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RECYKLOHRANÍ  NA  ZŠ  M.  CHOCEŇSKÉHO  V CHOCNI

RECYKLOHRANÍ   a  soutěž  VĚNUJ  MOBIL

V letošním školním roce jsme opět zapojeni do celostátní soutěže ve 
sběru vybitých baterií, vysloužilých elektrospotřebičů a nefunkčních 
nebo odložených mobilů.
Sběrné místo máme ve druhém patře naší školy u 4. a 5. tříd, takže 
třiďte a noste, ať nám přibývají bodíky !!!

                                                                 Lenka Svobodová, učitelka 5. třídy
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FINÁLOVÉ NÁVRHY

autor: Dominik ŽABA 8. A

autor: Michaela MATOUŠKOVÁ 8. A

autor: Michaela MATOUŠKOVÁ 8. A

pozorSOUTĚŽpozorSOUTĚŽpozor

pozorSOUTĚŽpozorSOUTĚŽpozor

vyhodnocení soutěže o nejlepší 
název a logo časopisu

Soutěž byla prodloužena do letošního školního roku (2011-2012).
Na této stránce vidíte práce, které postoupily do užšího výběru a  
na následující stránce jsou práce, které se nakonec dostaly do finále.
Z nich vzešel vítězný návrh, který můžete od tohoto čísla vidět 
na obálce časopisu. Všem zúčastněným děkujeme.

autor: Lída STRATÍLKOVÁ 8. A

autor: David KADOCH 8. A

autor: Markéta STŘÍTESKÁ 8. A autor: Tomáš ŠUSTR 5. A



O U C M A N I C E 

9. - 13. 5. 2011

Od školy v Chocni jsme šli pěšky až na statek do Oucmanic. Jen za-
vazadla nám odvezli autem. Po příchodu jsme se ubytovali. Na pokoji 
Brloh jsem byla s Janou. 
Celý týden jsme dělali zajímavé věci: vyráběli jsme svíčky, vyřezávali 
jsme lžičky, krmili jsme zvířata, dělali jsme náramek ze lnu, měli jsme 
Případ kompost.
Ve čtvrtek jsme byli na celodenním výletě a zastavili jsme se v Bran-
dýse a v labyrintu. Měli jsme také noční hru. Všechno se mi moc 
líbilo.
                                                                             
                                                                             Karina Hloušková, 5.A

škola práce žáků
HRÁTKY SE SLOVY (5. TŘÍDA)

Někdy neškodí se nad slovy zamyslet a jejich význam si vy-
ložit trochu jinak, než je obvyklé:

Konopiště  - zámek obrostlý konopím
plaváček - štěně v plavkách

fix - anglicky šest
granátové jablko - jablko, které vybuchuje
býložravec - savec živící se bílou barvou

počítač - žák počítající příklady
kolotoč - druh tance

hodiny - věc, která se hází
Radovan - člověk, který radí
parkoviště - obchod s párky

Jihlava - dívka, která jí hlavou
pračka - dívka, která se ráda pere
botník - pán, který prodává boty

PĚTILÍSTEK
Také žáci 5. tříd někdy zavítají do Pelin a něco o nich už vědí. Ale pě-
tilístek, to je jen hříčka při českém jazyce. Tenhle je z tvorby Zdendy 
Vítka z 5.A.

Peliny
skalnaté     krásné     křehké

rostou     žijí     rozkvétají     moknou
Peliny  jsou  krásná  přírodní  rezervace.
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FOCENÍ V  PELINÁCH

V úterý 27. září jsme při hodině 
ekologické výchovy byli v Peli-
nách fotit detaily věcí a přírod-
nin, které se tak často nemění a 
najdeme je tam v každém roč-
ním období. 
Byli jsme rozdělení do čtyř 
skupin po třech lidech a každá 
skupina měla jeden fotoaparát. 
Další hodinu jsme si fotky pro-
hlíželi na interaktivní tabuli a 
vybírali ty nejlepší. Vybrali jsme 
jich celkem čtrnáct.
Naše fotky jsou určené pro 
mladší spolužáky, kteří se podle 
nich budou snažit poznat, odkud 
ten detail pochází.

