
představení v Lidovém domě. Hra „Peter Black“ byla sehrána v angličtině a měla žákům pomoci
prohloubit znalosti tohoto jazyka. Představení se setkalo s příznivým ohlasem.

Výsledky sběru papíru
Třída Průměr na žáka Pořadí Celkem kg Celkem Kč
1.
58,6
6.
1 641
3 118,2.
40,9.
800
1 520,3.
63,3
4.
1 203
2 286,4.
74,8
1.
1 646
3 127,5.
70,8
3.
1 416 2
690,6.
60,4
5.
1 087
2 065,7.
71,1
2.
1 280
2 432,8.
46,9
7.
985
1 872,9.
43,7
8.
655
1 245,Škola Sebranice 179 340,-

Škola Lubná 403 766,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 11 29521 461,-

Robinson - sýr nebude

Na výrobu sýra nám po ochutnávce moc tvrarohu nezbylo, zvolili jsme modernější výrobu:
PRIBIŇÁK. To asi Robinson neznal. Vyrobili jsme si ho ze zbylého tvarohu, vanilkového
cukru a vajíčka. No, moc ho nebylo. Také nám přibyla kvedlačka ze stromku. Na výrobu se
podívejte tady.

Sběr papíru ukončen

A že ho bylo hodně, DVA KONTEJNERY. Podívejte, jak jsme se pachtili, než jsme to
všechno naložili.

Robinson - tvaroh

V páté třídě pokračujeme v našem pokusničení a hraní na Robinsona. Tentokrát jsme se dali
do výroby TVAROHU. Koupili jsme v mlékomatu 2 litry čerstvého mléka a nechali v teple
zkysnout. Trvalo to dva dny, protože jsme se spolehli na přírodu a mléko jsme nenaočkovali
žádným kefírem. Zkyslé mléko jsme přecedili přes plátno, ale než odkapalo trvalo to zase do
druhého dne.
Tvaroh jsme pak společně ochutnali, dokonce jsme se pochlubili i ostatním žákům a učitelům.
V GALERII se můžete pokoukat.

Chováme se bezpečně

Na začátku jara naše škola pravidelně zamíří na dopravní hřiště v Poličce. Žáci se naučí
nebo si zopakují dopravní předpisy i základní praktické návyky "řidiče" v chování na
komunikaci.
Podívejte se na některé snímky.

Robinson- máslo

Rozhodili jsme se také vyzkoušet, co zažil Robinson, a jak se dá zpracovat mléko.
MÁSLO: Robinsonovu tykev jsme se rozhodli nahradit plastovou láhví a kozí smetanu tou
zakoupenou. Postupně třepali všichni ve třídě a několikrát se vystřídali. Smetana postupně
houstla, a pak se rozdělila na podmáslí a hroudu másla. A ta moc dobře chutnala. A čerstvé
podmáslí jsme ochutnali samozřejmě také.
Podívejte se do galerie.

Proužkománie

Žáci čtvrté třídy si vyzkoušeli ve výtvarné výchově zpracovat vlastní návrh z proužků
papíru za využití svých pracovních zkušeností. Neobešli se ani bez týmové spolupráce. Díla
vznikla vskutku zajímavá ... posuďte sami.

Sběr papíru začíná

Řemesla

Využili jsme činnosti Spolku Archaických Nadšenců v Sebranicích (č. p. 8). V pátek 17.
dubna jsme u nich za odborného vedení jejich členů ochutnali a na vlastní ruce vyzkoušeli
některá řemesla našich pradědečků. Žáci si sami vyváleli a zformovali těsto z ručně mleté
žitné mouky a opravdu ochutnali hotové placičky. Pekly se ve funkčním modelu hliněné pece.
Nebyly to sice křupavé nakynuté rohlíčky, ale nic nezbylo.
V této dobře připravené zážitkové akci se ještě žáci dozvěděli a vyzkoušeli si, jak se
zpracovávaly textilní suroviny jako len a vlna. Experimentovali s drhnutím, lámáním,
česáním i spřádáním. Pokusili se o plstění nebo splétání provazů. Tkaní ale bylo příliš časově
náročné. Pro mnohé bylo opravdu překvapením, jak velké úsilí, množství času a trpělivosti
museli lidé vynaložit pro získání tak obyčejných věcí. A žasli také nad tím, že vlastně děti
musely pracovat s ostatními od rána až do tmy. Na hraní neměli téměř čas.
Než se děti rozloučily, zopakovaly si nové poznatky v pracovních listech.
Snímky uvidíte ZDE.

ROBINSON
V pátém ročníku společně čteme a diskutujeme o životě Robinsona Crusoe. Vyměňujeme si
názory o četbe, snažíme se představit, jak bychom se zachovali my. Zkoušíme napodobit jeho
nástroje. A tak nám pomalu vzniká zajímavý projekt, protože se chystáme ještě něco
vyzkoušet.
Takhle si představujeme život na ostrově.

