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ŠKOLY PRO VENKOV

Co je nového v projektu?

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

Ohlásil se podzim a rozběhl se nový školní rok. S ním je tady i další 
číslo našeho časopisu. V něm se dočtete o aktivitách, které v rámci 
projektu proběhly nebo právě probíhají. V tomto roce máme ještě 
několik úkolů před sebou.

Ve volitelných seminářích ekologické výchovy, dějepisu a angličtiny 
na 2. stupni a v hodinách vlastivědy na 1. stupni budou letos 
vyzkoušeny regionální učebnice a pracovní sešity, které byly díky 
projektu vytvořeny. Pro zajímavost - do tvorby učebnic se zapojili 
i žáci, takže mnozí jistě poznají své ilustrace, fotografie, texty, 
křížovky a jiné příspěvky. Ke konci školního roku budeme my 
učitelé pracovat na konečné verzi všech učebních materiálů, které 
budou pro potřebu školy bezplatně vytištěny. 

Spolupráce s dalšími školami v regionu nám umožnila i poznávací 
výlet. Na konci minulého školního roku se naši žáci zúčastnili 
projektového dne ve Všestarech, kde byl pro ně připraven zajímavý 
program. Žáci ze Všestar naopak přijeli za poznáním k nám do 
Chocně. Obě akce se podařily a podrobnosti o nich se dočtete 
uvnitř časopisu.
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Ve druhém pololetí proběhnou „projektové týdny“, ve kterých se 
rozjedeme za hranice našeho kraje. Naše škola ve spolupráci 
s dalšími školami z naší oblasti připraví program pro žáky z jiného 
regionu. Naše žáky pak také čeká třídenní výjezd do jiného koutu 
republiky, pravděpodobně na Ostrožsko. Výletu se opět zúčastní 
žáci, kteří se budou během školního roku aktivně zapojovat do 
práce na projektu.

Těšíme se na vaše nápady a příspěvky!

 Foto: David Hrabě, fotoseminář 18.5.2012

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

ZŠ M. Choceňského vyhlašuje pro žáky 2. stupně

SBĚR HLINÍKU!!!
Třídíte doma hliník? Pokud ne, pojďte třídit a sbírat hliník 

s námi!
Pomůžete chránit životní prostředí a peníze získané za nasbíranou surovinu budou použity 
na zlepšení prostředí ve škole (odměny za soutěže, nákup doplňkových pomůcek – pexesa, 
slovníky, hry, výzdoba do tříd, atp.)

Hliník je dobře využitelný na mnoho způsobů, je však velmi náročný při výrobě. 

Výroba zatěžuje životní prostředí (velká spotřeba 
energie a  vody, znečištění ovzduší). 

 Hliníkový obal poznáme podle symbolu tří šipek s 
číslem 41 uvnitř nebo podle označení ALU. 

 K odlišení, zda je obal opravdu hliníkový, nám pomůže 
magnet - pozná, zda je obal z železného kovu (magnet ho        
přitahuje) či z hliníku (magnet na něj nepůsobí). 

Sbírejte:  
nápojové plechovky,víčka od jogurtů (pokud se po zmačkání nevrátí do 
původního tvaru, jsou hliníková) 
kalíšky od svíček (zbytky vosku nevadí, ale vyjměte plíšek, který drží knot – 
obvykle je železný),obaly od paštik 
alobalové folie z čokolád 
sprejové nádobky (často jsou kombinované se železem – vyzkoušejte 
magnetem),hliníkové nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy, 
vidličky, lžíce, nikoli však nože),žaluzie,plechy,soudky,konve, stanové 
konstrukce,konstrukce lehátek, trubky od garnýží,apod. 
Nesbírejte: 
znečištěné obaly,folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, 
vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, 
arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích),nádoby 
nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky

Nasbíraný hliník vybírá pí. uč. P. Hrabětová  
(út, st 7:30, pá 13:20) nebo kdykoliv po domluvě.

škola
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FOTOGRAFOVÁNÍ V PELINÁCH

První fotoworkshop proběhl na podzim roku 2011. Tématem byly FO-
TODVOJICE - vyhledávání a fotografování míst podle starých fotogra-
fií. Na jaře, 18. května 2012, proběhlo další kolo fotoworkshopů. Téma-
tem byla KRAJINA A MAKROFOTOGRAFIE. Fotografování proběhlo 
v Pelinách. Po úvodní krátké teoretické části se účastníci rozeběhli po 
parku a snažili se splnit zadané úkoly. Některé práce účastníků si může-
te prohlédnout níže.

