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          zapůjčeno ze sbírek Městského muzea v Chocni

ZŠ Mistra Choceňského se zapojila do projektu „Školy pro venkov“!

Milí žáci, milí kolegové,
chtěli bychom vás seznámit s projektem, který byl zahájen v tomto školním roce a bude 
probíhat až do roku 2013. Projekt je realizován s podporou EU, Evropského sociálního 
fondu, a MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s naší školou 
je do něj zapojeno přibližně 15 dalších základních škol ze třech regionů České republiky.

Projekt se jmenuje „Školy pro venkov“ a jeho cílem je podpořit žáky v poznávání 
nejbližšího okolí školy. Čeká nás dlouhá, dobrodružná cesta, na které budeme zkoumat 
přírodní rezervaci v blízkosti naší školy. Probádáme tajemné  pověsti s  ní spojené, 
ponoříme se do přírodovědných výzkumů, zjistíme, co se zde odehrálo v dobách dávno 
minulých i docela nedávno, odhalíme kouzlo starých fotografií i nových technologií.

Našim  úkolem pak bude zprostředkovat  naše poznání  dalším „generacím“ žáků. 
Budeme společně vytvářet pracovní listy se zajímavými úkoly, psát články, pořizovat 
fotografie, natáčet  video, vytvoříme  brožurku  pro  Informační centrum v Chocni. 
Naším pracovním jazykem bude převážně čeština, ale využijeme určitě i angličtinu! :-)

O průběhu projektu vás bude pravidelně informovat tento školní časopis. 
Najdete v něm své články, obrázky, fotografie, křížovky, zkrátka vaše 
výtvory spojené s projektem. (A občas třeba i něco dalšího z dění ve škole. ) 
Čekají na vás také různé soutěže...
Bude to určitě veliká výzva! 

Na společnou práci se moc těší:
Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Miroslav Nešpořík, Mgr. Lada Cejpová, Mgr. Lenka 
Svobodová a Mgr. Pavlína Hrabětová
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O původu názvu Peliny

Různá místa mají různá jména , která často používáme, aniž bychom přemýšleli o tom, 
jak a proč  vznikla. To je i případ parku a přírodní rezervace Peliny.

Dali jsme si trochu práce, hledání  a přemýšlení a zjistili toto: 

Název Peliny pochází ze středověku, kdy v této oblasti bylo několik mlýnů. Jeden z 
nich je zapsán od roku 1407 jako majetek Michala z Pelina. 

Další zmínka hovoří o mlýně Pelíně nebo taky o Pelově mlýně.

To nám ale bylo málo a zapojili jsme fantazii. 

„Kdysi pracovalo na tomto místě hodně dřevorubců. Při jejich práci vzniklo mnoho 
pilin, které daly místu jméno.“

„Rostlo tu vždycky plno pelyňku a podle něj se to jmenuje.“

„V dávných časech tu bylo slané jezero s hejny pelikánů. Jezero vyschlo, pelikáni 
odletěli, ale  jméno zůstalo.“

                                            z prací 7. ročníku vybrala a drobně upravila Lenka Svobodová
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STAŇTE SE SPOLUTVŮRCI ČASOPISU

Vymýšlíte tajenky, hádanky, přesmyčky?
Kreslíte a malujete?
Píšete povídky, básničky?
Fotografujete?
Chcete svou práci ukázat ostatním?

Rádi otiskneme Vaše příspěvky ve školním časopisu. Přednost 
budou mít příspěvky týkající se hlavního tématu projektu - Peliny: 
historie a současnost.
Dále sháníme pro potřeby projektu staré fotografie nebo pohledy 
Pelin k zapůjčení.

Své příspěvky můžete nosit vyučujícím zapojeným do projektu 
/viz úvodní informace o projektu/.



pozorSOUTĚŽpozorSOUTĚŽpozor

pozorSOUTĚŽpozorSOUTĚŽpozor

vyhlašujeme soutěž o 

1. nejlepší název pro školní projektový časopis
2. nejlepší logo pro školní projekt

Podmínky:

Název školního projektového časopisu by měl být: 
   - jednoduchý 
   - originální
   - dobře zapamatovatelný 
   - vystihovat téma projektu
     /Peliny - historie a současnost/ 
   
Logo školního projektu by mělo být:
   - jednoduché
   - originální
   - vycházet z tématu projektu 
     /Peliny - historie a současnost/

Návrhy  názvu  časopisu  a  loga  můžete  odevzdávat 
v písemné a obrazové podobě p. uč. Nešpoříkovi          
do   22. června 2011. 
Vítězné návrhy budou odměněny.

