Základní škola Choltice, okres Pardubice
S blížícím se koncem kalendářního roku mi prosím dovolte
seznámit Vás s děním na naší škole.
V tomto školním roce učíme v šestnácti třídách 316 žáků.
K vyučování využíváme vzdělávací program: Učíme se pro život.
DĚNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE:
ZÁŘÍ
• 2. 9. 2019 – Slavnostní zahájení školního roku - tentokrát vzhledem k nepříznivému počasí proběhlo
v tělocvičně ZŠ.
• 11. 9. 2019 – Technohrátky na SŠ stavební v Rybitví, zúčastnili se zájemci z 9. třídy.
• 16. 9. 2019 – Vitamínový den – pro žáky 1. a 2. stupně, žáci se dozvěděli, jak by měla vypadat zdravá
svačinka, seznámili se s některými druhy cizokrajného ovoce. Nakonec byla připravena ochutnávka.
• 20. 9. 2019 – Chovatelská a zahrádkářská výstava ve Svinčanech – zúčastnili se žáci 1. i 2. stupně.
• Abeceda peněz - třída 4. B se zapojila do projektu České spořitelny na podporu finanční gramotnosti
dětí. Žáci v programu vymyslí svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně zrealizují.
Podnikatelským plánem může být cokoliv, co dětem představivost dovolí - pečení perníčků, koláčů,
pletení náramků, vytváření drobných dárků. Je třeba rozpoznat tu správnou příležitost a uskutečnit ji.
Třída od České spořitelny obdrží počáteční kapitál, který po uskutečnění jarmarku musí vrátit. Na
jarmarku, který se uskutečnil 9. 12. odpoledne v ČS Přelouč, žáci své výrobky prodávali. Výdělek
z akce může třída využít dle libosti: na zaplacení společného výletu, darovat na dobročinné účely, atd.
• 24. 9. 2019 navštívila třída 4. B pobočku ČS v Přelouči. Seznámili se s prostředím banky, počítali
peníze, vybírali peníze kartou z bankomatu a dověděli se mnoho zajímavého z oblasti finanční
gramotnosti.
• 27. 9. 2019 v Pardubickém deníku v seriálu Jak jsme žili v Československu vyšel článek o historii
vzdělávání a Základní školy v Cholticích.
ŘÍJEN
• 1. 10. 2019 Beseda s nevidomým lektorem - žáci čtvrtých ročníků se setkali s nevidomým lektorem
a tyflografem panem Lukášem Tremlem. Setkání zprostředkovala paní Radka Zelenková. Žáci strávili
dvě smysluplné hodiny živým rozhovorem na téma, jak můžeme prospět
nevidomému nebo slabozrakému člověku při přecházení vozovky a přitom ho
příliš naší pomocí nevyděsit. Dověděli jsme se, jak se rozlišují základní zrakové
vady a dokonce jsme si pomocí speciálních brýlí mohli vyzkoušet, jak takový
člověk vnímá svět. Zkoušeli psát poslepu do speciální tabulky, hmatem hledali
slepecký text, seznámili se s technickým zázrakem "mluvící krabičkou".
• Bílá pastelka - Ve středu 16. října se uskutečnila na naší škole již tradiční
akce "Bílá pastelka". Jedná se o veřejnou sbírku pořádanou Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR.
• 24. – 25. 10. 2019 – Diashow Motani další velmi pestrá fotograficko-filmová
projekce manželů Motani, kterou zhlédli žáci 2. - 9. třídy.
• 31. 10. 2019 – Punkevní jeskyně a propast Macocha – exkurzi do Moravského krasu podnikli
se svými vyučujícími žáci šestých tříd.
• Projekt: Záložka do knihy spojuje školy – V letošním školním roce se naše škola opět rozhodla
zapojit do projektu: Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je propojit české a slovenské školy,
respektive jejich žáky, na základě tvorby záložek a možná navázat i další spolupráci a nová přátelství.
Byla nám přidělena Základní škola Jánošovka, Čierny Balog, která se nachází na středním Slovensku
v Bansko-bystrickém kraji. Do tvorby záložek se zapojili žáci z prvního i druhého stupně v rámci
výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Vyrobené záložky jsme poté zabalili a poslali s drobnými
dárečky a pozdravy kamarádům na Slovensko, na oplátku jsme zase my obdrželi krásné záložky a
pozdravy ze Slovenska. Tvorba žáky bavila, vytvořili spoustu krásných a nápaditých záložek a podle
zpráv víme, že se líbili i v místě doručení. Těšíme se na další spolupráci.

