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Zlatavé fotbalové jaro na ZŠ Choltice
Jako každý rok se na jaře konají různé fotbalové turnaje. První na programu byl turnaj žáků
druhého stupně, který ZŠ Choltice sama pořádala. Naši borci v čele se zkušenou kapitánkou využili
naplno výhodu domácího prostředí a domácí turnaj vyhráli v konkurenci 5 škol (přeloučské ZŠ
Masarykovo náměstí a ZŠ Smetanova, ZŠ Řečany nad Labem a ZŠ Rohovládová Bělá) a postoupili
do okresního kola do Pardubic, kde naše reprezentace obsadila 5. místo.
Větších úspěchů dosáhli žáci prvního stupně v rámci tradičního celorepublikového turnaje
McDonald´s Cup. Naše škola skvěle reprezentovala v obou kategoriích, tj. 1. – 3. třída a 4. – 5. třída.
Po loňském úspěchu kategorie 1.-3. třída, kdy kluci obsadili 2. místo v krajském finále, byla laťka
nastavena hodně vysoko. Ale již okrskové kolo prozradilo, že i letos můžeme mířit hodně vysoko. Obě
kategorie s přehledem vyhrály okrsek, přičemž mladší kategorie neobdržela ani branku. V okresním
finále pokračovala mladší kategorie ve své krasojízdě, ani zde nenašli naši borci přemožitele. Starší
kluci vstoupili do finále nečekanou výhrou nad ZŠ Závodu Míru, kterou reprezentovala spousta
fotbalistů z klubu FK Pardubice. Druhá výhra ve skupině naznačila, že i u starší kategorie může nastat
historický úspěch. V posledním zápase chybělo 5 minut, abychom měli obě kategorie v krajském
finále. Takže opět po roce se do krajského finále probojovala pouze mladší kategorie, přičemž starší
kategorie obsadila výborné 3. místo v okresním finále.
Bohužel krajské kolo nám nevyšlo tak úspěšně jako vloni, ale i 4. místo v celém Pardubickém
kraji je úžasný úspěch našich chlapců.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 21.6.2019 se prvňáci stali skutečnými čtenáři. Za hojné účasti rodičů, prarodičů a
sourozenců slíbili, že se budou ke knížkám - kamarádkám - chovat slušně a že o každé hezké knížce
poví svým kamarádům. Děti si odnesli domů knížku a informace o chodu knihovny. Děkujeme TRILO
DIVADLU za krásné a inspirativní scénické čtení. Děkujeme paní a pánu z Gerštorfu, mudrci a Radce
Zelenkové za krásnou akci.

Mgr. Marie Brožová, Mgr. Daniela Čepčářová, Lenka Jiřišťová
Indiánské nocování 3. tříd
Ve čtvrtek 20. 6. se třeťáci v 17 hodin vrátili opět do školy, tentokrát vybaveni spacáky,
karimatkami, buřtíky na opékání a spoustou dalšího jídla od maminek.
Protože na školním dvoře zůstala po prvňácích postavená dvě indiánská tee-pee, využili jsme
situace a rozhodli jsme se, že v nich také zkusíme přenocovat. A když indiánská tee-pee, tak se také
z dětí museli stát indiáni.
Utvořili 7 indiánských kmenů: Tichá zvířata, Lovci, Tichá vlčice, Apači, Rychlí lovci, Banditi,
Rudí švábové. V kmenech pak Indiáni oba dny plnili různé úkoly, za které byli na závěr odměněni
indiánským pokladem. Vyrobili si také čelenky a lapače snů, luštili tajné zprávy a zvládli i spaní v teepee, přestože indiánský bůh Manitou nebyl příliš nakloněn našemu spaní a posílal na nás déšť, hromy
a blesky.
V pondělí si ještě jednotlivé kmeny vyrobily nezbytné indiánské symboly – totemy a podívaly
se na film Vinnetou – Rudý gentleman.
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Indiánské spaní ve škole - 1.A a 1. B
Naši prvňáčci se ve dnech 12.-14.6. stali indiány a indiánkami a vydali se tak na třídenní
dobrodružnou cestu.
Ve středu nás navštívila pardubická 1.A s paní učitelkou Mgr. Michaelou Doubravovou ze ZŠ
Benešovo náměstí. Společně jsme se tak všichni včetně všech tří tříd prvňáčků vydali na pěší výlet.
První zastávkou na naší trase byla tvrz ve Svojšicích, poté následoval přesun na rozhlednu Barborku,
ze které jsme šli zpět do školy, kde nás čekal vydatný oběd. Po obědě nám všem šamanka vyprávěla
indiánské příběhy, díky kterým jsme se lépe vcítili do rolí indiánů a indiánek. Dozvěděli jsme se
mnoho informací, které jsme si následně ověřili v kvízových otázkách. Po těchto příbězích byli malí
indiáni a indiánky rozděleni do 5 kmenů, ve kterých je čekal první úkol – vyrobení a vyzdobení
totemů. Pardubičtí indiáni nám s totemy také pomáhali, moc jim tedy děkujeme za pomoc a
především za skvělou společnost na dopoledním výletě, budeme se těšit, až je navštívíme příští školní
rok na oplátku my. Zbytek odpoledne jsme si užívali krásného počasí na školním dvoře. K večeři jsme
si společně se čtvrťáky opekli buřty a nezbývalo nic jiného než čekat do setmění, abychom se vydali
na noční bojovou hru. Po úspěšně absolvované noční hře jsme zalehli do našich týpí a užili si první
dobrodružnou noc v takovémto příbytku.

