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PPPPÁR ÁR ÁR ÁR SLOV ÚVODEMSLOV ÚVODEMSLOV ÚVODEMSLOV ÚVODEM    

A o ně jsme poprosili paní ředitelku a paní psycholožku.A o ně jsme poprosili paní ředitelku a paní psycholožku.A o ně jsme poprosili paní ředitelku a paní psycholožku.A o ně jsme poprosili paní ředitelku a paní psycholožku.    

Nový školní rok v naší škole 

Na prahu nového školního roku se v naší škole sešlo 243 žáků, z toho 26 prvňáčků. 
Budeme mít 12 tříd a 2 oddělení školní družiny. Učitelský sbor „zeštíhlel“, odešla paní učitelka Hana 
Vobejdová (vídat ji můžete s dětmi z mateřské školy) a paní učitelka Lenka Komínková.  

Ve škole nás čekaly nově vymalované prostory prvního stupně,  vylepšená učebna 
výtvarné výchovy na 2. stupni, ale také zbrusu nové, krásné hřiště. Prosím všechny žáky školy  – buďme na 
nové věci a čisté zdi opatrní!!! Velmi mě mrzí, že na novém linu už jsou vrypy udělané zřejmě kružítkem. 
Nebuďte nevšímaví k vandalům, zakročte, ať nám nikdo školu neničí!  

Především deváťákům chci říct, že je letos čekají přijímací zkoušky na střední školy. 
Nepodceňte to! Svědomitě v hodinách pracujte, učitelé vás dobře připraví, ale musí to být s vaším velkým 
přičiněním a pracovním nasazením. Prostě bez práce nejsou koláče! Bohužel stále ještě nikdo nevynalezl 
trychtýř, kterým by se vědomosti do hlavy nalily. Budete-li pečlivě sledovat výuku a plnit zadané úkoly, 
nebudete se muset přijímacího řízení obávat.  

Přeji všem zaměstnancům i žákům krásný školní rok!  

                                                                                                          Jarmila Broulíková  

 

 

Ahoj, milí žáci, 
jsem ráda, že mám příležitost se s vámi všemi na stránkách Šotka rozloučit. Koncem září 
končím svoje působení na vaší škole. Nastala doba, kdy mě potřebují moji rodiče, abych se o 
ně starala. Což je hezká povinnost, a  určitě si ji užiju. Mám své rodiče ráda. 
Je to však vykoupeno mým smutkem, že musím přestat pracovat ve škole. A věřte, že smutná 
jsem. Ono se mi totiž tady líbilo. 
Nejvíc práce s jednotlivými dětmi v poradně a hned potom setkání se třídami. To byl balzám 
na duši. I když jste někdy byli trochu protivní, vždy jsem obdivovala vaše nápady a chuť 
diskutovat.  
Budu hodně vzpomínat. 
A protože se hodí na závěr trochu poučení, tak tady je.  
1/ Život budete mít takový, jaký si ho uděláte. Nikdy nic nesvádějte na jiné lidi či na 
okolnosti. Svůj život máte ve svých rukách. 
2/ Stále si dělejte plány a cíle, třeba i docela maličké, a za nimi jděte. Není nic horšího, než 
život proflákat. 
3/ Zvládejte nás dospělé. Je hodně lehké nadávat a rebelovat. Mnohem těžší je se s námi 
slušně domluvit. A jestli to nejde, což se někdy stává, tak se snažte dál. My jsme fakt někdy 
divní, naštvaní, občas máme pocit, že všechno víme nejlíp a někdy jsme nespravedliví. Volte 
slušná slova a prosazujte své názory. Ale pozor! Poslouchejte i názory nás dospělých. 
4/ A nezapomeňte - učitel má právo učit. Tak mu to právo neberte. 



5/ Přestaňte s pomluvami, hádkami a rvačkami. I to patří k velkému životnímu umění být 
s lidmi v pohodě. 
6/ Buďte k sobě samým upřímní, nic si nenalhávejte a nelžete sami sobě. 
 
