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4.0 DAY – Tisková 

zpráva 

Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol 

z Nového Města nad Metují a okolí se zúčastnili 

v úterý, 11. 2. 2020, v prostorách novoměstské 

střední školy, projektového dne. Rozvoj vztahu 

k technice, týmová spolupráce a celkové 

přiblížení technického světa dětem, bylo náplní 

celého dne. 

Den se konal v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání 

MAP II Novoměstsko, který realizuje MAS 

POHODA venkova, z. s. ve spolupráci se SPŠ, OŠ 

a ZŠ Nové Město nad Metují. V rámci pracovní 

platformy projektu se schází učitelé z téměř všech 

škol, které jsou na území Nového Města nad Metují 

a okolí. „Jedním z výstupů jednání byl právě tento 

den“, uvedla Olga Prázová z MAS POHODA 

venkova. „Jsme rádi, že se daří propojit území – 

oblast vzdělávání s podnikatelskou sférou, rozvíjet 

partnerství a spolupráci škol na základě které, vznikl 

mj. právě tento den“, dodává Olga Prázová. 

Stanoviště zajišťovali učitelé z novoměstské střední 

a základních škol a firmy ATAS elektromotory 

Náchod, Hronovský s.r.o., které se na akci podílely. 

Celkem se zúčastnilo 250 dětí. 

Den byl koncipován formou stanovišť, kde byly 

pro děti připraveny úkoly od jemné motoriky 

po základy programování. Děti se rozdělily do týmů, 

dostaly mapku školy a každý tým svého průvodce 

z řad studentů SPŠ. Na stanovištích řešily úkoly 

a rozšiřovaly své povědomí o světě techniky. 

„Smyslem akce bylo přiblížit dětem techniku a vývoj 

průmyslu zábavnou formou, den se povedl a rádi 

na to navážeme i v budoucnu.“ uvedla Olga 

Talášková, ředitelka SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město 

nad Metují. Nedílnou součástí byla zážitková zóna, 

tzv. 4.0 Relax Zone, kde děti využily fotokoutek, 

zkusily 3D tisk v podání YSOFT. Dále si účastníci 

dne obohatili své vědomosti o vývoj průmyslu 1.0–

4.0 formou interaktivních ukázek v režii studentů 

SPŠ, vyzkoušeli si virtuální realitu v top podání 

z prostředí automotive, kterou zajistila společnost 

Škoda Auto. 

 

4.0 DAY – Den pro rozvoj vztahu k technice se uskutečnil 11. února 2020 v prostorách novoměstské střední školy  

Ohlédnutí za 4.0 DAY –

den pro rozvoj vztahu k technice  

 Firma ATAS elektromotory, a.s. Náchod, která 

byla jedna ze dvou firem, které zajistily celé 

stanoviště projektového dne, hodnotí akci velmi 

pozitivně „Jsem ráda, že se naše firma ATAS 

elektromotory Náchod a.s. mohla zúčastnit 4.0 

DAY. Považuji tuto akci za velmi prospěšnou. Jsem 

přesvědčená, že si žáci odnesli mnoho zajímavých 

poznatků a zkušeností. Vedení naší společnosti 

takovéto projekty podporuje, proto budeme 

i v budoucnu rádi, když nás oslovíte“. uvedla 

Bc. Nora Holomková, referent marketingu. 

 

Další pozitivní vyjádření na adresu 4.0 DAY 

zaznělo od firmy Y SOFT, která byla v rámci akce 

součástí tzv. 4.0 Relax Zone. Společnost Y SOFT 

žákům přivezla a působivě seznámila 3D tiskárny. 

„Přišli jsme, tiskli jsme, vyhráli jsme si. 