Výlet 1. tříd
Ve středu 19.6.2019 se prvňáčci vydali na výlet do Perníkové chaloupky pod Kunětickou
Horou. Perníkovou chaloupkou nás provedl Perníkový dědek a opravil nám zažitý pohled na pohádku:
"Ježibaba byla vlastně hodná paní, co ráda pekla a perníček sušila na střeše. Jeníček a Mařenka byly
nevychované děti, co neuměly poprosit...." My pozdravit a poprosit umíme a tak jsme od Ježibaby
dostali perníček a ukázala nám, jak se perníčky dělají. Pak jsme prošli nebem, peklem a pod krásnými
košatými stromy jsme plnili úkoly s vílou. Cestou k autobusu jsme se podívali na KUNĚTICKOU HORU
a pohladili zvířátka v oboře.
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Ozdravný pobyt 2. tříd - Hotel Medlov 17. - 21. 6. 2019
17.6. - Na Medlov jsme dorazili v pořádku, hned jsme se ubytovali. Po obědě a malé
poobědové pauze jsme se vydali na procházku kolem rybníku, ve kterém jsme se nakonec i vykoupali.
Po večeři si děti vymyslely, jak se bude jejich pokoj nazývat, a nakreslily si obrázky, které budou
zdobit do konce pobytu jejich pokoj.

18.6. - Dnes jsme podnikli celodenní výlet. V nohách máme 13 km. Musím všechny děti
pochválit, že to zvládly, hlavně ty nejmladší školkáčky, kteří ušli celý výlet bez protestů. Cestou jsme
se stavili na zmrzlině a nakoupili různé dobroty. Odměnou nám bylo večerní koupání v medlovském
rybníku.

19.6. - Dopoledne proběhl postřehový závod a odpoledne jsme dětem připravily
přírodovědnou poznávací soutěž. Během dne si děti kreslily obrázky na téma Medlov. Před večeří
jsme se vykoupali v rybníku a večer jsme usínali při bouřce a dešti. Na čtvrtek se moc těšíme, čekají
nás sportovní soutěže.

20.6. - Děti soutěžily v trojboji - skákání přes švihadlo, trojskok a běh lesem. Po večeři se
rozdaly diplomy nejenom nejlepším závodníkům a soutěžícím, ale všem účastníkům školy v přírodě.
Pobyt jsme zakončili noční stezkou odvahy.

Pobytově poznávací zájezd do Francie
V letošním roce pořádá naše škola pobytově poznávací zájezd do Francie na Azurové pobřeží
- Kemp Les Prairies de la Mer.
Sobota: příjezd kolem poledne, nádherné počasí, sluníčko, ubytování, první koupání,
prohlídka kempu.
Neděle: dopoledne místní trh v Port Grimaud, odpoledne koupání v moři i v místním bazénu.
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Pondělí: dopoledne koupání v moři, odpoledne výlet do Saint Tropez lodi, návštěva filmového
muzea četníků, B. Bardot, Johnyho Hollydaye, které je umístěno v místě četnické stanice známé z
filmu s Louisem Funesem, procházka městem, výstup na Citadelu, krásné počasí i výhledy na moře,
zpět lodi, poté večerní koupáni. V letošním roce pořádá naše škola pobytově poznávací zájezd do
Francie na Azurové pobřeží - Kemp Les Prairies de la Mer.

Úterý: výlet autobusem do parfumérského městečka Grasse, nahlédnutí pod pokličku
přípravy parfémů a jejich "ochutnávka", poté přejezd ke Gorges du Verdon - řeka Verdon schovaná
mezi skalami, kaňon zakončen nádherným jezerem, na závěr večerní nákup v Carrefouru.

Středa: volný den, koupání, koupání a koupání.
A pak až do konce pobytu sluníčko, památky a dobrá nálada. Při cestě domů jsme ještě navštívili
Monaco.
Výlet 3. A a 3. B 11. 6. 2019
Po úspěšném ranním nalodění do autobusu a bezproblémové cestě do Všestar jsme dorazili
do Archeoparku, kde jsme strávili velmi zajímavé dopoledne průvodkyněmi po době lovců mamutů a
prvních zemědělců. Zhlédli jsme podrobný model osídlení a života vesnice našich prapředků, vlezli
do tajemné jeskyně s nástěnnými malbami a proběhli se v tzv. dlouhém domě s ohništěm a
rákosovou střechou. Vyzkoušeli jsme ostrost pazourkových nástrojů, zkusili zrýt malé políčko
dřevěnými tyčemi a sekat dříví kamennou sekyrkou, tkát, vyvrtat dírku do kamene a nadrtit obilí, lov
oštěpem a jiné aktivity. Odměna v podobě pravěkých placek zachutnala skoro všem.
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Naše další zastávka byla u Planetária v Hradci Králové, kde jsme objevili model Slunce a vydali
se na Planetární stezku se zpodobněním všech planet naší soustavy. Po počátečním menším bloudění
jsme našli skoro všechny planety a objevili velmi příjemnou cestu lesem okolo rybníků. Vzhledem
k horkému dni jsme cestu pěšky významně zkrátili a ukončili brouzdáním v mělčině jednoho z těchto
vodních krás jménem Biřička.
S významnou pomocí ledového nanukového osvěžení jsme dorazili všichni do náruče rodičů.
Paleta Slunce 2019
Tradiční výtvarná školní soutěž byla letos zaměřena na téma tisk, otisk a frotáž. Pěkné nápady
všech učitelů výtvarných výchov budou lahodit našemu oku po celý příští školní rok opět do konce
května na školních chodbách. Děkujeme všem za pěkné obrázky. Za možnost nákupu výtvarných
odměn jako vždy děkujeme sdružení rodičů, s jejichž významnou podporou je radost dětí o něco
větší.

