
Škola není jen u čení… Okénko do naší školy – ZŠ Choltice  

Kulturní okénko I. i II. stupn ě ZŠ 

Nový školní rok  zahajujeme před budovou naší školy. Konec září je spojen s návštěvou 
chovatelské a zahrádká řské výstavy ve Svin čanech . V hodinách připomeneme 
Halloween  a na blížící se vánoční svátky nás tradičně upozorňuje Mikuláš se svou 
čertovskou družinou . Vánoční dílna, výstava betlém ů na Choltickém zámku, Zpívání u váno čního stromu a 
koncerty  na půdě školy, které připravují učitelé ZŠ a ZUŠ, atmosféru Vánoc dokreslí. Poslední den v roce, který děti 
stráví v prostorách školy, je ve znamení vánočních besídek. 
Se začátkem nového kalendářního roku k nám přichází vždy něco nového – k Zápisu  naši budoucí prvňáčci.  
V průběhu roku nikdy nevynecháme výstavy , které připravuje městys Choltice a knihovna, připomínající významná 
výročí, tradice a zvyky. Letos byl organizován společný projekt na téma Komiksy . 
Choltický časostroj 2013 – tematickou hru o historii Choltic pro nás hned v září připravila knihovna městyse Choltice 
a sdružení Trilobit. 
Velikono ční dílna připomene příchod jara. 
Blížící se konec roku ohlašují výlety jednotlivých t říd a filmová p ředstavení  v kině v Heřmanově Městci. 

A co dalšího jsme z kulturní oblasti absolvovali?  

• Divadelní představení VČD Pardubice – Charleyova teta  (žáci 5. – 9. třídy). 
• Vystoupení našich i zahraničních folklorních soubor ů. 
• Výchovný koncert  – p. Hrabě, účastnili se žáci 1. i 2. stupně 
• Cestovatelská p řednáška o Madagaskaru  – kino Heřmanův Městec 
• Vystoupení divadla Slune čnice  – muzikály jak je známe i neznáme. 
• Koncert Pardubické filharmonie. 
• Street dance  – taneční studio TIMEDANCE připravilo pro žáky praktickou výuku v rytmu moderního tance. 
• Seiferos  – pracovníci záchranné stanice představili žákům ZŠ a MŠ některé druhy dravců. 

I. stupe ň: Kulturní a společenské akce 

• Literární pásmo s autorkou dětských knih – spisovatelkou Jitkou Vítovou 
• Návštěva dvou filmových představení – kino Heřmanův Městec 
• Výchovný koncert hudebníka a skladatele p. Hraběte 
• Vystoupení mezinárodních tanečních souborů 
• Návštěva výstavy Betlému 
• Výchovný koncert – muzikály 
• Návštěva dvou divadelních představení 
• Slušné chování – přednáška s aktivním zapojením žáků 
• Pasování prvňáčků na čtenáře 
• Choltické muzicírování 
• Prodejní výstava knih 
• Besedy spojené s návštěvou Místní lidové knihovny v Cholticích 

 

Prevence 

I. stupe ň: Dopravní akce ve spolupráci s Mě. policií Přelouč 
• 1. až 5. třída – pravidelné přednášky s aktivní účastí dětí 
• Dopravní kurz v rozsahu 9ti hodin – žáci 4. ročníku 
• Dopravní hřišti Mě. policie v Přelouči – 4. ročník 
• Jízda zručnosti ve spolupráci s Mě. policií Přelouč – 4. ročník 
• Dopravní testy na závěr dopravního kurzu a předání průkazu cyklisty 

 
Na II. stupni seznámili žáky s těmito tématy: 
Neznalost zákona neomlouvá, a proto volitelný předmět Právo pro každý den,  seznamuje žáky 8. a 9. třídy 
s problémy z oblasti práva i za pomoci Městské policie Přelouč. Získané znalosti žáků prověří soutěž mezi školami 
z celého kraje. 