Testování
Naše škola se připojila k celostátnímu elektronickému testování žáků.

několik snímků.

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 9. dubna 2015 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár ředitelky
školy. Již v pořadí 8. ročníku se stejně jako vloni zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ
Dolní Újezd, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov a Masarykova ZŠ Polička, které se vzájemně
utkaly ve dvou paralelních turnajích starších a mladších žáků systémem každý s každým.
Naši starší žáci obhajovali loňské prvenství. Po úvodní remíze s Dolním Újezdem sice ve svém
druhém utkání přesvědčivě zvítězili nad Jimramovem, nicméně poslední vystoupení s florbalisty
Litomyšle skončilo sedmibrankovým debaklem, takže jsme se museli spokojit s celkovým
bronzem.
Vše nám ovšem vynahradili naši mladší žáci, kteří doslova deklasovali všechny své soupeře
rozdílem třídy a s plným bodovým ziskem a sedmadvaceti nastřílenými brankami slavili svůj zlatý
triumf. Současně je třeba zdůraznit, že ve všech čtyřech utkáních naše družstvo mladších žáků ani
jednou neinkasovalo, což historie tohoto turnaje nepamatuje.

Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích, když jsme v kategorii mladších žáků posbírali
všechna ocenění. Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Patrik Bartoš s jedenácti vstřelenými
brankami, nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Kučera a nejlepším brankářem se zaslouženě stal
benjamínek týmu Honza Kyselý, který byl na poslední chvíli povolán za zraněného Jana Hrůzka a
svým suverénním výkonem patřil k největším překvapením turnaje.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy.
Velký dík patří rovněž všem žákům a pracovníkům školy, kteří se nezištně zapojili do organizace
turnaje a svým dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce.
Soupisky výběrů ZŠ Lubná–Sebranice
Starší žáci: Tomáš Vomočil – Martin Břeň, Martin Stráník, Ondřej Chadima, Jiří Dohnal – Jan Jiráň,
Jakub Večeře, Petr Klusoň, Radim Klejch
Mladší žáci: Jan Kyselý – Jiří Hrůzek, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek – Vítězslav Kuchta,
Filip Pavliš, Michal Klusoň

Mgr. Jindřich Novotný

Florbalový turnaj "O putovní pohár ředitelky
školy"

Stalo se již tradicí na naší škole pořádat v prvním dubnovém týdnu florbalový turnaj s
názvem "O putovní pohár ředitelky školy". Lubenskou školu 9. dubna reprezentovala dvě
družstva - mladší žáci (5., 6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9 třída). Obě družstva si vedla více
než dobře. Starší v konkurenci ostatních obsadili třetí místo a mladší ve své kategorii
suverénně zvítězili. Jeden z putovních pohárů tedy zůstává doma! Navíc Lukáš Kučera ze
sedmé třídy získal titul nejlepšího hráče turnaje a Jan Kyselý z páté třídy nejlepšího
brankáře. Družstvu mladších se totiž ostatním hráčům nepodařilo vstřelit jedinou branku! A
to je vskutku obdivuhodný výkon. Přejeme našim florbalistům mnoho štěstí do dalších
zápasů.

Lubenika na přehlídce dětských sborů

Ve středu 8. dubna jsme se zúčastnili přehlídky dětských pěveckých sborů v Chrudimi, kde

jsme vyzpívali bronzové pásmo. Děkuji dětem za nadšený výkon a zvu Vás na závěrečný
koncert, který proběhne v červnu.
Mgr. Vladimír
Opletal, sbormistr

Oblíbená skupinovka
V přírodovědě si žáci 5. třídy ve skupinách
vytvářeli přehledy třídění živočichů.
Pro více snímků z průběhu
si klepněte přímo na obrázek.

Cestujeme s družinou

V družině teď na jaře oprášili vědomosti a šikovnosti o dopravní výchově. Zkusili to
zvláštním způsobem a také podle skutečnosti. Pokud chtěli jezdit autem, museli projít
autoškolou. V testech a zkouškách se přesvědčili o svých schopnostech a znalostech
potřebných pro řízení. Po získání řidičského průkazu pak mohli vyjet na cestu. Je-li do
obchodu Billa na nákup, navštívili zámek Žleby, ale vypravili se i do zahraničí k Eiffelově
věži, do Chorvatska k moři nebo do světoznámé restaurace Septima na jídlo.
Jen se podívejte.

Příšerný apríl
Podívejte se na zajímavý pokus
jak na apríla vystrašit ostatní.
Pro zobrazení dalších snímků
klepněte na samotný obrázek.

Velikonoce v knihovně

Ve středu 25. března 1. třída a školní družina zavítaly do nedalekého města Litomyšl. Naším
cílem bylo strávit odpoledne v městské knihovně. Knihovnice měly na tento den připravený
tvořivý program pro děti, zaměřený na Velikonoce.
Paní knihovnice nás provedla celou knihovnou a nakonec jsme si mohli v dětském oddělení
prohlédnout libovolné knížky.
Z pracovních dílniček si žáci odváželi domů vlastnoručně vyrobené dárečky.

