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projekt

ŠKOLY PRO VENKOV

Projekt „Školy pro venkov“ – pár kroků od cílové pásky...

Milí žáci, milí kolegové,
v tomto školním roce se rozloučíme s evropským projektem „Školy 
pro venkov“, který nás doprovázel poslední 3 roky. Projekt byl 
realizován s podporou EU, Evropského sociálního fondu a MŠMT 
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Díky tomuto projektu jsme se naučili mnoho nového – my učitelé 
i zapojení žáci. Hlavní aktivity probíhaly na 2. stupni v rámci 
volitelných předmětů: ekologie, dějepisného semináře a konverzace 
v anglickém jazyce. Pomohli také vyučující výtvarné výchovy a 
výpočetní techniky. Na 1. stupni se žáci zapojili v rámci vlastivědy 
a výtvarných činností. 
Našim společným cílem bylo poznat co nejlépe naše město a získané 
informace zpracovat do podoby regionální učebnice a pracovního 
sešitu. Tyto materiály vznikly jak pro 1., tak i pro 2. stupeň. V tomto 
školním roce proběhla pilotáž učebnice – vše se vyzkoušelo přímo 
při výuce. Nyní probíhají poslední upravy a brzy budou knížky 
připravené pro tisk.
Od začátku projektu jsme vydávali školní časopis „Chocholák“, ve 
kterém jste se mohli dočíst o aktuálním dění ve škole a 
o probíhajících projektových aktivitách.
Dalším produktem projektu je turistická aplikace. Hlavní zásluhu 
na jejím vzniku má paní učitelka Mgr. Lada Cejpová, která se 
svými žáky zmapovala pamětní desky v našem městě a připravila 
zajímavou procházku. S tímto letáčkem se v brzké době setkáte v 
choceňském Informačním centru.
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Závěrem celého projektu jsou „Projektové týdny“, během kterých 
se navzájem navštěvují školy, které byly do projektu zapojené. My 
jsme vyjeli s 35 žáky na Horňácko, kde jsme navázali přátelské 
kontakty ve dvou zapojených školách – v Kuželově a Velké nad 
Veličkou. Byl to nezapomenutelný výlet (o podrobnostech se 
dočtete v samostatném článku uvnitř časopisu). Naši školu na 
oplátku navštívili učitelé a žáci z Velké na Veličkou. Snad se jim u 
nás také líbilo a něco zajímavého se dověděli.
Doufáme, že se výsledek naší práce, projektová učebnice, stane 
vítaným a využívaným zdrojem poznání pro další žáky naší školy.

Pěkné prázdniny vám přeje projektový tým:

Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Miroslav Nešpořík, Mgr. Lada Cejpová, 
Mgr. Lenka Svobodová a Mgr. Pavlína Hrabětová
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KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE: JAK JSME NATOČILI 

FILM...
Jak se již stalo tradicí, i v letošním roce se žáci 7. ročníku v předmě-
tu konverzace v Aj zabývali tématem „My Town“  - „Moje město“. 
Nenechte se zmást, nejde jen o to, naučit se pár slovíček nebo frází 
a napsat test, celé téma je zpracováno formou projektové práce pro 
zahraniční partnery a našim „výrobkem“ je film a pracovní list.
Předtím, než jsme poprvé zapnuli kameru, museli jsme nachystat 