Bezpečnosti a prevence není nikdy dost. V rámci spolupráce s pracovníky DROP IN Praha  byli žáci přednáškou 
varováni před nástrahami závislosti na alkoholu, drogách a kouření. 
Mgr. Jana Horáková připravila pro žáky přednášku na téma: nebezpečí používání drog mezi mládeží  
a důsledky z toho vyplývající /zdravotní, právní/, kriminalita mládeže, šikana, trestní odpovědnost dětí  
a rodičů.  

Naše škola byla zaregistrována do projektu Drogy trochu jinak (interaktivní výukový program). 
Odpoledne mohli tuto přednášku vyslechnout také rodiče a široká veřejnost. 
Přednáška Láska ano, d ěti ješt ě ne – je pro žáky 8. a 9. třídy jedna z nejzajímavějších, vzhledem k tématu z oblasti 
sexuální výchovy. 

Ve spolupráci s Centrem prevence Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty brožurky o preventivních prohlídkách 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro žáky 2. stupně. 

Společnost Procter –Gamble poskytla dívkám 6. třídy v rámci projektu Čas proměn balíčky s intimní hygienou. 
 

Dále podnikáme tyto kroky: 

- informuje rodiče na třídních schůzkách a internetových stránkách školy o prevenci v různých oblastech 
- spolupracuje s Pedagogickou poradnou v Pardubicích 
- podporuje žáky k různým aktivitám, formám zdravého životního stylu, umožňuje jim účast na soutěžích 
- snaží se zabránit projevům šikany a kyberšikany.  

 

Škola a ve řejnost 

• Mezinárodní den míru  (21. 9.) jsme uctili vysazením stromu míru a nenásilí.  
• Sbírkou Bílá pastelka  každoročně podporujeme nevidomé a slabozraké občany ČR. 
• V lednu se žáci naší školy pravidelně zapojují do Tříkrálové sbírky.  
• Nově se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky – Český den proti rakovin ě (Květinový den). 
• Choltické mládí  – skupina zpěvaček (i bývalých) ze ZŠ Choltice a jednoho zpěváka z Lipoltic reprezentovala 

naši školu na nejednom pěveckém vystoupení. 
 

Projektová výuka  

Je zařazována několikrát ročně. Žáci ve vylosovaných smíšených skupinách prochází ve škole jednotlivá stanoviště a 
plní úkoly, vztahující se k danému tématu. Jejich výsledné práce zdobí interiéry naší školy. 
Díky těmto projektům, žáci poznali tajemství Anglie a Francie (Anglický a Francouzský den ). 
Žáci navštěvující hodiny francouzského jazyka navštívili centrum Francouzské aliance a Britského centra 
v Pardubicích.  
Naše škola je zapojena do projektu financovaného z prostředků EU pod názvem: Podpora p řírodov ědného a 
technického vzd ělávání v Pardubickém kraji . Žáci 8. a 9. ročníku v průběhu dvou let absolvují odborné výukové 
bloky v laboratořích F, CH a Bi Gymnázia Přelouč. Seznámí se s problematikou oboru grafik a tiskař v dílnách SOŠ 
Přelouč. Součástí projektu jsou exkurze do ZOO Praha a IQ Parku Liberec. 
Živly  – celoroční projekt napříč všemi ročníky. 
Paleta Slunce  – celoroční výtvarná soutěž pro oba stupně ZŠ. 
 

Okénko k našim prv ňáčkům a devá ťákům 

I. stupe ň: Mimořádnou péči jsme věnovali prvňáčkům, kteří v září slavnostně nastoupili do školních lavic. V prvním – 
adaptačním týdnu  měsíce září postupně přivykali školnímu prostředí a každý den jim přibyla jedna vyučovací hodina. 
Společně s ostatními navštívili výstavu chovatelů a pěstitelů ve Svinčanech. V polovině září také proběhla první třídní 
schůzka s rodiči žáků prvních tříd. V říjnu bylo pro zájemce z řad těchto žáků uspořádáno rekreační a sportovní 
odpoledne, kterého se mohli účastnit společně s rodiči. Halloween děti oslavili kouzelnickým vyučováním 
v čarodějných kostýmech. Městská policie Přelouč pro prvňáčky připravila speciální besedy o chování po cestě do 
školy. Na své bývalé spolužáky se přišli přímo  
do vyučování podívat jejich kamarádi z MŠ. Společně si vyzkoušeli skutečné vyučování. Mezi děti zavítal  



