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Občasník čestické školy 
 

(1.vydání u příležitosti SLAVNOSTI ZIMNÍHO SLUNOVRATU) 

 

Co je to? 
 

Nový školní časopis, který nechá zvědavce i zvídavé nakouknout „pod pokličku svých 

specialit“. 

 

Proč vychází? 
 
Chceme blíže informovat, radit a inspirovat … . 

Nechceme však konkurovat Čestickému zpravodaji. 

 

Uvítáme. 
 
Ohlasy a názory na školní práci, zveřejníme  rádi i Vaše připomínky k akcím … . 

 

Tak tedy KUK …. Vítáme Vás 

na našich stránkách … 

„Příjemné počteníčko“. 

 



 
 

 

 

Co je nového ve škole? 

V letošním školním roce není o novinky nouze. Za důležité považujeme, že se nám 

podařilo školu zapojit hned do dvou projektů z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
 

 

První z těchto programů byl nazván „Školy pro venkov“ 
 
 

Co je cílem projektu? 

Všeobecným cílem projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ZŠ, 

prostřednictvím spolupráce mnoha škol z celé republiky. Do projektu je zapojeno 17 škol ze 3 

regionů ČR, v rámci kterých byly zjištěny potřeby více propojit učivo ZŠ s místními reáliemi, 

tj. potřeba učit se obecným poznatkům (o přírodě, kultuře, historii), na základě poznání 

nejbližšího okolí žáků. Tím totiž, kromě získávání znalostí, vzniká i vztah k místu, kde žijí. 

 

Co bude výsledkem projektu? 

Aktivity všech zapojených škol se zaměří na vytvoření pracovních sešitů o území 

těchto škol. Součástí projektu bude vzájemná výměna zkušeností. Naši žáci se pojedou  

podívat, jak se s těmito úkoly „poprali“na jiné škole a na oplátku zase školáci z jiného regionu 

přijedou k nám do Čestic. Nutno podotknout, že naše škola byla vybrána jako jediná 

z malotřídních škol. Věříme, že důvěru vloženou v naše schopnosti nezklameme. 

 



Co si od projektu slibujeme? 

Kromě toho, že se školáci z Čestic podívají „do světa“ a naše obec se stane o něco 

známější, věříme, že se nám podaří vytvořit kvalitní učební materiál, který pomůže dalším 

generacím žáků lépe poznat svoji obec a  okolí.Doufáme, že cesta tvorby bude neméně 

zajímavá a důležitá. Nám pedagogům to pomůže získat nové zkušenosti se zaváděním 

projektové výuky. Celková částka, vyčleněná pro naši školu na realizaci projektu,  

je 685 310 Kč. Část z toho můžeme čerpat na vybavení školy. V současné době se nacházíme 

ve fázi sběru materiálů.  

PROSÍME PROTO VŠECHNY OBYVATELE ČESTIC, KTEŘÍ BY NÁM MOHLI 

POSKYTNOUT INFORMACE NEBO DOKONCE MATERIÁLY O HISTORICKÝCH ČI 

PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTECH Z OBCE ČESTICE A JEJÍHO OKOLÍ, ABY TAK 

UČINILI. UVÍTÁME JAKÉKOLIV NÁMĚTY I NÁPADY. POKUD SI TEDY MYSLÍTE, 

ŽE  MŮŽETE NÁŠ PROJEKT NĚJAK PODPOŘIT NEBO OBOHATIT, PROSÍM 

KONTAKTUJTE NÁS. 
 

 

Druhý projekt jsme nazvali „Interaktivní učení“. 
 
 

Cílem je, za použití nových metod a prostředků, docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na Základní škole v Česticích. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve 

výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky bude probíhat individualizací výuky cizího jazyka - 

zejména dělením hodin anglického jazyka. V rámci této individualizace jsme získaly dotaci a 

paní učitelka se může věnovat jednotlivým ročníkům samostatně. 

Celková částka, kterou budeme postupně čerpat na nejrůznější aktivity spojené s tímto 

projektem, je 428 496 Kč.  

Kromě jiného bychom rádi z tohoto projektu obnovili počítačové vybavení školy a 

využili interaktivní tabule pro doplnění výuky.  Ale jak se říká: „Kdo chce brát, musí také 

dávat.“ Pro nás pedagogy to znamená, že musíme vytvořit a následně ve výuce použít celkem 

192 nových výukových materiálů, což s sebou ponese velkou oběť časovou i pracovní. 

