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Ahoj, ahoj, ahoj!!! 
Naše redakční rada Vás zdraví v novém školním roce a přeje Vám do dalších dnů hodně 
chuti a úspěchů. Dovolte,  abychom se Vám v krátkosti představili: 
Maruš :  
                    besedy, módní policie, informace z ředitelny 
Terka 1 :   
Káťa :       divadla, recenze, programy 
David :      sportovní akce, fotodokumentace  
            
Terka 2 :  
Terka 3 :   rozhovory s osobnostmi, ankety   
Jakub  :     jazyková škola 
Fanda  :     kulturní akce a besedy, výročí 
Barča :      jazyková škola, recepty, dívčí stránky 
Markétka : výlety, akce, pohádky 
Katka :  
                   dopisovatelky  
Jana : 
 

                         



Informace z ředitelny 

Dne 1.září 2010 zahájilo nový školní rok 266 žáků, je to o 14 méně než v roce loňském. Snížil se nám 
také počet tříd – na 1. stupni je vždy jedna třída v ročníku a také sedmáci nemají třídy A a B. Z tohoto 
důvodu jsou všechny ročníky umístěny v budově školy, bývalou mateřskou školu jsme mohli opustit. 

Změněn je i pedagogický sbor – na mateřskou dovolenou odešly paní učitelky Lenka Tomášková (má 
holčičku Kristýnku – blahopřejeme!) a paní učitelka Romana Pešková. Na částečný úvazek zde učí 
paní učitelka Šebková informatiku a paní učitelka Komínková český jazyk. 

A jak ve škole probíhaly prázdniny? Především se pracovalo na modernizaci počítačové sítě a 
instalován byl modernější program Microsoft Office. V některých třídách byla opravena malba a ve 
školním areálu po položení vodovodního a kanalizačního potrubí byly provedeny zemní úpravy. 
Zlepšil se i vstup do tělocvičny a na druhý stupeň, i když to pořád ještě není ono. Ale snad časem bude 
položena zámková dlažba v celém vstupním prostoru. Moc prosím považujte si těchto změn a chraňte 
školu před vandaly!!! 

 

První týdny školního roku přinesly hned celou řadu vzdělávacích a poznávacích akcí: 

- Go program pro 6. třídy se konal opět v Budislavi  
- žákům 2.stupně vyprávěl o svých cestách pan Tomšíček 
- uskutečnil se poznávací zájezd do Jičína města pohádky 
- žáci z volitelného předmětu výtvarné techniky měli exkurzi do Muzea v Poličce 
- ani sport nepřišel zkrátka – žáci se mohli proběhnout lesní krajinou a osmáci v rámci projektu 

Sportem proti drogám si vyzkoušeli lanové centrum v Budislavi 
- pan učitel Jan Stodola připravil školní výstavku hub 
- 6. třídy v rámci literární výchovy navštívili Betlém v Hlinsku 

O všech těchto akcích najdete podrobnější informace a obvykle i fotografie na našich webových 
stránkách : www.prosec.cz/skola. 

Nový školní rok byl zahájen a já bych ráda všem žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům 
popřála, aby byl úspěšný a klidný!!! 

 

Jarmila Broulíková 

 

Milé děti, milí kolegové, vážení rodiče,  
jsem ráda, že mohu být již druhým rokem členem vašeho společenství, neboť jsem mezi vámi našla hodně 
pohody, veselí i hezkých vztahů. Věřím, že i já jsem pro mnohé z vás přínosná svým vzděláním a zkušeností. 
Začal nám školní rok, určitě bude dobrý, klidný, přátelský a kamarádský. Také nám přinese hodně radosti ze 
vzdělávání a poznávání nových věcí. Dětem přeju, aby je škola bavila, ať už matika, tělocvik či přestávky. Aby 
vždycky našly něco, kvůli čemu budou chodit do školy rády. Děti, kromě přání, abyste nebyly sobecké, naopak 
ohleduplné ke spolužákům a učitelům, vám přeju hlavu jako padák. Pomůže, jen když je otevřená. 

Ladislava Lažová, školní psycholog 



 

       Jezdíme za kulturou…… 

 

        

 

       I v letošním školním roce budeme navštěvovat abonentní  představení ve Východočeském divadle                            
v  Pardubicích. Moc nás těší, že se zájem o divadlo rok od roku zvyšuje, pro tento školní rok je 
přihlášeno 57 stálých zájemců  a také o případné náhradníky není nouze.  Již teď se těšíme na první 
představení, které bychom měli zhlédnout v listopadu.  

A co všechno letos uvidíme? 