Oblastní kolo ve stolním tenise jednotlivců

Dne 25. března se v Litomyšli konalo oblastní kolo ve stolním tenise jednotlivců. Na naší škole
je hodně žáků, kteří se stolnímu tenisu věnují. Mají totiž možnost trávit přestávky u
pingpongového stolu a pilně trénovat. Není proto divu, že zájem o soutěž je v tomto sportu u
nás velký a výsledky výborné. Letošního turnaje se zúčastnilo 11 žáků a žákyň ze šesté až
osmé třídy. Šest hráčů se umístilo na prvních místech - Lucie Letáčková ze šesté třídy
obsadila ve své kategorii dívek první místo, Lukáš Kučera ze sedmé třídy v kategorii
mladších chlapců také první místo, v kategorii starších dívek první místo patří Gabriele
Zavoralové z osmé třídy a z kategorie starších chlapců zabodovali na prvním místě Jan Jiráň,
na druhém Jakub Večeře a na třetím Jiří Zindulka. Všichni z osmé třídy. Gratulujeme k
vynikajícím výsledkům. Snímky ZDE.

Zdravá svačina

Ve třetí třídě jsme vyzkoušeli moderní stravování. Vypěstovali jsme si na okně jarní bylinku řeřichu. Náramně nám chutnala.
Podívejte.

POMLÁZKY
Velikonoce jsou na spadnutí a to by bylo,
abychom neuměli uplést pomlázku. Děvčata
jako krásnou ozdobu, chlapci jako nástroj.
A učili jsme se u odborníků. Paní učitelka
Laštovicová pozvala do páté třídy ochotného a
šikovného dědečka jedné žákyně. Ten dětem
velmi trpělivě a dovedně vysvětloval základy
pletení takové metly a všichni se nakonec
pustili i do ozdobné rukověti.
A jak nám to šlo se podívejte na video i fotky...

Přijímačky nanečisto

I v letošním školním roce měli žáci a žákyně devátého ročníku možnost vyzkoušet si tzv.
přijímací zkoušky nanečisto. Na fotografiích, uložených na adrese www.fotolubna.rajce.net, si
můžete prohlédnout pohovory žáků před zkušební komisí.

Tělocvik také trochu jinak
No, opravdu žáci třetí třídy si ve čtvrtek 26. 3. 2015 během hodin tělesné výchovy zacvičili na
hudbu, zatančili indiánský tanec a imitovali rockery. Na konec si zahráli několik her s
padákem. A chcete-li si prohlédnout i video, podívejte se SEM.

Anglický jazyk znovu jinak - Let´s go
shopping

Žáci 5. tř. si v hodině anglického jazyka prakticky vyzkoušeli nakupování, tentokrát zvířátka.
Podívejte se, jak se jim vedlo.

První pomoc
Na pondělí 23. března 2015 jsme měli
domluveno v rámci spolupráce se Střední
školou zdravotnickou školou Svitavy, že nás
zasvětí do tajemství záchrany lidského života.
Podařilo se. Naučili jsme se třeba obsluhovat
automatický "křísič", tedy učeně
DEFIBRILÁTOR,
Vlevo vidíte, jak
vypadá značka místa,
kde ho mají.

a takhle vypadá, a česky MLUVÍ!

Umíme také ošetřit zlomeniny, další povrchová zranění, nebo uložit člověka, co omdlí, jak
vytáhnout raněného z auta... No bylo toho dost!

Další snímky najdete TADY.

Částečným zatměním Slunce
žil i druhý stupeň naší školy. Také žáci a učitelé v Lubné strávili před
školní budovou dostatek času na to, aby mohli sledovat tento
unikátní jev. Ostatně, přesvědčit se můžete na následujících

fotografiích: www.fotolubna.rajce.net

Dopolední zatmění Slunce Měsícem
20. března 2015
Ano, sledovali jsme největší zatmění v České republice
viditelné mezi lety 2011 a 2026.
Celá budova prvního stupně školy v Sebranicích tím
žila. Vždyť to bylo do června roku 2021 poslední
zatmění Slunce, které z našeho území spatříme. Mnoho
žáků svědomitě přineslo potřebné pomůcky. Žádná
přestávka nebyla vynechána a v hodinách přírodovědy
se o ničem jiném málem nemluvilo. Kluci vymýšleli
různé brýle a zlepšováky a pomocí nich se dokonce
Maxu Patočkovi, žáku 4. třídy , podařilo pořídit celou
sérii unikátních snímků.
No jen se podívejte.

A tady jsou snímky další.

