Základní škola Choltice
Školní rok 2015/2016 skončil. Dovolte mi, abych Vás tedy naposledy seznámila s děním na
naší základní škole.
Výuka probíhala dle vzdělávacího programu „Učíme se pro život“, ve dvanácti třídách, které
navštěvuje 243 žáků.
Konzultace školní psycholožky
Letošní školní rok 2015/2016 práci školní psycholožky v naší škole vykonávala Mgr. Ivana
Němcová z PPP Pardubice a měla by s naší školou spolupracovat i v dalším školním roce.

Dění ve škole:
ÚNOR:
•

2. 2. 2016 – Mobilní planetárium - Pro žáky 1. až 3. třídy byl připraven program
odpovídající jejich věku a požadovaným znalostem. Nejmenší
prvňáčci putovali s Krtečkem, starší potom provázeli skřítci Zvídálek
a Všeználek. Proletěli jsme se celou sluneční soustavou se
zastávkami u jednotlivých planet.

•

4. 2. 2016 – Výchovný koncert pana učitele Drahotského ze Žďáru nad Sázavou. Děti
z MŠ a žáci prvního stupně byli nadšeni hudebními nástroji a celým
vystoupením. Děti si vždy zahrají, zazpívají, zacvičí i zatančí. Hravou
formou se učí základům hudby, vhodnému chování a dozvídají se
mnoho zajímavého z historie a kultury národa.

•

5. 2. 2016 - Exkurze na Univerzitě v Pardubicích - Žáci 9. třídy se v těchto dnech
rozhodují, kam se přihlásit ke studiu na střední školu. Pro jejich větší motivaci do budoucna
jsme s nimi měli možnost navštívit prostory Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity
v Pardubicích. Nahlédli do několika učeben a laboratoří a seznámili se se studiem na VŠ.

•

9. 2. 2016 - Návštěva knihovny a muzea v Chrudimi - žáci našich
druhých tříd navštívili knihovnu v Chrudimi, kam byli pozváni na
besedu pro nejmenší "Karel IV.". Děti se dozvěděly mnoho nového,
ale současně byly pochváleny za své školní znalosti. Poté využily
návštěvy města Chrudim, prohlédly si náměstí a zavítaly do Muzea
loutek.

•

10. 2. 2016 - Návštěva expozice ČNB v Praze - žáci 8. třídy navštívili expozici České
národní banky v Praze. Seznámili se zde s historií a funkcemi ČNB a zhlédli dva krátké
filmy o historii a vývoji peněz. Během prohlídky si žáci mimo jiné měli možnost obtěžkat
zlatou cihličku. Jelikož měli prohlídku rezervovanou až na odpoledne, dopolední hodiny
si zpestřili prohlídkou muzea voskových figurín.
Podobně strávený den čekal ve středu 17. února i na žáky 9. třídy.

•

15. 2. 2016 - Turnaj ve florbalu. Zúčastnilo se ho 7 mužstev žáků naší školy. Všechny
zápasy odchytala trojice statečných: Martin Dobruský, Tomáš Nedvěd a Filip Šanda.

BŘEZEN:
•

10. 3. 2016 - Turnaj v řešení SUDOKU - Soutěž byla vyhlášena pro žáky 5. - 9. třídy.
Zúčastnilo se celkem 14 žáků. Většina ze soutěžících řešila tuto logickou hru poprvé.
Všichni přítomní měli stejné zadání. Rozhodující pro vyhodnocení byl čas při odevzdání
správného
řešení.

•

14. 3. 2016 - školní turnaj smíšených družstev žáků a žákyň naší školy v basketbalu.
Bylo odehráno deset utkání a bez porážky zvítězilo mužstvo ve složení – Aleš Mach, Anna
Dvořáková, Kristýna Levínská a Martin Dobruský.

•

22. 3. 2016 – Školní kolo soutěže Právo pro každý den - zúčastnili se žáci 8. a 9. třídy
naší školy.

