Základní škola Choltice, okres Pardubice
- prosinec 2018S blížícím se koncem kalendářního roku mi prosím dovolte seznámit Vás s děním na naší škole.
V tomto školním roce se učí ve čtrnácti třídách 287 nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících
žáků. K vyučování využíváme vzdělávací program: „Učíme se pro život 5“.
SBĚR:
V průběhu celého školního roku se žáci naší školy zapojují ve spolupráci s Spolkem rodičů při ZŠ
Choltice do sběru starého papíru, baterií, elektrospotřebičů, pomerančové a citronové kůry nebo kaštanů.
Naše škola se také zapojila do sběru použitého kuchyňského oleje.
DĚNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE:
ZÁŘÍ
•

Ochutnávka firmy MK Fruit – v úterý 11. září 2018 si mohli naši žáci pochutnat na zeleninových
a ovocných šťávách a přesnídávkách. Ochutnávku připravila firma MK Fruit, která dodává dětem ovoce
a mléko.

•

Běžci ze ZŠ Choltice se na přespolním běhu neztratili. - V úterý 18. 9. 2018 se žáci naší základní
školy zúčastnili atletického závodu „Přespolní běh“ na dostihovém závodišti v Pardubicích. Jako jediná
mimopardubická škola jsme vytvořili týmy ve všech kategoriích a nevedli jsme si vůbec špatně.

•

Zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech - v pátek 21. září 2018 jsme jako každoročně
vyrazili na chovatelskou a pěstitelskou výstavu do Svinčan. Počasí nám přálo, všichni jsme se krásně
prošli a obdivovali jedinečné exempláře vystavovatelů.

•

Postřehový závod - 26. září odpoledne se na stadionu sešli žáci 1. – 5. ročníků, kteří se přihlásili na
postřehový závod. Letos se konal již po páté a opět byla hojná účast. Děti běhaly většinou ve dvojicích,
prvňáčci mohli tvořit tým i s rodiči. Během závodu bylo třeba nejen získat dobrý čas, ale postřehnout
a v cíli nakreslit co nejvíce obrázků, které byly rozmístěny po trase. Počasí nám přálo, do cíle dorazili
všichni závodníci živi a zdrávi.

•

Fotografování prvňáčků - Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo fotografování prvňáčků
do novin. Fotografie našich prvních tříd vyšly v Pardubickém deníku 18. 10. 2018.

•

Technohrátky - Letošní blok akcí zaměřených na volbu povolání odstartovaly TECHNOHRÁTKY,
které se tentokrát konaly na Odborném učilišti v Chroustovicích. Deváťáci a někteří žáci z 8. A si na
stanovištích vyzkoušeli hned několik učebních oborů - zahradník a aranžér, zedník, truhlář,
automechanik, opravář, zámečník, služby a gastro obory. Rozmanité činnosti zvládali velmi dobře,
důkazem bylo 2. místo v dovednostní soutěži.

ŘÍJEN
•

Ozdravný pobyt – Olešnice v Orlických horách - V pondělí 8. října vyrazili žáci pátých tříd
na ozdravný pobyt do Olešnice v Orlických horách. Útočištěm se jim stala chata Juráška.

•

Soutěž Mladý chemik - Dne 10. 10. 2018 se konala soutěž: „Hledáme nejlepšího mladého chemika“.
Soutěže se zúčastnilo 5 žáků 9. třídy. Tři nejlepší pojedou bojovat v prosinci na Střední školu chemickou
do Pardubic, kde proběhne okresní kolo.

•

Jak naučit děti číst knížky? - Odpověď na tuto otázku jsme zřejmě našli v projektu LISTOVÁNÍ, které
jsme měli díky knihovnici Radce Zelenkové možnost zhlédnout 15. října 2018. Scénické čtení v této
podobě naši žáci zažili poprvé. Když se sečtou knižní tituly Bertík a čmuchadlo, Ztraceni v čase, Život
k sežrání a herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková, výsledkem byli nadšení žáci i učitelé.

•

Záhadná a drsná Namibie – 18. – 19. 10. 2018 Letos nás manželé Kateřina a Miloš Motani vzali
se svou fotograficko-filmovou projekcí do krásné i kruté Namibie. Program byl opět nabitý úžasnými
informacemi.

•

Výlet za pardubickým koníkem - V pondělí 22. 10. po 1. vyučovací hodině odcestovali žáci třetích tříd
do Pardubic, kde se setkali u sochy bratranců Veverkových (vynálezců ruchadla) s paní Olgou Sigid.
Ta měla pro děti připravenou trasu po nejdůležitějších památkách v centru Pardubic i s různými úkoly.

•

1.A a 1.B na cestě do minulosti – První republika - Žáci a žákyně 1.A a 1.B si ve čtvrtek, 25.10.2018,
vyzkoušeli, jak se žilo v dobách minulých. V tento den oba první ročníky přišly v barvách trikolóry –
tedy v tričkách červené, modré a bílé barvy. Pro žáky byla připravena různá stanoviště s úkoly.

•

Projekt „První republika“ - V neděli 28. října oslavila naše republika 100. narozeniny. Na prvním
stupni jsme toto významné výročí také oslavili, a sice v pátek 26. října. V tento den přišly děti do školy
bez učebnic, pouze s psacími potřebami a kdo chtěl, mohl také přijít dobově oblečen. Na začátku dostal
každý desky, do kterých si z jednotlivých stanovišť sbíral materiály a na konci si je do desek nalepil
a vytvořil si tak památku na tento den.