Rekordmanka :
Anežka Kysilková ve 2. třídě při tělocviku
přeskočila 168 - krát přes švihadlo bez chyby a
zastavení.
Překvapivý výkon! Zasloužil si pochvalu. Objevil
se plakát s výsledky.
Spousta dětí se ozvala, že tohle nic není, To přece
dokáží také. Bude opravdu někdo lepší?
To je výzva!!!
Jenže většina zůstala jen u slov a kromě vychloubání pro to více neudělala.
K výzvě se připojily i jiné třídy. Ti největší odvážlivci začali trénovat veřejně na
chodbách.
Paní učitelka Laštovicová se ujala pravidel i měření. Vypukly tréninky a i o
přestávkách jste mohli slyšet dusot skoků.
Maruška Drobná také přijala výzvu společně s ostatními. Intenzívním
tréninkem velmi zlepšila své výkony. Dokonce trénovala i své kamarády. A
DOKÁZALA TO. Takto to tedy dopadlo:
1. místo Maruška Drobná - 277 skoků
2. místo Natálka Němcová - 232 skoků
3. místo Lenka Zachová - 200 skoků
4. místo Anežka Dvořáková a Katka Bartoňová
5. místo Pavel Jána

na 6. místě pak Denisa Čechová, na 7. Kristýnka Pavlišová. O místo 8 se podělili
Lukáš Hrůzek a Anička Kopecká.
Obrázky.

Vodní svět na chodbách

Žáci čtvrté třídy v rámci výtvatné výchovy a pracovních činností vyrobili kartonová akvária.
Jimi pak vyzdobili chodby i jídelnu školy. Ostatnmí snímky ZDE.

Jak leze zvíře?

Ve výtvarně praktických činnostech z 3. třídy jsme to zkusili vyrobit a napodobit. Podívejte.

Módní přehlídka ve školní družině
aneb co si mám vzít na sebe, když jdu...
V úterý 24.2. si děti v družině opakovaly zásady SPOLEČENSKÉ ETIKETY, tentokrát v
oblasti vhodného oblékání.

Uviděli jsme oblečení domácí, na karneval, do divadla, na zahradu, nebo třeba sportovní.
Každý model byl doprovázen vlastní prezentací, závěrečnou promenádou i potleskem publika.
Podívejte se s námi.

Florbalový turnaj Dona Boska 12. ročník
se uskutečnil 20-21.2.2015 na Skalce v Lubné. V pátek 20.2 hráli mladší a starší žáci. Večer si
zahráli muži nad 35 let (veteráni) ,vše se hrálo 4+1.První hráli mladší žáci.

Za mladší žáky nastoupili:
Praha Kobylisy - A
Praha Kobylisy - B
FBK-Lubná Zmrzlí Tygři
FBK-Lubná Ohniví Koně
Sebranice- No name

V těžkém souboji domácích týmů dopadlo pořadí takto :
1. FBK-Lubná Ohniví Koně
2. FBK-Lubná Zmrzlí Tygři
3. Sebranice – No name
4. Praha Kobylisy - A
5. Praha Kobylisy - B

Poté nastoupili starší žáci :
Praha Kobylisy
PEAK Sport Litomyšl
FBK-L ubná Modrá Smrt
Křížáci Sebranice
FBK-Lubná Rychlí Blesci juniors
Dolní Újezd Machine
Dolní Újezd

Po usilovném utkání Modré smrti s Litomyšlí, to dopadlo takhle:
1. PEAK Sport Litomyšl
2. FBK-Lubná Modrá Smrt
3. Praha Kobylisy0
4. Dolní Újezd Machine
5. Dolní Újezd
6. Křížáci Sebranice
7. FBK-Lubná Rychlí Blesci juniors

Tohle byly výsledky zápasů mladších a starších žáků.

Děkujeme za přečtení. Jakub Renza a Pavel Jána

Druhé místo v halové kopané v Dolním Újezdě

Dne 26. ledna se družstvo žáků 6. až 9. třídy zúčastnilo turnaje v halové kopané v Dolním
Újezdě a chlapci si vybojovali krásné druhé místo. Blahopřejeme. Fotografie si můžete
prohlédnout na adrese www.fotolubna.rajce.net

Malujeme, tvoříme s radostí

V rámci hodin výtvarné výchovy si žáci čtvrté třídy vyzkoušeli prostorovou tvorbu nejen ve třídě,
ale i venku s využitím přírodních materiálů. Podívejte.

Vysvědčení a karneval

Jak to jde dohromady? Pro někoho může být den vysvědčení den radosti, pro někoho moc ne.
V družině jsme si pro všechny případy udělali KARNEVAL. Ano, v den vysvědčení proběhl ve
školní družině karneval na černobílé téma. Barevné byly pouze balónky, s kterými jsme si
hráli a soutěžili.
Podívejte se na obrazovou reportáž.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělání pro školní rok
2015/2016

naleznete po klepnutí na TENTO ODKAZ

Proběhl zápis do první třídy.
28. ledna se do naší budoucí první třídy zapisovali noví žáčci z Lubné i ze Sebranic.