Josef BROKEŠ 8.C                          David HRABĚ 5.A

 

Jiří MICHÁLEK 8.C   Eliška DIVIŠKOVÁ 9.A

9.5.2012 VŠESTARY V CHOCNI
                         
Procházka Pelinami se žáky ze Všestar

V květnu se uskutečnil projektový den, kdy  jsme děvčata a chlapce 
ze Základní školy ve Všestarech krátce seznámili i s přírodní rezervací 
Peliny.
Trasa vedla nejprve na skalní stezku s vyhlídkami a v druhé části kolem 
řeky Tiché Orlice parkem.  Cestou jsme si povídali nejen o geologii a 
přírodních zajímavostech,  ale i o pověstech, které se k těmto místům 
vážou.
Navíc si naši hosté zkusili k vyplnit pracovní list, který se k této vycház-
ce vztahuje.   

       Lenka Svobodová

ukázka
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9.5.2012  VŠESTARY V CHOCNI 

Jednou ze zastávek návštěvy ze ZŠ ve Všestarech bylo i Orlické 
muzeum v Chocni. Pan D. Hofman nás provedl expozicí věnovanou 
období pravěku a pozůstatkům osídlování našeho území. Úkolem 
bylo po prohlídce odpovědět na otázky v pracovním listě. Většina 
dětí se musela znovu vracet po trase prohlídky a odpovědi znovu 
vyhledávat. Bylo pro ně překvapením, že naše město má „své“ 
muzeum a že se tu našli takové pozoruhodnosti jako je mamutí zub. 
Na nádvoří zámku se seznámili se stručnými dějinami města až do 
konce 2. světové války. Na náměstí jsme se vraceli parkem, který 
na ně udělal také velký dojem. V informačním středisku už bylo 
připraveno velké množství materiálu, které si žáci mohli vybrat 
podle svého zájmu. Milé překvapení pro ně byla i školní jídelna. 
Moderní úprava budovy a funkčnost zařízení zaujala zejména 
pana ředitele. Doufejme, že den prožitý v Chocni byl pro všechny 
příjemným zážitkem.
         
       Lada Cejpová

ukázka
9.5.2012  VŠESTARY V CHOCNI

„ANGLIČTINA V CHOCNI“

 Náš projektový den obsahoval i část zaměřenou na zdokonalování 
angličtiny. Všestarští se nejprve usadili v interaktivní učebně, kde je čekal 
krátký film o Chocni natočený žáky 7.C v hodinách anglické konverzace. 
Žáci také vyplnili pracovní list, který ověřil, že se z videa něco naučili.
 Pak jsme vyrazili do města. Žáci měli za úkol projít město po vy-
značené trase s pomocí mapy a po cestě vyhledat 15 architektonických 
detailů podle fotografií. Byly to například erby, domovní znamení, reliéfy, 
apod. Po přiřazení fotografií k popisům významných choceňských budov 
se objevila tajná zpráva: 
CONGRATULATIONS, NOW YOU KNOW CHOCEŇ VERY WELL!
(Blahopřejeme, teď již znáte Choceň velmi dobře!)
 Na závěr nás čekal test o Chocni – byl opravdu náročný, ale všich-
ni všestarští žáci si s ním dobře poradili. :-)
       Pavlína Hrabětová



škola
Skrývačky (názvy ptáků)
Každý rozumný člověk počká několik minut.
Žádná kostra kanál nevidí.
Nová dívka v kabátě byla hezká.
Velký Petr dopadl a skočil znovu.
Špinavá voda televizi škodí.
Kdo to umí, točí laso kolem těla.
Moderní apoštol kamarádí s orlojem.
V sobotu celý den Pedro rýsoval.
Malý, velký, tlustý, tenký, každý měl fialový ret od borůvek.
Stará ostruha vraného koně nezraní.

