Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice

Střípky z naší školy
Cesta do minulosti
V pondělí 3. září začal nový školní rok, který jsme s druháky oslavili exkurzí do Archeo parku
pravěku ve Všestarech. Slunečné ráno nás lákalo k novému dobrodružství. Řidiči obecních tranzitů –
pan Zbudil a paní Lankašová zaveleli: „Připnout pásy a jedeme.“ Hned při vstupu do areálu archeo
parku nás čekalo milé překvapení, když nás přivítala bývalá žačka naší školy – Míša.
Procházeli jsme přízemím, které je označováno jako podzemí. Podivovali jsme se vytvořeným jeskyním
s nástěnnými malbami mamutů, bizonů, lvů či lososů. Se zájmem jsme si prohlíželi dobové meče a
zbraně. Upoutalo nás pohřebiště s podzemními hrobkami a kostrový hrob keltského bojovníka. Leušku i
mě zaujal náramek z mladší doby kamenné.
Z tajuplného podzemí osvětleného pouze bodovými světly jsme vystoupali do „patra života“. V dílně
pro archeologickou činnost si všichni vyzkoušeli, jak se pracovalo s pazourkem a dalšími drobnými
nástroji, čistili kůži a pokusili se ji rozříznout pravěkým nožem. Uchvátil nás čtyřiadvacetimetrový
model pravěké krajiny s detailní rekonstrukcí pravěkého života. Konstatovali jsme, že by se nám
líbilo žít v takové krajině, ale obávali jsme se, že bychom to bez vymožeností dnešní doby těžko
zvládali.
To jsme však netušili, že to nejlepší na nás teprve čeká ve venkovní pravěké vesnici. Nejenže jsme
se seznámili s dobovými zvyky, rozdrtili jsme obilí, ochutnali z něho placku, ale též jsme si
brousili pazourek, prakticky jsme zjišťovali, která v pravěku používaných seker lépe seká. Nadšeni
jsme byli, když jsme se na chvilku stali lovci a házeli jsme oštěpem. Nanukem jsme se vrátili do
současnosti.
Děkujeme obci, že nám zajistila dopravu, děkujeme pohodovým řidičům, kteří se podíleli na našem
zážitkovém dnu do minulosti.
Olga Brousilová

Cesta přítomností
Tuto expedici po kraji Pernštejnů jsme začali s MAS Regionem Kunětické hory plánovat již v červnu.
/MAS = místní akční skupina, region Kunětické hory působí v Pardubickém kraji na území okresu
Pardubice. Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města
Pardubice/. Uvítali jsme, že žáci navštíví 3 zajímavá místa, kde se dozví o tradičních i nových
řemeslech a výrobě pochoutek z místních surovin. Dalším bonusem bylo, že veškeré náklady spojené
s exkurzí hradil pořadatel.
Ve středu 3. října žáci druhého a třetího ročníku vyměnili školní tašky za batůžky a nastupovali do
autobusu v dobré náladě a plní očekávání. Hned první zastávka na FARMĚ APOLENKA děti nadchla.
Všichni se zájmem prozkoumávali „kuchyň“ pro přípravu pokrmů pro zvířata, někteří byli překvapeni
zjištěním, že krávy, kozy i koně mají své koupelny. Logicky odvozovali, jakým přístrojem se dojí
kozy a jakým krávy. Ve stájích využili příležitosti k pohlazení koní, poníků, hříbátek, rozplývali
se nad selátky. Na prohlídce venkovního areálu se seznámili se zvířecími obyvateli Apolenky. Bylo
fajn, že jim mohli hodit dobrůtky, na které zvířata čekala. Z vlny si děti vyrobily motýlka a na
závěr ochutnaly výborné rozmanité mléčné výrobky vyráběné z produktů získaných na farmě. Následně
jsme se všichni rozloučili i s naším zvířecím průvodcem – kocourem a pokračovali za dalším
dobrodružstvím.
Tentokrát to byla voňavá zastávka v Pardubicích u KRÁLE PERNÍKU JANOŠE /korunovace proběhla na
základě odborného doporučení Muzea perníku v září 2009/, který pokračuje ve více než stoleté rodinné
tradici a snaží se dělat svými perníčky radost. Radost jsme na této návštěvě prožívali i my. Velmi
zajímavé bylo povídání o historii perníku. Víte, že o cukrářské pochoutce, která obsahovala med,
fíky, datle a ořechy se dochovaly záznamy z období 2000let př. n. l.; že první perníkářský cech
vznikl v Evropě ve Svidnici v roce 1293? Bylo Vám známo, že každý správný perníkář zhotoví těsto při
narození dcery a napeče z něho na svatbu? Přidáváte i vy doma do perníku meruňkovou marmeládu jako
pan Janoš? Vyprávění krále perníku bychom mohli poslouchat snad celý den, ale čekalo nás zdobení
perníčků. A protože se to všem povedlo, většina dětí se odměnila snědením výrobku.