Na včerejším Dnu pro rozvoj vztahu k technice 

v Novém Městě nad Metují měly děti základních 

a středních škol možnost seznámit se u našeho 

stánku s 3D tiskem na eDee tiskárně. Věříme, 

že jsme udělali maximum pro to, aby děti na otázku 

„čím chceš být“ odteď už navždy odpovídaly 

„vývojářem 3D tiskáren.“  

K samotnému dni se vyjádřilo i MŠMT, jeho 

tiskové oddělení zveřejnilo reportáž, kterou shlédlo 

více než 1,9 tisíc lidí. 

A co samotní účastníci?  

 „Chtěla bych Vám velmi poděkovat za možnost 

zúčastnit se této akce. Na naší škole bylo vše 

hodnoceno pouze v superlativech ze strany 

třídních učitelek a žáci byli nadšení. Zajímavé 

bylo, že každý z žáků chválil něco jiného. 

Široká nabídka aktivit, organizační zajištění 

bylo výborné. Přivítali bychom, kdyby 

se v příštím školním roce realizovalo 

ve stejném režimu pro 5. a 7. třídy. Děkujeme 

a těšíme se na další spolupráci“, uvedla 

zástupkyně ředitele Mgr. Jaroslava Broumová 

ze Základní školy Nové Město nad Metují, 

Školní 1000.   

 

Pozitivní hodnocení má akce 4.0 DAY 

i ze Základní školy Provodov – Šonov. „Chtěla 

bych Vám moc poděkovat za 4.0 DAY – den 

pro rozvoj vztahu k technice. Velmi se povedl, 

žáci si ho opravdu užili a do školy se vrátili 

velmi nadšení. Nejvíce oceňuji, že se zde setkali 

se spoustou přístrojů, které v naší škole nemají 

možnost vidět. Mohli s nimi pracovat, vyrábět 

věci, montovat… také prozkoumali 3D tiskárnu 

a další. Z tohoto dne si odnesli nejen spoustu 

skvělých zážitků, ale také krásné výrobky 

a dárky. Velmi děkuji za organizaci.“ 

 

V tomto vydání naleznete: 

 

4.0 DAY – den pro rozvoj vztahu k technice 

– ohlédnutí... str.1 

Ze života škol v období jejich uzavření… 

str.2 

#stayhomechallenge, výtvarná výzva… str.3  

Novoměstsko učí v souvislostech, sudoku… 

str.4 

Kam na léto… str. 5 
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Školy na Novoměstsku 

Komenda kvíz HOME TOUR    

Školy #nadalkuvpohode 

s MAS POHODA venkova 
 

I v této nelehké situaci – se realizační tým MAS 

POHODA venkova, z. s. snažil být oporou všem 

školám v území ORP Nové Město nad Metují. 

Teď je důležitá především spolupráce a podpora. 

Již čtvrtým rokem MAS POHODA venkova, z. s. 

aktivně napomáhá v rámci svých projektů rozvoji 

vzdělávání na Novoměstsku. Začalo období výuky 

na dálku, na které nebyl český vzdělávací systém 

zcela připraven. Mnoho informací a možností 

se na pedagogy hrnulo ze všech stran. Realizační 

tým zpracoval pro pedagogy přehled on-line 

komunikačních nástrojů a webových stránek 

se vzdělávacím obsahem, který sloužil jako 

pomůcka pro prvotní orientaci ve všech 

možnostech, jak učit z domova. Ve spolupráci 

s KÚKHK mapoval vybavení základních škol 

s cílem vybavit školy, resp. žáky, potřebnou 

technikou pro výuku na dálku.  