Pověsti o Chocni a okolí...

Vyhlašujeme 1. soutěž o nejlepší překlad pověsti do angličtiny s ilustrací!

Pozorně si přečtěte následující příběh. 
Zahrajte si na profesionální překladatele a ilustrátory.
Pověst přeložte do angličtiny (pozor na správné použití časů: minulý, přítomný, bu-
doucí) a doplňte obrázkem (libovolnou technikou na čtvrtce formátu A4). 

Váš překlad pověsti do angličtiny spolu s ilustrací odevzdejte nejpozději 
do 22.6.2011 paní učitelce P. Hrabětové. 

SKLEPENÍ POD VRANOVEM

Nad pelinskými skalami stával v dávných dobách hrad Vranov. Stará pověst říká, že 
pán hradu zde ve sklepení ukryl svůj poklad.
Na Velký pátek šel jeden mládenec na Vranov, protože chtět poklad najít. Když tam 
přišel, skála se před ním otevřela, a on vstoupil otvorem do sklepa. Tam bylo mnoho 
koní, šatstva i peněz. Mladík si vzal jen kabát a trochu peněz a rychle pospíchal ven. 
Jakmile vyšel, skála se za ním zavřela, protože v kostele právě skončily pašije.
Později se mnozí lidé pokoušeli najít ten poklad, ale neuspěli. 
Jen jeden mlynář se do sklepení dostal, ale protože byl chamtivý a chtěl pobrat všech-
ny peníze, nedostal se včas ven.
Skála ho uvěznila navěky.
Pověst vypravuje, že až bude v Chocni hlad a mor, ten mlynář vyjde ven a bude rozdá-
vat peníze z pokladu lidem...

Pověst je převzata z kniky Karla Prudiče: Choceň v pověstech a vzpomínkách, Choceň 1929.
Upravila P. Hrabětová.
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RECYKLOHRANÍ  NA  ZŠ  M.  CHOCEŇSKÉHO  V CHOCNI

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní, v kterém jsme zapojeni letos již 
třetí rok, dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit 
vysloužilé spotřebiče i baterie.  Škola loni předala k recyklaci také staré televize a 
monitory z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy,  uhlí,  primárních  surovin  a  vody  jsme         díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stej-
ně jako o  kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajiš-
ťuje sběr a recyklaci žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní.  

Z Certifikátu vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loň-
ském roce vytřídili 19 televizí a 11 monitorů. Tím jsme uspořili 4 kWh elektřiny, 89 
litrů ropy, 22 480 litrů vody a 202 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 1 tunu CO2  a produkci nebezpečných odpadů o 5 tun.
 

Dík si tedy zaslouží 
všichni, kteří elektro-
spotřebiče nevyhazují 
do směsného odpadu 
nebo dokonce do přírody, 
ale nosí je do sběrného 
dvora anebo na jiná mís-
ta      (například k nám 
do školy), kde se vyslou-
žilé elektrospotřebiče či 
baterie předají k recyklaci.   

Ahoj,
jsme žáci třídy 7. A, jmenujeme se Simona Jirsáková a Zdeněk Záruba a byli jsme 
zástupci naší třídy při jednání se zástupiteli města  na radnici.
Spolu se třídou jsme procházeli na Den Země Choceň a všímali jsme si věcí, které se 
nám ve městě nelíbí. Pro další jednání jsme si vybrali sokolovnu. Nafotili jsme si ji a 
z fotek připravili prezentaci. Tu jsme potom předvedli na městském úřadě, kde jsme 
spolu s ostatními zástupci všech tříd 2. stupně jednali se zástupci města. Zeptali jsme 
se jich, co bude dál se sokolovnou. Kdo ji právě vlastní? Nebude se nějak opravovat? 
Odpověděli nám, že sokolovnu právě vlastní město, ale část se bude předávat         
Pardubickému kraji. Opravovat se bude s ohledem na sportovní a kulturní využití, 
a to jak zevnitř tak i zvenku. Dále nám byla přislíbena oprava stojanů na kola před         
budovou sokolovny. Z radnice jsme odcházeli s dobrým pocitem.
                 Simona a Zdeněk