Průvodci zápisem Z pohádky do pohádky i po celé škole se stali žáci páté třídy, kteří se na to
pohádkově "vymódili", jak se můžete podívat ve fotogalerii.
Ti malí budoucí žáčci byli nebojácní a snadno se připojili k pohádkám, šikovně počítali,
kreslili, stříhali, vybarvovali , přednášeli nebo zpívali.
Největším problémem pro budoucí školáky je správné mluvení, tedy nesrozumitelnost,
nesprávná výslovnost a špatné hlásky.
Další obrázky naleznete kliknutím TADY.

Angličtina v restauraci

Učili jsme se v 5. třídě, jak si objednat jídlo a pití v restauraci. Žáky to bavilo, podívejte.

Lyžařský výcvikový kurs

Ve dnech 11. - 16. ledna letošního roku se sedmá třída a několik žáků osmé třídy zúčastnili
lyžařského výcvikového kursu, který proběhl jako každoročně v Čenkovicích. Dostačující
sněhové podmínky, slunečné počasí a dobrá nálada přispěly ke všeobecné spokojenosti všech
zúčastněných a pobyt si pěkně užili. Zde posuďte sami: www.fotolubna.rajce.net

Upozornění na ZVONKY
Vážení rodiče, v souvislosti s bezpečnostními opatřeními ve školách proběhla i na naší škole
změna. Budova školy v Sebranicích je běžně zcela uzavřena. U hlavního vchodu je umístěna
kamera. Pokud potřebujete vejít do školy, vyzvedáváte si dítě z družiny a pod. PROSÍME
ZVOŇTE (jeden zvonek zvoní v družině, druhý školnici). Vyčkejte otevření dveří.
Také v Lubné používejte zvonek u vchodu.

Nabízíme také DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA doporučené ministerstvem
školství.

Jak se slaví Vánoce

5. třída si připravila na poslední den vystoupení o tom, jak se v Evropě slaví Vánoce.
Navštívila všechny třídy na prvním stupni v Sebranicích, ale potěšila i zaměstnance fy
LAMIDO a také pracovníky Obecního úřadu. Všude se jim podařilo vyvolat úsměvy a přispět
k vánoční náladě. Největší úspěch měl samotný Ježíšek. Na snímky se můžete podívat TADY.

.

Byli jsme zpívat a viděli nás

Pěvecký sbor Lubenika vyrazil 19. 12. vlakem do hlavního města. Pěšky jsme Prahou prošli.
Neplánovaně jsme vystoupili se svým vánočním programem v Národním Technickém muzeu.
K večeru jste nás mohli slyšet na Staroměstském náměstí, odkud si můžete shlédnout video
kromě fotografií ZDE.

4. třída připravila krátké pobavení

žáci 4.třídy připravili na poslední vánoční den zábavné ukázky pro sebe i pro ostatní.
Podívejte se na několik snímků.

1. třída navštívila výstavu JESLIČKY v
Poličce

více si prohlédněte ve fotogalerii.

Poslední školní den roku 2014 na II. stupni

Poslední školní den kalendářního roku se obvykle nevyučuje. Žáci a žákyně pořádají vánoční
besídky či sportovní akce, např. bruslení, plavání nebo poslední dobou velmi oblíbený
bowling. Bylo tomu tak i u nás na druhém stupni. Šesťáci zůstali ve škole a užili si vánoční
atmosféry ve své třídě. Hráli stolní hry, pojídali cukroví a povídali si o vánočních zvycích ve
svých rodinách. Atmosféru blížících se svátků doplňovaly i vánoční koledy. Nechyběl ani
stromeček a rozdávání drobných dárečků. Sedmá třída se vydala bruslit na poličský zimní
stadion, osmá navštívila litomyšlský krytý bazén a devátá třída zavítala na bowling do
Poličky. Všichni si konec roku 2014 užili po svém. Fotografie si můžete prohlédnout na adrese
www.fotolubna.rajce.net

Ježíšek ve školní družině

Ve čtvrtek ráno se u nás objevil Ježíšek, nikdo ho sice neviděl, ale z fotografií jsou patrné
stopy, které po sobě zanechal.

Vánoční dílna

I letos přijali pozvání rodiče a přišli do naší školní družiny pomoci s výrobou vánočních
dekorací. A DAŘILO SE.

Dárečky pro rodiče

Jako každý rok chceme rodičům udělat radost před Vánocemi drobnými dárečky. Letos jsme
ve školní družině vyráběli TOHLE.

Pleteme to, ale popletení nejsme !

V 5. třídě se děti pustily do pletení z papírových roliček.
TAKHLE se jim dařilo.

Pečeme, pečete, pečou…
Ve škole v Sebranicích se stále něco děje. Tentokrát se můžete podívat, jak 4. třída pekla
perníčky.

Z celé té akce je spousta fotografií. Děkujeme ještě jednou za ochotu a obětavou podporu
našich kuchařek, které zvládly kromě běžné práce také pořádnou porci obtíží s pečením.