•

28. 3. 2016 - Máme v naší škole budoucí Jarmilu Kratochvílovou?
Žákyně třídy 2. A Natálka Pevná je nesporným
lehkoatletickým talentem. Sportuje ráda a poctivě trénuje.
Posledního velkého úspěchu dosáhla na klání GRAND
PRIX Dříteč 2016, kde v běhu na 600 m obsadila ve své
kategorii 1. místo. Byla odměněna zlatou medailí, kterou jí
předávala držitelka světového rekordu v běhu na 800 m
paní Jarmila Kratochvílová a diplomem z rukou našeho
současného reprezentanta Jakuba Holuši. Věříme, že její
úspěchy budou pokračovat a také inspirovat další žáky naší
školy.

•

Divadélko pro školy - Netradiční výchovně vzdělávací programy královehradeckého
Divadélka pro školy jsou vždy sázkou na jistotu. I letos se při
zhlédnutí představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce
divadelními žánry žáci 7. – 9. třídy skvěle bavili a „jen tak
mimochodem“ se dozvěděli řadu věcí o divadelních žánrech od antiky
po současnost.

•

Projekt Bangladéš - Žáci se projektovou formou seznámili s prostředím, lidmi a základním
vzděláváním v Bangladéši. Všímali si podobností i rozdílů s naší kulturou a zvyky.
Vedoucí projektu a řečník - Mgr. Johana Sara Krupová, učitelka třídy 4. B:
„Před dvěma roky jsem byla v rámci své diplomové práce a dobrovolnické činnosti měsíc v
Bangladéši, kde jsem učila ve slumových školách a přednášela pedagogiku pro učitele
slumových škol.”
Žáci 1. stupně postupně po jednotlivých ročnících absolvovali v měsíci březnu 2 vyučovací
hodiny projektu, žáci 2. stupně absolvovali na přelomu března a dubna 1 vyučovací hodinu
projektu.
21. 3. 2016 - Maraton čtení
tatínků 2016 - 2. ročník
Maratonu čtení tatínků
proběhl znovu ve všech
třídách 1. stupně naší ZŠ.
Tatínkové ochotně ukrojili z
části svého pracovního
předvelikonočního dne a
potěšili děti svou mužskou přítomností ve školních lavicích. Všem tatínkům moc děkujeme
za spolupráci.

DUBEN:
•

1. 4. 2016 Barevný den - Barevným dnem začal pro žáky 1. stupně naší školy nový měsíc
duben. Pěkně jsme se všichni vybarvili a užili si aprílový den.

•

4. 4. 2016 = Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou - Paní spisovatelka Jitka Vítová
zavítala na naši školu již podruhé. Její vyprávění o tom, jak vzniká dětská knížka, bylo velmi
poutavé. Vlastní zážitky a ukázky ze své tvorby doplnila mnoha obrázky. Děkujeme jí touto
cestou za milé setkání a řadu knížek, které si děti mohly v závěru besedy zakoupit s
podpisem a věnováním autorky.

•

7. 4. 2016 = Oblastní kolo soutěže Právo pro každý den - 12. ročník této soutěže se
konal v Občanské záložně v Přelouči za účasti 8 družstev škol z nejbližšího okolí. Družstvo
žáků 8. třídy (složení: Dvořáková, Kuchařík, Homola, Kavková) se umístilo na krásném 2.
místě a postupuje do krajského kola, žáci 9. třídy (složení: Kolář, Poskočil, Novák, Černík,
Levínská) skončili těsně pod stupni vítězů na nepopulárním 4. místě.

•

8. 4. 2016 = ČEZ – dík - zástupci Nadace ČEZ předali Základní škole Choltice, okres
Pardubice šek na 39 tisíc korun, které škole pomohou upravit vstup do bezbariérové
podoby. Peníze nám pomohli získat aktivní uživatelé mobilní aplikace EPP Pomáhej
pohybem. Všem sportovcům moc děkujeme.
13. 4. 2016 – TECHNOHRÁTKY - vybraní žáci 8. třídy naší školy se zúčastnili
projektu TECHNOHRÁTKY, který pořádala SPŠ Chrudim. V
projektu nám byly představeny obory Mechatronika,
Strojírenství, Obráběč kovů, Mechanik elektronických zařízení,
Strojník silničních strojů a Strojní mechanik. Obrovský areál
tamní školy skrýval spoustu technických zajímavostí. Žáci
získali nejen teoretické znalosti, ale mohli si řadu činností
vyzkoušet v praxi. Propojovali jednoduchý elektrický obvod,

