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Školy pro venkov

Co se děje v projektu?

Jak jste se již dočetli v předešlých číslech časopisu, je naše 
škola zapojena do evropského projektu „Školy pro venkov“. 

V tomto školním roce pracuje projektový tým v rámci těchto 
povinně volitelných předmětů: dějepisný seminář, ekologická 
výchova, výpočetní technika a konverzace v anglickém jazyce. Další 
žáci se projektu účastní i v běžných hodinách (dějepis, přírodopis, 
výtvarná výchova, vlastivěda) a mimo školu (fotografování). Velmi 
si vážíme pomoci všech!

Žáci 8. ročníku ve volitelném předmětu ekologická výchova 
fotografovali zajímavá místa v parku a přírodní rezervaci Peliny. 
Ze zpracovaných fotografií pak připravili pracovní list – úkolem 
je najít místo podle přírodního detailu. Žáci 7. ročníku se zabývali 
místními názvy v Chocni a jejím nejbližším okolí. Zjišťovali, 
jak tato pojmenování vznikla a k čemu se vztahovala. Z těchto 
pojmenování sestavují rejstřík, který bude součástí naší regionální 
učebnice.

V dějepisném semináři se 7. ročníky zaměřily na téma 
„železnice“. Žáci pracovali se starými příběhy z prostředí železnice 
i s odbornými publikacemi a vyrobili pexeso pro regionální 
učebnici. S historií železniční dopravy v Chocni jim pomohli žáci 
9. ročníků. Následně se 7. i 8. ročník zaměřil na historii města 
a šlechtické rody, které naše město vlastnily. V rámci výuky 
několikrát navštívili Orlické muzeum, kde viděli mnoho věcí 
„na vlastní oči“. Rovněž k tomuto tématu žáci vyrobili pexeso a 
skládačku s místními šlechtickými erby. 

Na jaře chystáme opět tematické vycházky po městě. Při 
první vycházce budeme hledat erby a další detaily na historických 
budovách. Žáci 8. ročníků mají nyní rozpracované téma „Válka 
u nás“ – shromažďují informace o válečných událostech v místě 
svého bydliště. Při další vycházce se proto blíže seznámíme 
s pamětními deskami v Chocni.



 

   VYSVĚTLIVKY: projekt - práce, které se týkají projektu 
                                 ukázka - konkrétní ukázky z připravované regionální  
                                              učebnice 
                                 škola - školní práce žáků nevztahující se k projektu

projekt
V anglickém jazyce žáci 7. ročníků na podzim vyrobili 

brožury o svém městě nebo vesnici. Napsali text, využili vlastní 
fotografie a hodily se jim i dovednosti z oblasti práce s počítačem. 
Každá skupinka pak prezentovala svoji práci i ústně. Hotové 
brožurky jsou vystaveny na webu projektu. 

V anglické konverzaci jsme pak na toto téma navázali 
dramatizací místní pověsti. Žáci napsali scénář, připravili rekvizity 
a představení nacvičili. Celá pověst se natáčela na video. Po 
dokončení této části projektu jsme se opět zaměřili na Choceň. 
Pracovali jsme s texty, internetem, mapami, informačními letáky a 
brožurami, navštívili jsme i Orlické muzeum. Na základě získaných 
informací jsme si připravili scénář k filmu, jehož součástí se stala i 
předem připravená pověst. Hotový snímek najdete na webu školy 
nebo na adrese: http://youtu.be/1ottP6kOia8. V celostátní soutěži 
„Video pohlednice z mého města“ jsme s naším filmem získali 
nominaci na 1. – 3. místo v kategorii 6.-7. ročníků. Budeme opravdu 
zvědavi, jak to dopadne. Držte nám palce!

Do projektu se zapojili i žáci počítačového semináře. Učí 
se fotografovat, upravovat fotografie v počítači a podílejí se na 
přípravě školního časopisu.

Na jaře bude  také další fotoseminář pro všechny zájemce, 
sledujte nástěnky a školní web!

O výstupy z projektu neochudíme ani naše žáky z 1. 
stupně. Určitě si v rámci vlastivědy, přírodovědy nebo angličtiny 
vyzkoušejí některé pracovní listy nebo je pozveme na zajímavou 
vycházku po městě.

Školní projektový tým: Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Lada Cejpová, 
Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Miroslav Nešpořík, Mgr. Pavlína 
Hrabětová

ukázka
Šlechtické rody na Choceňsku

Choceňské panství nepatřilo mezi velká nebo mimořádně bohatá 
panství. Tradičním způsobem obživy obyvatel bylo zemědělství a 
drobná řemesla (ševci, krejčí, řemenáři, pekaři, krupaři, řezníci,…). 
Nebyly tu žádné nerostné suroviny, ze kterých by plynul pro celé 
panství velký zisk (jako například ložiska stříbra v Jihlavě nebo 
Kutné Hoře).