spoustu důležitých věcí. Prvním krokem byla práce s již existujícími 
materály – pročetli jsme si brožurky z infocentra, publikace o Choc-
ni a hodně nám pomohla i projektová učebnice pro 2. stupeň. Snažili 
jsme se najít nějaké zajímavosti a nové informace a zároveň jsme 
hledali nějaký „příběh“ spjatý s naším městem, který bychom mohli 
zpracovat.
Zaujal nás příběh Jana Pernera, který ve své knize o Chocni velmi 
poutavě představila Marcela Konárková (bývalá žákyně naší ško-
ly). Rozhodli jsme se ho výtvarně rozpracovat a využít ve filmu. Za 
výtvarnou spolupráci děkujeme paní učitelce Rychtaříkové a všem 
žákům 7. ročníku!
Z posbíraných informací se postupně rodil scénář budoucího filmu. 
Byla to práce zdlouhavá a poměrně namáhavá, něco jako poskládat 
puzzle obrázku, který jsme nikdy neviděli. Největším problémem se 
ukázalo dodržení časového limitu 5 minut – video jsme chtěli použít 
nejen pro naše francouzské kamarády, ale zároveň ho poslat do sou-
těže „Video pohlednice z mého města“. Výsledný snímek byl téměř 
dvakrát tak dlouhý – měli jsme pocit, že víc už naše povídání zkrátit 
prostě nemůžeme...
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Hotový scénář prošel jazykovou korekturou a pak přišlo učení – mu-
čení. Vše zpaměti a s bezvadnou výslovností. Nedalo se nic jiného 
dělat, kamera je neúprosná a my jsme chtěli dobrý výsledek. Nakonec 
se všechno zvládlo a natáčení mohlo začít. Některé scény byly hotové 
na „první klapku“, ale některé nám daly pěkně zabrat. Po 14 dnech 
bylo hotovo, zbývalo jen film nastříhat. 

Hotový snímek jsme nazvali „A Guided Tour through Choceň“.
Nejprve jsme film poslali do Francie – letos se k nám naši partneři 

z eTwinningu dokonce opravdu přijeli podívat, takže díky filmu si 
mohli předem udělat představu o našem městě. Z našeho dílka byli 
nadšení a zvládli splnit i všechny úkoly z pracovního listu.
V celostátní soutěži „Video pohlednice z mého města“ jsme se letos 
umístili na 6. místě, ale první 3 místa nebyla porotou vůbec udělena. 
Takže jsme 6., ale před námi jsou jen 2 školy. :-) Měli jsme zkrátka 
dodržet ten časový limit... :-)
Náš film můžete shlédnout zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=5RCQCbVXQjI

Žáci konverzace AJ (7.ABC) pod vedením Mgr. P. Hrabětové
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 Obrázky vytvořili žáci 
 7. ročníků v hodinách 
 výtvarné výchovy. 
 Vyjadřují ve zkratce 
 životní příběh Jana Per-
nera.
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THE LIFE AND DEATH OF JAN PERNER

Jan Perner was a Czech railway engineer.
He was born in 1815 as the son of a water-mill owner.

The mill was prosperous but young Perner didn’t care.
He didn’t want to be a miller.
Trains were his passion.

His father was very disappointed.
But even so he decided to support his son’s engineering studies.
Jan studied in Prague between the years 1830 and 1833.

After that he took a study tour to Germany, Belgium, England and 
Russia.
Then he came back home.

In 1837, Perner began to work for the state railway company.
In 1842, he became a chief contructor and designer of an important 
railway line from Olomouc to Wien.

He worked very hard.
He didn’t eat, he didn’t sleep, he ignored beautiful women.
He got married to the railway.

The track was finished in 1845.
On 9th September, 1845, Perner was returning from an inspection trip.

In Choceň, when the train was leaving the big tunnel, he leaned out of 
the moving train.
He wanted to look back at his piece of work.

Unfortunately, his head hit a pole. 
Perner was badly injured.

Yet he continued by train to Pardubice.

He collapsed at Pardubice Station..

Perner died after 14 hours of agony. 
He was just 30 years old.
He was the first person to die in a railway accident in Bohemia.
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H O R Ň Á C K O 
 