 J.Kander – F.Ebb – B.Fosse / CHICAGO 

 V. Vančura – J. Seydler / MARKÉTA  LAZAROVÁ 

 P. Abraham / ČACHTICKÁ  PANÍ 

 A.P. Čechov / VIŠŇOVÝ  SAD 

 D. Wasserman – M. Leigh – J. Darion / MUŽ  Z  LA  MANCHY 

 E. Kishon / LIŠKA  V KURNÍKU  aneb  PAN  MINISTR  V KMÍNOVICÍCH   

 O připravovaných i zhlédnutých představeních Vás budeme vždy informovat. 

 

Beseda s cestovatelem 

V úterý 7.září do naší školy zavítal cestovatel  pan Jan 
Tomšíček z Chocně. Jezdí si po světě na kole a jeho 
zážitky jsou nejen zajímavé, ale až neuvěřitelné. Poutavě 
nám o nich vyprávěl při besedě, pro mladší žáky 2. 
stupně o Africe, pro starší o Sibiři. Besedy byly moc 
zajímavé a nejeden z posluchačů určitě snil o podobných 
cestách. 

                                                                Maruška Doležalová 



                                             Na návštěvě v první třídě 

Zašli jsme se podívat za našimi prvňáčky zjistit jejich první dojmy . Od paní učitelky  Věry Stoklasové jsme 

zjistili, že jich je 23 -  13 holčiček a 10 kluků. Také jsme je vyfotili a samozřejmě i vyzpovídali : 

 

Odpovídali nám na tyto otázky: 

1.Jak se jmenuješ?                                                                  4. Je na Vás hodná? 

2.Jak ses těšil/a/ do školy?                                                   5. Dostal /a/ jsi už jedničku? 

3.Víš, jak se jmenuje Vaše paní učitelka?                          6. Který předmět tě nejvíc baví ? 

                                                    7. Stýská se ti po školce? 

1. Maruška Jeništová                                                                     1.  Bára Schejbalová 

2. Dobře.                                                                                           2.  Těšila jsem se. 

3. Ano.                                                                                               3.   Ano. 

4.Ano, je.                                                                                           4.   Ano. 

5. My dostáváme kočičky místo jedniček.                                   5.   Ano, za básničku. 

6. Výtvarka.                                                                                       6.   Výtvarka. 

7. Ano.                                                                                                7.   Ne.     



Jirka  Janecký                                                                                             Jindra Sodomka                         

1.Hrozně jsem se těšil! / slovo hrozně zdůraznil několikrát /  1.   Hodně. 

2. Ano – Stoklasová.                                                                             2.    Ne. 

3. Ano.                                                                                                     3.    Ano, je. Ale prý dokáže být divoká                                                                    

                                                                                                                    jako čert! / to mu prý prozradil                              

                                                                                                                    nejmenovaný žák 3.třídy./ 

4.Ano.                                                                                                       4.  Ano. 

 5.Ano.                                                                                                      5.  Ano. 

 6. Počítání a abeceda.                                                                            6.  Počítání.  

 7. Ne.                                                                                                         7.  Ne. 

    

                      

Vyzpovídali jsme také nové paní učitelky. 

Co  nám o sobě prozradily : 

Paní uč. Marie Šebková                                                     Paní  uč. Lenka Komínková  

Narodila se v Ústí nad Orlicí.                                             Studuje Pedegogickou fakultu v Hradci Králové, 

Pedagogickou fakultu studovala  v Olomouci.                  český jazyk a dějepis. 

Bydlí v Hlinsku se svou rodinou.                                       Bydlí v Litomyšli. 

Dříve učila ve Včelákově.                                                    Její záliby jsou hudba, divadlo a literatura. 

                                                           

 

 

                                                                  Za rozhovory poděkovaly    Tereza Sodomková a Tereza Vašková                                                                



 

Významné dny a výročí: 

28. září –  Václav - Den české státnosti 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona 

české země. Ve starší  literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých  vědců  se 

ale již kloní k roku 935. 

Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a zřejmě jeho jediné manželky Drahomíry .Jeho prarodiči 
byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. 

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava, 

jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v 
rámci křesťanské Evropy. 

Václavova obliba je také daná dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými 

potřebami.  

Vyzdvihovanými přednostmi jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o 
rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva 

bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval o 

chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se 
komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výborný jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v 

období mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem života až do jeho smrti. 

O životě svatého Václava nejsou téměř žádné spolehlivé doklady. Není jisté jeho datum narození ani 

datum úmrtí. Zpochybňují se důvody jeho zavraždění, rozdílný politický názor jeho bratra Boleslava a 
objevily se i domněnky, že Václav žádného bratra vůbec neměl, protože jména Václav a Boleslav 

znamenají totéž – „více slav“ (bole = více).  

Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře 

římskokatolické církve. 