•

vyvrtali závit pro šroub, seděli v kabině bagru a pohybovali s jeho ramenem, vyzkoušeli si
práci s CNC stroji a v neposlední řadě také pracovali v grafickém 3D programu a navrhovali
součástku. Na každém stanovišti obdrželi žáci body do soutěže mezi ostatními školami,
které se tohoto projektu zúčastnily. Do aktivit se s velkou vervou zapojovala i děvčata.
Ohromnou motivací pro nás byla výhra v podobě ovocného dortu. Nakonec jsme dosáhli 43
bodů. To však na dort nestačilo, ale dobyli jsme krásné 5. místo.

•

14. 4. 2016 - Choltické muzicírování – Celá učebna hudební výchovy se zaplnila malými
zpěváky a hudebníky. 52 účastníků svědčí o oblíbenosti "Choltického muzicírování" na naší
škole. Úvodem předvedly krásné pěvecké vystoupení děti z MŠ Choltice, které doprovodily
na klavír a kytaru jejich paní učitelky. Poté přišla na řadu vystoupení žáků 1. stupně. Děti
zpívaly, hrály na klavír, klávesy, flétny, trubky i lesní roh. Jsme rádi, že je naše škola plná
muzikantů a možná i budoucích hudebních talentů. Každý účastník byl odměněn velkým
potleskem a drobnými dárky. Akci každoročně sponzoruje SRPŠ.

•

14. 4. 2016 - Turnaj ve vybíjené v Přelouči. Umístili jsme se těsně pod stupínky vítězů
- a to jak v kategorii dívek, tak chlapců. Všem našim hráčům patří pochvala za reprezentaci
školy a především za skutečně fair play hru. Družstvo chlapců bylo oceněno jako
nejslušnější tým turnaje.

•

17. 4. 2016 – Ukliďme Česko - letos se na 2. ročníku celorepublikové akce sešlo přes 100
lidí. Mimo LLM – kmen Trilobit a Mateřskou školu Choltice se zapojila i Základní škola
Choltice. Naším cílem byl nejen úklid obory, ale také úklid Choltic podél hlavních cest s
přilehlými komunikacemi do vedlejších obcí. Vyčištěna byla cesta do Chrtnik, Podhorek,
Jedousova (i ke hřbitovu), k Cyklosu, ke stojickému lesu, k Bezděkovu a k Veselí. Rozdělili
jsme se do 12 skupinek. Každá ze skupin obdržela potřebnou výbavu a popis své trasy.
Všichni jsme se po skončení své trasy sešli na společném opékání buřtů s panem starostou
a jeho paní, kteří vše potřebné zajistili.

•

28. 4. 2016 - Okrskové kolo ve fotbale - Mc Donalds cupu 2016 v Přelouči. Měli jsme
čtyři soupeře a popasovali jsme se s tím na výbornou. V turnaji jsme obsadili druhé místo.

•

Volba povolání - V měsíci březnu a dubnu jsme se se žáky 8. a 9. třídy podívali do
výrobních závodů SVOS a Kiekert v Přelouči. Žáci mohli nahlédnout do různých profesí
technického povolání. Tyto exkurze jsme zajistili z důvodu snadnějšího rozhodování jejich
budoucího povolání.

•

Přírodovědná poznávací soutěž - V dubnu na naší škole proběhlo školní kolo
Přírodovědné poznávací soutěže. Cílem bylo poznat co největší počet rostlin a živočichů.
První tři v každé kategorii postupují do okresního kola, které se uskuteční v Pardubicích.

KVĚTEN:
•

4. 5. 2016 - Výlet na Macochu a Punkevní jeskyně - žáci od 7. do 9. třídy v rámci výuky
přírodopisu navštívili Macochu a Punkevní jeskyni. I když bylo počasí zpočátku proti nám
a téměř celou cestu pršelo, nakonec se umoudřilo a pršet přestalo. V jeskyni žáky uchvátila
krápníková výzdoba. Hezký zážitek umocnila plavba po podzemní řece Punkvě.