Dne 24. 4. 2013 jsme  v  8:00 hodin odjížděli na Jižní Moravu  
do mikroregionu Ostrožsko. Jeli jsme autobusem a stavili jsme se 
v Ústí  pro 5 žáků ze ZŠ Voděrady . Cesta měla trvat asi 3 hodiny, 
ale do cíle jsme dorazili až za pět hodin. Bylo hrozné teplo a tak 
se nikdo nemohl divit, že jsme po pětihodinové jízdě autobusem 
a dvou zastávkách byli unavení.  Dorazili jsme do hotelu Filipov, 
který na fotkách z  internetu vypadal báječně. Ale…některým žá-
kům hned “spadl úsměv“. Místo čtyřhvězdičkového hotelu jsme my  
ze ZŠ M. Choceňského  byli ubytováni ve srubu vedle hotelu, 
v takzvané “PSÍ BOUDĚ“. K obědu jsme měli brokolicovou polév-
ku a kuře s  rýží. Po jídle jsme jeli do obce Kuželov, kde nás žáci 
místní ZŠ uvítali zpěvem lidových písní, představením hudebních 
nástrojů a krojů, pár informacemi o jejich obci a malým občerstve-
ním. Poté nás jedna z učitelek zavedla k větrnému mlýnu. Tam jsme 
si poslechli odborný výklad o této stavbě a dostali pracovní listy  
na vyplnění. Za odměnu všichni dostali turistickou známku…  
Také nastaly chvíle, kdy jsme se fotili. Samozřejmě  nás fotil pan 
učitel Nešpořík a paní učitelka Hrabětová.  
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Nemohli jsme minout blízkou rozhlednu, ze které nás čekal pře-
krásný výhled na zdejší krajinu. Nakonec se paní učitelka Cej-
pová zeptala: „Kdo jde se mnou pěšky?“  A opravdu byla  pře-
kvapená, že šli skoro všichni. Jen Terka Taliánová musela jet 
autobusem, protože měla puchýř… Cestou se ozývala pořád stej-
ná  otázka: „Kdy už tam budem?“.  Naše paní učitelka však měla  
na vše jednoduchou odpověď : „Ještě 700 metrů a jsme tam!“  
Všichni jsme ve zdraví došli.  Terka, která byla ve srubu dřív, hle-
dala wifinu.  Jenže marně…  Nezbývá než dodat , že k večeři byly 
špagety a kdo chtěl, mohl jít do bazénu. / Skoro do půl jedenácté!!! / 
Další den jsme jeli do obce Velká nad Veličkou, kde nás čekala pro-
hlídka školy a k našemu překvapení zase ukázka krojů, hudebních 
nástrojů a písní Horňácka. Po důkladné prohlídce školy a sportovní 
haly nás zavedli do kostela, kde nám chvilku povídal pan farář… 
Poté jsme šli na louky, kterým tam říkají zahrady. Byl tu krásný po-
hled na vesnici a na  hory a spousta kytiček na focení a filmování 
makrem…  Došli jsme zpět do školy, kde jsme dostali oběd. Po obě-
dě a dlouhém čekání na učitele na dvoře jsme jeli do leteckého mu-
zea v Kunovicích, archeoskanzenu  Modrá a na Velehrad…   K veče-
ři byl smažený sýr s hranolkami a opět jsme  mohli jít do bazénu… 
Poslední den jsme se vypravili na  nejvyšší kopec CHKO Bílé Karpaty 
-VELKÁ JAVOŘINA / 970 m n. m. /.Hrozná cesta ve velkém teplu! 
Ale přece jen jsme tam došli, někdo se i doškrábal.  Tomáš Mareš by 
tam byl třikrát a ještě by doběhl dolů. Pan řidič nás tu vyfotil mým 
foťákem. Při cestě dolů jsme potkali toho samého mloka skvrnité-
ho, jako při šplhání do kopce. Po obědě a úklidu jsme museli vyrazit  
na zpáteční cestu do Chocně… ale moc se nám nechtělo.         

(Sváťa Šušlová, 8.C)