Všem vám děkuji za krásné dva roky na naší škole.  Vaše Ladislava Lažová  
 
Paní ředitelce i paní psycholožce za moudrá slova moc děkujeme a pPaní ředitelce i paní psycholožce za moudrá slova moc děkujeme a pPaní ředitelce i paní psycholožce za moudrá slova moc děkujeme a pPaní ředitelce i paní psycholožce za moudrá slova moc děkujeme a přejeme jim co nejvíce pohody.řejeme jim co nejvíce pohody.řejeme jim co nejvíce pohody.řejeme jim co nejvíce pohody.    Pro paní Pro paní Pro paní Pro paní 
psycholožku máme ještě jeden vzkaz navíc psycholožku máme ještě jeden vzkaz navíc psycholožku máme ještě jeden vzkaz navíc psycholožku máme ještě jeden vzkaz navíc ––––    kdykoliv se Vám zasteskne po našich pubertálních nápadech, kdykoliv se Vám zasteskne po našich pubertálních nápadech, kdykoliv se Vám zasteskne po našich pubertálních nápadech, kdykoliv se Vám zasteskne po našich pubertálních nápadech, 
přijďte se za námi podívat, rádi Vás uvidíme.přijďte se za námi podívat, rádi Vás uvidíme.přijďte se za námi podívat, rádi Vás uvidíme.přijďte se za námi podívat, rádi Vás uvidíme.    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rrrredakceedakceedakceedakce    
    
    
    
    

                              

 

                                         CO SE NÁM LÍBÍ 

 
SamozřejSamozřejSamozřejSamozřejmě se nám velicemě se nám velicemě se nám velicemě se nám velice    líbí již líbí již líbí již líbí již zmiňované nové hřiště, na které jsme se moc těšili.zmiňované nové hřiště, na které jsme se moc těšili.zmiňované nové hřiště, na které jsme se moc těšili.zmiňované nové hřiště, na které jsme se moc těšili.    Také vstup do školy Také vstup do školy Také vstup do školy Také vstup do školy 
,,zkrásněl“ nově položenou zámkovou dlažbou. Nejen paní ředitelka, ale i my bychom byli moc rádi, ,,zkrásněl“ nově položenou zámkovou dlažbou. Nejen paní ředitelka, ale i my bychom byli moc rádi, ,,zkrásněl“ nově položenou zámkovou dlažbou. Nejen paní ředitelka, ale i my bychom byli moc rádi, ,,zkrásněl“ nově položenou zámkovou dlažbou. Nejen paní ředitelka, ale i my bychom byli moc rádi, 
kdybychom letos mohli fotit a popisovat jen pěkné věci, to, co se povedlo. Moc rádi bykdybychom letos mohli fotit a popisovat jen pěkné věci, to, co se povedlo. Moc rádi bykdybychom letos mohli fotit a popisovat jen pěkné věci, to, co se povedlo. Moc rádi bykdybychom letos mohli fotit a popisovat jen pěkné věci, to, co se povedlo. Moc rádi bychom zchom zchom zchom z    naší rubriky naší rubriky naší rubriky naší rubriky 
Módní policie vypustili kritiku nešvarů, které se pořád ještě kolem nás hromadí. Ale třeba tomu bude letos Módní policie vypustili kritiku nešvarů, které se pořád ještě kolem nás hromadí. Ale třeba tomu bude letos Módní policie vypustili kritiku nešvarů, které se pořád ještě kolem nás hromadí. Ale třeba tomu bude letos Módní policie vypustili kritiku nešvarů, které se pořád ještě kolem nás hromadí. Ale třeba tomu bude letos 
jinak.jinak.jinak.jinak.    
    
Můžeme Můžeme Můžeme Můžeme doufadoufadoufadoufat?t?t?t?      