Zastavení třetí – KUNĚTICKÁ ZMRZKA. Usměvavá majitelka dětem rozdělila práci – přípravu ovoce –
banánů a jablíček. Následně se někteří aktivně zúčastnili přípravy hmoty pro výrobu zmrzliny a
nanuků. Byly nám poodhaleny taje vzniku výborné pochoutky. Eliáš všechny překvapil, když správně
odpověděl na otázku, proč se do zmrzliny dává cukr. Logicky vyšel z toho, že je to podobné, jako
když se v zimě solí silnice. Sůl rozmrazuje, cukr zabraňuje zledovatění. Vyrobenou zmrzlinovou hmotu
i zmrzlinu samotnou všichni ochutnali a následně se pustili do výroby nanuků, vykrajování ozdob
z čokoládových plátů. Na závěr si svůj nanuk dle libosti namáčeli v mléčné, hořké nebo bílé
čokoládě. Naše chuťové pohárky si přišly na své.
Po poledni jsme se vrátili zpět do školy, rozloučili se s naší příjemnou průvodkyní Ivanou Řehořovou
z MAS i s panem řidičem. Stále se však můžeme vracet formou příjemných vzpomínek nebo návštěvou již
známých míst třeba s lidmi, které máme rádi. Děkuji za nápad akci zrealizovat. Uvědomila jsem si,
jaké bohatství náš kraj ukrývá v lidech, jejich odhodlání, jejich zapálení pro řemeslo a tradici. Ať
se jim daří a my všichni si můžeme užívat plody jejich poctivé práce.
Olga Brousilová

Návštěva planetária
Letošní podzimní čas jsme si zpříjemnili výletem do Hradce Králové do digitálního planetária na
výukový program o Zemi a vesmíru za účelem rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě. Jela celá
škola. V planetáriu si s námi povídal lektor, provázel nás celým programem a svůj výklad doplňoval
videoprojekcí. Pozorovali jsme noční i denní oblohu, virtuálně jsme proletěli Sluneční soustavou.
Nejvíce se nám líbil průlet prstencem Saturnu, kdy kolem nás létaly kusy ledu.
Komu se motala
hlava, mohl na chvíli zavřít oči. Na některé planety jsme se mohli podívat zblízka, jako správní
astronauti. Kouzelné bylo sledování souhvězdí na noční obloze, hledali jsme Polárku a pomocí ní
určovali světové strany. Pobavili a zasmáli jsme se u pohádky Polaris. Z planetária jsme se poté
přesunuli do hvězdárny, kde jsme s využitím teluria rozebírali příčiny střídání dne a noci.
Navštívili jsme také kopuli s dalekohledem a dívali jsme se na Slunce. Cestou jsme viděli
Foucaultovo kyvadlo. Nakonec jsme si ve vstupní hale hvězdárny nakoupili suvenýry a taky čokoládu.
Všichni byli spokojeni a den si báječně užili.
Martina Ehlová