SOUTĚŽ PRÁVO – „Právo pro každý den.“
Dne 28. 5. 2019 se čtyři žáci osmé třídy z naší školy zúčastnili šestnáctého ročníku krajského
kola soutěže Právo pro každý den. Soutěž právo pro každý den je osvětová akce, která má vzbudit
zájem o právní problematiku u žáků, pedagogů i širší veřejnosti. Má posílit právní vědomí mladé
generace poutavým a efektivním způsobem.
Soutěž se konala v krásném sále chrudimského muzea. Byla velmi zajímavá tím, že byla pojata
jako soudní proces řízený JUDr. Juditou Fair Justicí Chrudimskou (Lucie Hašková, Východočeské
divadlo Pardubice). Na konci tohoto procesu byl vynesen rozsudek o umístění jednotlivých týmů.
Naši žáci skončili na 13. místě. Dle výroku poroty odvedli žáci kvalitní výkony, měli obsáhlé znalosti a
projevili značný rozhled v oblasti práva.
(Zdroj: https://www.chrudim.eu/aktuality/ms-2112/p1=2112)
Český den proti rakovině 2019
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným a hlavně Vám za
pomoc a spolupráci při veřejné sbírce.
Velmi si vážím pomoci při sbírce v boji proti rakovině, která
se konala 15. 5. 2019
S pomocí žáků se podařilo vybrat celkem 18.908,- za 767 ks
prodaných kytiček, což vychází na velmi pěkný průměr cca 24,65 Kč
za kytičku.
Velké díky, patří vedení školy za pomoc při organizaci sbírky, jak už propagací mezi žáky
ke konání sbírky, tak uvolnění žáků 9. třídy k prodeji kvítků v obci a ve škole.
Akce se zúčastnily a můj velký dík patří mému synovi - žákovi 6. třídy za pomoc při prodeji
kvítků ve škole i mimo ni. A dále žákům, kteří vytvořili skupiny a prodávali v Cholticích.
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Průměrná prodejní cena za jednu kytičku byla 26,40 Kč! Společnými silami jsme prodali všech
900 ks kytiček.
Všem, kteří se na sbírce podíleli, patří můj velký DÍK!
Kernová Pavla
Můj první gól aneb sportovní dopoledne pro první a druhé ročníky
Můj první gól je projekt zaměřený na začínající mladé fotbalisty a fotbalistky a na podporu
náborové činnosti fotbalových klubů a fotbalové mládeže v České republice – celý projekt je
pod záštitou FAČR.
Ještě před samotným zahájením sportovního dopoledne byla pro děti připravena chutná
svačinka v jídelně školy, kterou zajistila paní Augustinová. Po přesunu na fotbalové hřiště byli nejprve
naši mladí sportovci a sportovkyně rozděleni do několika družstev, ve kterých se po uplynutí určitého
časového intervalu vystřídali na všech stanovištích. Disciplíny a aktivity byly opravdu pestré a
především velmi zábavné. Ve fotogalerii se můžete sami přesvědčit o rozmanitosti všech stanovišť.

Trenéři si pro děti také připravili upomínkové předměty a informace ohledně fotbalového
náboru, ale tou nejlepší odměnou pro naše mladé sportovce bylo to, že si při sportovním dopoledni
užili mnoho legrace a zábavy. Děkujeme trenérům a panu učiteli Brožkovi za přípravu, organizaci a
skvělý průběh celé akce.
Turnaj ve vybíjené
Děvčata a chlapci vybojovali v Přelouči na turnaji ve vybíjené krásné druhé místo, a tím si
zajistili postup do okresního kola. Okresní kolo se konalo v Moravanech. Chlapci a děvčata si vedli
velmi dobře, ale na další postup už to bohužel nestačilo.
Dívky hrály z 5. třídy a ze 6. třídy ve složení: Sára Benceová, Tereza Halšková, Natálie
Hrubanová, Veronika Jelínková, Tereza Kalhousová, Kateřina Kurková, Barbora Nešetřilová, Natálie
Pevná, Adriana Šedivá, Tereza Šturmová, Marie Veselková, Kamila Kolářová.
Chlapci hráli ze 6. třídy v následujícím složení: Daniel Bruder, Jan Kaplan, Michal Kern, Petr
Kolář, Erik Kropáček, David Kubín, Martin Lát, Michal Málek, Daniel Pešek, Tibor Škuliba, Martin
Vejnar, Vojtěch Vyhnálek.

Besídka pro maminky
Ve středu 15. 5. se velká tělocvična naší školy zaplnila obecenstvem, které tvořily převážně
maminky našich žáků prvního stupně. Pro ně byla také určena akce, na kterou byly pozvány – besídka
ke Dni matek. Role konferenciérů se ujala Katka a Adam, žáci 4. A, aby uváděli programy jednotlivých
tříd. Pro maminky i ostatní hosty si děti připravily písničky a básničky české i anglické, tanečky, hru
na nástroje, kouzla a vystoupení mažoretek. Na závěr se všichni vystupující vrátili zpět do velké
tělocvičny, tentokrát s dárečky a přáníčky, které předali svým maminkám. Mnohé maminky pak
odcházely domů se slzičkami štěstí na tvářích.