i Mikuláš s dárky. Společně s MŠ navštívili divadelní představení a koncert. Velice pěkná byla „Vánoční besídka“ 
v první třídě. Při soutěži „Choltické muzicírování“ předvedli prvňáčci své nadání a všichni jsme zatleskali dětem z MŠ, 
které se také nebály zazpívat nebo zahrát na flétničku. Prvňáčkům se také líbil dubnový výlet „Perníková chaloupka“ 
na Kunětickou Horu. Pěkné kresby dětí první třídy ještě nedávno zdobily chodník přímo před vchodem do školy. Naši 
nejmenší si vyzkoušeli i spaní ve škole a někteří s rodiči také na školním dvoře. Tradiční akcí bylo 10. června 
„Pasování prvňáčků na čtenáře“ – letos nově formou programu na celé dopoledne v Místní lidové knihovně 
v Cholticích a s následným slavnostním pasováním. V závěru měsíce června byl uskutečněn ozdravný pobyt v přírodě 
pro žáky prvních tříd v rekreační oblasti Jedlová. 
Speciální pozornost je věnována žákům devátého ročníku při výb ěru povolání . Mají možnost nahlédnout do různých 
oborů prostřednictvím exkurzí: ČNB, SOŠ Přelou č, Cyklos Choltice . Každoroční listopadová návštěva Burzy škol  
podává ucelenou nabídku středních škol a odborných učilišť v rámci Pardubického kraje a nejbližšího okolí. 
 

Vědomostní sout ěže (I. i II. stupe ň) 

Naši žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád v jednotlivých výukových předmětech: Olympiáda v českém 
jazyce, Recita ční sout ěž, Olympiáda v anglickém jazyce, D ějepisná olympiáda, Logická olympiáda – po řádá 
MENZA (1 žák ve finále ČR – 3. místo), Matematický klokan, Matematická olym piáda (i okresní kolo), 
Pythagoriáda, P řírodov ědná sout ěž – poznáva čky, sout ěž ve finan ční gramotnosti, Mladý zdravotník . 
V letošním roce se našim žákům nejvíce dařilo v oblasti matematiky a logiky. 
 

Maskot 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 Kucha říková 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 Zrze čky . 
 

Okénko do školní knihovny 

Školní knihovnu pravidelně navštěvuje dostatečný počet čtenářů, především z prvního stupně. 
Také v letošním školním roce probíhala soutěž školní knihovny s názvem: „Máme pod čepicí“ . Žáci si mohli 
vyzkoušet řešení jazykových rébusů, slovních hříček, přesmyček, apod.  
 

Sbíráme, na co p řijdeme (I. i II. stupe ň) 

Baterie (149 kg), elektroodpad,  pet ví čka (262 kg) – pomoc nemocnému, papír, pomeran čová kůra, kaštany . 
Důkazem toho, že se snažíme vést žáky k třídění odpadů, jsou také žluté popelnice na plasty v prostorách školy. Jako 
odměna za sběr elektroodpadu proběhl interaktivní výukový program  na téma: Třídění odpad ů pro žáky 1. a 2. 
stupně. 
 