•

5. 5. 2016 - Besídka ke Dni matek - do školy byly pozvány maminky žáků obou druhých
tříd – 2. A a 2. B. Pozvaly je jejich děti, aby s nimi oslavily Den matek. Přišly nejen
maminky, ale i tatínkové, babičky a jiní hosté, mimo jiné přijala pozvání i paní ředitelka.
Připravený program, složený z básniček, písniček, a scének se dětem moc povedl.
Maminky odcházely nejen s přáníčky a dárečky od svých ratolestí, ale i se slzičkami dojetí
a štěstí v očích.

•

6. 5. 2016 - Soutěže Hlídek mladých zdravotníků - Akce probíhala pod patronací
Českého červeného kříže Pardubice na koupališti Na Cihelně. Umístili jsme se na krásném
druhém místě. Naší školu reprezentovali: Anna Miláčková, Adriana Mádlová, Tomáš
Nedvěd, Michaela Kratochvílová a Dušan Kolář.

•

13. 5. 2016 Projektový den: Karel IV. - žáci 2. stupně oslavili výročí 700 let od narození
Karla IV. projektovým dnem. Každý žák si své družstvo vylosoval hned ráno. Pod dozorem
vedoucích, žáků z 8. třídy, pak skupiny plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Žáci se

dozvěděli mnoho nového z gotické doby o hudbě, tanci a odívání, o hradech. Zahráli si na
rytíře při jedné ze středověkých turnajových disciplín. Ochutnali středověké menu chudiny,
naučili se i připravovat tajuplné lektvary. Spočítali si, kolik by je stál nákup ve středověku
a ověřili si své znalosti o Karlu IV. ve hře Bingo. Učitelé na stanovištích vzali projektový den
vážně se vším všudy a oblékli se do středověkých oděvů. Škoda jen, že tato myšlenka
nenapadla naše žáky. Určitě by si projektový den užili ještě víc. Po vyhodnocení pracovních
listů každé skupiny byla vítězná družstva odměněna sladkostmi a pamětním diplomem.
•

16. 5. 2016 - další turnaj ve florbale trojic žáků naší školy. Opět to byly lité mače a v
některých utkáních bylo rozhodnuto až na konci zápasu.

•

24. 5. 2015 – Fotografování tříd

•

Choltická lávka - „ II. ročník běhu přes lávku“. Na start se postavilo 22 chlapců z 8. a 9.
třídy. Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

•

31. 5. 2016 - Právo pro každý den - již 13. ročník krajského kola soutěže se konal v
Hlinsku. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 8. třídy ve složení: Anna Dvořáková,
Veronika Kavková, Jakub Homola a David Kuchařík. Soutěžního klání se zúčastnilo
celkem 17 družstev ze základních škol a gymnázií. Naši žáci nakonec obsadili krásné 11.
místo.

•

Paleta Slunce - Výtvarná soutěž Paleta Slunce se letos zaměřila na výročí narození
Karla IV. Zúčastnily se téměř všechny ročníky. Za pečlivou práci děkujeme nejen dětem,
ale hlavně jejich učitelům, kteří se tématu věnovali. Na skvělé ceny nám věnovalo SRPŠ
velkorysou částku. Moc děkujeme a těšíme se na další ročník výtvarného tvoření.

ČERVEN:
•

1. 6. 2016 - Celodenní projekt 4. tříd – Putování po historii Choltic - třídy 4. A a 4. B
pojaly trochu netradičně dětský den a staly se poutníky po dávné historii Choltic. Začali
čtením textu z choltické kroniky a následně se vydali ověřit si některé informace přímo
hmatatelnou cestou.

•

1. 6. 2016 - Dětský den pro 2. třídy - Došlo na tradiční „křídové“ kreslení na chodníku před
školou. Po svačině se žáci přesunuli na hřiště, kde plnili různé úkoly: skládali puzzle, házeli
na terč, „lovili“ rybičky na magnet, hádali hádanky, luštili přesmyčky a běželi krátký

postřehový závod oborou. Za každý splněný úkol dostali razítko do „hrací karty“
a za všechna nasbíraná razítka si odnesli domů zaslouženou odměnu.