Bludiště (čtyřsměrka)
Najdi cestičku. Začíná vlevo nahoře u políčka označeného 
hvězdičkou a končí v dolní řadě políčkem označeným též 
hvězdičkou. Cesta vede přes taková písmena, která – čtena po 
řadě – tvoří názvy velkoplošných chráněných území. Žádné 
písmeno nesmíš přejít dvakrát nebo přeskočit. Postupovat můžeš 
jen vpravo, vlevo, dolů, nahoru. Šikmo nesmíš! Políčka, přes která 
cestička nepovede, dávají tajenku čtenou po řádcích.
*

Č T R A S S K Ř I V Č E

E S K Ř A L A L K O E S
E K Ý K V B V Á O V C K
K S V O U M A T K O R Ý
Ý L Ň K Š O K S S S Á J
S E N Í A L K P Í Y K B

B L A O B S K É Y D S E

TAJENKA : 
………………………………………………………………
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OUR PROJECT DAY IN VŠESTARY

 On 21st May 2012, we went on an expedition to another 
school from the project „Schools for the Rural Space“. The next day, 
we had a special English lesson where we shared our experiences 
with our classmates, who stayed at home. 
First, they prepared some questions about the trip, e.g.:

Where did you go?
Who did you go with?
How did you get there?
Who did you meet?
What did you see there?
What did you eat?
What did you do?
How much time did you spend there?
What did you like best?
What did you learn?
What time did you come home?

(J. Kočí, K. Šípal, M. Králíček, M. Houdek – 7.A+C)



    
ZŠ CHOCEŇSKÉHO VE      

VŠESTARECH              
projektový den 
21. května 2012            
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Then we worked in groups and tried to answer the questions. At the 
end, one group asked and the other anwered. We also wrote short 
texts about the expedition.
Here, you can read one of them:

 Yesterday, we went to Všestary. At 8 o´clock, we left Choceň. 
We went by bus. We went with our teachers. Their names are: Mrs. 
Hrabětová, Mrs. Cejpová and Mrs.Diblíková. When we arrived, the 
teachers and some pupils from Všestary school welcomed us. Then 
we made 3 groups. 
The first group was on a look-out tower and in the forest theatre.
The second group went to a museum. In the museum, there was an 
exhibition about the battle of the year 1866. The battle was on the 
3rd July. Prussia was against Austria and Prussia won the battle. In 
the museum, we saw a short film about the battle, too.
The third group went for a walk around Všestary. It was a very 
interesting walk because we saw a lot of monuments of the battle. 
We also saw the cemetery of soldiers.
Then the groups swapped. In the end, all pupils saw everything. We 
also had a test.
We had our lunch in the school canteen of the Všestary school. We 
ate meat with rice and we drank orange juice. 
Then we said „Bye-bye!“ and went back to Choceň for about 1 hour. 
We came home at 3 o´clock p.m. It was a very nice trip.

(T. Olejár, J. Michálek, J. Brokeš, S. Šušlová, M. Moravcová, M. 
Nohelová, M. Karpíšková, A. Kroulíková, Sládek D. – výběr z prací 
žáků 7.A + C, šk. rok 2011/12)

 
!!! KDO TENTO PŘÍSPĚVEK PŘELOŽÍ DO ČEŠTINY A PŘINESE 
VYUČUJÍCÍMU ANGLIČTINY, DOSTANE + NEBO MALOU 1 
ZA AKTIVITU. :-))
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H A L L O W E E N
HALLOWEENSKÁ ČÍTÁRNA

Letos jsme na 2. stupni oslavili Halloween trochu netradičně. Žáci od 
7. do 9. ročníků se zúčastnili literární soutěže. Úkolem bylo napsat 
hrůzostrašný příběh v angličtině. Příspěvků se nám sešlo opravdu 
hodně a po pravdě řečeno, nám učitelkám tuhla při hodnocení krev 
v žilách... Někteří spisovatelé prokázali vskutku bujnou fantazii. 
Soutěžilo se v několika kategoriích a přispěvatelé si odnesli nejen 
diplomy, ale i něco dobrého na zub. 

Všechny práce byly vystaveny v čítárně, kde jsme s příběhy dále 
pracovali. Při svíčkách a s Halloweenskou výzdobou jsme si tak užili 
pár chvilek napětí a strachu. :-) 

H A L L O W E E N



škola

A Nightmare
It was a dark night. The Moon was covered by dark clouds.  
My parents were not at home that day, so I was at home alone. 

