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Co se událo ve škole od posledního vydání našeho občasníku? 
 

Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 toho bylo opravdu mnoho. Kromě 
základní výuky, která je i nadále naší jednoznačnou prioritou, intenzivně pracujeme 
v rámci projektů Školy pro venkov a Interaktivní výuka. Díky těmto projektům se 
podařilo školu, jak zkonstatovala i ČŠI, nadstandardně technicky vybavit.  

Žáci školy již tradičně uspěli v soutěži „Čím budu?“  Za pomoci maminek a 
babiček vyrobili a předali organizaci UNICEF celkem 6 panenek, které, jak věříme, 
zachrání život jiným dětem. Zdařila se i besídka ke Dni matek. V rámci školních 
exkurzí jsme navštívili Prahu, Muzeum Merkuru v Polici nad Metují i na hrad a zámek 
Staré Hrady u Jičína. Část nákladů na tyto výlety jsme mohli uhradit díky tomu, že 
jsme letos získali více jak 7000 Kč za sběr starého papíru. Na naší škole probíhala 
intenzivní dopravní výchova. Některým žákům se podařilo získat průkaz cyklisty. 
Proběhlo i školení mladých zdravotníků, stavěli jsme ze stavebnice Geomag… 

Naším velkým přáním bylo přivítat první školní den žáky a děti v nově 
zrekonstruované škole a školce. Jenže, jak praví jedno české rčení: „Člověk míní a 
život mění“. Zkrátka nastaly okolnosti, které nebylo možné ovlivnit a vše nedopadlo 
dle našeho očekávání. Nicméně, i když se mnoho věcí dokončovalo během 
podzimních měsíců, práce se chýlí ke konci a z výsledku máme všichni radost. Škola 
je moc hezká a zdá se, že zateplení splní svůj účel a budou sníženy náklady na 
vytápění. 



 

 

 
 

STAVĚNÍ ZE STAVEBNICE GEOMAG 

 
 

 

V TERÉNU - GEOCACHING 
 

    
 



 

 

 

 
Projekt „Školy pro venkov“           
 

V minulém čísle časopisu jsme vás informovali o tom, jaké jsou cíle a jaké 
předpokládáme výsledky projektu. Dnes bychom Vás rádi informovali, v jaké fázi 
projektu se nacházíme, co jsme již vytvořili a na čem právě pracujeme. 
 

Ve školním roce 2010/2011 jsme se především my – pedagogové školy, 
proškolili ve všech činnostech týkajících se projektu. Dále jsme se intenzivně 
věnovali sběru materiálů, především historického a přírodovědného charakteru. 
Studovali jsme knihy, kroniky, diplomové práce. Chodili jsme do terénu, mapovali a 
fotografovali přírodovědné a historické zajímavosti Čestic a okolí. Z přidělených 
finančních prostředků jsme si pořídili kopírovací zařízení, videokameru, fotoaparát, 
dataprojektor a další vybavení. 
 
Pověst o vodníkovi Šupinkovi 
 Za časů, kdy se voda ještě leskla jako křišťál a z lesních studánek se dalo pít, 
zastavil se jeden chudý pocestný v čestickém hostinci, aby se posilnil. Když měl 
zaplatit útratu, zjistil, že v kapse, v níž měl ještě před chvílí několik mincí, je díra. 
Dohodl se tedy s hostinským, že mu místo peněz zaplatí vzácnou kouzelnou 
šupinou. Samozřejmě musel hostinskému nejprve vyprávět, jaká kouzla šupina umí a 
jak k ní vlastně přišel. 
 Prozradil, že šupina se dědí v jeho rodině již po několik generací. Kdysi totiž 
jeho prapraděd Alois zachránil vodníka Šupinku, kterému vyschl náhon u nedalekého 
starého mlýna. Prapraděd ze svého rybníka přivedl do náhonu vodu a tím vodníkovi 
zachránil jeho živobytí. Za odměnu mu vodník daroval kouzelnou šupinu 
s ozdravující a omlazující silou. Současně mu sdělil, že kouzlo šupiny nesmí být 
zneužito, to by totiž přivodilo veliké neštěstí.  
 Hostinský měl nemocnou ženu, která nemohla vůbec hýbat nohama.  Vložil 
tedy šupinu do kádě a každý den vodou z kádě omýval ženě nohy. A světe div se – 
po týdnu pohnula hostinská jednou nohou, za měsíc se postavila a začala chodit. 
 Jak to hostinský uviděl, začal spřádat plány. Hodí šupinu do svého zahradního 
jezírka a za ozdravující koupele bude vybírat peníze. Tak zbohatne. Než ale pozve 
první nedočkavce, ozdraví a omladí sám sebe. „Co kdyby kouzlo vyprchalo?“ Pln 
očekávání vstoupil do jezírka, přivřel oči a představoval si, jak bude zdravý, mladý a 
hlavně bohatý. V té chvíli se však na hladině roztočil mohutný vír a stáhl hostinského 
pod vodu. S ním také v mžiku zmizelo celé jezírko. Na místě zůstal po dlouhé roky 
v kameni otisk rybí šupiny a ze země vyvěral tenounký pramének vody. Dnes na tom 
místě roste už jen kapradí, ale pověst se vypráví dál. 
 