•

30. 5. – 3. 6. 2016 - Ozdravný pobyt 1. a 3. tříd - zúčastnily se třídy 1. A, 1. B a 3. A Žáci
byli ubytováni v Chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách. Pobyt si zpříjemnili hrami
a soutěžemi v přírodě, vycházkami do okolí i celodenním výšlapem k Masarykově chatě.
Nechyběla diskotéka v maskách. Mnozí si vyzkoušeli, že nejkrásnější pohled na svět je z
koňského hřbetu a někteří si vyplavili adrenalin v lanovém centru. Až na jeden úraz se celý
týden vydařil.

•

8. 6. 2016 - Výlet do Prahy 4. A a 4. B – Žáci se vydali poznávat naše hlavní město.
Vyrazili za kulturou a památkami Prahy.

•

9. 6. 2016 - Výlet na Potštejn – absolvovali žáci 2. tříd se svými třídními pí učitelkami a s
novou paní učitelkou Čepčářovou.

Po prohlídce si ještě užili v zámeckém parku, ochutnali dobroty v zámecké cukrárně a
nakoupili zajímavé dárkové a upomínkové předměty.
•

10. 6. 2016 - Řemesla na zámku - žáci 2. – 7. tříd se zúčastnili krásné akce Řemeslné
Choltice. Na nádvoří zámku v Cholticích bylo rozmístěno několik stánků, kde si děti mohly
vyzkoušet tradiční řemesla. Velký zájem děti měly o výrobu svíček z včelího vosku,
drátování, výrobu slaměných figurek zvířat, navlékání korálků a tepání kovových ozdob.
Pozornosti neunikla ani část nádvoří, kde byla zvířátka a děti si je mohly pohladit. Velmi

zajímavé pro žáky bylo předvedení výroby skleněných vinutých korálků (perel) a práce
přadleny a tesaře.

•

13. 6. 2016 - Na nejvyšší horu České republiky - se vydala naše 9. třída na školní výlet.
Zvolila si jedno z nejzajímavějších míst v naší republice, a to výstup na nejvyšší horu České
republiky – Sněžku (1603 m). Rada třídy si zvolila výstup a trasu Pomezní Boudy – Sněžka.
Výchozím bodem pro tuto trasu je Horní Malá Úpa. Počasí žákům nepřálo, obloha se
zatáhla, spustil se déšť a začal foukat nepříjemný vítr. Celá cesta se ponořila do mlhy.
Cesta byla jeden potok, přesto byli rozhodnuti výstup dokončit. Obří hřeben dal zabrat,
ale závěrečný výstup již dokončili.

•

16. 6. 2016 - Adaptační odpoledne pro budoucí prvňáčky - budoucí prvňáčci si
vyzkoušeli, jak jim to půjde ve škole. Paní učitelky I. Benešová a Z. Bílková si pro děti došly
do školky a společně pak všichni odešli do svých budoucích tříd. Tam se vzájemně
představili a seznámili. Pomocí písmenkové pohádky se děti naučily písmenko E, které si
pak odnesly zavěšené na krku jako památku. Nechybělo ani malé procvičování z
matematiky formou pracovního listu. Na něm děti prokázaly, že umí nejen počítat do 10, ale
rozeznávají skvěle i barvy a geometrické tvary. Věříme, že se dětem bude ve škole dařit
a těšíme se na ně.

•

17. 6. 2016 – Housle - pro žáky prvních a druhých tříd připravila dcera paní učitelky Bílkové
Kateřina ukázku výroby houslí. Je čerstvou absolventkou Střední umělecko – průmyslové
školy hudebních nástrojů a nábytku, oboru výroba houslí. Našim žákům vysvětlila
a částečně i ukázala, jak a z čeho se housle vyrábějí. Samozřejmě si děti i poslechly hru na
housle a s houslemi si zazpívaly.