Stonožka
S nastávajícím školním rokem došlo k novému složení tříd a v rámci stmelování kolektivu byl v říjnu
ve 4. a 5. ročníku realizován program všeobecné primární prevence Cesty z cesty pod vedením
odborných pracovníků
Pedagogicko
psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Program se jmenoval
Stonožka a jeho cílem bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a
agrese. Děti se nenásilnou formou her, skupinové práce a aktivit psychosociálního charakteru učily
poznávat samy sebe, respektovat druhé,přijímat odlišnosti a vzájemně se oceňovat. V komunitním kruhu
diskutovaly o tom, jaký by měl být kamarád, co se jim líbí, nelíbí na druhých. Prožily si na
modelových situacích, co vlastně znamená být dobrý kamarád. Vytvořily si dobrého kamaráda z papíru a
popsaly dobrými i špatnými vlastnostmi. Máme ho ve třídě a stále se k němu obracíme, pokud vznikne
nějaký konflikt. Snažíme se přesně pojmenovávat, co by dobrý kamarád měl dělat. Snad se nám podaří
více tolerovat jeden druhého a vzájemně se respektovat.
Martina Ehlová

Účast žáků ZŠ a MŠ na Logické olympiádě 2018
Letos poprvé měli žáci naší školy možnost účasti na Logické olympiádě. S informacemi
o
registraci a průběhu soutěže se mohli žáci i rodiče seznámit během září, základní kolo probíhalo
postupně během měsíce října. Tato soutěž je pořádaná Mensou České republiky a je založená na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěžit v základním kole
pomocí elektronického testu na počítači bylo možno z domova nebo po souhlasu rodičů ze školních
počítačů. Možnost vypracovat test z domácího prostředí využily převážně děti z mateřské školy.
Celkem se základního kola zúčastnilo 15 žáků naší školy (4 z MŠ a 11 ze ZŠ). Pěkných výsledků
dosáhla Anička Kropáčková z MŠ a Bětka Tučková z 5. ročníku ZŠ. Chceme se zúčastnit soutěže i příští
školní rok a věříme, že se nám příště podaří probojovat i do kola okresního.
Zdeněk Neuhöfer

Zpráva o plaveckém výcviku
ve školním roce 2018/2019
Letos se pravidelného plaveckého výcviku v Pardubicích zúčastnilo 18 žáků 1.-3. ročníku. Výuka
plavání probíhala každé pondělí od 10. září do 19. listopadu. Všechny náklady na samotný výcvik
hradí stát společně s obcí, finanční částku na dopravu pokryla téměř celou dotace od MŠMT ČR. Lekce
plavání jsme měli společně s pardubickými školami (ZŠ Studánka, ZŠ Noe). Naše děti musím pochválit
za velmi pěkné chování po celou dobu průběhu plavání. Zvláště „hrdinně“ se chovali prvňáci. Vydržet
v plném nasazení 2 vyučovací hodiny (2x 40 minut) převážně ve vodě, to si určitě zaslouží uznání.
Všichni žáci byli za svůj výkon odměněni „mokrým vysvědčením“. Nejlepšími plavci se stali: Lukáš
Karlík, Marek Karlík a Klárka Vyhnálková. Jsem přesvědčen, že plavecký výcvik splnil svůj úkol a má
v Pardubicích velmi dobrou úroveň.
Zdeněk Neuhöfer