 
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vaše Vaše Vaše Vaše redakceredakceredakceredakce    
    

    
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 



DEN ŘEMESEL 

 

 
Den řemesel, se konal, jako každý rok, na prosečské posvícení, tedy v neděli 25. září.   
K vidění byla výrobu na soustruhu, malování portrétu, výroba šperků a mnoho dalšího. 
Prodávali se cukrovinky, dřevěné výrobky, hrníčky, šperky.  
A k tomu všemu jste si mohli koupit celý den občerstvení. No řekněte, dokážete si představit 
lepší neděli? 
                                                                                                                                  
 
       
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                              David Odvárka 

 

 

 

 

RADY – NEJEN DO ZAHRADY 
 
Tak jsme nazvali novou rubriku, kterou bychom Tak jsme nazvali novou rubriku, kterou bychom Tak jsme nazvali novou rubriku, kterou bychom Tak jsme nazvali novou rubriku, kterou bychom do časopisu chtěli letos zavést a doufáme, že se o dobré do časopisu chtěli letos zavést a doufáme, že se o dobré do časopisu chtěli letos zavést a doufáme, že se o dobré do časopisu chtěli letos zavést a doufáme, že se o dobré 
rady brady brady brady budeme společně dělit. Jak se říká, víc hlav víc ví, spočítejte si těch hlav vudeme společně dělit. Jak se říká, víc hlav víc ví, spočítejte si těch hlav vudeme společně dělit. Jak se říká, víc hlav víc ví, spočítejte si těch hlav vudeme společně dělit. Jak se říká, víc hlav víc ví, spočítejte si těch hlav v    naší škole naší škole naší škole naší škole ––––    a to by bylo, a to by bylo, a to by bylo, a to by bylo, 
abychom neměli o čem psát!abychom neměli o čem psát!abychom neměli o čem psát!abychom neměli o čem psát!    
Pár rad pro začátek a pro příklad:Pár rad pro začátek a pro příklad:Pár rad pro začátek a pro příklad:Pár rad pro začátek a pro příklad:    
Síla jahod : Lesní jahody pomáhají odstraňovat povlak ze zubů a bělí sklovinu. 
Zdravější hranolky :  Nakrájené  hranolky povaříme 4 minuty v osolené vodě. Necháme 
okapat a smažíme asi 10 minut do zlatova. 
Kruhy pod očima :  Pomůže nám, když budeme spát na pevném polštáři. Hlava má 
zůstat o něco výš než tělo a snažíme se celkově detoxikovat náš organismus.  
                                                                           Radily vám Maruška DoležalováRadily vám Maruška DoležalováRadily vám Maruška DoležalováRadily vám Maruška Doležalová    a Tereza Košňarováa Tereza Košňarováa Tereza Košňarováa Tereza Košňarová    



 

DIVADELNÍ SEZÓNA (OPĚT) ZAČÍNÁ…   
A my se všichni moc těšíme. Na první představení pojedeme ve středu 19. října a něco jsme si o něm A my se všichni moc těšíme. Na první představení pojedeme ve středu 19. října a něco jsme si o něm A my se všichni moc těšíme. Na první představení pojedeme ve středu 19. října a něco jsme si o něm A my se všichni moc těšíme. Na první představení pojedeme ve středu 19. října a něco jsme si o něm 
vyhledali. vyhledali. vyhledali. vyhledali.     
Zvoník  Matky BožíZvoník  Matky BožíZvoník  Matky BožíZvoník  Matky Boží    
 Tato divadelní hra je jedním z mnoha zpracování světoznámého románu Victora Huga Chrám 
Matky Boží v Paríži, jehož děj se  odehrává v roce 1482. Kněz  Klaudius  Frollo se zamiluje 
do krásné cikánky Esmeraldy, která ale miluje velitele královské stráže Phoebua. Žárlivý 
Frollo by chtěl Esmeraldu jen pro sebe, a proto se pokusí  Phoebua zabít. Obvinění však 
padne na Esmeraldu a ta má být popravená na náměstí před Chrámem Matky Boží, ale v 
poslední chvíli ji zachrání hrbáč Quasimodo, kterému předtím Esmeralda pomohla, a odvede 
ji do bezpečí… 
Jak se jmenují hlavní postavy?Jak se jmenují hlavní postavy?Jak se jmenují hlavní postavy?Jak se jmenují hlavní postavy?    