•

17. 6. 2016 - Hrajeme si anglicky - proběhl dvouhodinový projekt pro obě čtvrté třídy. Žáci
8. ročníku se na jeho přípravě podíleli se svou vyučující p. ředitelkou I. Sedláčkovou.
Vytvořili stanoviště, kam samostatně docházely dle časového harmonogramu děti z obou
čtvrtých tříd. Starší žáci s nimi procházeli formou her, přiřazování slovíček k obrázkům,
skládání domin a řešení úkolů na interaktivních tabulích. Vše mladší žáci zaznamenávali
na barevný pracovní list. Velmi pěkně bylo připraveno stanoviště „ na celnici“, kde každý
mladší žák seděl proti jedné „Angličance“ a byl dotazován na jméno, zem, národnost, atd.
Mladší děti rovněž zaujalo stanoviště s připraveným projektem i pracovním listem
na Harryho Pottera.

Děkujeme všem za pěkný prožitek činnostního vyučování, které jak doufáme, přispělo
i k dobrým vztahům mezi mladšími a staršími dětmi na naší škole.
•

17. 6. 2016 - Výlet do Chlumce nad Cidlinou – byl připraven pro žáky 5. třídy. Kvůli
špatnému počasí si žáci prohlédli zámek Karlova Koruna s mladou komtesou Norou, která
je seznámila se zámeckými interiéry i zajímavostmi ze života její rodiny a ostatní šlechty.
Po prohlídce zámeckých komnat se žáci místo zámeckých zahrad a pohádkové cesty
s úkoly, odebrali do „dětského koutku“, kde byla pro ně připravena výtvarná dílna. Každý
žák obdržel potřebný materiál a instrukce k tomu, aby si vyrobil stojánek na tužky. Většina
výrobků se žákům moc povedla a odváželi si domů alespoň malý dárek. Protože špatné
počasí i nadále přetrvávalo, museli z bezpečnostních důvodů výlet předčasně ukončit
a návštěvu Fajnparku nechat na jindy.

•
•
•
•

23. 6. 2016 – Celoškolní projekt: Angličtina s Neilem
23. 6. 2016 – Závěrečná pedagogická rada
24. 6. 2016 – Celoškolní projektový den: Pravěk
21. a 28. 6. 2016 - Sportovní olympiáda – pro žáky 1. a 2. stupně

•

27. a 29. 6. 2016 - Kino v Heřmanově Městci – představení pro žáky 1. a 2. stupně

•

30. 6. 2016 - Slavnostní zakončení školního roku;
od 11:00 slavnostní vyřazení žáků 9. třídy na zámku v Cholticích.

ŠKOLNÍ KROUŽKY:
•

Myslivecký kroužek - V letošním školním roce MS Choltice založil na naší škole
myslivecký kroužek pod vedením pana Pavla Kubelky a členů MS Choltice. Děti
z mysliveckého kroužku se učí poznávat přírodu a chránit životní prostředí. Dále se učí
myslivecké tradice, kynologii, botaniku, zoologii a péči o zvěř a chov zvěře. Během
letošního roku se děti podílely na vysazování stromků v remízku U Kříže. Vyvrcholením
celoroční práce dětí z kroužku bylo okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej. Naši žáci,
ve složení Filip Petr, Tomáš Bulavčák, Ladislav Spálenský, Michal Kern a Ondřej Kubelka,
se takové soutěže zúčastnili poprvé. Byly zde disciplíny: písemný test, lovecká kynologie,
naučná stezka, botanika, myslivecká zoologie a střelectví. Všechny děti využily znalostí
z kroužku, nejlépe se dařilo Filipu Petrovi, který se umístil na krásném druhém místě
a zajistil si tak postup do celostátního kola. Zde bude reprezentovat nejen naši školu
a kroužek, ale i OMS Pardubice.

•

Sportovní hry - Každou středu od října do května se někteří žáci z 1. – 3. tříd účastnili
kroužku „Sportovní hry“. Děti si během roku vyzkoušely různé soutěže, hry a cvičení
na většině nářadí.

•

Keramický kroužek - V letošním školním roce navštěvovalo kroužek 40 dětí. Děti si
vyrobily různé výrobky, které si odnesly domů. Keramický kroužek již tradičně vyrábí
dárečky našim budoucím prvňáčkům a účastníkům pěveckých vystoupení v obci
– Zpívání s vodníkem, Festival chrámových a komorních sborů.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
•

29. dubna - Tradiční výstava zvířátek. Výstava byla na známém místě „U KROKODÝLA.“
Mohli jsme vidět křečky, morčata, králíčky, želvy, rybičky, osmáka a nově i malé kačenky.