I did my homework at about 11 p.m.  While I was doing my homework, 
I suddenly heard a loud noise. I was very scared, but I didn´t want to 
check out what that noise was. I couldn‘t do that because I was alone. My 
heartbeat was increased too, so I lighted my lamp quickly and went to  the 
kitchen. I went towards the door and opened it slowly. When I opened the  
door, electricity turned off. I was realy confused. I couldn‘t see anything 
because everywhere  was dark. 

When I entered the kitchen, I suddenly saw a woman with a little baby. 
They were just like shadows. She was wearing a white frock and she had 
long hair. I felt that she was a ghost. I could not believe it. Suddenly she 
told me in a rough voice ‚I WANT YOUR BLOOD!‘ I lost my sense on 
the spot. After 2 hours, I opened my eyes slowly. I was confuced. I was at 
a cemetery.

There were some people with terrible faces and they were looking at me. 
I was in a coffin. I felt that I was dead. Suddenly, they all disappeared. 
So I stood up and looked around me. I could see thousands of graves. 
Although I tried to scream, my voice wasn‘t released. Suddenly I saw that 
woman with that little baby. She told me the same thing again.

Suddenly, all dead people got up from their graves. I didn´t know what 
was going to happen. At that moment, everyone came toward me. All of 
them said roughly ‚We want your blood for the life of our master!‘ I was 
realy confused at that time. I saw that woman was praying to a big coffin 

škola
which was made of gold. I thought that it was their master‘s coffin. 
They kept asking for my blood. I felt that they were going to kill me. I 
couldn‘t see any people near the cemetery. I felt no one could help me 
at the moment and I have to save myself. 

I started to think. One of the dead came towards me with a knife at 
that time. I started to run because I thought he came to take my blood. 
I ran towards the master‘s coffin. At that time, the woman caught me. 
She held my neck and pushed me away  from their master‘s coffin. I got 
hold of the knife at that moment. I ran from the other side and opened 
their master‘s coffin. There was a disgusting dead man in that coffin. I 
didn´t think twice. I took the knife and jabbed at his heart. Suddenly, 
everyone started to scream in a repugnant voice. 

Suddenly everyone disappeared. I coudn‘t see anyone in the cemetery. I 
cooled down slowly. I took a deep breath. 

Then I heard a sound of a vehicle. So I went toward the gate of the 
cemetery. Fortunately, it was my parents´ car. I ran and hugged my 
parents and told them the full story. They were also confused. After 
that, we went home and had a shower and went to bed.  When I close 
my eyes, I see that woman with that little boy again. She is standing 
near the window. 

Help!!! Help!!!

   

     Františka MICHALCOVÁ 9.B
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Horror story
It started when we moved into a small house at the outskirts of 
the city. It looked nice, quite comfortable and it was cheap, so our 
parents decided to buy it. About a month later we found out why it 
was so cheap. It was haunted there!
It was about half a year after we moved in, when our parents 
went to a celebration and I stayed at home alone. I made popcorn 
and turned on my favorite film when I heard some steps on the 
first floor. I ignored it and still watched television. But then came 
another sound. I got scared and carefully went to the hall. I heard 
rustling in my ears. I was crazy and terrified but I went slowly 
up the stairs. The sounds came from my room! What is it? Help! 
What if it‘s a thief? I was slowly opening the door when someone 
put their hand on my shoulder. I turned fast and there was and old 
woman! She was all white and she was hovering. And she was lau-
ghing madly. I wanted to scream but I couldn‘t. When I realized 
that she still had her hand on my shoulder, I became hysterical, I 
turned and kicked all around. Then I don´t know what happened. 
In the morning, my parents found me and when I tried to explain 
to them what I saw, they didn‘t believe me. I wasn‘t sleeping and 
eating all week, because I was scared to death. In my room I disco-
vered horrible letters written in blood. My parents decided that we 
needed to move to our grandmother´s house.   
Later on, in the library, I found various old newspapers and an 
article by accident. There was a photo of a woman, and it was 
the woman, who scared me. This is why we had moved away. The 
newspaper wrote that the woman was mad, and when she was 
about 60 years old, she hung herself and then she haunted the hou-
se. No one lived in the house after we left, and the house burned 
down for unknown reasons.