Quasimodo - hlavní postava celého románu. Pochází z cikánské rodiny, byl vychován knězem 
Klaudiem. Domovem mu byl chrám Matky Boží. Quasimodo byl hrbáč, jednooký a hluchý, dnes 
bychom  řekli  tělesně postižený. Lidé ho nenáviděli, báli se ho. On jim nenávist oplácel. Jediný člověk, 
kterého poslouchal, byl Klaudius Frollo. Quasimodo byl ovšem bystrý, dokázal milovat.  
Klaudius Frollo - kněz v chrámu Matky Boží. Navenek působí jako asketický učenec, neschopný 
jakéhokoliv citu. Studoval všechny obory lidské vědy a posléze se pustil do studia zakázaných věd  
jako byla alchymie a černá magie. Vášnivě miloval cikánku Esmeraldu, což ji nakonec stálo život. 
Choval se značně pokrytecky, zneužíval oddaného Quasimoda.  
Esmeralda - dcera Guduly, unesená cikány. Měla ochočenou kozu Džali, se kterou vystupovala po 
ulicích. Hrála, tancovala, prováděla s kozou kouzelnické triky. Byla hodná, Quasimodovi pomohla. 
Nakonec se stala obětí vášně Klaudia Frolla. 
Petr Gringorie - filozof, učenec, básník. Nejdříve byl renomovaným básníkem, který psal mystérie, 
pak se stal tulákem. Neškodný, dobromyslný intelektuál.  

A kde se děj odehrává?A kde se děj odehrává?A kde se děj odehrává?A kde se děj odehrává?    

 V Katedrále Notre-Dame v Paříži (neboli katedrála Panny Marie, zastarale Chrám Matky Boží), 
francouzsky Cathédrale Notre-Dame de Paris. Je to gotická římskokatolická katedrála, stojící na 
východní polovině ostrova Île de la Cité na řece Seině v Paříži. Je domovskou katedrálou pařížské 
římskokatolické arcidiecéze a je 
považována za jeden z nejkrásnějších 
příkladů francouzské gotické 
architektury. Její stavba byla zahájena 
 roku 1163 a po 182 letech, roku 1345, 
byla dokončena. Patří i mezi skvosty 
celoevropské středověké architektury – 
hlavně pro svůj unikátní přechod od 
pozdně románské ke gotické 
architektuře. Je proslulá rovněž použitím 
vnějších opěrných oblouků obvodových 
zdí. Průčelí je zdobeno četnými sochami. 
Výška věží je 69 m. 

                                                                           za redakci Kateřina Talacková a Markéta Chadimováza redakci Kateřina Talacková a Markéta Chadimováza redakci Kateřina Talacková a Markéta Chadimováza redakci Kateřina Talacková a Markéta Chadimová    
    
    



Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. 
byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.          
Letos jsme Letos jsme Letos jsme Letos jsme se rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé z

  
První z nich je náš  současný  prezident  

� narodil se: 19. června 1941
� po listopadu 1989 se stal ministrem financí ČSSR
� 1992 - 1998 byl předsedou vlády
� 1998 - 2002 byl předsedou poslanecké sněmovny parlamentu ČR
� od roku 2003 je prezidentem ČR
� má manželku Livii, dva syny (Václava a Jana), a pět vnoučat

 
 
Druhý z nich je  náš  bývalý  prezident  

� narodil se 5. října 1936
� byl posledním prezidentem ČSSR (1989 

2003) 
� byl spoluzakladatelem Charty 
� vyvedl ČR z  Varšavské smlouvy a dovedl do NATO
� usiloval o přijetí do Evropské unie

 

 
Třetí  z  nich  je  spisovatel   Václav Čtvrtek

� narodil se 4. dubna 1911 
� napsal: Pohádky z mechu a kapradí

              O loupežníku Rumcajsovi
              O makové panence a motýlu Emanuelovi
              Říkání o víle Amálce

� Vlastním jménem se  jmenoval  

 

               
                                                                                           

28. září – Václav 

 
Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav. Jistě víte, že 28. 9. má svátek svatý Václav.     Vy Vy Vy Vy , kteří  jste odebírali Š, kteří  jste odebírali Š, kteří  jste odebírali Š, kteří  jste odebírali Šotkaotkaotkaotka    vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že 
byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.          byla tato rubrika o svatém Václavovi.              

se rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé zse rozhodli připomenout některé z    našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.

současný  prezident  Václav Klaus: 

19. června 1941 
po listopadu 1989 se stal ministrem financí ČSSR 

1998 byl předsedou vlády 
2002 byl předsedou poslanecké sněmovny parlamentu ČR 

dentem ČR 
Livii, dva syny (Václava a Jana), a pět vnoučat 

náš  bývalý  prezident  Václav Havel: 

narodil se 5. října 1936 
byl posledním prezidentem ČSSR (1989 –1992), a prvním prezidentem ČR (

byl spoluzakladatelem Charty   77  a  Občanského fóra 
Varšavské smlouvy a dovedl do NATO 

usiloval o přijetí do Evropské unie 

Václav Čtvrtek 

1911   a  zemřel  6. listopadu 1976 
napsal: Pohádky z mechu a kapradí 

O loupežníku Rumcajsovi 
O makové panence a motýlu Emanuelovi 
Říkání o víle Amálce a další. 

jmenoval  Cafourek                               zpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zach

          
                                                                   

vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že vloni, si určitě pamatujete, že 

našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.našich významných nositelů tohoto jména.        

1992), a prvním prezidentem ČR (1993–

zpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zachzpracoval Fanda Zach 

 



Výlet do Jičína – města pohádek 
 Byl čtvrtek 8. září 2011 a my se pomalu scházeli u školy. Kdo my? No přeci žáci 5. a 
6. třídy a naši učitelé – p. uč. Klimešová, p. uč. Jeřábková a p. uč. Pecina. Kolem sedmé 
hodiny jsme nastoupili všichni do autobusu a vyrazili za dobrodružstvím do krásného města 
Jičína.  
A tentokrát to nebylo jen obyčejné město, bylo plné pohádkových představení, atrakcí a 
soutěží.  
 Po příjezdu do Jičína jsme si prohlédli pohádkové trhy, na kterých jsme si koupili 
dárečky pro rodiče a upomínkové předměty. Společně jsme navštívili několik pohádkových 
představení – např. pohádku O dvanácti měsíčkách a pohádku O panáčkovi a panence. Ve 
volných chvílích jsme se zapojovali do pohádkových tvořivých dílen a soutěžili jsme o hezké 
ceny. Na náměstí nechybělo ani dobré občerstvení, takže jsme mohli nasytit břicha po námaze 
ze soutěží. Pro mnohé z nás bylo nezapomenutelným zážitkem setkání s pohádkovými 
postavami – třeba Rumcajsem v životní velikosti. Také průvod pohádkových postav byl 
úžasný.  
 Odpoledne – kolem 16. 00 hodiny - jsme se společně sešli na domluveném místě a  
chtě - nechtě se rozloučili s pohádkovým Jičínem a vyrazili našim autobusem domů. Celou 
cestu jsme si povídali, co jsme kde viděli a zažili, kdo si co koupil a co ochutnal na trzích. 
Cesta rychle ubíhala a po šesté hodině jsme dorazili šťastně do Proseče. 
 Myslím si, že i přes nepříznivé počasí se nám výlet vydařil. Musíme za tento krásný 
den moc a moc poděkovat našim učitelům, protože bez nich bychom se nedostali byť na 
jediný den „do pohádky“. 

Za žáky 5. a 6. třídy 
 Kristýna Žežulková 



SPORTEM KU ZDRAVÍ! 
A že těch sportovních příležitostí bylo tento měsíc tolik, že my ,,A že těch sportovních příležitostí bylo tento měsíc tolik, že my ,,A že těch sportovních příležitostí bylo tento měsíc tolik, že my ,,A že těch sportovních příležitostí bylo tento měsíc tolik, že my ,,rodilí rodilí rodilí rodilí lenoši“ máme obavy, abychom ten lenoši“ máme obavy, abychom ten lenoši“ máme obavy, abychom ten lenoši“ máme obavy, abychom ten 
nápor zdraví nápor zdraví nápor zdraví nápor zdraví     ještě nakonec neodmarodili!ještě nakonec neodmarodili!ještě nakonec neodmarodili!ještě nakonec neodmarodili!    