Že jste o této pověsti jaktěživ neslyšeli? To je možné. Jak učíme žáky při 
literární výchově: Jádro příběhu sice může být pravdivé, ale bývá značně 
„dokrášleno“. Pověsti tak být brány, jako historické zdroje, pouze s nadhledem. Jsou 
vždy místně nebo i časově lokalizovány - tím se liší od pohádek. Stalo se tak 
v Česticích nebo nestalo? Kdo ví… 

 Každopádně nám tento poučný příběh pomůže motivovat žáky při práci na 
projektu. 

 
 



 

 

 
Projekt realizujeme a budeme realizovat 

• v rámci školní výuky 
• v činnosti zájmových útvarů (kroužek Ledňáček) 
• v průběhu činnosti školní družiny 
• v rámci dalších aktivit pořádaných školou mimo vyučování 

 
Zastavení v tůni, na stráni i na louce 
Kroužek, do kterého chodíme, se jmenuje Ledňáček. Vyrábíme v něm zajímavé věci, povídáme si o 

přírodě a hrajeme hry. Nejvíce se nám však líbí, že 
podnikáme výpravy do okolí Čestic a hlavně to, že 
na těch výpravách stále něco zkoumáme. Paní 
učitelka nás zavedla na místa, která před námi již 
zkoumala paní Zábrodská a opravdoví vědci 
z muzea i odjinud. Dostali jsme seznamy rostlin a 
živočichů, které na těchto místech nalezli. My jsme si 
nejprve v knížkách a na internetu našli, jak tyto 
přírodniny vypadají. Potom jsme se je vydali hledat 
v terénu.  

Naše objevování nebylo vůbec lehké. 
Některé rostliny se nám v přírodě zdály být docela 
jiné než na obrázcích. Ještě, že jsme si atlas rostlin 
vzali s sebou a mohli porovnávat. Paní učitelka nás 
učila všímat si detailů.  Prozkoumali jsme takto okolí 
rybníčků, kterým se v Česticích říká „přelovy“ i místo 
u Častolovických Horek, pro většinu z nás neznámé, 
které se, jak jsme se dozvěděli, někdy nazývá 
„suťová stráň“. 

Mnoho rostlin, jsme našli. Některé ale zůstaly 
neobjeveny, protože už odkvetly a my ještě nejsme 
tak dobří „ vědci“, abychom  je poznali . 
Určitě ale vyrazíme brzy na jaře, abychom nalezli i 
tyto rostliny. 
 Objevování a pátrání nás velmi bavilo. 
Mnohé z rostlin jsme si tak zapamatovali lépe, než 
když si je prohlížíme v knížce. Už se těšíme, až zase 
vyrazíme objevovat!  
                                                                 
Vaši „LEDŇÁČCI“ 



 

 

V tomto školním roce již ze získaných a roztříděných informací vytváříme jednotlivé kapitoly 
budoucí regionální učebnice a pracovního sešitu. Tyto informace potom ověřujeme v rámci 
výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy ve 3.,4.,a 5. ročníku. 
Zde je malá ukázka jednoho z pracovních listů, které již byly ověřeny: 

 

 
 

 
Zastavení spisovatelská = Co napsali žáci o zážitcích z realizace tohoto projektu.  
ZÁBAVNÉ UČENÍ V ČESTICÍCH 
 Dnes jsme šli se školou ven. Měli jsme dvě hodiny zábavného učení. Nejdříve 
jsme šli k pomníku, který je u autobusové zastávky. Někteří lidé se o ten pomník 
starají. Když jsme tam přišli, našli jsme ve váze čerstvé karafiáty. Vloni jsme i my 
s paní učitelkou kolem pomníku uklízeli.  