M. Matoušková, 9.A
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EXKURZE 8. TŘÍD

Dne 9.10.2012 se naše třída 8.C vypravila na exkurzi do automobilky 
TPCA v Kolíně. V 7:30 jsme vyrazili vlakem směr  Kolín. V Kolíně jsme 
byli v 9 hodin. Nejprve jsme prošli jádro města a památky, např. kostel  
sv. Bartoloměje. Pak jsme vyrazili do TPCA. Nejprve jsme viděli 
prezentaci a poté jsme s panem průvodcem vešli do areálu, nasedli jsme 
do vláčku a projížděli fabrikou. Dozvěděli jsme se dost zajímavých věcí, 
např. co se dělá v  lakovně atd. Pak jsme vyšli z  továrny a jeli zpět do 
Chocně. 

                Tomáš OLEJÁR 8.C
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EXKURZE DO TEREZÍNA

8. listopadu jsme jeli, my 9.A a společně s námi 9.B, navštívit pevnost 
Terezín. V 615 jsme vyjeli od školy. Cesta do Terezína trvala 3 hodiny. 
Když jsme tam přijeli, jako první jsme navštívili terezínské krematorium. 
Potom jsme došli zpět k autobusu, který nás zavezl na parkoviště před 
Malou pevnost. Rozdělili jsme se na 9.A a 9.B, dostali jsme průvodce a 
sním prošli skoro celou pevnost. Někteří z nás si zkusili, jaké to bylo v sa-
motce, kde byla pořád tma. Poté jsme došli k podzemní uličce, která byla 
dlouhá asi 500 metrů a měla sem tam nějakou lampičku. My jsme jí prošli 
až k místu, kde se popravovalo. Odtamtud jsme pokračovali Bránou smrti 
a prohlídku zakončili na 4. nádvoří. Potom nás autobus zavezl do města, 
kde jsme navštívili Muzeum ghetta. Po prohlídce muzea jsme měli mož-
nost podívat se ještě do Magdeburských kasáren. Tam jsme mohli vidět, 
jak židé, kteří nebyli umístěni do Malé pevnosti, přebývali ve městě. Ex-
kurze v Terezíně byla velice zajímavá a poučná.
          
      Simona Jirsáková 9.A
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Pracovní list - Peliny: vycházka (2. stupeň)

1. Pokuste se doplnit tento text:

Peliny jsou ………………………………… a zároveň park v blízkosti 
centra města Choceň. Protéká jimi řeka ………………………….. 
Stromy jsou převážně …………………………. Skály v Pelinách jsou 
z horniny …………………….. Nejvýznamnější útvar je skalní věž s 
názvem …………………………… Rozloha celé přírodní rezervace 
je přibližně ………….Vyskytují se tu vzácné ……………………….. 
a ………………………... Rezervací vede stezka, která prochází přes 
……………………….. vyhlídku. Nad Pelinami  prý stával hrad 
……………………… Pověst vypráví, že na jiném místě byla ve skalách  
podzemní chodba zvaná …………………………………. Jmenovala se 
tak proto, že prý do ní mohl vjet jezdec na koni.

nápověda: Koňská díra, přírodní rezervace, Vranov, Tichá Orlice, 
Doskočilova vyhlídka, listnaté, rostliny a měkkýši,opuka, Velbloud 

2. Doplňte do nákresu Pelin světové strany do směrové růžice a legendu:

 nápověda: S, J, V, Z, SV, JV, SZ, JZ, silnice, most, Doskočilova vyhlídka, 
řeka Tichá Orlice, cesta u řeky, asfaltový chodníček
3. Přiřaďte na jaře kvetoucím rostlinám jejich názvy:



    
nápověda: kostival hlíznatý, křivatec žlutý, měsíčnice vytrvalá, orsej      
jarní

4. Rozdělte živočichy do příslušných sloupců:   
káně lesní, vřetenatka obecná,  zajíc polní, brhlík lesní, sýkora 
koňadra, zemoun skalní, plšík lískový, veverka obecná, ledňáček 
říční, skalnice lepá, plch velký 

savci ……...……....      ptáci ………...…    měkkýši ……………… 

 ……………… ......      …………………    ………………............... 

…………………....     ………………....     ……………...................        

…………………....     ………………....     …………………..........

ukázka mlok 
skvrnitý

páskovec 
dvojzubý

zemoun 
skalní