LISTOPAD
• 1. 11. 2019 – Burza škol – žáci 8. a 9. ročníků navštívily výstavu SŠ, SOŠ, VOŠ, SOU, která proběhla
v pardubickém Ideonu. Měli možnost získat potřebné informace o školách a oborech, ve kterých
mohou pokračovat ve studiu po ukončení ZŠ.
• 7. 11. 2019 – Ležácké veršování - šestý ročník celorepublikové přehlídky mladých recitátorů proběhl
v památníku pietního území Ležáky. Recitační soutěž se pořádá u příležitosti Dne válečných veteránů
a má též připomínat tragický osud Lidic a Ležáků. Hlavním cílem je ale setkání v přátelské atmosféře,
podpora kladného vztahu k literatuře a mateřskému jazyku a inspirace výkony ostatních soutěžících i
profesionálních herců, kteří každoročně zasednou v porotě. Naše škola letos vyslala 4 odvážlivce Simonu Gizovou, Nelu Kolářovou, Adama Vejnara a Matěje Mládka. Ve velké konkurenci obstáli se
ctí a Matěj dokonce obdržel zvláštní cenu poroty. Moc gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci
školy.
• 8. 11. 2019 – Houby – přednáška p. Malého pro žáky 1. a 2. stupně.
• Hledáme mladého grafika Pardubického kraje – Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
vyhlásila v říjnu 1. ročník této soutěže. Záštitu nad soutěží převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady
Pardubického kraje zodpovědný za školství. Žáci měli za úkol vytvořit výtvarné dílo na téma: „Život
v síti“. Byly osloveny všechny školy v Pardubickém kraji. Do soutěže se přihlásilo 120 žáků se svými
výtvory, nakonec komise hodnotila kolem 80 prací. Z naší školy se do soutěže přihlásilo 6 žáků z 8. a
9. třídy.
12. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení celé soutěže, které probíhalo
v tělocvičně Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč za přítomnosti představitelů kraje, města
a samozřejmě školy. Velké gratulace patří: Gizové Simoně a Kolářové Elišce, které byly oceněny mezi
20 nejlepšími grafiky Pardubického kraje. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších
úspěchů.

•

15. 11. 2019 – RideWheel zpátky do školy – biková adrenalinová moderovaná show. Do školy přijeli
dva sympatičtí mladíci a ve velké tělocvičně s dětmi probrali zásady bezpečného chování v silničním
provozu, správné vybavení jízdního kola, správné oblečení, ale i dopravní značky
a dopravní předpisy. Kromě toho jsme byli svědky úžasných výkonů na cyklotrialových kolech
a na jednokolce.

•

18. – 21. 11. 2019 VZPoura úrazům - Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s originálním projektem
VZPoura úrazům, zaměřeným na prevenci dětských úrazů a nehod. Projekt je založen na edukačních
setkáních žáků základních a středních škol s hendikepovanými pracovníky VZP. Tito lidé jsou sami
po úrazu upoutáni na invalidní vozík nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Z vlastní
zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění, a dokáží svou
zkušenost předat dětem. Naši školu navštívili v týdnu od 18. 11. do 21. 11. čtyři zástupci tohoto týmu.

V tomto termínu se na besedách s nimi vystřídali žáci celé školy a vyslechli si jejich životní příběhy.
Doufejme, že si jejich zkušenost vezmou k srdci a budou se v silničním provozu i jinde chovat
bezpečně.