Sportovní okénko I. a II. Stupn ě 

I. stupe ň Sportovní a relaxační aktivity 

• Rekreační a sportovní odpoledne pro děti a rodiče 
• Soutěž ve šplhu v Řečanech 
• Vánoční florbalový turnaj 
• Plavecký výcvik 3 až 4 třída 
• Program „Street dance“ 
• Spaní ve škole 
• Návštěva Tonga Hradec Králové 
• Ozdravný pobyt – Jedlová 
• Atletická olympiáda 
• Dětský den – zážitkové soutěže na školním hřišti 



Žáci II. stupn ě se zúčastnili celkem 12 mimoškolních sportovních turnajů a to v malé kopané, sálové kopané, 
minikopané, florbalu, basketbalu, volejbalu, softba lu, nohejbalu, šplhu  
a atletickém čtyřboji . Přímo na naší škole se žáci utkávali mezi sebou každý měsíc. Soupeřili ve florbalu, stolním 
tenisu, nohejbalu, zúčastnili se běhu oborou, cykloturistiky, jeden červnový den oba stupně absolvovaly celodenní 
školní olympiádu. 
 

Vyjíždíme také do zahrani čí 

Zájezd do Itálie  - Gargano – Vieste. Každoročně vyjíždíme za poznáním i za sluníčkem dolů na jih. V září 2013 jsme 
tak poznávali zákoutí slunné Itálie. 
Zájezd do Bruselu a Anglie  – Zájezd proběhl v březnu 2014. Navštívili jsme hlavní město Belgie Brusel, v Anglii pak 
Canterbury, Leeds, Warwick a Londýn. Zúčastnilo se 16 žáků z 8. a 9. třídy.  
 

Nejen žáci se u čí 

V průběhu celého školního roku se naši pedagogové zúčastnili řady seminářů a školení. Své znalosti prohlubovali 
v oblastech: českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, finan ční a po čítačové gramotnosti, výchovného 
poradenství, sociologie t říd, zdravé výživy, geologie,  výtvarných činností, didaktických her a inventarizace. 
 

Okénko do školní družiny  

Ve třech odd ěleních školní družiny  bylo letos postaráno o 85 žáčků. Pobyt dětí v družině je naplněn nejen hrou, ale 
také výtvarným tvořením, vzděláváním zábavnou formou a sportem. Také družina pořádá pro děti další zajímavé 
akce: jízda zru čnosti, návšt ěva ZOO Praha, p řednáška o houbách, výšlap do Svojšic, výlet do Kou řimi, sout ěž 
– hod do dálky a na cíl, chovatelská výstava, výsta va náramk ů z korálk ů. 
 

ZUŠ a dopl ňková činnost  

Volný čas mohou naši žáci vyplnit návštěvou různých zájmových kroužků nebo aktivitám, které jsou vedeny 
odbornými učiteli ze ZUŠ Přelouč. ZUŠ Přelou č žákům nabízí tyto obory: hra na dechové nástroje (tenor, trubka, 
klarinet, hoboj), keybord, klavír, flétna, sborový zpěv a tanec . Některé aktivity byly nabízeny i pro veřejnost. Po 
celý rok fungovalo ze 17 nabízených, 13 zájmových kroužk ů pro d ěti a 3 pro ve řejnost . Není v našich silách 
uspokojit zájem každého.  
Máte-li svého oblíbeného koní čka a nebojíte se práce s d ětmi, p řijďte mezi nás. 
 

Jíme zdrav ě 

Pestrý jídelníček, podle předepsaných norem byl letos obohacen o zeleninový bufet . Přípravu zdravých svačinek si 
žáci vyzkoušeli v rámci projektu Zdraví na talí ři. Když zapomeneme vlastní svačinu, můžeme využít nabídky malého 
krámku  ve vestibulu školy. Kromě čerstvého pečiva, pití a jiných dobrot, zde zapomnětlivci najdou i řadu školních 
pomůcek. 
 

A jsme na konci?  

Červen je spojen s oslavou dětského dne našich dětí. Tradiční závěr každého školního roku můžete sledovat i vy. 
Zatímco na začátku školního roku vítají žáci deváté třídy nové prvňáčky před budovou školy, konec roku probíhá za 
ní. Na školním dvoře zhodnotíme průběh školního roku, oceníme ty nejlepší z nás. Tečkou na závěr je slavnostní 
rozloučení se žáky devátého ročníku v prostorách Choltického zámku. 

 

Kolektiv pedagog ů ZŠ Choltice 


