MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOLTICE
Školní rok 2016/2017 je za námi. Utekl jako voda, tak bych ráda jen alespoň velmi krátce shrnula, jak ho 75
dětí a 12 zaměstnanců prožilo.
Stihli jsme:
- 9 divadelních představení
- 4 výchovné koncerty, nová zkušenost bylo „Bubnování v kruhu“, které bylo pod vedením
profesionálů úžasným zážitkem nejenom pro děti, ale i pro učitelky
- 2 programy s domácími zvířaty
- velký čarodějnický karneval s Honzou Krejčíkem
- dvakrát se vyfotit a udělat radost rodičům
- všechny předškolní děti docházely po celý rok pravidelně na interaktivní tabuli v ZŠ a taky každé
první 2 čtvrtky v měsíci do knihovny, kde pro ně měla R. Zelenková vždy připravený zajímavý
program – velké díky Radce
- 30 dětí zvládlo plavecký výcvik a 50 dětí sportovní školičku
- 2. - 4. 6. proběhl „Zápis do MŠ“ – volná místa jsme bez problému obsadili, nepřijato bylo 11 dětí
- 7. 4. 2017 byl „Zápis do ZŠ“ – do školy odchází 29 dětí z naší MŠ
- celodenní výlet do zámku Karlova Koruna s programem a závěrečnou fotografií dětí, které byly na
chvíli princeznou, rytířem, princem…
- závěrečné besídky s rodiči k ukončení školního roku byly každá jiná, ale určitě potěšily rodiče i
prarodiče
- stihli jsme společně s Trilobitem „Uklidit Česko“ – naši milovanou oboru a přilehlé části, jen nás
moc mrzelo, že rodiče dětí z MŠ se téměř nezapojili
- po loňském úspěchu naší MŠ ve výtvarné soutěži „Školka plná dětí“, kterou pořádala Univerzita
Hradec Králové, jsme se rozhodly letos opět zkusit štěstí a zadařilo se:
Z 3 123 výtvarných prací
se V. Kočová umístila v kategorii 5-ti letých dětí a navíc byly obě paní učitelky z III. oddělení
oceněny za velkoformátové práce
- první integrované dítě z naší školky odchází, pracovalo pod výborným vedením asistentky pedagoga
(byla to pro nás úplně nová zkušenost, ale všem se nám ji podařilo zvládnout a Vanesska je
připravena pro vstup do ZŠ)
- oblíbenému poslednímu spaní s noční hrou v oboře předcházelo předání pamětních listů a rozloučení
s panem starostou a místostarostou
- pohodovou spolupráci se ZŠ a Městysem Choltice
- výbornou spolupráci s knihovnicí Radkou Zelenkovou, která pro naše předškoláky chystala celý rok,
každé první dva čtvrtky v měsíci program a vytvářela tak u dětí lásku ke knihám a probouzela v nich
snad velké budoucí čtenáře 
- v letošním roce bude poprvé MŠ uzavřena během celých hlavních prázdnin, bude probíhat výměna
zářivek v části MŠ a také dlouho plánovaná celková rekonstrukce toalet pro děti I. a II. oddělení, od
září bude naše školička zase o něco krásnější
Ostatní, daleko podrobnější informace z letošního školního roku - z jednotlivých oddělení i
s fotodokumentací najdete na našich webových stránkách.
Přeji vám příjemné letní dny a vám, kteří máte před sebou dovolenou, přeji krásnou dovolenou k nabrání
nových sil.
Vzhůru do vytoužených prázdnin 
Za MŠ Choltice – Eva Nevolová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE
S blížícím se koncem školního roku mi prosím dovolte seznámit Vás s děním na naší škole. V tomto školním roce
se učí ve třinácti třídách 257 žáků, nejen místních, ale i z širokého okolí dojíždějících žáků. K vyučování využíváme
vzdělávací program: Učíme se pro život 4.
SBĚR:
V průběhu celého školního roku se žáci naší školy zapojili do sběru starého papíru, víček, baterií, elektrospotřebičů,
pomerančové a citronové kůry nebo kaštanů. Od listopadu sbíráme také použitý kuchyňský olej.
DĚNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE:
LEDEN
 Lyžařský výcvik - V neděli 15. ledna 2017 po obědě naložil autobus naše žáky u školy
a odvezl do Horních Albeřic na lyžařský výcvik.