56

Výroční zpráva Základní školy Choltice, okres Pardubice za školní rok 2018/2019

Dík patří nejen všem dětem, ale i vyučujícím a trenérkám.
Šachový turnaj v Pardubicích
Dne 15.5. 2019 se vypravilo 9 našich žáků – šachistů na Turnaj šachové školy 2222 ŠK
Polabiny. Právo účasti na této soutěži měli žáci a žákyně šachových kroužků lektorovaných šachovou
školou 2222 ŠK Polabiny (Polabiny 1, Polabiny 2, Polabiny 3, ZŠ Staňkova, ZŠ Choltice, ZŠ Bohdaneč,
ZŠ Dubina a ZŠ Pardubičky). Hrálo se 7 kol švýcarským způsobem. Naši žáci si vedli výborně. Všichni se
umístili v první polovině. Z děvčat si odvezla medaili za 1. místo Vanessa Wohlmuthová ze 4.A,
medaili za 2. místo Nikol Kožená ze 4.A a z chlapců se nejlépe umístil Daniel Prokop z 5. A na 3. místě
ze všech zúčastněných chlapců ( 40 chlapců a 7 dívek). Dále školu reprezentovali Václav Horák 4.A,
Luboš Hromádko 3.A, Jan Kopřiva 4.A, Joska Tomáš 4.A, Chudomský Martin 3.A a Ladislav Zelený 3.A.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další turnaj.
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
Prší a prší a prší, ale nás to neodradí a se dvěma družstvy vyrážíme na soutěž Hlídek mladých
zdravotníků na koupaliště Cihelna v Pardubicích. Akci pořádá Český červený kříž, pobočka Pardubice.
Organizování si vzali za své manželé Hanákovi. Patří jim velký dík nejen za krásnou přípravu, ale i
za to, že jsou schopni zajistit teplý čaj (a tentokrát nám přišel vskutku vhod) a také pěkné ceny
pro soutěžící. A jak vím, že ceny jsou pěkné? Přece jednoduše – obě naše družstva se umístila
na stupních vítězů. Tým ve složení: Lenka Bibrová, Nela Kolářová, Zuzana Kratochvílová, Michaela
Kvochová a Andrea Piskačová se umístil na druhém místě a tým ve složení: Marika Hlínová, Linda
Janoušková, Aneta Kocourková, Eliška Kolářová a Anna Miláčková na místě třetím. Přestalo pršet a
nám zbyl velmi krátký čas na přesun na autobusovou zastávku. Děvčata předvedla i výborný
sportovní výkon a autobus jsme doslova doběhly. Proto jim chci poděkovat za vzornou reprezentaci
školy ve vědomostních, dovednostních a sportovních výkonech. Doufám, že i příští rok se najdou
jejich následovníci a následovnice.
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Čarodějný den
Do prvních tříd se 30. dubna slétli krásné čarodějnice a mocní čarodějové. Celé dopoledne se
tedy neslo v duchu čar a kouzel. Samozřejmě jsme nezaháleli a věnovali se počítání a čtení, které však
bylo tematické pro tento den. Čarodějnice a čarodějové pracovali v několika skupinkách, čímž se
jejich čarodějnické schopnosti umocnily. Každý si také vyrobil papírovou čarodějnici, složil
čarodějnické pohádky jako puzzle a zazpíval čarodějnické písničky, při kterých jsme si i za letu
na koštěti zatančili. Po zhlédnutí pohádky Malá čarodějnice jsme na koštěti odletěli do naší
tělocvičny, kde na čaroděje a čarodějnice čekalo několik záludných aktivit. První disciplínou bylo
házení ježibaby do pece, dále čarodějnický slalom zaměřený na zručnost při letu na koštěti a na závěr
soutěž mezi čarodějnickou 1. A a 1. B. Při vydařeném čarodějném dni dohlížely na malé čarodějky a
čaroděje hlavní čarodějnice: Čepčářová, Brožová a Jiřišťová.

V tento den se však čarodějnice a čarodějové objevovali i v jiných ročnících prvního stupně,
pro které paní učitelky vytvořily pestrý čarodějnický program. Samozřejmostí bylo i chutné
čarodějnické menu v naší jídelně, na kterém jsme si moc pochutnali. Budeme se těšit zase za rok
na další čarodějnické oslavy a také na krásné a nápadité kostýmy.
Přírodovědná poznávací soutěž
2. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Jejím cílem je rozpoznat
co nejvíce druhů rostlin a živočichů. Vždy 3 nejlepší z každé kategorie se utkají se stejně starými žáky
své kategorie ze škol pardubického okresu. Letos se zúčastnilo celkem 33 soutěžících. Převažovali žáci
ze 3. a 4. tříd. Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v okresním kole
v Pardubicích.

Bleší trh
Po loňském úspěchu jsme se s deváťáky rozhodli zopakovat BLEŠÍ TRH i letos. Sešlo se sice
méně použitých „pokladů z domácností“, zato jsme získali i řadu nových kousků všeho druhu a
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v nabídce jsme pro mlsné jazýčky měli rozmanité domácí dezerty. Děkujeme všem dobrým lidem,
kteří nejsou lhostejní a pomohou, když je potřeba. Díky Vám se v pátek 3. května 2019 podařilo
vybrat úžasných 7000 Kč. Tato částka bude předána rodičům vážně nemocné Kačenky Machové.
Pokud jste bleší trh nestihli a chcete finančně přispět na léčbu, můžete využít
transparentního bankovního účtu, který se souhlasem manželů Machových uvádíme. Číslo
transparentního účtu: 2901605372/2010. Příběh malé bojovnice s osudem si můžete přečíst
na vchodových dveřích školy nebo na webu pohybprokacenku.cz.

Divadélko pro školy
Letošní představení hradeckého Divadélka pro školy s názvem Romantismus není jen
romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému zhlédli žáci 7.-9. třídy ve čtvrtek 2. května. Herci
opět zaujali a pobavili všechny přítomné, sršeli vtipem a energií a přitom nás seznámili
s nejvýznamnějšími autory tohoto literárního směru a formou několika ukázek i s jejich stěžejními
díly. Tento divadelní soubor prostě nikdy nezklame.

Den Země
Letošní Den Země žáci 5.-9. třídy oslavili projektovým dopolednem v pátek 26. dubna.
Na osmi stanovištích je čekaly pohybové aktivity, hry, kvízy, rekordy a zajímavosti z říše rostlin i
živočichů. Nechyběly samozřejmě ani informace z oblasti ochrany životního prostředí. Všichni také
měli možnost ochutnat jedlé kvítí a dobroty z bylinek. Na přípravě aktivit se podíleli žáci, kteří
navštěvují seminář Příroda a já.

Kdo je dnešním superhrdinou?
Projektová výzdoba našich francouzštinářů.
VV a výzdoba na chodbách
Pojďme spolu navštívit některé výtvarné práce žáků
1. stupně a potěšit se ze šikovnosti a nápadů všech
zúčastněných.
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Zápis do 1. třídy
Dne 5. 4. 2019 proběhl na naší základní škole zápis do první třídy. Stejně jako v minulých
letech se dětí a rodičů ujali žáci a žákyně vyšších ročníků. Letos pomáhali princezny, víly, Spiderman,
Batman a další pohádkové postavy. V rámci zápisu si děti i jejich rodiče mohli prohlédnout tělocvičny,
učebnu přírodopisu, družinu i ostatní třídy. Děti pak předvedly své znalosti a dovednosti a odnesly si
domů i nějaké dárečky.
Poděkování patří všem učitelům i žákům, kteří se zúčastnili přípravy a realizace zápisu.
Těšíme se na naše nové žáky.

