Základní škola Choltice
Máme za sebou více jak 1. pololetí školního roku 2013/2014, dovolte mi, abych Vás
seznámila s děním na naší základní škole.
Výuka probíhá dle vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, v jedenácti třídách, které
navštěvuje 238 žáků.
Projekt:
Projekt „Podpora přírodovědných a technických předmětů“ na naší škole
Od září 2013 je naše škola zařazena do projektu, financovaném EU pod názvem „Podpora
přírodovědných a technických předmětů“, který pro nás zajišťuje Gymnázium a SOŠ
Přelouč. Cílem projektu je podpořit pomocí tzv. „aktivit“ výuku přírodovědných
a technických oborů.
Konzultace školní psycholožky
Letošní školní rok 2013/2014 práci školní psycholožky v naší škole vykonává PhDr. Karin
Šuchová z PPP Pardubice. Nejbližší konzultační dny: 25. 3., 15. 4.
Dění ve škole:
• Soutěž o MASKOTA a LOGO naší školy
Na začátku tohoto školního roku byla vyhlášena soutěž o MASKOTA a LOGO naší
školy. Protože škola je hlavně o dětech a pro děti, měli všichni žáci možnost odevzdat
svůj výtvarný návrh loga nebo maskota a poté hlasovat pro vybraný obrázek.
Na základě hlasování dětí i dospělých se stala maskotem naší školy veverka, jejíž
autorkou je Pavlína Kuchaříková z 9. A. Původní návrh byl pouze minimálně
graficky upraven. Tato veverka bude nám všem připomínat, že se v Cholticích narodil
a je zde i pochován Josef Zeman, autor dětské knížky Dobrodružství veverky
Zrzečky.

LEDEN:
• Vystoupení divadla Slunečnice
7. 1. 2014 se uskutečnilo v tělocvičně naší školy hudebně dramatické vystoupení
divadla Slunečnice z Brna.
Žákům I. stupně předvedli představení plné písniček z pohádek a dětských filmů
"Hrajeme si s pohádkou".
Pro žáky II. stupně připravili "Muzikály jak je známe i neznáme". Pásmo známých
muzikálových melodií nás postupně provedlo historií muzikálového žánru.
Účinkovali: Kristýna Šebková a Vladimír Řezáč.

• Tříkrálová sbírka
8. 1. 2014 se zúčastnili žáci naší školy "Tříkrálové sbírky ". Koledníci z 9. třídy
navštívili domácnosti v Cholticích a Svinčanech. Celkový výtěžek na Přeloučsku činí
147 400 Kč!, z toho v Cholticích se vybralo 5 104 Kč a ve Svinčanech 1 557 Kč.

• Návštěva ekocentra Paleta
Návštěvy ekocentra Paleta v Pardubicích se staly pevnou součástí výuky
přírodovědných předmětů na naší škole. Letos si žáci 6. a 7. třídy touto formou
zpestřili volitelný předmět Příroda a já. V úterý 21. 1. 2014 šesťáci absolvovali
program Ohrožená zvířata a sedmáci Barvy v přírodě.

• Turnaj v basketbale smíšených trojic
Ve čtvrtek 23. ledna se v malé tělocvičně naší školy odehrálo klání v basketbale
smíšených trojic. Zúčastnilo se ho 6 družstev žáků 8. a 9. tříd. Základní část se hrála
ve skupinách a dále následovala utkání o umístění. Vítězem se stalo družstvo deváté
třídy ve složení: Filip Barták, Petr Pospíšil a Jana Ondráčková. Na druhém místě
skončilo družstvo z deváté třídy ve složení: Michael Šíp, Matěj Dvořáček a Aneta
Králová. Na třetím místě se umístilo družstvo z osmé třídy ve složení: Tomáš
Kmoníček, Dominik Plechatý a Karolína Bažantová.

• Spaní prvňáčků ve škole
Večer před prvním vysvědčením naši prvňáčci zažili i noční život ve škole. Nejprve
jsme se posilnili špagetami s kečupem a se sýrem, které jsme si sami uvařili ve školní
kuchyňce. Poté následoval společný program obou tříd. V přízemí děti procházely
stezku odvahy a měly si zapamatovat věci, které už umí samy napsat. Po vyhodnocení
jsme se převlékli a mohla začít pyžamová party. Všichni jsme se dostatečně
vytancovali a krásně se usínalo.
• Soutěž v anglickém jazyce
Koncem ledna proběhlo na naší škole místní kolo Soutěže v anglickém jazyce.
Zúčastnili se žáci 8. a 9. třídy a soutěžili v poslechu, psaní, čtení a ústním projevu.
První místo obsadil Miloš Hlína, který také postoupil do okresního kola. Na 2. příčce
skončila
Lucie
Kocourková
a
třetí
byla
Jana
Ondráčková.
V okresním kole této soutěže, které se konalo 20. 2. 2014 se Miloš Hlína z 9. A
umístil na výborném 3. místě.
ÚNOR:
• Francouzský den
Bonjour, soyez les bienvenus! Dne 7. 2. 2014 proběhl na naší škole Francouzský
den.
Žáci na 1. stupni se učili základní francouzská slovíčka (zvířata, barvy, číslovky),
zazpívali si písničku Frere Jacques (Bratře Kubo), vymalovávali vlajky, seznamovali
se s francouzsky mluvícími zeměmi a také si zahráli pétanque. Ke svačině ochutnali
francouzskou bagetu a sýr, jako zákusek byly palačinky. Domů si odnesli vyplněný
pracovní list a puzzle.