Okresní kolo Poháru základních škol ve florbale pro I. stupeň ZŠ
Už pátým rokem na naší škole vedu Kroužek sportovních aktivit. V rámci tohoto kroužku se snažíme
provozovat kolektivní sporty, ke kterým máme aspoň základní vybavení a možnosti. Naše krásná
tělocvična přímo vybízí k hraní florbalu. Minulý rok jsme se zúčastnili McDonald Cupu ve fotbale a
určitě jsme se v konkurenci větších škol neztratili. Letos jsem vybral okresní kolo Poháru
základních škol ve florbale, který se konal 14. 11. v Jablotron Aréně v Pardubicích (nafukovací hala
vedle plaveckého stadionu). Chtěli jsme zažít atmosféru soutěžních zápasů a opravdové hřiště s
mantinely, na kterém jsme ještě nehráli. K reprezentaci školy byli vybráni: Dalibor Dvořák, Tomáš
Formánek, Tobiáš Karlík, Ondra Kočmíd, Radim Krpata, Dan Smrčka, Míša Shánělová a Bela Smrčková.
Bohužel jsme byli nalosováni do skupiny s velkými pardubickými školami. Našimi soupeři se staly: ZŠ
Dubina, ZŠ Resslova, ZŠ bratranců Veverkových, ZŠ Benešova. Hrálo se systémem 3 + 1, každý zápas
trval 16 minut hrubého času a trenér mohl střídat libovolně 14 hráčů. Náš tým hrál statečně, ale
fyzicky jsme nestačili na týmy velkých škol, které střídaly při přerušení hry všechny tři hráče v
poli najednou. Nejvyrovnanější byl hned první zápas se ZŠ Resslova, který jsme prohráli až v
koncovce 2:3. I když jsme žádný zápas nevyhráli, skončili jsme celkově na 9. místě. Za námi skončila
ještě jedna málotřídní škola, která však hrála v druhé skupině. Škoda, že jsme vzhledem k turnajovým
pravidlům nemohli hrát vzájemný zápas. Našim malým statečným reprezentantům patří určitě velké
uznání.
Zdeněk Neuhöfer

Vítání občánků
V sobotu 22. září proběhlo v obecním domě vítání občánků. Miminek bylo opravdu hodně a tak nové
občánky paní starostka přivítala ve dvou skupinách.
Deset žáků ze základní školy v Rokytně s nadšením pro miminka nachystalo desetiminutové hudebně
literární pásmo. Krásné dětské písničky žáci zazpívali s doprovodem kláves a různých orffovských
nástrojů, některé písně zahráli čtyři sólisté na zobcové flétny. Vše bylo proloženo recitací
básniček o maminkách a miminkách.
Připravené vystoupení se dětem velice vydařilo, měly radost, že i miminka byla spokojená.
Marta Stránská
Výlet do Dřítče za Komorní filharmonií Pardubice
V úterý 2. října přijela do nedaleké Dřítče Komorní filharmonie Pardubice. Pro žáky tamní základní
školy si muzikanti přichystali hodinový program k 100.výročí založení Československé republiky
s názvem „Po stopách historie a presto dál!“
Pozvání
na koncert dostali i naši žáci 4. a 5.ročníku. Všechny děti se na koncert slavnostně
ustrojily a vyrazili jsme do Dřítče.
Koncert probíhal v sále obecního domu v Dřítči. Sedm hudebníků děti provedlo významnými historickými
milníky naší země, seznámilo je s vývojem české hudby od počátku po současnost. Pořad byl doprovázen
videoprojekcí a moderátor vše doprovázel vhodným komentářem s občasnými doplňujícími otázkami pro
děti.
Děti si koncert užily, mimo jiné i díky drobným odměnám za správné odpovědi, ale i díky akčnímu a
zajímavému programu.
Marta Stránská