 Na pomníku jsou jména „čestických mužů“, kteří padli v 1. světové válce. 
Těch jmen bylo celkem 21. „Mezi nimi bylo možná i jméno mého prapradědy.“(píše 
Simona) 

Paní učitelka nám dala pracovní list, na kterém byla spousta otázek. Všechny 
vedly k tomu, abychom se toho co nejvíc dozvěděli o Česticích a jejich historii. Na 
začátku jsme toho moc nevěděli. Postupně jsme se dozvídali, co to byly 
Československé legie, kdo z Čestic v nich bojoval a na jaké frontě. Také lépe 
rozumíme tomu, kdo se zasloužil o to, že už brzy - 28. října budeme slavit svátek na 
počest vzniku samostatné Československé republiky.  

Za správné splnění úkolů jsme získávali šupiny vodníka Šupinky z pověsti. 
Moc se nám to celé líbilo, šli bychom rádi znovu ven. Byla sice zima, ale dala se 
přežít. Už se těšíme na příští zábavné učení. (žáci 5. ročníku E. Kolářová, 
 S. Chaloupková, L.Kapucián) 



 

 

 
Jak jste si mohli přečíst ve slohové práci žáků 5. ročníku, našli jsme u 

pomníku skutečně živé karafiáty. Velice nás to zaujalo. „Kdo asi kromě nás 
přišel v těchto dnech uctít památku padlých v 1. světové válce?“ Trochu jsme 
se poptávali po Česticích. Nikdo z dotázaných však nevěděl. 

 „Neznal by někdo z Vás odpověď na tuto otázku?“ Třeba by ten „někdo“ 
měl pro nás vyprávění o osudu určitého člověka a za některým ze jmen by pro 
nás vyvstal konkrétní příběh. A právě toto je jádro projektu. Přiblížit žákům 
některé historické okamžiky a přírodovědné znalosti na základě konkrétních 
reálií z jejich obce na základě příběhů, které se dotýkají jich samotných nebo 
jejich blízkých. Když jsme pozorovali žáky, jak čtou se zaujetím jednotlivá 
jména na pomníku a poznávají některá čestická příjmení, přesvědčili jsme se, 
že jsme na dobré cestě. 

 
 

Co dalšího plánujeme pro školní rok 2011/2012? 
 

• sběr informací 
• besedy s místními občany a význačnými rodáky 
• tvorbu regionální učebnice a pracovního sešitu s těmito oblastmi: 

     - zastavení v tůni, na stráni i na louce 
     - zastavení dějepravná  
     - zastavení turistická a badatelská 
     - zastavení spisovatelská  

• realizace podprojektů: 
• Vodníkovy kouzelné šupinky – děti MŠ v rámci akce „Děti dětem“ 
• Po stopách vodníka Šupinky – žáci 1. a 2. ročníku 
• návštěvu v jedné z partnerských škol a účast na tamějším projektu 
• přivítáme návštěvu z partnerské školy u nás 

 
 
 
 

Poděkování 
 V minulém čísle časopisu jsme uveřejnili výzvu obyvatelům Čestic, aby nám 
poskytli materiály o historických a přírodovědných zajímavostech obce. Mnoho z Vás 
nám skutečně tyto materiály zapůjčilo, někteří nám je dokonce osobně donesli do 
školy. Rádi bychom všem touto cestou poděkovali. Opravdu jste nám velmi pomohli. 
Dovolíme uveřejnit výzvu ještě jednou.  
 