Eliška Divišková, Honza Štancl 
8.ročník

PROCHÁZKA PO PAMĚTNÍCH DESKÁCH

Na konci loňského školního roku pro nás, žáky 5.a 4.tříd, připravili 
kamarádi deváťáci dějepisnou vycházku.
Vůbec jsme nevěděli,že je v našem městě tolik pamětních desek a 
pomníčků. Deváťáci  nám je ukázali – trasu nám zakreslili  do mapy 
města a my jsme  se podle ní museli orientovat.
Chodili jsme po skupinách a vždycky nás doprovázel buď učitel nebo 
dva deváťáci.Bylo pro nás připraveno 8 stanovišť, každá u pamětní desky 
nebo pomníčku. 
Na stanovišti byli připravení deváťáci (asi 2 nebo3) s úkolem k tomu 
místu.
Například jsme skládali puzzle, 
odpovídali na otázky nebo třeba 
hledali na náměs- tí barokní stavbu. 
Některé úkoly byly snadné, ale 
někdy jsme potře- bovali nápovědu. 
Za každý splněný úkol jsme dostali 
ústřižek. 
Po splnění všech úkolů jsme měly 
každá skupina 8 různých ústřižků. 
Ve třídě jsme je potom skládali a 
nalepili na čistý papír. Výsledkem 
byl znak města Choceň, který 
jsme ještě vybar- vili.
Vycházka se nám líbila, i když se nám zdála docela dlouhá.

Úkol: V okolí nádraží je 1 pomníček, na který 
jsme zapomněli. Najdi ho a zkus vyfotit. 

Odměna tě nemine.   
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    PUTOVÁNÍ   PO   PAMĚTNÍCH   DESKÁCH
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odkaz na mapu putování po pamětních deskách http://g.co/maps/vbnyu
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VÝPRAVA DO PELIN

V červnu se naše třída vypravila do Pelin.Prošli  jsme Pelinami 
směrem na Mítkov. Když jsme došli na ur-
čené místo, sestavily se skupinky, které byly 
určeny už před výpravou. 
Poté přišly na řadu úkoly.Každá skupina 
plnila jeden vždy půl hodiny, poté přešla na 
další. Vyměňovaly si je mezi sebou tak dlou-

ho, dokud nesplnila  každá skupina všech 5 
úkolů.
Prvním úkolem bylo určování květin. Hle-
dali jsme květiny, které se tam nacházely a 
určovali názvy. Dalším úkolem bylo chytá-

ní hmyzu do sítě. Úkol spočíval  
v tom, že jsme mávli takovou síťkou, jak v trávě, tak i kolem ní a 
tím se nám do síťky dostal hmyz. Hmyz jsme opatrně pochytali 
do zkumavek a určili jeho název. Třetím úkolem bylo určování 
půdního hmyzu. Úkol byl plněn tak, že jsme 
dali do „prosívadla“ hlínu a poté se tam 
objevil hmyz, který jsme dali do krabičky,  a 
opět určili. Předposledním úkolem byl vodní 
hmyz. Úkol jsme uskutečnili tak, že jsme se 
přemístili k vodě a nasbírali v ní kameny. 
Pokud se objevil na kameni hmyz, dali jsme ho do misky s vodou 
a zase určili. A posledním úkolem bylo fotografování. Fotografo-

váno bylo vše, co se nám líbilo nebo 
se nám povedlo, ale hlavně to, co 
patřilo k uvedeným úkolům.
A nakonec jsme si zabalili všechny 
potřeby, určené živočichy vrátili do 
jejich prostředí a odešli zpět do ško-
ly.Tam jsme odevzdali potřeby, které 
jsme dostali ráno, zpracovali získané  

údaje a unavení z celého dne se vrátili domů .
      Diana Dubská 8. A



Pověsti o Chocni a okolí...