PROSINEC:
• 2. 12. 2019 – Šachový turnaj – žáci ZŠ Choltice se zúčastnili Šachového přeboru v Pardubicích
na krajském úřadě v sále Jana Kašpara. Naši školu reprezentovaly dva týmy. Ve velké konkurenci
šestnácti družstev skončil první tým na krásném pátém místě a druhým tým na místě jedenáctém.
• 5. 12. 2019 – Mikuláš ve škole – Mikulášská nadílka pro žáky 1. i 2. stupně
• 6. 12. 2019 – Vánoční soutěž ve šplhu - tři nejlepší „šplhači“ z 1. – 5. tříd opět odjeli na Vánoční
soutěž ve šplhu do Řečan nad Labem. Naše škola suverénně ovládla kategorii „Chlapci 1. třída“,
ve které žáci z 1.B obsadili první tři místa.
• 9. 12. 2019 – Listování – ve spolupráci s knihovnou Městyse Choltice proběhl v kině v Heřmanově
Městci program pro žáky 1. a 2. stupně. Herci představili žákům formou scénického čtení knižní
novinky.
• 11. 12. Vánoční dílna a Den otevřených dveří – 1. a 2. stupeň ZŠ.
• 19. 12. 2019 – Tongo – výlet 1. stupeň
• 19. 12. 2019 – Vánoční kino – představení pro žáky 2. stupně
• 20. 12. Vánoční besídky – pro žáky 1. i 2. stupně
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školním roce 2019-2020 navštěvuje školní družinu 115 dětí. Děti jsou opět rozděleny do 4 oddělení.
V každém oddělení je jim nabízena výtvarná a tvořivá činnost. Děti hrají hry pro upevnění kolektivu,
ale i pro zábavu. Za příznivého počasí navštěvují školní dvůr. Spolupracují také na různých akcích
s Knihovnou městyse Choltice. V jednotlivých odděleních vyrábí různé výrobky, přáníčka a dárky.
Zdobí si také chodbu u družin i jiné části školy.

„Přichází vánoční čas,
venku poletují první vločky,
mráz zdobí okna,
doma voní jehličí, kapři odplouvají za
svým osudem,
a děti se těší na dárky“.
Příjemné prožití svátků přeje
Základní škola Choltice, okres
Pardubice

Aktuální informace z MŠ Choltice
říjen-listopad 2019
 zvládli jsme v pohodě adaptaci nových dětí do naší MŠ
 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“
 - pro předškoláky bude od ledna 2020 plavecký výcvik v Chrudimi a letos pro druhou skupinu
i v Přelouči
 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 jsou opět zapojeni do projektu „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na
školu“
 klinická logopedka dojíždí pravidelně v pátek odpoledne do naší MŠ a pracuje s dětmi a jejich
rodiči při nápravě řeči
 podařilo se nám zapojit do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a získat pro
naši MŠ dotaci ve výši 484.635 Kč na období 1.9.2019 -31.8.2021, které využijeme pro
zkvalitnění podmínek a práce naší MŠ
 děti v naší MŠ navštívil Mikuláš, přinesl fotografie, vstupenky do Pekla Čertovina a čertovský
perník
 od září jsme si užili 5 divadelních představení a 3 celoškolkové společné dopolední pátky,
které máme rádi my zaměstnanci i děti
 pokračujeme v dobré spolupráci se ZŠ
 těšíme se všichni na Vánoce, Ježíška, volné dny a před vánočními svátky chystáme společné
setkání s rodiči
Další aktuální informace, naše plány na nový rok a fotodokumentaci ze života MŠ najdete na
webových stránkách MŠ.

Sněhové vločky se snáší k zemi, mráz si venku pohrává s větvičkami na stromech, chybí už
jen pár stran v kalendáři, nastal vánoční čas. Stromek se těší na nový kabát, do něhož se
zahalí. „Co bude pod ním?“ To smíme hádat, než se dárky rozbalí… Ale Vánoce to nejsou
jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí.
Požehnané Vánoce a v novém roce 2020 jen to nejlepší přeje za všechny zaměstnance naší
mateřinky Eva Nevolová