Změna byla nutná i v nastavení komunikace mezi 

partnery ve vzdělávání. MAS POHODA 

venkova, z. s. ve spolupráci s odborem školství 

MěÚ Nové Město nad Metují poskytla možnost 

všem ředitelům mateřských i základních škol 

z území setkávat se na dálku prostřednictvím  

on-line porad. Dne 9. dubna 2020 se konala první 

porada ředitelů na dálku za účasti zástupců odboru 

školství Mgr. Václava Kupky a Ivety Habrové, 

místostarosty NMnM Ing. Libora Hovorky 

a zástupkyně Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje Mgr. Svatavy Odlové. Vzhledem k aktuálním 

nejasnostem především ve věci zápisů budoucích 

žáků do základních škol a zápisu dětí 

k předškolnímu vzdělávání, byla tato porada 

věnována i tomuto tématu. Mgr. Odlová z KÚKHK 

všem přítomným předala obohacující přínosné 

informace ohledně zápisů bez fyzické přítomnosti 

dětí a rodičů ve škole.  

On-line porady pozitivně uvítal i místostarosta 

Nového Města nad Metují, pan Ing. Libor Hovorka. 

Všechny přítomné na první poradě uvítal, 

a především jim poděkoval za jejich práci, která 

se touto situací zkomplikovala. Jsme rádi, 

za fungující spolupráci na Novoměstsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy vláda uzavřela školy se veškeré 

výukové dění muselo přenést do on-line prostoru. 

Každá škola se tohoto nelehkého a náhlého úkonu 

zhostila skvěle. Tímto patří náš velký díky všem 

pedagogům a ředitelům, jak si s touto situací 

poradili.  

 

Realizační tým MAP II Novoměstsko byl školám 

nápomocen a o naše školy, a dění v nich 

se po celou dobu této nelehké situace zajímal. 

A pomáhal s on-line prostředím. 

 

Například Základní škola Komenského Nové 

Město nad Metují se rozhodla svým žákům učení 

doma zpestřit kvízem, který byl nazván „Komenda 

kvíz HOME TOUR“. A o co, že se jedná?  

 

Tato škola se rozhodla zpestřit chvíle doma, a proto 

připravila tento kvíz. Každý den pedagogové pro 

žáky připravili jeden kvíz, který měl 10 až 15 

otázek na vybrané téma. Od pondělí do soboty byly 

otázky zaměřené na vědomosti žáků a v neděli byl 

vždy bonusový kvíz zaměřený na témata, která 

žákům jsou blízká. Vyplnění jednoho kvízu žákům 

nezabere více než deset minut. V kvízu hraje každý 

sám za sebe a vítězové vyhrají hodnotné ceny. 

 

Kvíz se odehrával na stránkách kahoot.it. 

Podrobné kroky, jak se do kvízu zapojit škola 

vypsala, a do začátku jim byla slíbena pomoc 

místních učitelů, kteří žákům byli po celou dobu 

oporou. A jakékoliv nejasnosti ohledně tohoto 

krásného projektu žákům vysvětlili. Za nás máme 

z tohoto nápadu opravdu upřímnou radost, je 

úžasné, jak se učitelé svým žákům snažili 

zpříjemnit chvíle, kdy byli ze dne na den vytrženi 

ze svého kolektivu a klasické výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Komenského (www.zskom.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line porada ředitelů základních a mateřských 
škol z území Novoměstska  

 

 

 ZE VZDĚLÁVÁNÍ NA NOVOMĚSTSKU V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOL  

SPOLUPRÁCE  

Rozvoj spolupráce se Zámkem Nové Město 

nad Metují  

V rámci pracovní platformy projektu se scházejí učitelé téměř ze všech škol z území ORP Nové 

Město nad Metují. V pracovní skupině Čtenářská gramotnost realizační tým projektu propojil 

účastníky se zástupci vedení Zámku Nového Města nad Metují. Společně se snažili o rozvoj 

spolupráce mezi základními školami a zámkem. Návrhů padlo několik, jak využít prostory krásné 

dominanty Nového Města nad Metují. Jak využít staré písmo, které se na zámku nachází? 

Nebo jak využít krásnou zámeckou zahradu i pro naše nejmenší? Rozvoj vztahu k regionu, učení 

v místě a venku, to je jednou z náplní projektu.  