    
projektový týden 

24. - 26. dubna 2013           
ZŠ CHOCEŇSKÉHO  

NA HORŇÁCKU A OSTROŽSKU             
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NÁVŠTĚVA FRANCOUZSKÝCH ŽÁKŮ 

Z St. HILAIRE-du-HARCOUET 
 
Ve dnech 16.-18.5. jsme měli ve škole milou návštěvu. Přijeli se 
na nás podívat naši kamarádi z Francie. 
Celá akce vznikla díky našemu zapojení do projektu v rámci 
eTwinningu - žáci 8.A a 8.C pro Francouze připravili prezentace 
o České republice, žáci 7.ABC na konverzaci natočili film o Chocni a 
žáci 9.A a 9.B pomohli s přípravou výstavy. 
Francouzi přijeli 16.5. dopoledne. Přivítala je skupina osmáků, která 
představila své prezentace o naší zemi, tradičních zvycích během 
Vánoc a Velikonoc a také o mlékárně v Chocni. Po obědě ve školní 
jídelně se Francouzi rozdělili na 2 menší skupinky a připojili se 
k žákům 8.ABC při hodině anglické konverzace. Prohlédli si naši 
česko-francouzskou výstavu a prošli si školu. Nahlédli jsme 
do učebny chemie, kde právě probíhal dějepisný seminář (kopie 
pexesa, které naši žáci právě tvořili, putovala i do Francie) a také 
jsme si v hudebně společně zazpívali "Bonsoir, Mademoseile Paris". 
Druhá skupinka se podívala i na výuku vaření.
Odpoledne jsme společně se skupinkou z 9.A prošli Choceň a pak 
už nás čekala návštěva Choceňské mlékárny s odborným výkladem a 
promítáním filmu (děkujeme panu Pirochovi za milé přijetí, 
občerstvení a pěkné povídání v angličtině).
V 15:30 už před školou čekaly rodiny našich žáků, které u sebe 
Francouze ubytovaly a vzorně se o ně postaraly. Za tuto pomoc a 
podporu školy ještě jednou srdečně děkujeme...

projekt
A Guided Tour through Choceň

1. Watch the video for the first time and tick (ü) the words that you hear. Check 
their meaning with the teacher.

   WALK           SHOW ROUND     TRIP          REGION        DISTRICT TOWN
   NATURE   GREENERY  OPPOSITE       CHURCH                         SQUARE
   TOWN HALL        BUILDING     FIRE           PUB            COLUMN         STREET
   STATUES RESERVE             CLIFFS                   VIEWPOINT                            FROGS
   EXHIBITIONS            PAINT     TOURNAMENT           BADMINTON           GRASS
   DAIRY          JUNCTION   CROSSROADS                 ENGINEER                PREPARED 
 
2. Watch again and mark the following statements T (true) or F (false).

a)      Choceň is in the Pardubice Region. 
b) The river in Choceň is called Divoká Orlice.
c) There is very little greenery in and around the town.
d) The school of M. Choceňský is near the town centre.
e) The school was built in the late 19th century.
f) The town hall is next to the school.
g) The town hall was hit by fire in 1994.
h) There is a column dedicated to St. Mary in the square.
i) „Peliny“ is the name of a nature reserve with high rocks.
j) There is a museum, an art gallery and a language school in the castle.
k) Choceň was the first place in our country where tennis was played.
l) You can´t play many other sports in Choceň.
m) Choceň dairy doesn´t make yoghurt.
n) Choceň is a rail junction.
o) There is a long tunnel near the railway station.
p) The main constructor of the railroad was Jan Perner.