Někteří šlechtici často panství koupili, aby ho vzápětí ještě dráž 
prodali, nebo aby ho časem vyměnili za jiné, výhodnější. Mnozí 
také získali Choceňsko jako náhradu za dluhy nebo jako odměnu 
za věrnou službu králi, popřípadě císaři.

1. Víš, jaké zemědělské plodiny se na Choceňsku pěstovali 
běžně už ve středověku?

Choceň je nejstarší osada naší lokality. 
První zmínku máme z roku 1227. 
Prvními historicky doloženými majiteli 
byli Hrabišicové (později je známe 
jako pány z Oseka nebo z Rýzmurka). 
Členové tohoto rodu zastávali vysoké 
královské úřady, zakládali kláštery a 
velkou měrou se přání krále Václava 
II. podíleli na kolonizaci (= osídlování) 
blízkého okolí města.

1. Co víš o vládě krále Václava II.? 

2. Víš, kdo byli jeho rodiče?

3.  Proč je pro jeho vládu důležitý rok 1300?   

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3593499226&to=http%3a%2f%2fyoutu%2ebe%2f1ottP6kOia8
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CHOCEŇ: BASIC FACTS

The town of Choceň is situated in 
the Pardubice Region in the Czech 
Republic. It is only 10km far from its 
district town, Ústí nad Orlicí.
It is made of seven parts: Březenice, 
Dvořisko, Hemže, Choceň, Nová 
Ves, Plchůvky and Podrážek. Choceň 
is the largest one, the other parts are 
the neighbouring villages.
There live about 9000 people.
The town is situated on the banks of the river Tichá Orlice, only about 
300 metres above sea level. From the north-east, Choceň is protected 
by the ridge of Orlické mountains. This way, it enjoys the advantages 
of the lowland, while the beauties of the mountains are still at its door-
step.
Choceň is surrounded by a 
lovely countryside: woods 
and meadows, tree alleys 
and the river, small streams 
and old ponds, hills around 
the town and steep rocks in 
Peliny. Several nature re-
serves were set up to protect 
these treasures.
The town itself also over-
flows with greenery: there 
are two large parks and 
some small ones, long lime tree alleys and many trees or shrubs in pu-
blic places. The close connection between the town and the nature can 
be seen in the motto of Choceň: „Town in the park, park in the town.“

Fotoseminář

Pár měsíců před vánoci vyhlásila paní ředitelka soutěž, ve které 
se hledaly staré fotky z Chocně. Pořadatelům se podařilo pár 
sehnat. 
Ty nejzajímavější vytiskli na papíry a na den 25. 11. 2011 
vyhlásili fotoseminář.  
Učitelé říkali, že je počet účastníků mile překvapil. Hlavně proto, 
že se po delsí době zatažené oblohy vyjasnilo, ale docela dost 
mrzlo. 
Rozdělili nás do dvojic a přidělili nám papíry s okopírovanými 
fotkami. Naším úkolem bylo určit a najít ulice a budovy ze 
starých fotografií a nafotit je, nejlépe ze stejného místa a 
ve stejné velikosti tak, aby se staré a nové obrázky mohly 
porovnat. Pak si učitelé dvojice rozdělili do dvou skupin a 

každá skupina vyrazila jiným 
směrem. Některá místa bylo 
velmi těžké hledat, protože 
vypadala úplně jinak něž dnes. 
Na fotkách jsme hledali např. 
obchod na náměstí H a C 
shop, pohled na náměstí z 
radnice, hotel Peliny, mlýn, 
dům na druhé straně řeky 
naproti pizzerie Taverno, 
starou plovárnu, dům na ulici 
T.G. Masaryka a jiné.

Dle našeho názoru byl 
fotoseminář vydařený.