(autor výzvy ZŠ Komenského) 
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Po celou dobu této nelehké situace se celý 

realizační tým MAS POHODA venkova, z. s.   

přesunul do on-line prostoru, ale stále jsme 

tu byly pro všechny, kteří nás potřebovali. 

Aktivně jsme se účastnily všech on-line 

konferencí s Královéhradeckým krajem, sbíraly 

jsme spoustu důležitých informací a byly 

nápomocné všem školám při náhlém přesunu 

do on-line prostoru. V rámci této situace jsme se 

i my zapojily do výzvy #stayhomechallenge, 

a ze svých domovů dále pracovaly, 

spolupracovaly jsme se školami, řediteli škol, 

pedagogy i zřizovateli. Pravidelně se realizační 

tým stýkal na on-line poradách, kde probíral 

aktuální dění a zpracovával náměty 

pro podzimní workshopy a setkání. 

Jedním z výstupů byla výtvarná výzva 

„VYTVOŘ KOMIKS“, která startovala 

na začátku měsíce dubna a trvala po celý tento 

měsíc. Všichni účastníci, kteří se do výzvy 

zapojili, byli oceněni a tímto děkujeme všem 

žákům, rodičům, pedagogům a ředitelům, kteří 

tuto výzvu přeposílali dál. Potěšilo nás, kolik 

žáků vytvořilo komiksy.  

 

VÝTVARNÁ VÝZVA 

VYTVOŘ KOMIKS  

V průběhu  měsíce března realizační tým přišel 

s myšlenkou zpestřit všem žákům základních škol 

z území ORP Nové Město nad Metují jejich domácí 

výuku a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Na začátku 

měsíce dubna jsme vyhlásily komiksovou výzvu, které 

se účastnili žáci od 1. až 9. tříd základních škol.  Doba 

trvání soutěže byla od 1. do 30. dubna 2020.  

Každý týden jsme v pondělí na našem facebookovém 

profilu (MAP II Novoměstsko) a webových stránkách 

(www.mapn.cz) a dále prostřednictvím  

e-mailu zveřejnily jedno konkrétní téma, na které žáci 

vymysleli komiks, který nám na konci každého týdne 

byl hromadně zaslán třídními učiteli.  

Všichni zapojení žáci si díky komiksové výzvě 

rozvíjeli nejen čtenářskou gramotnost a kreativitu, 

též ale získali informace např. o mezinárodních 

dnech, které připadají právě na duben. Všechny 

komiksy byly opravdu velmi povedené a proto jsme 

se rozhodly, ocenit každého, kdo se zúčastnil všech 

pěti témat. A posléze ocenit i jednotlivé zapojené 

školy. Žáci se této výzvy zhostili naprosto 

dokonale. Každý komiks pojal po svém, a to byl 

od začátku náš cíl – kreativita, nápaditost 

a individualita. Což si myslíme, že se povedlo 

perfektně. Jsme rády, že i přes všechny povinnosti, 

si žáci našli chvíli zhostit se tohoto krásného 

výtvarného projektu. 

Témata pro výtvarnou výzvu byla následující: 

1) #01 Les a jeho obyvatelé 

2) #02 Když všechno kvete  

3) #03 Velikonoční příběh  

4) #04 Život v ZOO 

5) #05 Čarodějnice a jejich dopravní prostředek 

 

#rozvoj #ctenarske #gramotnosti 

 

  

MAS POHODA VENKOVA, Z. S. #STAYHOMECHALLENGE  

http://www.mapn.cz/
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LEHKÉ 

STŘEDNÍ 

TĚŽKÉ 

NOVOMĚSTSKO UČÍ 

V SOUVISLOSTECH 
SUDOKU PRO ZÁBAVU 
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#PRAZDNINY #TIPY #LETO #CECHY 

Prázdniny v tuzemsku, kam vyrazit?  

SOUTĚSKY KAMENICE  

 ČESKÉ ŠVÝVARSKO 

V srdci Národního parku České Švýcarsko 

zažijete projížďku na pramici,  

a to v Edmundově nebo Divoké soutěsce.  