 

                                                        
 
 
 

Zajímalo nás, v jaké oblibě je toto jméno v současné době. Proto jsme zjišťovali, kolik 
Václavů máme v naší škole.  

Překvapilo nás, že jen 2 – jeden je v 1. a druhý v 9.třídě.           



A protože na tento termín vychází v naší obci posvícení, přinášíme Vám recept na posvícenské 
koláče: 

Jemné koláčky s mandlí 

 

Ingredience 

500g polohrubé mouky, 200g hladké 
mouky, špetka soli, 100g sádla, 100g 
másla, 2 vejce a 1 žloutek, 2 kostky 
droždí (á 42g), 1/4 l vlažného mléka, 
120g krystalového cukru, lžička 
strouhané citronové kůry 
tvarohová náplň: 250g tvarohu, 1 vejce, 1 
vrchovatá lžička škrobové moučky 
rozmíchaná v trošce mléka, 2 - 3 lžíce 
cukru 
maková náplň: 150g mletého máku, 2 dl 
mléka, 3 lžíce cukru, 1/2 lžičky skořice, 
20g čokolády 

Postup 

Droždí rozdrobíme do oslazeného 
teplého mléka a necháme vzejít. Mouku 
osolíme, přidáme zbytek cukru, 

 

 

vmícháme kvásek, vejce, změklý tuk a 
citronovou kůru. Vypracujeme těsto a 
necháme vykynout. Vyválíme plát asi 1 cm 
silný a vykrajovátkem nebo skleničkou 
vypichujeme kolečka o průměru asi 5 cm 
a skládáme na plech. Dnem malé 
skleničky vyhloubíme středy, okraje 
potřeme bílkem, důlky naplníme náplněmi 
a ozdobíme mandlí. Necháme ještě chvíli 
kynout na plechu a pak upečeme 
dozlatova ( asi 10 minut při 200°C). 
Tvarohovou náplň připravíme důkladným 
promícháním všech surovin. Makovou 
náplň připravíme svařením všech surovin 
na hustou kaši. Z této dávky mám 100 
koláčků ( 5 plechů po 20). 
Jsou výborné a dlouho vydrží vláčné.

 

   upekla pro Vás Barča Z. 

 



OSMÁCI NA LANECH 

Ve středu 15.9. se  vydaly osmé třídy  do přírody vyzkoušet svou odvahu na 

lanových drahách.  Počasí bylo příjemné , instruktoři  zábavní a připravené  

překážky se dětem  líbily.  Dopoledne strávené  v Budislavi se vydařilo (jak 

dokumentují  přiložené  obrázky), všichni se těší na další takovou akci. 

/ Poznámka redakce : Tolik Tarzanů pohromadě jsme fakt tedy ještě neviděli! / 

 

 

 

 

 

 

 

 



GO program Budislav 2010 

Dne 1. - 3. září se žáci šestého ročníku zúčastnili seznamovacího programu v Budislavi. Tři 
dny plné aktivit, zábavy a legrace nezkazilo ani chladné a deštivé počasí. Celé „Goučko“ bylo 

bezva, hodně jsme se nasmáli a společně se nejen dobře poznali, ale i naučili být spolu.  

 

                   
 

 
 

 

Běh lesní krajinou 

 Naše škola, jako každý rok, i letos pořádala akci Běh lesní krajinou. Uskutečnil se ve dnech  

14. a 17. září  v areálu u koupaliště. Někdo jel na kole, někdo běžel, někdo stihl i obojí, 

zkrátka vybrat si mohl každý. Počasí nám po  oba dva  dny přálo a vítězové se už určitě těší 
na vyhlášení výsledků. 

                                                                                                        David Odvárka a Fanda Zach 

         

 

Exkurze za výrobou papíru 

V úterý 14. září  jsme se s výtvarnými technikami  vydali do Poličky na exkurzi o výrobě a využití 
papíru. Sympatická  průvodkyně nám nejprve povyprávěla o historii papíru, pak nám sama předvedla 

jeho výrobu. Poté jsme si vše sami prohlédli a učili jsme se i něco poskládat. Tento výlet byl 

zajímavým zpestřením výuky. 

                                                                                                                                     Petra Macháčková 



Zájezd do Jičína 

 

 Ve čtvrtek 9.9. 2010 se zúčastnila většina žáků  

7. ročníku zájezdu do Jičína, kde v těchto dnech probíhá 

festival Jičín – město pohádek. Tento den byl věnován 

pohádkám bratrů Čapkových a od toho se také odvíjely 

programy na jednotlivých  jevištích. 