TAK TROCHU „JINÝ“ DEN ZEMĚ NA 2. STUPNI

Letošní Den Země na naší škole proběhl trochu jinak než v předchozích letech. Třídy     
procházely Choceň a všímaly si věcí, které by se daly zlepšit. Cílem celého projektu 
bylo   setkání zástupců tříd se zastupiteli města, které proběhlo 5. května v zasedací síni 
Městského úřadu v Chocni. Na otázky žáků odpovídali: místostarostové MUDr. Rybová 
a Ing. Valtr, za odbor výstavby a životního prostředí Ing. Potštejnská a           
za investiční odbor paní Pánková. Přítomný byl i tajemník pan Adamec. Ke konci jedná-
ní se dostavil ředitel Technických služeb v Chocni pan Mikulecký.
Předejme teď slovo účastníkům jednání:

Den Země



    Z  JEDNÁNÍ   NA RADNICI



Dne 19. dubna byl Den Země a my jsme procházeli Choceň. Měli jsme téma       
KONTEJNERY. Dívali jsme se, kde chybí a kde je u nich nepořádek. Zjistili jsme, že 
jsou počmárané a nehezké a taky, že nikde nejsou modré kontejnery.
Chtěli jsme toto téma připomenout zástupcům města při jednání na radnici. S paní  
učitelkou Řemínkovou a panem učitelem Nešpoříkem a ostatními zástupci tříd           
2. stupně jsme se na toto jednání připravili, abychom neměli velkou trému. 
Dne 5. května to vypuklo a my jsme šli na radnici. Trochu jsme se báli, ale zvládli 
jsme to. Zástupci města nám odpověděli na všechny naše otázky a vysvětlili nám 
soustu věcí. Doufáme, že naše připomínky vezmou v úvahu a povede to ke zlepšení 
Chocně.
                Lucie Částková a Aleš Hanus, 6. A

Den Země

P E L I N Y
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KŮŇ BEZ PYSKU

Tento příběh se stal v dobách, kdy jsme ještě neměli v Chocni železnici. Blízko místa, 
kde je teď nádraží, býval rybníček. V rybníčku bydlel hastrman. Líbilo se mu tam - 
bylo to tiché místo, nikdo ho tam nerušil. Ale protože měl rád také hlubokou vodu, 
přeměnil se někdy v koně a zaběhl si zaplavat do řeky. Po chvíli se opět vrátil do 
svého rybníčka.
Ulice blízko rybníčka se nazývala Choceněk. Všichni lidé na Choceňku znali hastr-
mana velmi dobře. V noci slýchávali jeho dupot, který byl odlišný od ostatních koní. 
Tento kůň měl jenom tři podkovy, čtvrtá noha byla bez podkovy. Pokaždé, když lidé 
uslyšeli jeho dupot, zavírali rychle okna i dveře a zhasínali louče. Nemluvili, nedýcha-
li. Celá ulice byla tichá, jako mrtvá.
Lidé byli vystrašení...
Jednoho dne, velmi pozdě večer, jeden sedlák jel z Chocně do Lhotky. Prodal krávu a 
dostal hodně peněz. Byl velmi spokojený, rozjařený a také trochu opilý. Najednou vidí 
před sebou koně. Kůň běží velmi rychle směrem k němu! 
"Možná někomu utekl...", myslel si sedlák. "Chytím ho a vezmu ho domů. Pokud 
najdu majitele, koně mu vrátím. Pokud ne, nechám si ho."
Chtěl koně chytit za uzdu. Ale kůň žádnou neměl! Pokusil se ho tedy chytit za hubu. 
Ale kůň neměl spodní čelist ani pysk. 
Kůň zaržál, vzepjal se na zadních nohou, zasmál se a promluvil lidským hlasem: 
"Sedláku, chceš si se mnou zaplavat v řece? Voda je krásně studená a velmi hluboká!"
Sedlák byl vyděšený k smrti. Běžel co nejrychleji nahoru do Lhotky. Od té doby se 
nikdy neopil a vždy chodil domů před západem slunce...

              
               Ilustrace  Kateřina Nováčková, 6. C

práce žáků
The Horse without a Lip

This story happened in the old times when we didn´t have railway in Choceň yet. Near 
the place where the railway station is now, there was a pond. In the pond, there lived a 
water-sprite. He liked it there – it was a quiet place, nobody disturbed him there. But 
because he loved deep water, he sometimes changed into a horse and he went to swim 
in the river. After some time, he always came back to his pond.
The street near the pond was called Choceněk. Everyone in Choceněk knew the water-
-sprite very well. At night, people heard his stamping. It was different from stamping 
of other horses. This horse had only three horseshoes, the fourth leg was without a 
horseshoe. Every time the people heard his stamping, they quickly closed the windows 
and doors, they put out their torches. They didn´t talk nor breathe. The whole street 