Nad soutěskami vystupuje řada skal  

se zajímavými útvary. Divoká soutěska 

představuje nejcennější a nejzachovalejší část 

NP České Švýcarsko. 

Krajina pískovcových skal mezi Čechami  

a Saskem patří k oblastem, které rodiny nejvíce 

navštěvují. Na cestách kolem toku řeky 

Kamenice, vás čekají skalní převisy, několik 

tunelů a úzké lávky.  

 

 

 

 

 

Z toho dva úseky cesty lze absolvovat pouze 

na lodičce, z čehož budou nadšené především 

děti.  

Po projížďce na Tiché soutěsce lze po stezce 

putovat proti toku Kamenice k Divoké soutěsce, 

která oplývá podobnými přírodními krásami. 

Můžete využít i tzv. Dlouhé schodiště 

po naučné stezce do osady Mezná, která vyniká 

lidovou architekturou.  

Divoká soutěska byla zpřístupněna a otevřena 

v roce 1898.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(autor článku i fotografie: kudyznudy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PŘES BLUDIŠTĚ ZA HRAČKAMI 

A DÁVNÝMI ŘEMESLY  

Možná jste doteď nevěděli, že mezi slovy bludiště a labyrint je jeden 

zcela zásadní rozdíl. Zatímco labyrintem vede vždy jen jedna cesta 

ke středu a zpět, v bludišti vás čekají různé slepé uličky a jiné záludnosti. 

Na vlastní pěst si to můžete vyzkoušet v parku u zámku Loučeň. 

Labyrintárium Loučeň, první v Čechách a jediné v Evropě, zahrnuje 

deset bludišť a labyrintů z různých materiálů. A pokud nezabloudíte, 

můžete se vydat i na prohlídku zámku. Velmi lákavá je i historická 

vesnice umění a řemesel Botanicus v Ostré. Někoho lákají dílny 

tradičních řemeslníků, jiné zas letní víkendové akce pro celou rodinu. 

Bylinné zahrady s bludišti nebo dobové kulinářské speciality. 

 

PUTOVÁNÍ S MLUVÍCÍM KOCOUREM MIKEŠEM 

Jižně od Říčan leží kraj, který se stal 

celoživotní inspirací malíře a spisovatele 

Josefa Lady. V okolí Ladovy rodné vísky 

Hrusice ožívají kocour Mikeš a jeho přátelé 

kozel Bobeš a čuník Pašík, chytrá kmotra liška 

i bubáci a hastrmani. 

V pohádkovém regionu Ladův kraj jsou 

pro malé i velké návštěvníky připraveny 

naučné stezky a cyklotrasy. S dětmi se můžete 

vydat na pohádkovou naučnou stezku „Cesta 

kocourka Mikeše“, anebo si do Hrusic přijeďte 

prohlédnout památník Josefa Lady a všechna 

místa známá z knížky o černém kocourkovi, 

který uměl mluvit. 

Vzpomínáte si na pohádku o tom, jak Mikeš 

s Pašíkem jeli na trakaři na pouť 

do Mnichovic? Nebo na tu, jak šel černý 

kocourek do světa? Vydejte se po stopách 

a navštivte místa, kde prožil všechna svá 

dobrodružství. Během svého putování 

potkáte dvanáct zastavení s tabulemi, 

na kterých kromě úryvků z knížky Mikeš, 

naleznete i překrásné Ladovy obrázky. 

Stejně jako Mikeš vyrazíte z jeho rodné vsi 

Hrusice a pokud budete chtít dojít 

až ke dvanácté tabuli, cíl vaší cesty bude 

v Říčanech. Jestli vás už budou bolet nožky, 

trasu si můžete zkrátit a podle místa, kde 

skončíte, nasednout buď na autobus nebo 

vláček, který vás přiblíží zpět k domovu. 
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