Bohužel nám zpočátku počasí příliš nepřálo, ale 

přesto jsme mohli zhlédnout řadu dětských 

vystoupení, zúčastnit se  soutěží, tvůrčích dílen 

nebo se povozit na traktůrku či         navštívit jiné 

atrakce. 

Každý si jistě našel nějaký pořad nebo místo, 

kde se mu líbilo, a určitě si domů přivezl kromě 

zážitků i nějakou drobnost na památku.  

 

 

 

Naši redakci zajímalo, proč je městem pohádky právě Jičín? Každý z Vás asi zná les Řáholec 

a jeho obyvatele. O literárním otci těchto postaviček jsme pro Vás zjistili: 

 

Václav Cafourek, známější pod pseudonymem Václav Čtvrtek (4. dubna 1911 Praha - 6. 
listopadu 1976 Praha), byl spisovatel pro děti a mládež, autor povídek, románů 
a her o současných dětech a populárních pohádkových příběhů. Je 
považován za pokračovatele klasiků českých pohádek jako je Josef 
Lada, Ondřej Sekora, Jan Drda. Některá svá díla napsal pod 
pseudonymy, například Hugo Prattler. Od roku 1960 se plně věnoval 
literární činnosti, kdy psal hlavně pohádkové příběhy a knihy. Jejich děje 
umísťuje často na Jičínsko. 

Ve spolupráci s Československou televizí vznikly animované seriály,  

např. Pohádky z mechu a kapradí, Maková panenka, Rumcajs, Víla Amálka a další. Největší 

ohlasy získaly jeho večerníčky. Díla ilustroval Radek Pilař. 

                                                                                                            Markéta Chadimová 



 

                               

                           hola, hola!  prÁvĚ na vÁs        volÁ 

                           naše jazykovÁ škola !!! 

 
Vítáme Vás v jazykové škole! 
Vzhledem k tomu, že u nás ve škole máme hned 3 světové jazyky – angličtinu, 
němčinu a ruštinu, rozhodli jsme se pro Vás opět zařadit jazykový koutek, kde si 
budete moci ověřit, jak daný jazyk ovládáte, a procvičovat si ho formou 
zajímavých úkolů od naší redakce i od našich „zahraničních“ dopisovatelů z jiných 
tříd. 
 
Hey guys and girls! We greet the new school year. Especially who can read this .. 
;-) We hope you enjoy our magazine and that you will learn something new and 
interesting. Sincerely, The Trickster . 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            5. 
            
1. 
                                     2. 
                                                                                                           
                 7. 
 
          3. 
                                                4.                         6. 
                                                                                                                       8. 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                   Vojta Černý 



Pozor, pozor!  Právě je vám na stopě policie ! A ne jen tak 

ledajaká,  ale policie módní ! 

Pro letošní rok jsme se rozhodli zavést novou rubriku – módní policie. Jistě ji znáte z televize a 
časopisů. Ale pozor, my nebudeme hodnotit Vaše oblečení, ale prostě všechno !!! 

A tak si dávejte dobrý pozor, nikdy nevíte, kdo Vás právě sleduje ! 

Čekáme i na Vaše příspěvky o tom, co se Vám líbí a nelíbí, rádi je budeme uveřejňovat. 

 

 Líbí se nám : 

         

hezky upravené třídy a chodby… 

 

Líbí se Vám? 



Papír za papír  
 
Jistě jste si všimli, že nám na chodbách prvního i druhého stupně opět vyrostly 
pyramidy z papíru. 
Těšíme se, že za výtěžek z této akce opět získáme nový papír a další pomůcky do výuky.  
 
 
 
Ještě jedna pozvánka na závěr: 

 
Koncert vítězů  
+ slavnostní předávání Slavíků; divácká anketa – cena diváků; 

vyhlášení absolutního vítěze …..  

KDY: STŘEDA 29. 9. 2010  
KDE: ve velkém sále KKS ve Skutči  
V KOLIK: v 17,00 hod  
HUDEBNÍ DOPROVOD: živá kapela složená ze členů kapel 

 Sto zvířat a Toxique.  
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

 učitelé ZUŠ V. Nováka, Skuteč 

 

Na tomto koncertě vystoupí  i naše bývalé žákyně Bětka Vopařilová a Martina Vodičková, 

určitě se na ně zajedeme podívat. 

  redakce 

                      

 

Loučíme se s vámi, doufáme, že nám budete dodávat co nejvíce příspěvků – buď do schránek 

Šotka, které budou umístěny na chodbách 1. i  2.stupně, nebo na studentovi, kde bude složka 

 Do Šotka, případně na adresu: 

E-mail: prosec.sotek@centrum.cz  

 

Na příští číslo se můžete těšit na přelomu října a listopadu. 

 

                                                                             Zdraví 

                                                                                                                                                   Vaše redakční rada   