Střípky ze školní družiny
Do školní družiny je přihlášeno 24 dětí. Převažují chlapci a máme v družině jen pro letošní rok 4
dívky. Tak jako každý začátek roku je potřeba nově příchozí seznámit s prostředím školy, jídelny.
Starší si připomněli zapomenutá pravidla z předchozího školního roku. Kresbu sebe nebo svého
kamaráda jsme na znamení souhlasu připojili k pravidlům, která jsme si společně pro družinu
vytvořili. V září jsme si povídali o pardubických pověstech, památkách i sportu i o Rokytně.
Přiblížili jsme si, jak škola vypadala dříve, kdo školu mohl navštěvovat a za jako úplatu, kdo zde
vyučoval a jak se zde máme nyní. Do programu odpočinkových aktivit jsme zařadili relaxační hudbu,
masáže, jógu i muzikoterapii. Měsíc říjen jsme začali povídáním o stáří, rozdílech ve stáří a
handicapech, které nám přináší a vyzkoušeli jsme i prakticky. Ochrana přírody, ohrožené druhy
zvířat, možnosti lidské pomoci byla témata října. Zdravá strava, aktivní pohyb, odpočinek a pečení
buchty z cukety nás provázely dalším říjnovým týdnem. Zajímavosti z Krkonoš a postava Krakonoše a
vznik horské služby, pohádky a pověsti z Podkrkonoší, KRNAP, výroba Krakonoše z papíru nám pomohly
přiblížit Královohradecký kraj. Oslavy vzniku ČR jsme si připomněli i ve školní družině. Anketa
ukázala, že děti jsou hrdé na T. G. Masaryka, české pivo, pražské památky, náš automobilový průmysl.
Halloween a jeho svátek jsme oslavili soutěžně. V týmech děti soutěžily v přípravě strašidelného
sendviče, namotávání bonbonů na jazyk, lovení jablíček…. Vydlabali jsme dýni a připravili pečené
strašidelné obličeje z půlky jablíček. V listopadu jsme pouštěli draky, povídali si o myslivosti,
nemocech a jaké je žít s diabetem, které nám přiblížil spolužák dětí. Také jsme podpořili dobré
vztahy ve skupině programem z ekocentra Paleta ,,Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Napekli
jsme svatomartinské rohlíčky. Připravujeme výzdobu a na prosinec nacvičujeme na vystoupení. Díky
podpoře paní ředitelky a paní starostky jsme se připojili k projektu Krabice od bot, na pomoc dětem,
pro které naše dárky budou možná ty jediné. Tuto akci druhým rokem pořádá Diakonie Českobratrské
církve.
Připravili jsme dětem přáníčka a společně zkompletovali a zabalili dárky pro děti. Někteří
rodiče s dětmi přinesli dárky již připravené k předání. Poděkování patří všem, kteří se do
dobročinné akce zapojili nejen v základní škole a mateřské škole, ale i v Rokytně.
Lenka Prausová
Poznámka Oliny B.: Akci Krabice od bot organizačně zajišťovala paní vychovatelka Lenka Prausová. Tím
všem, kteří se do akce zapojili (sešlo se 62 krabic, které připravili rodiče s dětmi ze ZŠ, z MŠ,
zaměstnanci, ale i lidé „zvenčí“) umožnila prožít nezištný, hřejivý, láskyplný pocit dárce. Následně
všichni společně dáme podnět k dětskému úsměvu. A to vskutku není málo. Lenko, díky, že jsi to svým
nápadem i aktivním přístupem umožnila.
Střípky z MŠ
V letošním školním roce nastoupilo do mateřské školy 7 dětí. Rodiče využili možnost v posledním
srpnovém týdnu pobývat s novými dětmi v MŠ, a tak se začátek měsíce září obešel bez slziček.
Z celkového počtu 37 je 15 dívek. Děti jsou rozděleny do třídy Motýlků a Berušek.
Dalším rokem naplňujeme projekt Regenerace zahrady MŠ Rokytno. Příznivé počasí nám umožnilo
realizovat dopolední i odpolední činnosti venku.
První dny po prázdninách tradičně patří vyprávění, sdělování zážitků, seznamování s novými dětmi. I
když celý školní rok pracujeme na vytváření kamarádských vztahů, v září s tímto tématem začínáme
vždy znovu.
Děti se učí, jak pomoci druhému, když je smutný, něco mu nejde nebo se ostýchá zapojit do hry. Také
procvičujeme komunikaci mezi dětmi, předcházení konfliktům, co dělat, když vlastní síly na řešení
problému nestačí. Konflikty často vznikají zbytečně jen proto, že se děti neumí vhodně dorozumívat,
že spolu nehovoří nebo jim druhý nenaslouchá.
Velký úspěch u dětí měl několikadenní projekt nazvaný Švestkování, při kterém děti poznávaly švestky
všemi smysly, přemýšlely, k čemu jsou dobré a ochutnávaly výrobky z nich (povidla, švestková nutela,
sušené švestky). Naučily se říkadlo s pohybem, rozpočitadlo, vyráběly z papíru, modelovaly. Na závěr
jsme společně upekli švestkový koláč.
Děti zaujala také hra na Indiány. Nejprve jsme si prohlíželi globus, mapy, vysvětlovali význam
barev, pojmenovávali světadíly a vyprávěli si o cestování i o cestách Kryštofa Kolumba. Děti
vymýšlely, jakými prostředky bychom mohli cestovat. Rozhodli jsme se pro plavbu lodí. Každý si
vyrobil lodní lístek a za zpěvu písně Tři citronky jsme se vydali na cestu.
Činnosti často probíhaly na školní zahradě, např. pohybové hry, hod lasem, hledání potravy, výroba
týpí a čelenek. Do výroby placek z mouky a vody a do krájení ovoce se s chutí zapojily všechny děti.
Společně jsme podnikali výpravy do lesa, kde jsme obdivovali nádherně zbarvený podzimní les,
zdolávali přírodní terén, užili si hry v lese a hledali poklady, např. barevné listy, zajímavé
větvičky a kousky kůry, podzimní plody.
Spadané listí bylo velkou inspirací ke hrám, po nich přišel na řadu úklid zahrady. Ze skladu jsme
vyndali nářadí a pustili se do hrabání a odvážení listí.
Byli jsme se podívat, jak se krouhá zelí. Anežka nás pozvala za domácími zvířátky - většina dětí
poprvé viděla kvočnu s kuřaty.
Na návštěvu knihovny se děti těšily už dlouho dopředu, vrátily vypůjčené knihy a vybraly si nové. Ve
školce je využíváme při Chvilkách s knížkou. Paní Trojanová vždy připraví nabídku knih, případným