Vyhodnocení soutěže o nejlepší překlad pověsti

Vault under Vranov

In ancient times, there stood a castle called Vranov above Peliny rocks. 
A legend says that the lord of the castle hid his treasure there in the 
basement. 
On Good Friday, a young man went to Vranov because he wanted to 
find the treasure. When he arrived, the rock opened in front of him, and 
he went into the cellar hole. There were many horses, clothes and mo-
ney. The young man took a coat and a little money quickly and hurried 
out. Once he was released, the rock closed behind him, because Passion 
just finished in the church. 
Later, many people tried 
to find the treasure, but 
they failed. Only one mi-
ller got into the basement, 
but because he was greedy 
and wanted to take all the 
money, he did not get out 
in time. The rock trapped 
him forever. 
Another legend says that 
when famine and pesti-
lence are in Choceň, the 
miller will come out and 
will be handing out mo-
ney from the treasure to 
all people….

Petra HÁJKOVÁ
Nikola ČÍŽKOVÁ

9. A
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Vault under Vranov
 

Above Peliny rocks stood, in ancient times, the castle Vranov. An 
old legend says that the lord of the castle hid his treasure here in 
the basement. 
On Great Friday, a young man went to Vranov because he wanted 
to find the treasure. When he came there, the rock opened up in 
front of  him, and he went into the cellar. There were many horses, 
clothing and money. The young man took only one coat and a little 
money and quickly rushed out. Once released, the rock behind 
him closed, because the church just finished Passion. 
Later on, many peo-
ple tried to find the 
treasure, but they 
failed. Only one miller 
got into the cellar but 
because he was gree-
dy and wanted all the 
money for himself, 
he did not get out in 
time. The rock impris-
oned him forever. 
A legends relates that 
when there will be 
famine and pestilence 
in Choceň, the miller 
will come out and will 
give money to people. 

Kristýna BERANOVÁ
Anna HOLCOVÁ
Lenka JÍLKOVÁ

9. B



    Kateřina DOLANSKÁ a Romana HORYNOVÁ 9. B
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jeden z nejlepších překladů pověsti do anglického jazyka
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ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS

... aneb jak jsme se učili anglicky ptát na cestu a vysvětlovat ji...

 Jednou jsme se s naší skupinou angličtiny a s paní učitelkou 
Hrabětovou vydali na procházku do města. Před školou jsme se roz-
dělili do dvou skupin – jednu skupinu tvořili kluci a druhou holky. 
Pak jsme procházeli Choceň tím způsobem, že jsme si navzájem 
anglicky popisovali cestu k dalšímu místu. Také jsme měli pracovní 
list, na kterém byly fotografie různých věžiček a my jsme k nim měli 
anglicky napsat, od jakého domu každá je. Nakonec jsme společně 
vyplnili křížovku. Byla to velmi neobvyklá a zajímavá hodina.

Veronika Kršková, 7.A



Asking for and Giving Directions

 Excuse me, how can I get to do .....?

 Can you tell me how to get to the ... ?
 
 Can you tell me the way to ... ?
 
 I need to get to ... . Can you show me the way?
 
 I am looking for ... . Do you know where it is?
 
 Where is the ... here?

  ??? 

Go straight on. 
Go up this street.
Go down this street.

 

Turn right. 

Turn left. 

               ukázka z  pracovního listu k anglickému vysvětlování cesty

na přípravě časopisu spolupracovali:

BUBENÍČKOVÁ Klára 7. B, ČAPEK Jan 7. B, JUREČEK Vít 7. B, KOMÁREK Dominik 7. B, 
LUKES Adam 7. B, PAUKERT Jiří 7. B, SAJDL Tomáš 7. B,  BROKEŠ Josef 7. C, KOČÍ Jakub 7. C, 
NOVÁK Daniel 7. C, SLÁDEK David 7. C, ZDENĚK Ondřej 7. C, HANUS Aleš 7. A          

pod vedením Mgr. Miroslava NEŠPOŘÍKA
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