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Historie školy
Naše škola je malotřídního typu. Navštěvují ji žáci od prvního do pátého ročníku,
rozděleni do dvou tříd. V letošním školním
roce 2019/ 2020 chodí do školy 37 žáků.
Základní školství má ve Vápně dlouholetou tradici. První zmínka o škole v této obci
je z roku 1600. Současná škola byla otevřena
30. 10. 1882. Stojí na klidném místě, pár kroků od lesa. Součástí školy je školní družina.
Školu navštěvují žáci z Vápna a okolních
obcí. Nejvíce z Přepych, Strašova, Malých Výklek, Chýště a Volče. Vybrali si nás i žáci ze
vzdálenějších míst, například z Bukovky, Křičeně, Chlumce nad Cidlinou a Litošic.
Při výchovném a vzdělávacím procesu
klademe největší důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Snažíme se přiblížit školu co nejvíce dětem, rodičům a široké
veřejnosti. Chceme udělat školu přitažlivou,
zajímavou a užitečnou. Škola se profiluje
zaměřením na výuku anglického jazyka od
prvního ročníku. Využíváme moderní informační a komunikační technologie při výuce
i v mimoškolních aktivitách žáků. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, svůj počítač vybavený kvalitními výukovými programy má každý žák v ročníku. Nechybí zde
ani knihovnička nebo koberec pro relaxační
chvilky a odpočinek o přestávkách. Škola se
snaží utvořit podmínky pro integraci žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami, s
kterými pracuje kvalifikovaná pedagogická
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jeme činnostní a sportovní aktivity žáků. Pořádáme řadu kulturní akcí a výletů pro žáky,
rodiče a občany okolních obcí. Zapojujeme
se aktivně do různých sportovních nebo
vzdělávacích soutěží a projektů podporovaných Evropskou Unií. Veškerou naší činností
se snažíme pomáhat žákům vybudovat si
vztah k přírodě a celému okolnímu světu.
Součástí školy je školní družina. Je vybavena spoustou zajímavých her a tvořivých
stavebnic, které jsou vhodné ke kvalitnímu
trávení volného času po vyučování. V rámci školní družiny nabízíme různě zaměřené
zájmové kroužky. Nejoblíbenější jsou stále
Sportovní hry a Počítačový kroužek. Žáci se
také učí hrát Stolní tenis nebo chodí do Čtenářského klubu. Během kroužku s názvem
Dovedné ruce se učí děti malovat různými
technikami, tvořit z různých materiálů, ale
také se pod vedením paní vychovatelky
učí vařit jednoduchá jídla. Kluky baví Klub
logických a deskových her. Děvčata se zase
ráda učí hrát na flétnu. Stále oblíbenější je
pěvecký sbor Hvězdičky. Zpívá v něm polovina žáků. Reprezentují školu na kulturních
akcích v celém okolí.
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Naše Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Každý rok pořádá
podzimní soutěž ve sběru baterií, ve které
jsme se už potřetí umístili na prvním místě
v kraji i republice. Za odměnu dostáváme
body, které si můžeme na webových stránkách Recyklohraní vyměnit za různé dárky
pro žáky nebo zde pořizujeme vybavení
do školy. Objednáváme si nejčastěji hračky, knížky, stolní hry, míče, badminton,
počítačová sluchátka, barevné papíry, fixy
a lepidla. Sbíráme tolik baterií, že jsme si
mohli pořídit i kvalitní fotoaparát nebo mikroskop. Žáci tak získávají vědomí, že sběr
druhotných surovin pomáhá nejen přírodě
a celému světu, ale vyplatí se škole i žákům.
Tento program také podporuje sběr mobilních telefonů. V soutěži „VĚNUJ MOBIL
a pojeď do ZOO“ se nám podařilo odevzdat 239 telefonů, což bylo v přepočtu
7,71 telefonů na žáka. Znamenalo to, že
jsme dosáhli třetího nejlepšího výsledku ve srovnání všech škol zapojených do
vzdělávacího programu Recyklohraní. Jeli
jsme tedy za odměnu do ZOO Jihlava a na
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exkurzi do moderní třídící linky na elektrospotřebiče společnosti ENVIROPOL.
Sbíráme ještě elektrospotřebiče, tonery
a starý papír. Jsme rádi, že si žáci i rodiče
naše sběrové soutěže oblíbili. Pomáhají
nám tak získat prostředky na kvalitnější vybavení školy a na odměny pro aktivní žáky.