PROSÍME OPAKOVANĚ OBYVATELE ČESTIC, KTEŘÍ BY NÁM MOHLI 
POSKYTNOUT INFORMACE NEBO DOKONCE MATERIÁLY O HISTORICKÝCH 
ČI PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTECH Z OBCE A JEJÍHO OKOLÍ, ZDA BY TAK 
NEUČINILI. UVÍTÁME JAKÉKOLIV NÁMĚTY I NÁPADY. POKUD SI TEDY 
MYSLÍTE, ŽE MŮŽETE NÁŠ PROJEKT NĚJAK OBOHATIT, PROSÍM 
KONTAKTUJTE NÁS. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Projekt „Interaktivní učení“ 
 

Z prostředků poskytnutých v rámci tohoto projektu jsme podpořili výuku 
anglického jazyka tak, že jsou jednotlivé ročníky vyučovány odděleně, nejvýš ve 
„dvojspoji“.  

Dále jsme zakoupili techniku (do obou kmenových učeben interaktivní tabule a 
k nim příslušné vybavení), kterou využíváme k obohacení výuky. 

V předchozím čísle jsme informovali, že  my - pedagogové musíme vytvořit 
celkem 192 výukových materiálů. Z toho 72 inovativních (pracovních listů ) a 120 
digitálních interaktivních výukových materiálů (používaných na počítačích nebo na 
interaktivních tabulích). Tyto materiály musíme nejen vytvořit, ale i ověřit ve výuce. 
V současné době máme mnoho zhotovených materiálů již ověřeno. Je to pro nás 
velice náročné, pokud chceme zachovat kvalitu výuky a současně navázat na 
tradiční a oblíbené akce jako je předvánoční setkávání na naší škole – letos 
„Vánoční naladění s Josefem Ladou“. 

Velmi nám pomáhá, pokud cítíme podporu rodičů žáků, zástupců obce i široké 
veřejnosti. Současně nás těší stálá přízeň našich „absolventů“ a jejich dobré výsledky 
na 2. stupni ZŠ.. 

 
 

Inspekce 

Počátkem února 2011 se ohlásila ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, která 
provedla institucionální hodnocení naší školy. Zjištění, že v mateřské škole, 
školní jídelně i v základní škole probíhá vše podle stávajících předpisů a není 
porušováno žádné z daných pravidel, bylo pro nás důležité. Ještě důležitější 
pro nás však byla skutečnost, že jako jednu z mála kontrol zajímalo inspekci, 
jak pracujeme s dětmi a žáky, nikoliv pouze písemnosti. Dovolíme si ocitovat 
část inspekční zprávy, která nás obzvláště potěšila: 

„Výuka v základní škole měla celkově velmi dobrou úroveň. Učitelky 
střídaly různé metody a formy práce a dařilo se jim účinně organizovat činnost 
více ročníků v rámci jedné třídy. Citlivě reagovaly na  individuální potřeby 
všech žáků. Komunikace žáků, jejich znalosti a dovednosti byly na požadované 
úrovni, vhodně byli motivováni a vedeni k aktivnímu učení. Všechny činnosti 
prováděli se zaujetím a nadšením. Účinnost výuky výrazně zvyšuje 
nadstandardní technická vybavenost a její účelné využití.“ 

Toto je opravdu povzbudivá motivace pro naši náročnou práci. 
 

Sběr starého papíru (jarní a podzimní). 
Ve dnech 26.4.2010 a 4.10.2011 proběhl  na naší škole SBĚR STARÉHO 

PAPÍRU. Již tradičně to byla, zejména díky Vám – zúčastněným obyvatelům Čestic, 
akce úspěšná. Podařilo se sebrat: na jaře 4 130 kg  a na podzim 3 320 kg papíru, za 
který jsme obdrželi 7 434 Kč a 4 980 Kč. Utržené peníze, byly a budou opět použity 
ve prospěch žáků, např. jako příspěvek na školní výlety, výtvarný materiál …atd. 
Děkujeme všem, kteří naší škole touto formou přispěli.  
 

 

 



 

 

Vážení čtenáři, 

závěrem dovolte, abychom Vám, Vašim blízkým i všem lidem dobré 
vůle popřáli klidný čas adventní a pokud možno pohodou naplněné 
svátky vánoční, hodně sil, příjemných zážitků a hlavně zdraví 
v novém roce 2012. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další 
příjemná setkání. 

 

                                       Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Čestice 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