Královské korunovační klenoty - Před pololetními prázdninami, v posledním lednovém týdnu
se 5. - 9. třída vydala na exkurzi do pardubického muzea na zámku. Měli jsme jedinečnou šanci vidět kopie
našich královských korunovačních klenotů. Při plnění úkolů z pracovního listu jsme se dozvěděli řadu
zajímavostí o době Karla IV., měli jsme možnost zhlédnout oblečení tehdejší šlechty, vidět archeologické nálezy
mincí z gotického období na Pardubicku nebo si přečíst zajímavosti ze života Arnošta z Pardubic. Nechyběla
ani kopie dokumentu o založení Karlovy univerzity. Pomocí 7 klíčů – vyřešení 7 úkolů- jsme si nakonec
„odemkli“ komnatu, kde byly vystaveny kopie korunovačních klenotů.



Florbalový turnaj - Během měsíce ledna a února probíhala na naší škole v jednotlivých třídách prvního stupně
(1. – 5. ročníky) florbalová utkání, která byla nedílnou součástí florbalového turnaje. Žáci si sami vybírali své
kapitány, spoluhráče a také svoji herní taktiku. V každé třídě bylo také několik fanoušků, kteří vytvářeli tu
pravou sportovní atmosféru ve školní tělocvičně.
Školní turnaj ve florbalu - Ve středu 25. ledna jsme měli v choltické tělocvičně opět sportovní hody. Hrálo se
ve skupinách a dále o umístění. Všichni zúčastnění nejenom hráli, ale také fandili, čímž vytvořili parádní
atmosféru celého turnaje.



ÚNOR



V úterý 7. února jsme se s žáky osmé třídy zúčastnili Technohrátek ve Středním odborném učilišti v
Třemošnici. Byl připraven celodenní program, který nás zavedl do dílen místního učiliště. Naši žáci si

zasoutěžili v praktických i vědomostních dovednostech. Po dopolední praktické části byla na pořadu vědomostní
část, ve které jsme zvítězili a do školy si přivezli jahodový dort.



Turnaj ve vybíjené - vybíjená je u nás na vrcholu pyramidy, a proto jsme ve středu 15. února ve velké
tělocvičně uspořádali další turnaj. Tentokráte se přihlásilo šest smíšených družstev, která hrála v sestavě 6+1.
Plná tělocvična si užila pěkných a dramatických utkání, ale i gest fair-play. Turnaj se opět vydařil a již se těšíme
na jeho další pokračování.



Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století - Dokázat, aby se dnešním žákům lačnícím po akci,
technice a virtualitě líbilo divadelní představení, není vůbec jednoduché. Přesto se to opět povedlo, a to
vrchovatou měrou, protagonistům Divadélka pro školy z Hradce Králové. Odlehčenou formou, humorem i
vtažením konkrétních žáků do děje udělali klasiku stravitelnější a zajímavější. Nebavili se jen žáci 7. - 9. třídy,
ale i učitelé.

BŘEZEN
 Okrskové finále v basketbalu v Přelouči - 2. 3. jsme vyrazili i s družstvem dívek. Nemáme na škole jediného
aktivního basketbalistu nebo basketbalistku, ovšem chuť do tohoto sportu nám nechybí.




Soutěž Matematický klokan 2017 - Dne 17. 3. 2017 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan ve 2.
– 9. ročníku.
Školní turnaj ve stolním tenisu – odehrál se ve středu 22. března.

DUBEN
 Soutěž hry na keyboard - Považská Bystrica - Žáci ZUŠ Přelouč – Veronika Mňuková, Ema Ryšavá, Natálie
Faltysová a Radim Kostečka se zúčastnili 11. dubna 10. ročníku hry na keyboard
v Považské Bystrici. Na soutěž přijelo třiatřicet základních uměleckých škol z Čech, Moravy
a Slovenska. Žáci po půlroční přípravě zahráli ve velké konkurenci výborně. Porota ohodnotila naše výkony
diplomy za bronzové umístění v jednotlivých kategoriích.
 Barevný den - Tak takhle jsme se vybarvili! Na velikonoční Škaredou středu 12. 4. jsme byli barevní podle tříd
a celý den jsme si báječně užili.