Možná se nyní, po přečtení těchto řádků, ptáte: „Nepřehnali to náhodou?“ Tak malá 

škola a hned dva náročné projekty? Nebudou místo toho, aby děti učili, stále něco vymýšlet a 

tvořit? Na druhou otázku můžeme zcela zodpovědně říci, že výchova a vzdělávání podle 

osnov byla, je a bude pro nás vždy na prvním místě. Vše ostatní děláme proto, aby se výuka 

nestala jednotvárným tokem informací od učitele směrem k žákovi, ale aby byl žák zcela a se 

zájmem do výuky vtažen, aby se nenásilně chtěl podílet na získávání potřebných znalostí a 

dovedností. Jsme si vědomi, že jde o závazek nelehký, a že v příštích třech letech budeme mít 

opravdu „práce nad hlavu.“ To je ale zároveň jedinečná šance, kdy může naše malá škola 

ukázat, že lze získat finanční prostředky i z jiných zdrojů, než je „obecní pokladna.“ Věříme, 

že se s výše popsanými úkoly vypořádáme se ctí a projekty naší škole přinesou to, co od nich 

očekáváme. 
 

Kroužky 

V letošním roce jsme se snažili vyjít vstříc rodičům a prodloužili jsme otevírací dobu 

školní družiny. Kromě osvědčených a hojně navštěvovaných zájmových útvarů – Kroužku 

anglického jazyka a Kroužku informatiky, jsme obohatili naši nabídku o přírodovědně –

výtvarný kroužek Ledňáček, pod vedením Heleny Horské a kroužek výtvarně- rukodělný - 

Šikula, který vede paní Miroslava Kopecká. V mateřské škole zahájil činnost kroužek Hra na 

flétnu. Funguje od listopadu 2010 a vede ho paní učitelka Iva Krčmářová. 



Čím budu? 

Jak jsme Vás informovali již v loňském školním roce, mnoho žáků naší školy uspělo v 

soutěži  „Čím budu?“ Tomuto projektu jsme se ve škole dost věnovali, a také jsme sklidili 

zasloužený úspěch. V letošním roce byla naše radost o to větší, že se vítězové svých kategorií 

- Barbora Marková, Daniel Hrubý, Ondřej Hloušek a Kateřina Vogelová , zapojili do soutěže 

úplně sami.My jsme je pouze informovali a motivovali. Výsledky jsme pak byli velmi 

příjemně překvapeni. Je pro nás velmi cenné, když žáky dovedeme k tomu, že se sami 

rozhodnou a jsou natolik šikovní, že se podobné akce dokážou samostatně zúčastnit.  
 

Sběr starého papíru 

V úterý 26.10.2010 proběhl  na naší škole SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Již tradičně to 

byla, zejména díky Vám – zúčastněným obyvatelům Čestic, akce úspěšná. Podařilo se sebrat 

celkem 3 320 kg papíru, za který jsme obdrželi 4 980 Kč.  Peníze, utržené za sebraný papír, 

budou opět použity ve prospěch žáků, např. jako příspěvek na školní výlet, výtvarný materiál 

…atd. Moc děkujeme všem, kteří naší škole touto formou přispěli. Také děkujeme rodině, 

která nám kromě starého papíru poskytla i hezké ceny a my jsme mohli odměnit děti za 

úspěchy v soutěži. 
 

Česká republika – země známá neznámá (exkurze očima žáků) 

 V pondělí 6.12.2010 jsme jeli do Rychnova nad Kněžnou na filmové představení 

„Česká republika – země známá neznámá“. Ve škole jsme se sešli v 8 hodin. Vlak měl jet 

v 8:39 h., ale o několik minut se zpozdil. V Častolovicích jsme přestoupili do vlaku, ve 

kterém jelo také mnoho žáků z častolovické školy. Bylo tam tak plno, že jsme byli rádi, když 

jsme v Rychnově vystoupili. Šli jsme rovnou do kina. Nasvačili jsme se a pak už to začalo.  

Představení komentovali dva moderátoři. Nejvíce se nám líbily záběry 

z Krkonoš.Zaujalo nás také vyprávění o Vlčnově a tamější Jízdě králů. Moc zajímavé byly i 

záběry ze skláren, kde nám vysvětlili, jak se vyrábějí skleničky. Ukázky z Karviné, kde jsme 

viděli, jak horníci těží černé uhlí, nás překvapily. To jsme ještě neviděli  a hned tak 

neuvidíme. Krásná byla také Šumava – její rašeliniště, Černé jezero a Boubínský prales, do 

kterého nezasahují lidé. Celý film byl hezký, zajímavý a také zábavný. 

 Po skončení filmu jsme se najedli, napili a měli jsme chvíli času na nákup dárků. Výlet 

se nám moc líbil. Klidně bychom si takové představení ještě jednou zopakovali,  třeba i o 

nějaké jiné zemi.   

      Autorky: Kateřina Vogelová a Eliška Kolářová 
  

 

Vážení čtenáři, 

závěrem dovolte, abychom Vám, Vašim blízkým i všem lidem dobré 
vůle popřáli pohodou naplněné svátky vánoční, hodně sil, milých 
setkání a hlavně zdraví v novém roce 2011. Děkujeme moc za Vaši 
přízeň, kterou nám, doufáme, zachováte i nadále. 

 

                                       Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Čestice 

 