Předškoláci v 1.A a 1.B
Během měsíce března a dubna nás navštívili předškoláci z MŠ Veselí, MŠ Valy, MŠ Turkovice a
MŠ Choltice. Během těchto návštěv děti z mateřských škol pozorovaly nejen práci našich šikovných
prvňáčků, ale také se s námi zapojily do několika aktivit jak v lavici, tak i na interaktivní tabuli. Cílem
návštěvy bylo seznámení předškoláků se školním prostředím, a především také ukázka toho, že
ve škole může být legrace a že se děti nemusí ničeho obávat. Jelikož nás v pátek 5.4.2019 čeká zápis
do prvních tříd, budeme se na předškoláky moc těšit a věříme, že si tento den užijí.

Technohrátky Pardubice
27. března 2019 pořádalo Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Technohrátky. Osm
žáků z naší školy mělo možnost Technohrátky navštívit a zábavnou formou se seznámit s obory, které
škola ke studiu nabízí.
Žáci poznali na vlastní kůži obory: mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku, mechanik instalatérských a elektrotechnických
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zařízení, technik plynových zařízení a tepelných soustav, mechanik tepelných soustav, instalatér a
kominík.
Na jednotlivých stanovištích si chlapci vyzkoušeli např. zapojit elektrický obvod, sestavit
z měděných trubek „žirafu“ a svářet. Viděli a slyšeli výbuch z děla. Dozvěděli se zajímavé věci
o zemním plynu - o plynu v pevném i v kapalném skupenství apod.

Na závěr Technohrátek se konalo závěrečné vyhlášení soutěží, které bylo milým zakončením
celého „technohrátkového“ dne. Akci hodnotím jako velmi přínosnou. Žákům se na škole líbilo a
zároveň si uvědomili, co každá z jednotlivých profesí obnáší.
Ponožkový den v 1.B
21. března je Světový den Downova syndromu, což je genetické onemocnění, které je
způsobeno poruchou 21. chromozomu. Tento Světový den má i svůj vlastní symbol a tím je pár
odlišných ponožek, a proto jsme si i my oblékli každou ponožku jinou. Jsme rádi, že jsme každý jiný a
učíme se vzájemné toleranci a pomoci druhým.

Fenomén Igráček
Školní družina zakončila měsíc únor výletem do Regionálního muzea v Chrudimi, kde právě
probíhala výstava nazvaná Fenomén Igráček. Hravá výstava nám nabídla pohled do historie,
současnosti i budoucnosti legendární plastové figurky Igráček, která provázela naše děti už od roku
1976, kdy byla stvořena první postavička zedníka. Ve spolupráci s firmou Efko jsme byli pozváni
do světa panáčků, představujících nejrůznější povolání. Součástí výstavy byly i Igráčci v podobě Josefa
Ressela a JUDr. Karla Pippicha. Připraven byl i hrací koutek s řadou postaviček Igráčků, které na nás
čekaly, až si s nimi přijdeme na závěr pohrát. Výlet se nám vydařil a do školy jsme se vraceli všichni
spokojení.
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Technohrátky Chrudim
Ve středu 13. března od 8:00 do 14:00 hodin pořádala
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,
Chrudim Technohrátky. Technohrátky mají za úkol představit
obory střední školy pro žáky základních škol, kteří nejsou ještě
zcela rozhodnuti, kde budou dále pokračovat ve studiu.
Deset žáků z osmého ročníku naší školy mělo možnost
Technohrátky navštívit. Žáci si vyzkoušeli na vlastní kůži
pod vedením tamních studentů a vyučujících, jaké to je na této
škole studovat jednotlivé obory. Zejména práci v dílnách. Například
v oboru cukrář zdobili muffiny, modelovali růžičky a pracovali
s čokoládou. Na oboru číšník připravovali koktejly a espressa.
Na oboru prodavač se učili balit lahve i bonboniéry, vytvořili
velikonoční dekoraci a na oboru kuchař dělali vlastní langoše, palačinky a chlebíčky. Žáci se také
seznámili s obory, které se věnovaly počítačům, tvořili webové stránky a rozebírali hardware
počítače.
Na závěr Technohrátek se konalo závěrečné vyhlášení soutěží, které celý den na jednotlivých
stanovištích probíhaly. Naši žáci se ve vědomostní soutěži umístili na pátém místě.
Žákům se na této škole líbilo a někteří z nich začali uvažovat i o studiu. Nadchli je voňavé
cukrářské a kuchařské dílny, kde ochutnali, co sami vyrobili.
Plavecký výcvik 3.a 4.r.
I v letošním školním roce žáci zmíněných tříd úspěšně absolvovali plaveckou výuku v krásném
prostředí pardubického areálu. Všichni plavali jako o život a svou velkou snahou a i samozřejmě
s pomocí plaveckých učitelů zvedli svou osobní laťku na poli vodním. Všechny potěšilo mokré
vysvědčení a těšíme se opět za rok.

Veselé zoubky v prvních třídách
Žáci 1.A a 1.B se 21.2. 2019 zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky.
Cílem tohoto programu je zvýšit povědomí o správné péči o dětský chrup a prevenci zubního
kazu. Děti se nejprve se zájmem podívaly na zábavně-vzdělávací film „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“. Díky video ukázkám jsme se také dozvěděli, jakou techniku při čistění zubů máme zvolit,
abychom měli zuby důkladně vyčištěné. Dále jsme zjistili informace o vzniku zubního kazu a
o potravinách, které mohou podporovat vznik bakterií. Na závěr si také naši prvňáčci zkusili
odpovědět na kvízové otázky. Jelikož jsme kvíz zvládli bez jediné chybičky, všichni si tak zasloužili
preventivní balíček, který obsahoval například zubní pastu, kartáček či žvýkačky bez cukru.
Díky tomuto programu budeme o naše zoubky nadále pravidelně a správně pečovat,
abychom na preventivních prohlídkách u pana zubaře či paní zubařky byli pochváleni za krásné
zoubky.
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Kamarádi z 1. A
(ZŠ CHOLTICE A ZŠ PARDUBICE - BENEŠOVO NÁMĚSTÍ)
Již před Vánoci děti z 1.A vyrobily pro své vrstevníky, rovněž děti 1. A – ZŠ Benešovo náměstí,
vánoční přáníčka. Pro pardubické prvňáčky jsme v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností
také stihli vyrobit valentýnské srdce a lízátka s motivy pohádkových a komiksových hrdinů, jako je
Hello Kitty, Batman a Superman.
Od těchto velmi šikovných prvňáčků jsme na oplátku dostali tajemný valentýnský balíček,
v němž jsme posléze objevili krásná valentýnská přáníčka, která byla jmenovitě určena pro každého
z nás. K těmto přáníčkům každý také dostal roztomilou valentýnskou myšku a bonbónek ve tvaru
srdíčka. Při předávání povedených a krásně nazdobených přáníček si každý z dětí představoval, jak asi
vypadají vrstevníci, kteří přáníčko vyráběli.