LISTOPAD
•

Burza škol – navštívili 2. 11. 2018 žáci 8. a 9. třídy

•

Veverčák - 7. 11. jsme na naší škole uspořádali tradiční podzimní pohybovou soutěž pro všechny děti
z 1. stupně. Zúčastnilo se asi 120 dětí.

PROSINEC
•
•

Vánoční soutěž ve šplhu Řečany - tři nejlepší „šplhači“ z 1. – 5. třídy reprezentovali naši školu na
Vánoční soutěži ve šplhu v Řečanech nad Labem.
Mikuláš ve škole – Mikulášská nadílka pro žáky 1. i 2. stupně

PŘIPRAVUJEME:
•
•
•
•

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří – 17. 12. 2018, tradiční vánoční tvoření pro všechny.
Tongo – zábavní program pro žáky 1. stupně.
Vánoční kino – představení pro žáky 2. stupně
Vánoční besídky – pro žáky 1. i 2. stupně

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
•

Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá
činnost. Při výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Dostatek
pohybu mají na školním dvorku. Pokud to počasí dovolí, jsou na dvorku každý den. Na procházky chodí
také do obory. V zimě a za špatného počasí hrají hry v tělocvičně. V jednotlivých odděleních vyrábí
různé výrobky, přáníčka a dárky. Celý školní rok si můžete prohlédnout fotografie z činností
jednotlivých oddělení.

•

Vánoční tvoření ve školní družině
Každý rok si děti před vánočními svátky ve svých družinách tvoří dárky a přání, které si odnesou
domů. Vždy si také zdobí chodbu u družin i jednotlivá oddělení.

Mráz vykouzlí ozdoby, sníh popráší stromy,
Ježíšek nadělí dárky a zavoní cukroví.

Příjemné prožití svátků přeje
Základní škola Choltice,
okres Pardubice

Aktuální informace z MŠ Choltice
říjen-listopad 2018
- zvládli jsme v pohodě adaptaci nových dětí do naší MŠ
- podařilo se nám vytvořit nový pohodový kolektiv s 2 novými zaměstnanci (od září máme novou paní
učitelku a asistentku pedagoga)
- pokračuje kroužek anglického jazyka s lektorkou z Pardubic – spokojenost dětí i rodičů
- jezdíme do Solné jeskyně v Pardubicích s našimi nejmenšími, starší děti si báječně užily „sportovní
školičku“ a pro předškoláky probíhá plavecký výcvik v Chrudimi
- pokračujeme ve spolupráci s choltickou knihovnou, kam docházejí 2 skupiny našich předškoláků, Radka
má pro děti vždy připravený krásný program a my tak rozvíjíme tolik propagovanou předčtenářskou
gramotnost
- předškoláci se zapojili do projektu „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“
- za obrovský úspěch považujeme, že se podařilo sehnat klinickou logopedku, která dojíždí pravidelně
v pátek odpoledne do naší MŠ a pracuje s dětmi a rodiči
- 23.10. jsme společně s rodiči prožili moc hezké tvořivé dýňové odpoledne, vydlabané a nazdobené dýně
jsme společně umístili na školní zahradu MŠ, děkujeme všem, kdo se zúčastnili a také za dobrůtky, které
nám zpříjemnili posezení u kávy a čaje
- děti v naší MŠ navštívil Mikuláš, přinesl knížky
- od září jsme si užili 5 divadelních představení
- do výzvy o náměty na školkové logo se zapojila ze 75 rodičů jen paní A. Molková (patří jí velké
poděkování), sešlo se nám celkem 7 námětů a nyní společně diskutujeme nad konečnou podobou a probíhá
rozhodovací proces
- pokračujeme v dobré spolupráci se ZŠ
- těšíme se všichni na Vánoce, Ježíška,volné dny a před vánočními svátky chystáme společné setkání
s rodiči na školní zahradě
Další aktuální informace a fotodokumentaci ze života MŠ najdete na webových stránkách MŠ, které máme
společně se ZŠ Choltice.

Malé vánoční zamyšlení a přání pro každého z Vás

Vánoce: kouzelné slovo, které v nás vyvolává nejrůznější představy - oslavu narození Ježíše Krista,
stresující honičku kolem nákupů vyprazdňující peněženky, velký úklid, cestování na atraktivní místa, pečení
perníčků a cukroví, návštěvu jesliček v kostele, lenošení u pohádek v televizi, procházku do lesa na Štědrý
den, zdobení vánočního stromečku se zpíváním koled…
Vánoce prostě mají úžasnou atmosféru a energii. A já Vám všem přeji poklidné prožití celého adventu, ať si
stihnete v klidu připravit pohoštění pro všechny u štědrovečerního stolu, zavzpomínat na své blízké a přátele,
kteří jsou nebo byli pro Vás důležití, prožití lásky, štěstí, pokojné radosti a spokojenosti.
Za všechny z naší mateřinky Vám přeji, abyste tu energii a pocit spokojenosti měli nejenom o Vánocích, ale po celý
rok 2019

Eva Nevolová