                                       Jiří Michálek, Josef Brokeš 7.C
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FOTOSEMINÁŘ  CHOCEŇ  DŘÍVE  A  DNES



projekt ukázka
PŘÍRODNÍ  PAMÁTKA  VSTAVAČOVÁ  LOUKA

ROZLOHA:    0,93 ha
VYHLÁŠENÍ:    1989
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 280 m
PROČ CHRÁNĚNO:   vlhká podmáčená louka s výskytem chrá- 
    něných rostlin
 
Přírodní památka Vstavačová louka se nachází 
za zahrádkářskou kolonií mezi Chocní a Sruby, 
podél vlakové tratě Choceň – Pardubice. Jedná 
se o slatinnou louku přibližně čtvercového tvaru 
s výskytem chráněných a ohrožených druhů 
rostlin. Na lokalitu je možné dojít pěšky z ná-
městí v Chocni asi za půl hodiny. Péče o louku 
spočívá v jejím pravidelném kosení.
ROSTLINY: Zastoupené jsou rostliny typické 
pro luční společenství – pryskyřník prudký, 
kopretina bílá, kohoutek luční, prvosenka vyšší, 
traviny. Louka je chráněná hlavně kvůli výskytu 
několika ohrožených druhů – prstnatec májo-
vý, kosatec sibiřský, kruštík bahenní. Z dalších 
druhů se hojně vyskytuje kuklík potoční, oman 
vrbolistý, krvavec toten, kopretina bílá, kohou-
tek luční, pryskyřník prudký
ŽIVOČICHOVÉ: Největší zastoupení na louce 
má hmyz – ploštice a motýli (otakárek fenyk-
lový, okáč luční, žluťásek řešetlákový, bělásek 
řeřichový a několik druhů modrásků). Výrazné 
zastoupení mají i pavouci – zajímavostí je vý-
skyt teplomilného křižáka pruhovaného, který 
se šíří z jižních oblastí. Z vyšších živočichů byli 
pozorováni – skokan hnědý, ještěrka živorodá, 
rosnička zelená.



               
 Charakteristika blízké osoby 

Osnova:  1) Jméno, věk
                 2) Vzhled
                 3) Chování
                 4) Zájmy
                 5) Zhodnocení

Můj bratr

     Můj bratr se jmenuje Honza, narodil se před devíti lety.                                                                                                                                          
     Honzík má drobnější postavu s malou hlavou a jemným obličejem. 
Jeho oči jsou dvě velká kukadla s dlouhými řasami, které mu může 
závidět každá dívka. V upovídané puse dominují velké zuby. I když si 
přeje mít delší vlasy, rodiče vždy vyhrají a Honzík musí ke kadeřnici.      
     Narodil se ve znamení Berana, čímž jeho chování tomu odpovídá. 
Ovládá ho tvrdohlavost, zvídavost, aktivita, ani na chvíli neposedí. 
Rád si někdy vymýšlí, neboť má velkou představivost. Největším 
oříškem je však chování ve škole, protože považuje za zbytečné psát 
si úkoly a připravovat se na vyučování. Na druhou stranu musím říct, 
že bratr má hodně kamarádů a rád jim pomůže, když jsou v nesnázi. 
Zastane se slabšího. 
     Největším koníčkem je sport. Třetím rokem hraje fotbal, který ho 
moc baví. Nedávno začal chodit i na karate. 
     Kdybych si z něj mohl vzít nějakou vlastnost, asi bych si vybral 
nadání pro sport. Jsem rád, že mám takového bratra.                            

škola

  

CHARAKTERISTIKA KAMARÁDKY

Osnova: 1. Základní informace
               2. Vzhled
              3. Chování
   4. Vztah k práci
   5. Vlastnosti
   6. Zhodnocení

Moje kamarádka se jmenuje Katka, chodí do stejné třídy jako 
já, což je velmi dobré. Alespoň se téměř každý den vidíme a můžeme 
si sdělit informace o událostech, které se staly za dobu, kdy jsme se 
neviděly.
 Je silnější postavy. Její tmavě hnědé vlasy vždy zdobí čelenka 
nebo jiný módní doplněk. Neposedné rty vysloví obvykle nějakou 
hloupost, která je často k smíchu. Nosí stylové oblečení a na své okolí 
působí pozitivním a veselým dojmem.
 Katka je kamarádská, hodná a velmi vtipná, nikdy nestrpí 
smutnou tvář, vždy se pokusí zvednout náladu, to se jí většinou podaří.
 Ve škole sice není premiantkou, ale občas k ní ta jednička 
zavítá. Podle mého názoru by se měla více zajímat o učení, ale ona si 
z toho noc nedělá a raději se věnuje svým zálibám.
 Je veselá, dobrosrdečná a nevadí ji kontakt s lidmi, ráda 
poslouchá hudbu a sleduje filmy.
 Káťa je moje dobrá kamarádka, je mi sympatická její veselá 
povaha, ale někdy by měla jednat s rozvahou a také být pečlivější.

škola
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CHOCEŇ
In Choceň, there live about 9000 people. The 
Mayor of Choceň is Mr. Miroslav Kučera. 
There are 7 schools in Choceň: 4 nursery 
schools, 2 primary schools and 1 secondary 
school.