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů

Rok s rokem se sešel a opět nastal den, na který se hodné děti těší, protože budou obdarovány
sladkostmi a jinými drobnými dárečky a ty méně hodné doufají, že je sice Mikuláš trochu
pokárá, ale hlavně, že je čerti neodnesou do pekla. Jak vypadal školní den 5. prosince na naší
škole, se můžete podívat ve fotogalerii na adrese http://fotolubna.rajce.idnes.cz/

V 1. třídě ožila tradice Barborky

Než začala naše žákyně Barborka rozdávat dětem ke svému svátku bonbóny, tak jsme ji převlékli
za Barborku - dívka zahalená do bílého prostěradla, v ruce drží košík s ovocem a sladkostmi pro
hodné děti, ve druhé vařečku na ty zlobivé.
Ženy maskované za Barborky už dnes obvykle nechodí. Jejich obchůzku s odměňováním hodných
a trestáním zlobivých dětí nahradil Mikuláš.

A byl tady Mikuláš

To byla věta, která všude zněla o přestávkách ve školní budově I. stupně v Sebranicích. Žáci 9.
třídy přijeli posílit napětí a pobavit děti svým vydařeným výstupem v každé třídě. Nabízíme
snímky, jak to probíhalo.

Čertovská diskotéka

V pátek 5. 12. 2014 se i ve školní družině ukázali čerti a čertice. Plnili různé úkoly, ale měli čas
se i řádně vyčertit. Tady se podívejte na tu čertí tlupu.

Cestujeme po ČR

Školní družina celý listopad cestovala po České republice. Povídali jsme si o jednotlivých krajích a
zajímavostech z některých měst. Pokoušeli jsme se i o práci na počítači v programu malování.
Tady se můžete podívat, kde jsme všude byli.

Do-Re-Mi

Koncem měsíce října se ve družině konala každoroční pěvecká hudební soutěž. Zazněli zde písně
od Michala Davida, ale i skupiny Kabát a spousta jiných. Nakonec jsme si všichni jejich písně
zazpívali a zatančili si na ně. Tady se můžete podívat, jak nám to šlo.

SPORTOVNÍ SOUTĚŽ ŽABÁK KVAK

V pátek 28. 11. 2014 se ve školní družině skákalo. Do soutěže ŽABÁK KVAK se mohl přihlásit
kdokoliv ze družiny, kdo alespoň trochu ovládá švihadlo. Úkolem bylo vydržet skákat co nejdéle.
Tady se můžete podívat, jak se nám dařilo.

Hele, koukněte - Energie

Žáci páté třídy se aktivně zapojili do výuky přírodovědy s nápadem předvést nějaké druhy
energie. Podívejte se, jak předvedli třeba energii mechanickou.

LOVCI PEREL V SEBRANICÍCH

V pátek 28.11.2014 se k nám do družiny vypravila paní knihovnice z Městské knihovny
v Litomyšli, aby nás ocenila jako jedinou školní družinu ve východočeském kraji, která se
zúčastnila soutěže LOVCI PEREL a přivezla knihovnický obchůdek. Náš výsledek byl 22 přečtených
knih a 1950 speciálních korun. V obchůdku jsme si nakoupili drobnosti za utržené peníze.

Podívejte se na další snímky.

3D modely

No ano ! V hodině matematiky v 2. třídě měli žáci za úkol sestavit podle obrázku v pracovním
sešitě modely těles - krychle a kvádru. Podívejte se na výsledky po hodině, jak se s tím
poprali.

Jazykovka v akci

Jsme na prvním stupni školy v Sebranicích velmi rádi, že nám jazyková učebna bezchybně
slouží
a rádi ji využíváme.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ve středu 19. listopadu proběhly na naší škole volby do školské rady. Volební komise
vydala zákonným zástupcům žáků 182 hlasovacích lístků. Celkem se vrátilo 86 hlasovacích
lístků.
Členy školské rady se stali 2 kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů:
Ing. Stanislava Kysilková (51 hlasů)
Ing. Kamil Votřel (47 hlasů)
Za pedagogické pracovníky byli do školské rady zvoleni Zuzana Laštovicová a Mgr. Jindřich
Novotný.
Ředitelka
školy

Pokud Vás zajímá několik snímků z průběhu, můžete je najít ve fotogalerii.

Rozvrhy výuky na I. stupni se
nemění do konce listopadu.
Plavecký výcvik 2. a 5. třídy u
konce
20. listopadu si žáci naposled zaplavali, pohráli a soutěžili. Odnesli si "Mokré vysvědčení" s
žádoucím výsledkem, že plavat umí.

další snímky.

Praha Pendolínem
Páťáci využili nabídky Českých drah a plánované exkurze na Pražský hrad a vydali se do
Prahy.
Podívejte se na několik snímků (omluvte nízkou kvalitu fotografií pořízených jen mobilem).