Žáci 2. stupně se věnovali francouzskému malířství, literatuře, památkám, historii,
barvám a všeobecným informacím. Nechyběla ani písnička a křížovka. Sami si
usmažili palačinky a pokořili své soupeře v typicky francouzské hře pétanque.
Zároveň vyplňovali pracovní listy a dne 24. 2. proběhlo oficiální vyhlášení vítězů,
kterými se stali Matěj Dvořáček, Justýna Kočová, Jaroslav Šourek, Michal
Poskočil, Lukáš Řezníček. Druhé místo obsadili: Bínová, Piskač, Kurek, Nechvíle a
na třetím místě skončili: Králová, Daněk, Bulavčák, Filip Šanda. Gratulujeme.
Merci et a bientôt.

• Futsalový turnaj v Moravanech
V úterý 18. 2. 2014 se naše mužstvo futsalu zúčastnilo turnaje v Moravanech. Turnaji
dominovalo mužstvo z Ohrazenic. Ostatní mužstva sehrála vyrovnaná utkání. Tentokráte
jsme skončili na čtvrtém místě, když jsme o umístění prohráli na penalty s mužstvem ZŠ
Staňkova Pardubice. Naši školu reprezentovali – Michael Šíp, Petr Pospíšil, Tomáš
Hloušek, Filip Barták, Dominik Plechatý, Lukáš Zerzán, Lukáš Krutský a Matěj Tiler.

• Plavecký výcvik
Ve středu 19. února zakončili žáci 3. a 4. ročníku naší školy plavecký výcvik, který
zahájili v polovině listopadu.
Za tu dobu se všichni neplavci naučili plavecké dovednosti. Pokročilí plavci se
zdokonalili a také výrazně zlepšili své plavecké časy i uplavané vzdálenosti.

•

Okresní finále v basketbalu

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 naše družstvo basketbalistů zavítalo do Pardubic, kde se hrálo
okresní finále. Tentokráte jsme doslova „vyhořeli“ a obsadili jsme poslední 8. místo. Do
finálových bojů jsme se tedy neprobojovali. Turnaje se zúčastnili tito žáci naší školy:
Filip Barták, Tomáš Hloušek, Michael Šíp, Petr Pospíšil, Matěj Tiler, Lukáš Zerzán a
Lukáš Krutský.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
• Výprava do Svojšic
V sobotu 11. ledna se 17 dětí vydalo po 8. hodině ráno přes oboru a Chrtníky do
Svojšic. Cílem výpravy byla tvrz s pokladem a krmení divočáka Pepy. Před 10.
hodinou jsme byli na místě – poklad byl za svitu svíček nalezen a sněden. Za pěkného
chladného počasí jsme potom pozorně naslouchali poutavému výkladu sokolnice paní
Hamerníkové a zblízka obdivovali její opeřené přátele. Když si Pepa pochutnal na
suchém chlebu, mrkvi a jablíčkách, mohli jsme se vydat na zpáteční cestu.

Po 12. hodině jsme došli zpět ke škole – zdravě unavení, vyvětraní a hladoví jsme se
všichni těšili na maminčin oběd. Pochvalu za sportovní výkon (10 km) zaslouží
všichni turisté – zejména nejmladší členové výpravy – Adámek a Barunka Nevolovi.
• Děkovný dopis
Dne 20. 3. 2014 obdržela naše škola děkovný dopis od Patricie Vachutkové z Choltic,
maminky naší žákyně druhé třídy. V dopise vyzdvihuje práci naší školní družiny a
především práci Markéty Zářecké a Vladimíry Lichnovské. Velice si toho vážíme.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• Choltické muzicírování
Zveme všechny žáky 1. - 4. ročníku na jarní "Choltické muzicírování".
Děti mohou soutěžit ve zpěvu jednotlivců i skupin a letos nově i ve hře na hudební
nástroj. V porotě zasednou paní učitelky 1. stupně a pan školník.
Akce se uskuteční 26. 3. v učebně hudební výchovy od 13:15 hod. Všichni soutěžící
budou odměněni. Srdečně zveme i rodiče.

• Pozvánka na Jarní dílnu
Ve středu 9. 4. 2014 od 15:00 hod. se uskuteční ve školní jídelně již tradiční Jarní dílna.
Vyrobte si s námi jarní dekorace, předměty a dárky!