Castle and park:
The castle is localed near the town center, 
on the left bank of the river Tichá Orlice 
(Silent Eagle in English). Close to the 
castle, there is also a park. In the castle, 
you can find the museum and the art 
school. In the park, there is a children´s 
playground and a skateboard park.

Culture:
Choceň has got an information centre, 
a manor house and a cinema Máj.
Other places of culture: town library, club for children and young people.
Town hall:
Town hall is at the Tyršovo square. 
It is next to the information centre.
School M.Choceňského:
On the school, you can see two memorial plaques. They commemorate 
the victims of the First and Second World War.

Sport:
Choceň is a town with rich sports life. Choceň has got, for example, an 
ice rink, a football stadium and a tennis court. Choceň has also got a 
bikeway and a swimming pool.

Peliny: 
This state natural reserve is 3,31 ha large. 
Name of the natural reserve is derived 
from Pelův mill house. There are rocks 
of various shapes, for example „the 
Camel“. Treasurable species of mollusc 
can be found there. There are also a lot 
of protected plants and flowers.

River and church:
In Choceň, there is one river. Its name is 
Tichá Orlice. There are several bridges 
over the river. 
We have got a Baroque church in 
Choceň. Its name is the Church of St. 
František Serafínský. It is a Christian 
church. The church is opposite the 
school of M. Choceňský. The church 
was built between 1729 and 1733.

Choceň is a great place for living because it is a large and nice town. Our 
favourite place is the park because there are very nice trees and flowers.

Authors: M. Nohelová, M. Moravcová, D. Sklenář (7.C, 2012)



MY BEST FRIEND

My best  friend  is  XY. She is thirteen years old.  She lives in the village 
xxx. She has got one brother. His name is XXX. We have known each 
other for one year. XY is tall and slim. She is very nice. XY has got 
blue eyes and wavy brown hair. She has got a round face. XY wears 
contact lenses and teeth braces. She likes wearing jeans, sweatshirts 
and T-shirts. XY is very kind, active and interesting person. She always 
says what she thinks. XY helps me with homework and cooking. She is 
always ready to listen to my problems and help me. XY is very funny 
and has got a good sense of humour. She is a very good friend. We 
usually spend some free time together. Her favourite singer is Justine 
Bieber. Her favourite colours are purple and black. Her favourite food 
is pizza and her favourite drink is coca-cola. Her favourite school 
subject is art. She likes riding a skateboard and riding roller skates. Her 
favourite animal is a cat. Her favourite  season is summer  because she 
likes swimming and diving. Her favourite game is Activity. I must say 
I always choose friends carefully and it takes me a long time to build 
a real friendship. But XY is a real friend for me. I hope our friendship 
will last for a very long time.

škola škola
MY BEST FRIEND

My best  friend  is  XY. She is twelve years old.  We have known each 
other for 7 years. She is my classmate from school. We go to school M. 
Choceňského  and we go to 7.D. XY is quite pretty. She is of medium 
figure. She is thin. She has got some freckles on her nose and face. 
My best friend has got nice blue eyes and blond shoulder-length hair. 
She is always tidy. XY is active, clever and frank. I can trust her. We 
share some ideas about people. She is a helpful person. XY can  always 
encourage people or give them a hand. She is very friendly and she has 
got a lot of friends. But she is sometimes sad or nervous. I can rely on 
her. My best friend is brave. Unlike me, XY is hard working. She is 
kind. She is hardly ever shy. My friend is very polite. She always tells 
the truth. She likes sports. She plays volleyball and she likes swimming. 
We have similar interests. She likes making things and walking in the 
park with her dog. XY is my real friend. I hope our friendship will last 
for a very long time.



Cesta vody

Chocní protéká řeka Tichá Orlice. Pramení pod horou Jeřáb 
v Hanušovické vrcho-vině. Větším přítokem je řeka Třebovka 
v Ústí nad Orlicí. Délka toku Tiché Orlice je 107 km od 
pramene až k soutoku s Divokou Orlicí u Týniště.

Úkol: Dokážete s pomocí mapy popsat další cestu vody 
z Tiché Orlice?
 V Chocni protéká přírodní rezervací Peliny.                                                                                         
Tok řeky se v průběhu času několikrát měnil.Například mezi 
Brandýsem nad Orlicí a Chocní došlo k úpravám řečiště při 
stavbě železnice.                               
Přímo ve městě lidé řeku narovnávali, zpevňovali její břehy, 
vystavěli dva jezy a tři mosty. 
Úkol: O které tři mosty šlo?
Po povodních přibyla kolem řeky zídka a vakový jez.
                              

ukázka