•

16. května 2016 – zahájena praxe studentky Renáty Adamové ve školní družině trvala tři týdny. Studentka byla naší žákyní a nyní studuje
na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi. Účelem praxe bylo, aby studentka
poznala provoz výchovného zařízení, jeho vnitřní řád, pedagogickou dokumentaci,
nejnovější předpisy daného výchovného zařízení a hlavně, aby dovedla pracovat s
jednotlivými dětmi či skupinou dětí podle stanoveného plánu. Renáta měla na každý den
připravenou pro děti ve školní družině činnost.
Aktivně se zapojila do chodu družiny.

PŘIPRAVUJEME:
Základní škola Choltice ve spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích opět nabízí
možnost objednání ABONENTNÍCH VSTUPENEK NA NOVOU DIVADELNÍ SEZÓNU 2016/2017.
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Mateřská škola Choltice
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2016 JSME STIHLI…
-

-

-

11 kulturních, sportovních akcí a výchovných koncertů
firma „Choltické zážitky“ – darovala ke Dni dětí svoje „dopravní prostředky“ a to bylo
vskutku zážitkové dopoledne
stihli jsme se 2 x vyfotit a udělat radost rodičům
4.-6. 4. proběhl „Zápis do MŠ“ – nepřijato 16 dětí, bylo podáno 1 odvolání
22. 1. 2016 byl „Zápis do ZŠ“ – do školy odchází 22 dětí z naší MŠ
celodenní výlet do Žlebů s programem
dobrá celoroční spolupráce se ZŠ – výborná spolupráce s Mgr. D. Zálabskou
besídky s rodiči k ukončení školního roku (ve III. oddělení navíc s panem starostou a
místostarostou)
stihli jsme „Uklidit Česko“ – naši milovanou oboru a přilehlé části, letos se k naší radosti
připojilo mnohem více rodičů než v loňském roce
ve III.oddělení pracovali od února na dlouhodobém projektu na téma „Vesmír“
výsledkem bylo nádherné I.místo s kolektivní prací ve výtvarné soutěži „Školka plná dětí“,
kterou pořádala Univerzita Hradec Králové
skupina 18 dětí zabodovala na sportovním dopoledni v Načešicích, kam nás
pozvala Škola sportu z Pardubic
podařilo se nám sehnat výbornou osobní asistentku, díky které byla integrována dívka,
která by jinak nemohla navštěvovat MŠ (byla to úplně nová zkušenost, občas velmi
náročné situace, ale zvládli jsme je na jedničku)
oblíbené poslední spaní s noční hrou tentokrát nejenom v oboře, ale také v budově ZŠ….
pohodovou spolupráci se ZŠ a městysem Choltice

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ…
-

zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci WC pro děti I. a II. oddělení
(realizace odložena na příští rok, s nadějí na získání dotace)
zakoupení nových lehátek pro děti III.oddělení (nákladná investice, kterou se
podařilo realizovat i díky sponzorským darům od rodičů, Cyklosu, firmy
pana Řezníčka a příspěvku obce Sovolusky)

Ostatní, daleko podrobnější informace z jednotlivých oddělení i s krásnou fotodokumentací
najdete na našich webových stránkách.
Krásnou dovolenou všem starostům...

Léto, prázdniny, dovolená…
Tahle tři slova zní jako rajská hudba. Prázdniny právě začaly, chystáme se užít si je, odpočívat,
někam vyrazit, nejlépe s těmi, které máme rádi - může být něco krásnějšího? Nakoupit, nabalit,
svačinu na cestu, napakovat auto a hurá, vstříc dobrodružství ! Někdo pojede k moři, někdo na
chalupu, pod stan, na vodu, do hor… Jiný zůstane doma a v klidu bude odpočívat na zahrádce
v naprostém uvolnění, jen sám se sebou… Vše je naprosto v pořádku.
Přeji Vám příjemné letní dny s mnoha okamžiky dokonalého uvolnění, nabrání nových sil – a to
bez ohledu na to, kde (a s kým) se zrovna nacházíte ☺
Za všechny z mateřinky Eva Nevolová