was quiet, as dead. 
People were scared.
One day, late in the 
evening, one farmer 
went from Choceň 
to Lhotka. He sold a 
cow and he got a lot of 
money. He was happy, 
excited and a little 
drunk. Suddenly, he 
sees a horse in front of 
him. The horse is ru-
nning very fast towards 
him!!! 
„Maybe it ran away 
from someone“, the 

farmer thought. „I´ll catch it and take it to my house. If I find its owner, I´ll give it 
back to him. If not, I´ll keep it.“
He wanted to catch the horse by bridle. But the horse didn´t have one. He tried to 
catch it by lip, then. But the horse had neither a lip nor the lower jaw. 
The horse neighed and raised on its back legs. It smiled and spoke in human voice: 
„Farmer, do you want to have a swim in the river with me? The water is nicely cold 
and very, very deep.“ 
The farmer was scared to death. He ran fast up to Lhotka. Since that time, he never got 
drunk and he always came home before sunset.

Překlad do angličtiny: M. Teuner, J. Šejnoha, M. Jiskra (žáci 7.A ZŠ M. Choceňského)
Jazyková korektura: Mgr. Pavlína Hrabětová
Převzato a upraveno z knihy „Choceň v pověstech a vzpomínkách“, Karel Prudič, 
Knihtiskárna „Loutkáře“ Choceň, 1929
Ilustrace Johana Prudičová, 6. C
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VYPRAVOVÁNÍ

Když mi byly čtyři roky, dostala jsem od maminčina bratra štěně hnědé-
ho retrívra. Protože to byla fenka, vybrali jsme jí jméno Asta. Na psa jsem 
se moc těšila, doufala jsem v nového čtyřnohého kamaráda. Jaké ale na 
mě čekalo zklamání. Z mého pohledu nepřišel kamarád, ale můj nepřítel. 

Přípravy byly velkolepé. Vybírali jsme pro Astu pelíšek, misky na granule a na vodu 
i nějakou tu hračku. Odloučení od své matky a příchod do naší rodiny zvládlo štěně 
velice dobře, líbil se mu celý náš byt. Hrabalo hlínu z květin, loužičky dělalo kde se 
mu zachtělo, olizovalo prosklenou skříňku v obývacím pokoji, o krásný pelíšek nemělo 
zájem, své oblíbené místo si zvolilo v koupelně u vany. A potom si začalo všímat mě! 
Jak mohlo, tak si do mě kouslo, doráželo a chtělo si hrát, chvílemi jsem si myslela, že 
jsem pro něho lízátkem. Díky mé ztrátě zraku to bylo jako zlý sen i přesto, že dostala 
na obojek rolničku abych ji slyšela a věděla o ní. Nikdy jsem nevěděla, odkud může vy-
skočit. Příkazy jako: „Pusť! Fuj! Sedni! Lehni!“ nebyly nic platné. Nevycvičené štěně si 
stejně dělalo, co chtělo. Asi po měsíci přišlo vysvobození v podobě mé maminky, která 
Astu vrátila původnímu majiteli, kde už čekal nový zájemce. Dnes už je to dospělá, 
sedmiletá fena, která se má jistě dobře. Tento nešťastný tah byl mým rodičům vysvětlen 
tak, že pro mě, jako pro nevidomého člověka je důležitý dospělý vycvičený vodící pes. 
Místo psa jsem poté od svého strýce dostala kvalitní spací pytel, který využívám dodnes. 

Michaela Moravcová, 6.C
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Choceň leží na trati z Olomouce do ………
2. Kolik obyvatel /v tisících/ má přibližně Choceň?
3. Jak se jmenuje řeka, která protéká Chocní?
4. Jak se jmenuje cestovatel Chocně?
5. Opak začátku.
6. Léčivé rostliny jinak 

                                  křížovku připravila Veronika Víchová,  9. A

                                    4.      
  2.   6.

   1.   3.   5.

1. pero (zdrobněle)
2. nejlepší přítel člověka
3. sbíráme tam houby
4. působí v ústech 
5. všechno (opak)
6. ret (jinak) 

                                    křížovku připravil Honza Štancl, 7. B
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PŘESMYČKY

HÁCIT ICRELO
NYLPEI
SVEOBTIĚC
ORYOTVŠ MÍSNÁĚT
CDANRIE
  
       připravily Tereza Suchánková, Kateřina Hájková 9. A

ŽDNÁRAÍ
LOŠAK
NOVINKAH

          připravily Kateřina Kadochová, Monika Rychtaříková 9. B

OSKIŘDVO
RELPAP
  
                                        připravila Veronika Víchová 9. A
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  ????????????????????????????
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    zapůjčeno ze sbírek Městského muzea v Chocni