Muffiny - aneb jak se peče z dýně.
Paní Bartoňová nám darovala velkou dýni. Věděli jste, že se z dýně dá udělat pochoutka?
Třetí třída se o tom přesvědčila. Z dužiny dýně, mouky, mléka, vajec, oleje, cukru a koření
umíchala těsto a dala péci. Fotografie naleznete ZDE.

Haloween aneb angličtina hrou
V hodině angličtiny si žáci 3. třídy rozvíjeli slovní zásobu, tvořivost a fantazii.
Další snímky najdete TADY.

Housky
Při výtvarně praktických činnostech si žáci páté třídy vyzkoušeli pekařské řemeslo. Z
kynutého těsta pletli housky.

Podívejte se sem, jak se nám dařilo.

Mládežnický florbal Think
Blue. Cup.

Tým hráčů ze 4. a 5. třídy obsadil v okresním kole pěkné 3. místo.

Naši hráči: Dominik Flídr, Veronika Jiráňová, Vojtěch Kárský, Jakub Renza, Filip Chadima,
Pavel Jána, Jan Kyselý, Lukáš Neumeister, Jiří Procházka, Jan Vostřel, Vít Zavoral

Popelky
Skutečně, čtvrťáci si zasoutěžili na Popelky. To skupina třídí v přírodovědě různé plodiny. Na
ples by to stihly jen dvě skupiny.

Podívejte se na obrázky.

Obec Sebranice ukázala
kroniky
Dne 31. 10. navštívila 3. třída Obecní úřad v Sebranicích. Paní Kučerová žákům předvedla
ukázky kronik.

Další snímky ZDE.

Domácí mazlíčci
Velmi oblíbeným námětem přírodovědy jsou domácí mazlíčci v ekosystému Okolí lidských
příbytků. Děti přinesly a povyprávěli o těch svých. Další snímky najdete TADY.

Exkurze 3. třídy na vlakovém
nádraží

16. 10. 2014 Třetí třída navštívila vlakové nádraží v Poličce. další snímky TADY

Dopravní hřiště 3. třída
Byli jsme si procvičit dopravní značky a jízdu na kole a kárách.

Obrázky si prohlédněte ZDE.

Třída
Kč

Průměr na žáka

Pořadí

Celkem kg

Celkem

1.

49,9

3.

1 446

3 181,-

2.

32,9

7.

657

1 445,-

3.

35,9

5.

717

1 577,-

4.

53,4

2.

1 174

2 583,-

5.

40,1

4.

802

1 764,-

6.

33,9

6.

644

1 417,-

7.

56,2

1.

1 011

2 224,-

8.

18,1

8.

381

838,-

9.

7,-

9.

105

231,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
6 937

15 260,-

Oblastní kolo družstev ve
stolním tenise v Litomyšli

V úterý 21. října se v Litomyšli konalo oblastní kolo družstev ve stolním tenise. Ze druhého
stupně naší školy se soutěže zúčastnila dvě družstva mladších a starších žáků a jedno družstvo
dívek. Jejich výkony byly vynikající! Mladší i starší chlapci ve svých kategoriích obsadili
první místa a dívky místo druhé. Gratulujeme!

Proběhl sběr papíru

výsledky sice ještě neznáme, ale deváťáci a paťáci se nadřeli, než to všechno naložili. Byl toho
plný kontejner.

Nahlížení do mikrosvěta
Pátá třída si vyzkoušela mikroskopy při povídání o mikroorganismech.

Museli připravit kultury, z nich pak preparáty a podívat se, co se tam objeví. Může se také
podívat.

Sazka Olympijský víceboj

V letošním školním roce 2014/15 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Sazka
Olympijskývíceboj. Proč?
·

Od roku 1995 se zpětinásobil počet obézních dětí.

·

Děti tráví denně 4,5 hodiny u obrazovek televizí,
počítačů a tabletů.

Součástí projektu je vedle plnění osmi disciplín i měření aktuální váhy, výšky žáků
a jeho e-mailový kontakt. Ten potřebujeme, abychom mohli poslat rodičům sportovní
analýzu jejich dítěte. Další informace naleznete ZDE.

Na dopravním hřišti

Pravidelně jezdíme na dopravní hřiště v Poličce, abychom přispěli k výchově budoucích
řidičů a k bezpečnosti silničního provozu. Podívejte se, jak si zajezdili druháci a páťáci.

Začíná sběr papíru

V obou budovách školy sbíráme papír. Trvá od pondělí do čtvrtka. Doba, kdy můžete přinést
papír je od 7:00 do 16:00 hodin.
Sledujte, jak to přibývá.