Kam po škole? To byla otázka, na kterou nám mohla odpovědět návštěva Technohrátek v SOU zemědělském
ve Chvaleticích. Konala se ve středu 12. 4. a zúčastnilo se jí 10 škol. V dopoledním bloku si chlapci z osmé
třídy mohli vyzkoušet výrobu hrací kostky, dotvoření kovové růže, výměnu pneumatiky u osobního automobilu,
zapojení prodlužovacího kabelu vleku, spojování vodovodního potrubí a nakonec jízdu na traktoru. Vyzkoušeli
si tedy práci zámečníka, kováře – klempíře, instalatéra, automechanika a řidiče. Poté následovala vědomostní
soutěž Hej ty, víš to? Celkově jsme se umístili na 5. místě. To, že jsme se neumístili na předních místech, nás
sice mrzelo, ale přijeli jsme si prohlédnout střední školu a vyzkoušet si řemesla. A to se nám povedlo.



Choltické muzicírování - Ve čtvrtek 20. dubna se zúčastnilo 40 žáků 1. stupně a svým velmi pěkným
vystoupením nás potěšilo i 14 předškoláků z MŠ Choltice s paní učitelkou. Na akci se přišli podívat také někteří
rodiče, paní ředitelka, pan učitel ze ZUŠ Přelouč a naše paní učitelky 1. - 4. třídy.



Maraton čtení tatínků - 21. 4. 2017 se konal již třetí ročník. Znovu jsme se setkali s ochotou
27 tatínků přijít a chvíli číst celé třídě zbrusu nový příběh. Během dvou vyučovacích hodin
se od prvních do pátých tříd nesly knižní příběhy. Přestávku jsme využili k pohoštění, abychom tatínkům
vyjádřili alespoň malé díky za jejich čas. Děkujeme a těšíme se na další ročník!





Okresní kolo ve vybíjené v Moravanech - Velký úspěch našich děvčat! Ve čtvrtek 21. dubna hrála okrskové
kolo ve vybíjené v Přelouči. Po mnoha letech se nám podařilo postoupit do okresního kola, které se konalo
v Moravanech 25. dubna. Bohužel jsme se dostali do skupiny, jež hrála venku. Počasí nám moc nepřálo – bylo
chladno a foukal vítr, ale i tady se dívky snažily. Umístily se na 7. místě. Poděkování za vzornou reprezentaci
naší školy patří těmto dívkám: z 5. třídy – Elen Dvořákové, Andree Piskačové, Monice Suchochlebové, z 6. třídy
Tereze Bačkovské, Romaně Halbichové, Lindě Janouškové, Anetě Lejhancové, Natálii Koláčné, Evě
Nevečeřalové, Denise Prokopové, Nikole Zemanové. Rádi bychom také poděkovali Sdružení rodičů za finanční
pomoc.
McDonald cup v Přelouči - V úterý 25. dubna jsme se zúčastnili s naším fotbalovým mužstvem tradičního
turnaje v Přelouči. Turnaj byl vypsán pro chlapce ze 4. a 5. tříd.



Karneval s Honzou Krejčíkem – 28. 4. 2017 opět navštívil po roce naši školu a tentokrát přijel
s dvouhodinovým karnevalovým programem. Znovu byl skvělý a 170 dětí MŠ Choltice i naše prvostupňové
děti bavil novými nápady, tancem, zpěvem, soutěžemi a hrami, do kterých zapojil
i paní učitelky. Všechny děti si společnou zábavu báječně užily a masky nechtěly odložit ani na oběd. Kdo chtěl,
mohl se s Honzou Krejčíkem v závěru i vyfotit.



Turnaj smíšených družstev v basketbalu - ve čtvrtek 28. dubna jsme odehráli ve velké tělocvičně. Na
soupisce bylo vidět hlavně naše děvčata, ale kluci se tentokráte zdrželi – nehráli a o moc přišli. Turnaj byl
odehrán v přátelském sportovním duchu a po příjemném odpoledni se všichni zúčastnění mohli těšit na
vyhlášení výsledků.