zájemcům o určité téma ochotně pomůže s výběrem. Děti s chutí vybírají, prohlížejí, povídají si o
knížkách.
Při divadelním představení si děti společně s kocourkem Mourkem zopakovaly pravidla slušného
chování. Hudební pořad dětem nabídl možnost zazpívat si a zatančit.
Nechyběl výchovně vzdělávací program z ekocentra Paleta v Pardubicích. Lektor Petr velmi hezkou
formou provedl děti světem více či méně známých bylinek. Některé znají z našeho bylinkového záhonku.
Během dalšího programu si děti formou vyprávění a her vyzkoušely, jak se žije netopýrům.
Většina malých i větších dětí ráda tvoří doma i ve školce, dokáží využít papírový odpad, kterého
bývá dostatek, jako například při výrobě vánoční výzdoby. Jak se jim povedla, můžete vidět v našich
oknech.
Děkujeme všem rodičům za pomoc při organizaci akcí pro děti, za sponzorské dary.
Milada Reinberková

ZVEME VÁS na tradiční VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ dětí z MŠ, ŠD, kroužku AJ, žáků ze ZŠ, které se
uskuteční v úterý 18. 12. 2018 od 16:30 hodin v tělocvičně školy.
Opět je tu konec roku a já mám potřebu poděkovat: zřizovateli školy za otevřenost a vstřícnost,
provozním zaměstnancům obecního úřadu za to, že nám mnohokrát v průběhu roku „vytrhli trn z paty“,
rodičům za jejich důvěru a snahu získat celistvý pohled na chování a prospěch svého dítěte. Můj dík
patří i všem zaměstnancům školy, které spojuje zájem o děti, snaha předat jim ze sebe to nejlepší a
zároveň je jim vlastní kolegialita k lidem, které mají kolem sebe. Můj dík patří i všem dětem za
jejich schopnost nastavovat „zrcátko“ a tím umožňovat - tomu, kdo chce - být blíž k sobě, k druhým,
k pravdě. Děkuji za každý rok, který trávím v Rokytně. Vždy mi nabídne poznávání dalších úžasných
lidí (nezávisle na pohlaví, věku, profesi), kterých si vážím a mám je ráda. A tak si šeptám slova,
která jsem slyšela z úst Eduarda Tomáše: „Nechť šťastny jsou všechny bytosti světa.“ Pokojné Vánoce
všem.
Olina Brousilová