Abychom ale nezůstali pouze u představ, koncem školního roku se vzájemně navštívíme,
jelikož chceme poznat naše nové prima kamarády a kamarádky osobně. Ve fotogalerii naleznete
nejen přípravy přáníček a dárečků, ale i fotky s dárečky, které jsme dostali. Tímto také moc děkuji
paní učitelce Míše Doubravové za vynikající spolupráci😊
Ještě se potkáme
Ptáte se kdy, kde a kdo? V pondělí 18.února se ve Východočeském divadle Pardubice potkali
žáci 7.A, 8.A a 9.A naší školy nejen s nadějnými mladými herci souboru LAIK , ale také s nesmrtelným
Shakespearovým příběhem nešťastné lásky Romea a Julie. V představení Ještě se potkáme
překvapivě nechyběl humor a propojení se současností. Výborně napsaný scénář a herecké výkony
publikum nadchly. Důkazem byl nejen mohutný aplaus, ale i zájem řady dětí zhlédnout tento titul
ještě jednou.
Prvňáci už jsou mazáci
Prvňáčci se už ve škole zabydleli a zorientovali. Dne 14.2.2019 oslavili 100 dní, co chodí
do školy. A když oslava, tak jedině s dortem - chutnal :-).
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Lyžařský kurz 2018-19
Letošní lyžařský kurz sedmé třídy probíhal v době od 20. do 26. ledna 2019. Sedmáci se učili
lyžovat v Horních Albeřicích na malé poklidné sjezdovce. Kromě dostatečného množství sněhu nám
letos přálo i sluníčko. Středeční vycházka na blízké hranice s Polskem byla plná zážitků z hlubokého
sněhu, pohledů do dalekých krajů i plná her. Penzion Stará Celnice jsme měli celý pro sebe.
Poskytoval nám úkryt před únavou i tmou. A naše bříška byla plná dobrého jídla. Moc se nám tam
líbilo. Naučili jsme se všichni lyžovat, o poledním klidu jsme si odpočali, večer před večerkou si zahráli
hry a zažili i dlouhé hovory po večerce. Je pravda, že domů a zpět do školy se nám nikomu moc
nechtělo.

Technohrátky Litomyšl
16. ledna 2019 pořádala Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Technohrátky. Pro
velký zájem, byly pořádány již podruhé v tomto školním roce. Celkem školu navštívilo 125 žáků z osmi
základních škol Pardubického kraje. Jednou z těchto škol byla i Základní škola Choltice, okres
Pardubice.
Technohrátky mají za úkol seznámit zábavnou formou žáky se všemi obory, které škola
ke studiu nabízí a udělat si konkrétnější představu, kam budou směřovat jejich další kroky
po ukončení základní školy.
Deset žáků z naší školy mělo možnost Technohrátky navštívit. Žáci si vyzkoušeli vyrobit
floristickou dekoraci, dívky vyráběly srdíčka z mechu a sušených květin, chlapci tvořili 3D modely
zahrady. V dílnách žáci manipulovali s břemeny pomocí jeřábu a poznávali cizokrajné živočichy.
V učebnách školy skupinově malovali na velký formát motiv a fotili se s profesionálním fotografem.

Na závěr Technohrátek se konalo závěrečné vyhlášení soutěží, které celý den na jednotlivých
stanovištích probíhaly. Naši žáci se ve vědomostní soutěži umístili na druhém místě.
Žákům se na této škole líbilo. Byl to pro ně zajímavě prožitý den. Někteří žáci uvažují o studiu
na této škole.
Tongo – předvánoční výlet
Předposlední školní den v tomto kalendářním roce patřil jako každoročně dětem, které
se spolu se svými učiteli vydali na předvánoční výlet do Tonga. Žáci 1.-4. ročníků mohli přibližně dvě a
půl hodiny dovádět v obrovském zábavním centru, kde si kromě různorodých atrakcí, trampolín či
fotbalu mohly také zatančit či zazpívat za doprovodu známých dětských písní.
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V Tongu jsme si to všichni (včetně pedagogických pracovníků) velmi užili a těšíme se na další
návštěvu, která nás bude čekat opět příští rok. Po návratu do školy jsme tento výlet zakončili
výborným obědem, na který jsme se po aktivním dopoledni moc těšili. Ve fotogalerii se můžete
přesvědčit, jak báječný den to byl.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.

Prvňáci jako JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Žáci z prvních tříd se zapojili do akce Ježíškova vnoučata pořádané
Českým rozhlasem.
Vyrobili pro opuštěné babičky a dědečky přáníčka a poslali do ČR.
Ty Český rozhlas spolu se sladkým dárečkem rozveze do domovů pro seniory a
léčeben pro dlouhodobě nemocné.
Přejeme krásné a pohodové Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2019.