Spolupráce s knihovnou - Během dubna a května žáci 5. - 9. třídy postupně navštívili místní knihovnu, kde
pro ně knihovnice Radka Zelenková připravila čtenářské lekce. Besedy měly za úkol motivovat ke čtení krásné
literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známé osobnosti, knížky či témata světové i české literatury.
Doplňují výuku literární výchovy a podporují čtenářskou gramotnost.



Matematická soutěž Pangea - Organizátoři mezinárodní matematické soutěže Pangea si dávají za úkol propojit
a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 41 190
žáků, z toho 1 923 z Pardubického kraje. Z naší školy se do matematického klání zapojili žáci 4., 5. a 6. ročníku.
Nejlepšího umístění dosáhla Aneta Lejhancová z 6. třídy. Postoupila do národního kola, které se konalo 5.
května v Praze.

KVĚTEN
 Přírodovědná poznávací soutěž - 2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Zúčastnilo
se 26 žáků od 3. do 9. třídy. 3 nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola, které proběhlo 7. června
v Pardubicích.
 Besídka ke Dni matek - Na druhou neděli v květnu připadá svátek Den matek. Letos jsme se rozhodli, že
maminkám k svátku připravíme dárek v podobě besídky. Oslavili jsme maminky již ve středu 3. 5. od 16.00
hodin. Velká tělocvična naší školy se změnila v divadelní sál a žáci 1. - 4. třídy se stali herci, herečkami,
recitátory, hudebníky, zpěváky, zpěvačkami, tanečníky a tanečnicemi. Paní učitelky se změnily v pořadatelky a
režisérky a pan školník byl hlavní zvukař a kulisák. Odměnou nám všem byla hojná účast maminek, babiček,
tatínků, sourozenců a ostatních diváků. Věříme, že pomyslná kytička v podobě kulturního vystoupení, maminky
potěšila. Všem patří velký dík za účast a věříme, že se z této akce stane pěkná tradice.



Z pohádky do pohádky - V úterý 9. května nezasedli žáci 1. B do lavic jako ostatní děti, ale sešli se v 9 hodin
v penzionu U Kozlů v Horním Bradle, kam je přivezli rodiče na relaxační pobyt.



Český den proti rakovině 2017 - Velmi si vážíme pomoci při sbírce v boji proti rakovině,
která se konala 10. 5. 2017. S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 17 092,- za 669 ks
prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 25,50 Kč na kytičku. Velké
díky patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky o
konání sbírky, tak uvolnění 7 žáků 9. třídy a 1 žáka 4. třídy k prodeji kvítků v obci a ve
škole.
Ukázka dravců záchranné stanice Seiferos - 11. května ožil náš školní dvůr – zaplnili ho dravci ze záchranné
stanice Seiferos. Mohli jsme spatřit naši nejmenší sovičku (kulíška nejmenšího), ale také supa. Celkem jsme
viděli přes 20 zástupců dravců a sov. Dravci předvedli různé způsoby lovu.
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků - 11. května jsme se zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
Akce proběhla na koupališti Cihelna v Pardubicích. Jejím organizátorem byl Český červený kříž Pardubice.
Jako v předešlém, tak i v letošním roce jsme se umístili na druhém místě. Bodový rozdíl mezi vítězi a naším
družstvem nebyl velký. Mnohem důležitější je, že se podařilo „zachránit“ všechny zraněné a že jsou aktéři





připraveni pomoci lidem v nouzi. Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. třídy: Pavel Jirásek, Tomáš Nedvěd,
Michaela Hušková, Adriana Skálová a Barbora Patočková. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.



Výchovný koncert – 17. 5. 2017 pro žáky 2. stupně připravila Komorní filharmonie Pardubice.



Prvňáčci v knihovně - Na konci školního roku mají prvňáčci před sebou slavnostní „Pasování na čtenáře“,
ještě dříve než k této události dojde, navštívili postupně 1. A i 1. B místní knihovnu. 1. A ve čtvrtek 18.
května a 1. B o týden později 25. května. Paní knihovnice Radka Zelenková připravila pro malé čtenáře
pěkný program o jaru, četla jim knížku o špačkovi Kamilovi a vyzkoušela děti, jestli poznají zástupce ptačí
říše, které jim promítala. Na závěr si děti ještě poslechly příběh o záchraně nalezené veverky. Doufáme, že z
našich prvňáčků budou častí návštěvníci choltické knihovny.