3. In the story of Jan Perner, fill in the correct PAST SIMPLE forms of the verbs.

 Jan Perner ....................... (be) a Czech railway engineer. He ....................... (be) son of a water mill owner. But      
he ....................... ....................... (not want) to be a miller. 
 His father ....................... (decide) to support his engineering studies.
 Jan ....................... (study) in Prague between 1830 and 1838. After that, he ....................... (take) a study    
tour to Germany, Belgium, England and Russia. Then he .......................(come) back home. In 1937, Perner  
....................... (begin) to work for the state railway company. 
 In 1842, he ....................... (become) a chief constructor of the Prague – Wien railway line. He ....................... 
(work) very hard. He ....................... (get) married to the railway. 
 On 9th September 1945, Perner ....................... (go) by train through Choceň. He ....................... (lean) out 
of the moving train. He ....................... (want) to look at the tunnel. Unfortunately, his head .......................  
(hit) a pole. Perner ....................... (be) badly injured. Yet, he ....................... (continue) by train to Pardubice.    
He....................... (collaps) at Pardubice station and ....................... (die) after 14 hours of agony. He 
....................... (be) just 30 years old. Jan Perner ....................... (be) the first person to die in a railway accident  
in Bohemia.
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V pátek ráno jsme vyrazili do centra INEX v Kosteleckých Horkách, 
kde pro Francouze pan Kulíšek připravil program o zpracování mléka. 
Všichni  si zkusili (většinou poprvé v životě) podojit kozu a pak jsme se 
ve skupinkách pustili do výroby domácího sýra. Programu se zúčastnila 
i děvčata z 9.B, která v K. Horkách bydlí. Sýr se povedl a po 11. hodině 
jsme se již vraceli do Chocně. Po obědě se Francouzi ještě jednou 
zapojili přímo do výuky - polovina do hodiny francouzštiny a polovina 
do anglické konverzace, tentokrát v 7.ABC. V konverzaci se žáci nejprve 
seznámili (zjišťovali si informace o sobě a doplňovali dotazníky) a poté 
nám Francouzi předvedli své prezentace o svém regionu (Normandii) a 
o pokusech s mlékem, které ve škole prováděli. (Už se těšíme, že to také 
zkusíme...)
Ve 14 hodin už na nás čekal autobus - spolu s dětmi z hostitelských 
rodin Francouzi navštívili Litomyšl. Děkujeme panu učiteli Drábkovi a 
paní učitelce Sobotkové za přípravu procházky!
Den jsme zakončili velmi příjemně posezením v zahradách u zámku, 
došlo i na společné zpívání a tanečky na moderní hudbu.
Večer se dětem ještě věnovaly rodiny, děti měly opravdu bohatý 
program.
Sobotní ráno bylo uplakané - počasí jako kdyby odráželo náš smutek 
z loučení. Brzy ráno jsme popřáli našim novým kamarádům šťastnou 
cestu a zamávali jim do autobusu. 
Myslím, že bylo navázáno několik dobrých přátelství, která se můžou 
dále rozvíjet. Jsem ráda, že se taková akce uskutečnila, byla to pro naše 
žáky velká přiležitost vyzkoušet živou komunikaci v angličtině 
i francouzštině a poznat něco z jiné kultury...
Děkuji všem kolegům i vedení školy za podporu. Ocenění si zaslouží 
všichni žáci, kteří se podíleli na přípravě akce. Zvláštní poděkování také 
zaslouží náš pan školník Pepa, který se postaral o parkování autobusu a 
otevřel nám školu i v sobotu ráno. 

                                                                                                    P. Hrabětová

škola
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Den Země v parku

Den Země v parku již popáté připravila Základní škola M. Choceňského, 
Choceň ve středu 24. dubna. 
Bylo tu stanoviště skautů, hasičů, lesní školky, DDM, přišli opět 
choceňští včelaři a zástupci Palety Oucmanice i INEX- SDA Kostelecké 
Horky, majitelka a pomo-cnice z kočičího útulku Mňau S.O.S., přijely 
dívky s koňmi z rodinné farmy na Turově, pracovníci Eko-komu 
připravili program na třídění odpadu, bylo možné vidět taková řemesla 
jako řezbářství nebo drátkování nebo se projet na historickém kole a 
velmi zajímavé stanoviště připravily opět Lesy ČR.
Pěkné stanoviště připravili i choceňští vodáci, a to především díky Petře 
Novotné a Lucii Roškotové, žákyním devátého ročníku naší školy, které 
se zcela samostatně tohoto stanoviště ujaly. Chválíme!  
 
                                                                                            Lenka Svobodová

                                                           

 

Pětidenní pobyt v Oucmanicích

V pondělí 25.2. 2013 se 4.A a 4.B vypravily na pětidenní pobyt do 
Palety Oucmanice. 
Bydlila jsem v pokoji s názvem Brloh. Byla jsem s Barčou, Míšou a 
Aničkou. 
Starali se o nás lektoři Míra, Míša, Martina, Káťa a Tonda.
Během pobytu jsme vyráběli sýr, máslo, jogurt a pekli jsme chleba. 
Hráli jsme různé hry, krmili zvířata a dělali spoustu dalších věcí. 
Ve čtvrtek jsme byli na celodenním výletě s Tondou. To bylo hezké. 
Pak jsme měli noční hru. 
 Paní kuchařky vařily moc dobře.
Nejvíce se mi líbila hra Koláč paní Lenochové a krmení zvířat, což byli 
osel Ámos, koza Maryška, ovce Molinka, beran Beránek, kočky Micka, 
Mourek a další. 
Domů jsme přišli v pátek 1. března odpoledne.

                                                                Aneta Zemanová, 4.A
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