Přírodověda - Kvasinky, aneb Hrnečku vař

Když jsme třídili organismy v přírodovědě, rozhodli jsme se prozkoumat, k čemu jsou ty
kvasinky v kvasnicích tak důležité. Vymysleli jsme pokus, prostě uděláme nějaké těsto a
budeme sledovat, co s ním ty kvasnice udělají. A pak si na tom třeba pochutnáme. Volba padla
na langoše. Děvčata sehnala a přepočítala recept, chlapci zajistili potřeby. Kvasinky opravdu
udělaly svou práci, takže výsledek jsme snědli. Podívejte se na snímky z průběhu.

Okresní kolo přespolního běhu - Polička
Dne 30. 9. 2014 pořádala Mozaika Polička tradiční Okresní kolo přespolního běhu. Z naší
školy se běhu zúčastnili dva žáci z 5. ročníku - Jan Kyselý, a Jan Vostřel. Trať jejich kategorie
měřila 1500 m.
Blahopřejeme jim k pěknému 7. a 8. místu z celkového počtu 18 závodníků.

Další snímky.

Kolaudace
V rámci otevření nové školní družiny provedly podle vzoru dospělých také děti svoji vlastní
"KOLAUDACI". Sepsaly závady a určily termíny splnění. Pak se konala velká slavnostní
oslava. V rámci této oslavy vystoupila hudební skupina, taneční duo a trojice zpěvaček.
Oslava vyvrcholila rautem.

Určitě si prohlédněte snímky TADY.

Evropský den jazyků EDJ se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001, který byl vyhlášen Evropským rokem jazyků.
Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Jejich smysl je poukázat na jazykovou a
kulturní rozmanitost Evropy i důležitost celoživotního poznávání a výuky jazyků. Na druhém stupni školy v Lubné měli
návštěvu z Polska, která v angličtině uspořádala Workshop pantomimy. V Sebranicích na prvním stupni jsme si vybrali
Skotsko. Jak se nám dařilo si můžete prohlédnout na snímcích TADY.

Přespolní běh - Oblastní kolo v Litomyšli

Přinášíme obrazovou reportáž ZDE.

Den otevřených dveří Integrovaného
záchranného systému v Litomyšli
23. září vyjely 4. a 5. třída do Litomyšle na návštěvu a něco se naučit. Žáci uviděli zásahy
jednotlivých složek, procvičili si chování při krizových situacích. Měli možnost poznat činnost,
povinnosti i pomůcky v těchto náročných profesích.
Snímky a videa ve svitavském deníku, Snímky z 5. třídy

Workshop pantomimy pro 6. a 7. třídu
V pátek 19. září zavítali na druhý stupeň naší školy vzácní hosté z Polska. V rámci
Evropského dne jazyků, který si každoročně připomínáme 26. září, uspořádali pro naše
šesťáky a sedmáky workshop pantomimy. Tělocvična Na Skalce se tak na dvě hodiny
proměnila v místo, kde se to jen hemžilo herci - mimy. Ačkoliv se při pantomimě nemluví, naši
hosté toho namluvili až až! V angličtině vysvětlovali našim žákům základní principy
pantomimického herectví a pak si všichni pantomimu vyzkoušeli prakticky. Prostřednictvím
naší fotogalerie (www.fotolubna.rajce.net) si nyní můžete výkony našich dětských herců
prohlédnout.

Kuchtík Honza
Jan Bartoš ze třetí třídy se pokusil podle kuchařky Malí kuchtíci opravdu sám uvařit.
Podívejte, jak se zdařilo:

Opakujeme
To už tak je, že se na začátku školního roku opakuje. Již po několikáté jsme to zkoušeli s
hraním dohromady. Tohle byla přírodověda, jen jsme zvědaví, jaké budou známky...

více snímků TADY.

Zahájen nový školní rok 2014/2015
Prázdniny utekly jako voda a opět tu máme nový školní rok. Pondělí prvního září bylo
slavnostním dnem zejména pro 29 nových žáčků, kteří nastoupili do první třídy v
Sebranicích.

Dnešní den si také jistě dobře zapamatují i čerství deváťáci, pro něž bude tento rok na naší
škole v Lubné posledním. Slavnostní náladu všech žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy
nepokazilo ani deštivé počasí. Zbývá tedy jediné - vykročit pravou nohou vpřed a s chutí se
pustit do práce.
Celé slavnosti se také účastnil tisk - Deník.cz, proto můžete kromě tištěných novin prohlížet i
webovou galerii (snímek 1 až 29).

Slavnostní zahájení školního roku
2014/2015
se koná v pondělí 1. září 2014
v kulturním domě v Sebranicích
od 8.15 hodin.
Srdečně zveme všechny žáky naší školy a
zejména
nové prvňáčky se svými rodiči i prarodiči.
Bleskově: aktualizovány počty žáků a rozvrhy. V úterý v 10:00 hod přijedou zástupci ZUŠ
Dolní Újezd poptat se na zájem a připravit rozvrhy.

Nová družina
Ano, máme nové prostory pro školní družinu. Byly vybudovány v podkroví budovy školy v
Sebranicích a jsou úžasné. Další snímky najdete TADY.