Okresní finále v softballu v Pardubicích - čtvrtek 18. 5. 2017. Po maratonu 10 utkání jsme obsadili poslední
– páté místo. Systém turnaje byl proti minulým letům upraven, takže se zápasy nedohrávaly a výsledky většinou
platily po třetí směně. Naši školu vzorně reprezentovali tito hráči: Tomáš Bulavčák, Matěj Kubín, Petr Kroužel,
Šimon Hrdý, David Kuchařík, Jakub Homola, Jan Piskač, Filip Šanda a Jan Popovič.



Výlet 3. tříd do ZOO ve Dvoře Králové - V úterý 23. 5. 2017 se vydali výletníci a výletnice z 3. A a 3. B na
cestu do ZOO ve Dvoře Králové.



Právo pro každý den - Stalo se již tradicí, že se naši žáci každoročně účastní soutěže v oblasti právních
vědomostí a nejinak tomu bylo i letos. Školní kolo této soutěže proběhlo v pondělí 24. 4. 2017 za účasti žáků
8. a 9. třídy naší školy. Následoval již 13. ročník oblastního kola této soutěže. Soutěžní klání proběhlo v
Občanské záložně v Přelouči 12. 5. 2017 za účasti 7 družstev škol z nejbližšího okolí. Družstvo žáků 9. třídy
(složení: Dvořáková, Kuchařík, Homola, Kavková) se umístilo na krásném, leč nepopulárním 4. místě. Žáci
8. třídy (složení: Dvořák, Hrdý, Jirásek, Karabcová) překvapili a patřilo jim místo 1., nejvyšší.

Letošní soutěžní klání vyvrcholilo i tentokrát krajským kolem, které se odehrálo 24. 5. 2017 v krásných
prostorách Městského muzea v Chrudimi. Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo žáků 8. třídy. Ani
tentokrát se žáci nenechali zahanbit. Ve velké konkurenci soutěžních družstev nejen ze základních škol, ale už
také z žáků nižšího stupně gymnázií nám patřila šťastná 7.



Turnaj našich žáků a žákyň ve vybíjené - Ve čtvrtek 25. května jsme uspořádali školní turnaj ve vybíjené
smíšených družstev. Vedlo nás k tomu to, že vybíjená je otevřená pro co největší počet chlapců a dívek naší
školy. Naše kluky a děvčata to prostě baví :-). Dále jsme si chtěli připomenout atmosféru z minulého turnaje.



Výlet 1. A na zámek Potštejn - dne 30. 5. 2017



Literární a výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ - Přimět dnešní generaci žáků číst poezii je opravdu oříšek. A
což teprve nějakou báseň sami napsat! Ale když se chce, všechno jde. Důkazem toho je 3. místo v krajském
kole literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, které obsadil náš žák Ladislav Spálenský z 8. A.

ČERVEN



Bubnování v kruhu - Super, sranda, hustý, síla, nadšení, zážitek, zábava- těmito slovy hodnotili žáci bubenický
program, který proběhl na naší škole ve čtvrtek 1. 6. a v pátek 2. 6. Děti tak dostaly malý dárek ke Dni dětí a
opravdu si ho užily.



Dětský den – čtvrtek 1. 6. 2017 - Krásné počasí, spousta smíchu a radosti. To byl letošní Dětský den na našem
1. stupni. Nápadité kresby zdobily chodníky před školou a děti si sdělovaly dojmy z netradičních 9 soutěží,
které pro ně byly připraveny na fotbalovém hřišti. Ve třídách své vyhrané žetony děti vyměnily za barevné
hrnečky, míčky a prstové maňásky. Také paní kuchařky přispěly výborným obědem. Děkujeme také SRPŠ za
finanční podporu celé akce.




6. 6. 2017 – Výlet 5. A a 5. B: zábavní park Bongo, Brno
Pasování na čtenáře - Tradice oslavit umění čtenářských dovedností letos čekala v úterý 6. června
na žáky 1. A a 1. B na Malém zámku. Sešli jsme se v hojném počtu za účastí rodičů i prarodičů. Byli jsme mile
překvapeni malou divadelní scénkou, kterou připravila Radka Zelenková s dětmi z Trilobitu.