Oblastní turnaj PišQworky
Spolek Student Cyber Games pozval naši školu na jedenáctý ročník
soutěže pIšQworky, která je určena pro žáky šestých až devátých tříd
základních škol a všechny ročníky středních škol v České republice a
na Slovensku.
Z naší školy si v oblastním kole zahrála 3 pětičlenná družstva. Dvě
družstva z 8. třídy a jedno družstvo ze 7. třídy. Do krajského kola nikdo
z našich nepostoupil. I tak si žáci rádi zahráli se žáky jiných základních škol.
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Společně se těšíme na další ročník.
První ročníky „v pohybu“
Ve čtvrtek, 6.12.2018, se žáci 1.A i 1. B zúčastnili ukázkové hodiny vedené profesionálními
trenéry z projektu Škola v pohybu, který je pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Škola
v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách.
Děti se během této hodiny opravdu pohybově „vyřádily“. V úvodní části si trenéři pro děti
připravili několik aktivit s míči, vytyčovacími metami, lanem či překážkami v podobě švédských
beden. Hlavní náplní ukázkové hodiny bylo rozdělení do několika stanovišť, kde děti plnily kromě
hraní fotbalu i jiné netradiční aktivity. Veškeré činnosti byly zaměřené na všeobecnou pohybovou
průpravu dětí, kde hlavním záměrem bylo, aby se děti skvěle bavily, což se povedlo na 100 %.

Keramický kroužek
V letošním školním roce 2018/2019 navštěvuje kroužek 38 dětí. Scházíme se v pondělí a
ve středu v naší keramické dílně. Děti si svoje hotové výrobky odnáší domů. Vyrábíme i dárečky
pro budoucí prvňáčky a drobné předměty na některé akce pořádané Městysem Choltice. V průběhu
roku se můžete podívat na fotografie našich výtvorů. Čeká nás ještě hodně práce v keramické dílně.
Všichni se na kroužek těšíme nejen proto, že si něco vyrobíme, ale hlavně proto, že si užijeme
spoustu legrace.

Nová školní družina
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce nového 4. oddělení v prostorách bývalé
cvičné kuchyňky. Do nově vzniklé družiny od září dochází 26 dětí. Družina byla vybavena novým
nábytkem a Spolek rodičů a přátel školy nám pomohl dovybavit družinu hrami a stavebnicemi.
Všechna oddělení školní družiny jsou konečně na jednom patře a na stejné chodbě. Tento krok jistě
přispěl k větší bezpečnosti dětí a usnadnění komunikace mezi odděleními.
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Veverčák 2018
Ve středu 7. 11. odpoledne jsme jako obvykle zaplnili tělocvičnu veselým pobíháním
v tradičním klání ve dvojicích. V disciplínách slalomový běh, skok z místa, hod plným míčem, šplh,
plazení v tunelu, člunkový běh, trojskok a pohyblivý chodník děti měřily své síly. Odměnou jim je jako
vždy barevná veverka a pro ty úspěšnější i diplom v mrštnosti. Všichni jsou pak následující dny
odměněni rovněž buráky a jistě i pochvalou od svých třídních. Nám učitelům pak bývá odměnou,
podaří-li se tato hodina pohybu pro 120 dětí provést bez zbytečných úrazů a pohled na děti nadšeně
plnící úkoly přispívá k podnětu tuto radost opakovat. Děkujeme za účast MŠ Choltice, všem učitelům
1. st. a rovněž rodičům za finanční příspěvek na křupavé oříškové odměny.

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.
Postupně jsme se vystřídali na těchto stanovištích:

Klubovna – státní hymna (poslech)

Herna ping-pong – státní vlajka (mozaika z PET víček)

Jazyková učebna – video o založení republiky

Bývalá družina (proti šatnám) – výstavka z přinesených dobových materiálů

1. družina – státní znak První republiky

2. družina – mapa První republiky + přiřadit některá města

3. družina – složit portrét T. G. Masaryka + časově seřadit historické události

4. družina – pexeso – portréty politiků první vlády

Děkujeme paní učitelce M. Brožové, která celý projekt připravila a díky níž jsme si tento den
všichni užili. Děti se určitě dozvěděly mnoho nového, což se jim bude hodit v dalších letech
v hodinách dějepisu.
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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.
Nejprve jsme se všichni podívali na krátký film, který pojednával o životě, vynálezech, dopravě či
průmyslu z dob první republiky. Po filmu následovalo doplnění informací, které v dokumentu
nezazněly, a rekapitulace důležitých faktů, které si žáci měli zapamatovat. I přestávka se nesla v
duchu první republiky, děti svačily vánočku s Meltou – nápojem, který je vyroben z kořene čekanky,
cukrové řepy, drcených obilek ječmene a žita.
Po vydatné svačině se děti rozdělily dle barev triček na tři skupiny, ve kterých se vydaly na tři
stanoviště. Prvním stanovištěm bylo psaní perem, které si děti samy namáčely do inkoustu. Druhým
stanovištěm bylo prohlížení expozice s mnoha cennými předměty z doby vzniku ČSR. Na závěr si děti
vyzkoušely pásovou výrobu v třídní „továrně“, kde byla hlavní cílem spolupráce všech „dělníků“ tak,
aby vznikl kvalitní produkt. V dalších hodinách jsme si vyzkoušeli tanec Charleston, poslechli pohádku
Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen a přesunuli se do tělocvičny, kde jsme se pomocí našich
barevných triček snažili vytvořit vlajku České republiky.
Tento den jsme si všichni moc užili, ale především jsme se příjemně naladili na velký projekt
oslavující 100 let od vzniku Československa, který nás čekal následující den.

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. Druhá zastávka
byla na Třídě Míru u Jana Kašpara (letec) a dál jsme pokračovali k Zelené bráně, u které je na zemi
na chodníku velký znak Pardubic. Tady jsme vyslechli pověst o tom, jak se do znaku Pardubic dostal
rozpůlený kůň. Zelenou bránou jsme prošli na Pernštýnské náměstí, kde jsme posvačili u radnice a
poslechli jsme si další pověst o Jonášovi a velrybě, která se vztahuje k domu U Jonáše. Pak už naše
kroky vedly do zámku a okolo hradeb se střílnami zpět k Zelené bráně. Na závěr děti dostaly od paní
Olgy (která na nás během cesty mluvila také čtyřmi cizími jazyky!) za odměnu perníkové čtyřlístky a
vydali jsme se na cestu zpět k autobusu. Protože jsme měli dost času, stihli jsme ještě smlsnout
trdelník nebo dobrotu z pekárny. Do školy jsme se vrátili před 14 hod sice trochu promrzlí, ale plni
zážitků a poznatků.