Účast v projektech
Již třetí rok nám na cestu do projektů
podporovaných Evropskou Unií svítí „Maják“. Je to název projektu, kde fungujeme
jako centrum kolegiální podpory pro učitele z okolí, které zveme na projektová odpoledne. Ukazujeme jim, jak bádat s žáky nad
různými zákonitostmi přírody a fyzikálními
jevy. Z projektu jsme k této činnosti získali
vybavení za téměř 300 tisíc korun. Například výukové stavebnice Itringle a Pasco.
Nejzajímavější je 3D tiskárna.
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Vápenské muzicírování
a akce školy
Vápenské muzicírování je jedna z tradičních akcí, kterou pořádáme v posledním školním týdnu, ale připravujeme se na
ni vlastně celý školní rok. Je vyvrcholením
všech kulturních akcí naší školy. Naši malí
muzikanti se učí zpívat v pěveckém sboru
Hvězdičky a hrají na flétny od prvního týdne v září, aby nám mohli zahrát a zazpívat
nejdříve při zahájení adventu při slavnostním rozsvícení stromů v okolních vesnicích. Říkáme tomu „Turné pod stromy“,
kdy v jednu sobotu vystupujeme v Chýšti
a Strašově, v neděli v Přepychách a ve Váp-
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ně. Vystupovali jsme i v Malých Výklekách
a Žáravicích.
U žáků, rodičů a široké veřejnosti má
velkou oblibu Vánoční besídka spojená
s Jarmarkem. Od listopadu žáci tvoří různé
dekorativní předměty s vánočními motivy,
které pak na Jarmarku nabízejí návštěvníkům školy. Na besídku nacvičí každá třída
kulturní program. Hrajeme pohádky, recitujeme básničky s vánoční tématikou, sbor
Hvězdičky zazpívá vánoční písně. Na závěr
zpíváme společně s diváky vánoční koledy. Všichni pak pijeme vánoční punč, jíme
perníčky a pohoštění, které připravují děti
a paní učitelky pro rodiče jako poděkování
za spolupráci.

Poslední týden v lednu jezdíme téměř
celá škola na hory do Dolního Dvora v Krkonoších na chatu FKC. Vítáme početnou
účast rodičů, kteří nám pomáhají učit lyžovat i prvňáčky a organizovat zábavu pro
všechny celý týden.
Na jaře pořádáme ve škole Karneval
s bohatou tombolou. Dárky pořizujeme
za body z programu Recyklohraní. Tělocvičnu uzpůsobíme na karnevalový tanec
a soutěže. Ve třídách je posezení pro rodiče.
Podává se zde káva nebo studené nápoje
a sladké nebo slané pohoštění, které kaž-
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dá rodina může přinést místo vstupného.
Zatímco děti řádí v tělocvičně, ve třídách
probíhá předávání receptů a příjemné povídání s rodiči.

V rámci projektu Tvořivá škola Vápno
v šablonách, který je podporován Evropskou unií, jsme si zvolili jednu šablonu, která byla zaměřena na spolupráci s rodiči. Připravili jsme odbornou přednášku předního
floristy ČR Petra Kopáče, rodáka z Vápna, na
téma soužití člověka s přírodou a o výchově k ochraně životního prostředí. V praktické části přednášky si všichni mohli vyrobit
dekorativní misku s květinami. Naučili jsme
se, jak vhodně kombinovat květiny a jak se
o ně starat, aby nám co nejdéle vydržely
zdobit domov.
Během celého školního roku pořádáme ještě další zajímavé akce. Jezdí k nám
loutkové divadlo, měli jsme také výchovný
koncert Pardubické filharmonie. Zajímavá byla přednáška programu Tonda Obal
nebo Zdravá pětka. Při výstupu na horu Říp
nás provázely historické postavy našich dějin. Oblíbená je každoroční Plavecká škola,
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kam můžou jezdit žáci všech ročníků. Dopravní hřiště navštěvujeme v Přelouči. Při
výuce spolupracujeme s Městskou policií.
Starší žáci slaví úspěchy v přírodovědné
soutěži v Pardubicích.
Na konci školního roku vyvrcholí naše
mimoškolní činnost již zmíněným Vápenským muzicírováním. Pozveme všechny
rodiče a přátele školy do Přepych, kde za
pomocí rodičů připravíme vše pro příjemný podvečer spojený s vystoupením našich
malých muzikantů. Odměníme nejúspěšnější rodiny ve sběrové soutěži. Každý, kdo
se této soutěže zúčastní, dostane podle
zásluh nějaké ocenění. Vyhodnotíme celý
školní rok. Popovídáme si o tom, co se nám
povedlo a jaké máme plány na příští školní rok. Než odejdeme s žáky do školy, kde
všichni spíme a užíváme si školu i v noci,
proběhne společná večeře u ohně. Důležitá je vzájemná diskuze mezi vyučujícími
a rodiči. Během setkání děkujeme rodičům
za účast a pomoc při naší snaze jejich dětem zkvalitnit a užít si první školní léta tak,
aby měly dobrý základ a chuť do dalšího
vzdělávání na druhém stupni.
Na závěr lze říci, že se všichni vyučující
společně s rodiči snaží řídit mottem, které
je součástí našeho Školního vzdělávacího
programu s názvem „ZŠ Vápno – tvořivá
škola u lesa“.
Motto zní: „Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné, hezké dětství, tak nic nebrání tomu, abyste měli
krásný a hezký celý život.“
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