Školní olympiáda 1. stupeň - Dne 12.6. se všichni žáci 1. - 4. ročníku zúčastnili školní olympiády. Tato akce
se konala pod záštitou městyse Choltice, velmi tedy děkujeme za finanční příspěvek, který byl použit na
odměny. Žáci za krásného slunečného dne soutěžili v těchto disciplínách: vytrvalostní běh, běh na 60 m, hod
kriketovým míčkem, hod medicinbalem, skok do dálky, skok z místa. Výsledky se vyhodnocovaly v rámci
jednotlivých tříd a v rozdělení na dívky a chlapce.




Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 15. 6., přičemž krásné medaile za 1. - 3. místa a gratulace
k umístění dětem rozdával pan starosta městyse Choltice, Tomáš Bolek. Celkem bylo rozdáno 72 medailí a 72
diplomů, které udělaly radost našim vítězům. Moc se všichni těšíme na další školní olympiádu, kde budou děti
opět „bojovat“ o místa na stupni vítězů.
13. 6. 2017 – Výlet 6. A: lom Velká Amerika, hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně
Bezpečnostní a zabezpečovací složky ČR, POKOS - Ve středu 14. června jsme měli ve škole hned dvě
akce, které ukázaly naši součinnost s bezpečnostními a zabezpečovacími složkami České republiky. Ráno u
nás ve škole hořelo a přijeli hasiči a v součinnosti několika jednotek požární ochrany byl likvidován požár ve
druhém patře školy. Simulace byla i se žáky a paní učitelkou, které měli hasiči za úkol dostat z dosahu požáru.
Plán taktického cvičení jednotek z okolí Choltic se vydařil a evakuace žáků proběhla v rychlosti a
organizovaně. Vše jsme zdokumentovali.

Druhou akcí, která potom navazovala, byla předváděcí akce vojáků 43. výsadkového praporu Chrudim. Vojáci
vytvořili stanoviště, které si po skupinách žáci prohlíželi a mohli si i osahat jednotlivé zbraně a výzbroj. Největší
úspěch mělo vozidlo Kajman v plné zbroji, které bylo žáky stále obsypáno. Na závěr nám vojáci předvedli i
bojovou ukázku, která se setkala s velkým ohlasem.



Projekt: Cestou pohádkových hrdinů - V pátek 16. 6. prošly děti z 1. - 5. ročníku pohádkovým projektem v
tzv. pohádkových dílnách. Třída mohla celkem splnit až 80 úkolů v tzv. aktivitách na lavicích, body – pecky se
sčítaly třídě jako celku.



Ozdravný pobyt 2. A, 2. B, 4. A - V pondělí 19. 6. byl zahájen ozdravný pobyt druhých tříd a čtvrté třídy v
Bartošovicích v Orlických horách.



Kino Heřmanův Městec – 28. 6. – pro žáky 2. stupně, 29. 6. pro žáky 1. stupně.



Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017 – 30. 6. 2017

Školní družina
Děti opět v tomto roce navštěvují 4 oddělení. V každém oddělení mají děti možnost aktivního odpočinku.
Mohou hrát různé stolní hry, postavit si stavby z dřevěných kostek, nebo ze stavebnic Cheva a Seva. Při
výtvarných činnostech malují pastelkami, vodovými a temperovými barvami. Sportovní vyžití jim umožňuje
pobyt na školním dvoře. Chodíme také na vycházky do obory. V zimě a za špatného počasí navštěvujeme
tělocvičnu. V jednotlivých odděleních tvoříme různé výrobky, přáníčka a dárky.



Družinový výlet – Muzeum lidových staveb v Kouřimi - Ve čtvrtek 13. dubna jsme nasedli do autobusu,
který nás odvezl do Kouřimi. Měli jsme dva cíle. Prvním cílem bylo projití naučné stezky Stará Kouřim, naším
druhým cílem byl skanzen.



Školní dvůr - Všem se nám letošní průběh zimy líbil. Tolik sněhu dlouho nebylo a dokonce jsme si užili i veliké
mrazy. Netrpělivě jsme už očekávali nástup jara. Na dvorek jsme koupili nové hokejky na florbal a fotbalistům
nové sítě do branek. Školní dvůr navštěvujeme denně. Při pěkném počasí se chystáme i na vycházky do choltické
obory.