Záhadná a drsná Namibie
Letos nás manželé Kateřina a Miloš Motani vzali se svou fotograficko-filmovou projekcí
do krásné i kruté Namibie. Program byl opět nabitý úžasnými scenériemi, dobrodružstvím,
zajímavými zvířaty a lidmi. Teď už víme, že v nehostinné Namibské poušti žijí např. bílí pavouci,
písečné zmije a gekoni. Poznali jsme prapodivné rostliny welwotchie, ostnité melouny nara a
stromové aloe. Navštívili jsme opuštěné diamantové město, strašidelné Pobřeží koster, africké
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domorodé kmeny. Závěr opět patřil soutěži o ceny a ukázkám originálních předmětů. Někteří žáci
dokonce odjížděli ozdobení červenou hlinkou od kmene Himba.

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.
Přestože se jednalo o začátek podzimu, počasí nám neskutečně přálo. Díky tomu jsme mohli
podnikat různé pěší výlety po okolí a využít venkovní sportoviště pro naše hry.
Během týdne jsme navštívili „Utzův mechanický betlém“ a poslechli si zajímavé vyprávění
o jeho historii a výrobě. V Olešnickém muzeu jsme se seznámili s předměty, které nejspíš znaly a
používaly naše prababičky jako např.: valcha, železná žehlička, kolovrátek, různé formy na pečení,
máselnice atd. Cílem našeho celodenního výletu se staly vojenské bunkry a velitelská pevnost
Skutina. V rámci branného dne jsme se seznámili se základy první pomoci, vyzkoušeli si obvazové
techniky, transport zraněného a uložení do stabilizované polohy.
Večerní program patřil relaxaci a zábavě. Hráli jsme společenské hry, zhlédli film, vydováděli
se na diskotéce a vyslechli zajímavé vyprávění horolezců o jejich výpravě do Bolívie.

Ubytování na chatě se nám moc líbilo, rovněž celý personál se o nás vzorně staral. Škoda jen,
že ten náš pobyt tak rychle utekl.
Moc se těšíme na další výlety a společně strávené chvíle.
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, ale všichni doufáme, že to nebylo naposled. Dnešním dětem se lze jen těžko trefit
do vkusu a zaujmout je, zvláště s literárním programem. Ovšem skvěle vybrané knížky a herecké
výkony plné energie a vtipu to dokázaly. Takže když se sečtou knižní tituly Bertík a čmuchadlo,
Ztraceni v čase, Život k sežrání a herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková, výsledkem jsou
nadšení žáci i učitelé.
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Za finanční podporu projektu děkujeme Městysi Choltice a SRPŠ.
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 a nejúspěšnější byli odměněni diplomy (viz foto). Gratulujeme vítězům a už teď
se těšíme na příští ročník.

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 oborůzahradník a aranžér, zedník, truhlář, automechanik, opravář, zámečník, služby a gastro obory.
Rozmanité činnosti zvládali velmi dobře, důkazem je 2.místo v dovednostní soutěži. A tak jsme si
domů vezli nejen květinová a dýňová aranžmá, ale i velkou bonboniéru.

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.
Hned jako první začaly závodit dívky 6. – 7. třídy. Náš tým
tvořily žákyně 7. třídy Elen Dvořáková, Natalie Pernerová, Natalie
Katrušinová, Andrea Piskáčková a Lucie Korečková. Nejlépe si
vedla Andrea Piskáčková, která skončila na 20. místě z 57
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závodnic. Po nich následovaly dívky 8. – 9. třídy, přičemž náš tým dívek z 8. třídy (Tereza Bačkovská,
Eva Nevečeřalová a Eliška Kolářová) doplnila ze 7. třídy Zuzana Kratochvílová, která skončila 22. hned
za Eliškou K., která byla 21. z 61. dívek. V této kategorii největšího úspěchu zaznamenala Terka
Bačkovská, která skončila 13. z 61 závodnic. Celkově holky skončily ve své kategorii 6. z 14. škol.
U chlapců přišel hned v prvním závodě největší úspěch
naší výpravy, a to když Jan Lukeš ze 7. třídy skončil ve své
kategorii na úžasném 8.místě z 43 účastníků. Chlapci na rozdíl od
dívek, které běžely 1500 metrů, museli zdolat trať dlouhou 3000
metrů. V kategorii 6. – 7. třída zavodili žáci 6. třídy Jan Kaplan (15.
místo) a Danielové Pešek a Bruder, plus ze 7. třídy výše zmíněný
Jan Lukeš.
V nejsilnější kategorii 8.-9. třída to bylo pro naše borce
spíše za trest. 😊 Chlapci nejsou zvyklí běhat už ani za děvčaty,
natož 3 km. Takže krom Martina Růžka a Michala Bačkovského,
kteří doběhli v první polovině na 18. resp. na 25. místě z 65
závodníků. Zbylí tři „chodci“ se vměstnali do páté desítky. Ale
poslední neskončil nikdo.
V rámci velké konkurence atletických pardubických škol
zanechali naši závodníci a závodnice velmi dobrý dojem a musím všem poděkovat za vzornou
reprezentaci školy.
Fotografování prvňáčků
Stejně jako každý rok, i v letošním roce proběhlo fotografování prvňáčků do novin.

Fotografie našich prvních tříd vyjdou v Pardubickém deníku 18.10.2018.
Zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech
V pátek 21.září 2018 jsme jako každoročně vyrazili na chovatelskou a pěstitelskou výstavu
do Svičan. Počasí nám přálo, všichni jsme se krásně prošli a obdivovali jedinečné exempláře
vystavovatelů.
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Ochutnávka firmy MK Fruit
V úterý 11.září 2018 si mohli naši žáci pochutnat na zeleninových a ovocných šťávách a
přesnídávkách. Ochutnávku pro nás připravila firma MK Fruit (Projekt Ovoce do škol), která dodává
dětem každé pondělí ovoce a mléko.
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