Březen – měsíc knihy ve školní družině - Celý měsíc jsme si povídali o knihách. Každý si přinesl svoji
oblíbenou knihu a všem nám vyprávěl její obsah. Potom podle svojí knihy každý namaloval obrázek. U
krokodýla jsme si nakonec připravili malou výstavku knih a obrázků. Součástí byla i návštěva knihovny, kde
jsme měli domluvený program. Paní knihovnice Radka nám připravila lekci čtenářské gramotnosti, podle knihy
Pavla Brycze Dětský zvěřinec. Všichni plnili zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem. Na konci nás čekala
sladká odměna. Návštěva se nám moc líbila a určitě se do knihovny vypravíme znovu.



Družinový kalendář - Letošní školní rok tvořila družina společně „Kalendář svýma očima“. Děti si se svojí
vychovatelkou zvolily měsíc v kalendáři. Vše ostatní už záleželo na jejich fantazii, představivosti a nápadech.
Při tvoření mohly použít různé výtvarné techniky, materiály a pomůcky.

Z činnosti kroužků
 Okresní kolo soutěže o ZST - Dne 28. 5. 2017 se členové mysliveckého kroužku zúčastnili okresní soutěže o
ZST. I přesto, že s námi nemohl jet náš kamarád a milovník přírody, který v loňském roce postoupil na celostátní
kolo o ZST, se naši žáci choltické školy umístili na krásných místech. Zásluhou nejmladšího člena soutěže
Karolínky Kubelkové jsme získali krásné 3. místo v mladší kategorii od první do páté třídy. Členové
mysliveckého kroužku soutěžili z vědomostí, kynologie, botaniky, poznávaní zvěře, naučné stezky kde musely
děti poznávat rostliny a byliny, a projít závěrečným vědomostním testem z historie, zdravovědy, kynologie,
popisu zvěře a krmných zařízení.



Sportovní hry - Tak jako vloni a předloni, i letos měli žáci 1. – 4. ročníku možnost navštěvovat kroužek
„Sportovní hry“. Letos tuto nabídku využilo v 1. pololetí 17 chlapců a děvčat a ve 2. pololetí 18. Od října do
května jsme pak společně každou středu trávili 1 hodinu většinou v malé tělocvičně. Během roku jsme vystřídali
všechny možné pohybové aktivity: honičky, hru „Na třetího“, hru „Na lišky a zajíce“, hru „Na jelena“, šplhali
jsme, skákali na švédskou bednu nebo na kozu, cvičili jsme na žebřinách i na kruzích, zdolávali jsme „opičí
dráhy“ a pilovali jsme kotouly. K nejoblíbenějším hrám samozřejmě patřil florbal a vybíjená.



Baltík je programovací jazyk určený především k výuce programování na základních
a středních školách, tedy hlavně pro děti a mládež. Na rozdíl od jiných programovacích jazyků se v nástrojích
rodiny Baltík neprogramuje pomocí textových příkazů, ale textové příkazy jsou nahrazeny ikonkami. Na naší
škole jsme se začali s tímto programem seznamovat v tomto školním roce. V současnosti máme na kroužku 4
žáky. Scházíme se jednou za 14 dní, vždy na dvě hodiny. Programovat se učíme na různých hrách, např. tvoříme
program na hlídání oveček v ohradě, vysvobození princezny, připravujeme program na sčítání.



Pohár vědy POLARIS 2017 - I letos se Všeználci zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy POLARIS 2017.
Mají za sebou 3 kola, kde zkoumali zrcadla, souhvězdí, planety, těžiště, třídění odpadu, tvořili vozítka poháněná
balonkem, chobotničku přítulničku apod. Držte nám pěsti v posledním kole, kde je hlavní téma počasí a
pranostiky. Sledujte a zaznamenávejte s námi předpovědi a skutečné počasí.



Keramický kroužek 2016-2017 - Opět začal od října kroužek keramiky. Letos se přihlásilo 41dětí. Děti byly
rozděleny do 3 skupin. Celý rok tvořily výrobky, které si potom odnesly domů. Vyrábíme i dárečky pro budoucí
prvňáčky, pro učitele ZUŠ Přelouč a na některé akce, které pořádá městys Choltice.