 
Běh lesní krajinou 
V pátek 16. září se konal Běh lesní krajinou v Proseči u koupališťě. Běhali žáci od první do 
páté třídy. Mladší děti plnily úkoly, starší na delší trase sbíraly razítka.  Závodníci běželi po 
skupinkách. Nejzajímavějším úkolem byla střelba ze vzduchovky.  
Ve druhé třídě zvítězilo družstvo: Terezka Volfová, Adélka Jetmarová a Deniska Šlégrová. 
                                                                                                                                Žáci 2. třídy 
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
A samozřejmě, že tuto akcii A samozřejmě, že tuto akcii A samozřejmě, že tuto akcii A samozřejmě, že tuto akcii     nevynechali   ani žáci 2. stupně nevynechali   ani žáci 2. stupně nevynechali   ani žáci 2. stupně nevynechali   ani žáci 2. stupně ....        Naplánovali ji na úterý 27. zářNaplánovali ji na úterý 27. zářNaplánovali ji na úterý 27. zářNaplánovali ji na úterý 27. září a můžeme í a můžeme í a můžeme í a můžeme 
říci, že se velice povedla. Sluníčko nám svítilo a nám se tam líbilo… říci, že se velice povedla. Sluníčko nám svítilo a nám se tam líbilo… říci, že se velice povedla. Sluníčko nám svítilo a nám se tam líbilo… říci, že se velice povedla. Sluníčko nám svítilo a nám se tam líbilo…     
Cyklisté si zazávodili na kole, běžci zaběhali a někteří stihli dokonce i nasbírat houby… Cyklisté si zazávodili na kole, běžci zaběhali a někteří stihli dokonce i nasbírat houby… Cyklisté si zazávodili na kole, běžci zaběhali a někteří stihli dokonce i nasbírat houby… Cyklisté si zazávodili na kole, běžci zaběhali a někteří stihli dokonce i nasbírat houby…     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    za redakci sepsali a nafotili David Odvárka a Patrik Vobejdaza redakci sepsali a nafotili David Odvárka a Patrik Vobejdaza redakci sepsali a nafotili David Odvárka a Patrik Vobejdaza redakci sepsali a nafotili David Odvárka a Patrik Vobejda    
    
    
    
 

                



               GO  PROGRAM   BUDISLAV 14. – 16. ZÁŘÍ 
 
Ve dnech 14.- 16. září se žáci 6. ročníku zúčastnili seznamovacího GO programu v Budislavi. 
Tento pobytový program probíhá již tradičně, tentokrát pod vedením p.uč. Pavla Stodoly a 
p.uč. Aleny Zvárové, za asistence p.uč. Jana Stodoly a p.uč. Petra Košňara. Kromě her se žáci 
učili pořádku, dodržování pravidel chování, vzájemné spolupráci a společnému životu v 
kolektivu. Celý GO program proběhl ve velmi příjemné atmosféře díky hezkému přírodnímu 
prostředí, krásnému počasí, ale zejména díky dětem samotným – jejich aktivnímu přístupu ke 
všem činnostem a chování během celého třídenního programu. 
 
    

                                                        
    

                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                článek a foto Katka Klátováčlánek a foto Katka Klátováčlánek a foto Katka Klátováčlánek a foto Katka Klátová    
    
                    Poznámka redakce :,, Hele, nedávají zas vPoznámka redakce :,, Hele, nedávají zas vPoznámka redakce :,, Hele, nedávají zas vPoznámka redakce :,, Hele, nedávají zas v    telce Spidermana? Nebo že by podobnost čistě náhodná?“telce Spidermana? Nebo že by podobnost čistě náhodná?“telce Spidermana? Nebo že by podobnost čistě náhodná?“telce Spidermana? Nebo že by podobnost čistě náhodná?“    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA… 

…a proto jsme si za nimi jako každý rok zajeli do Zoo.…a proto jsme si za nimi jako každý rok zajeli do Zoo.…a proto jsme si za nimi jako každý rok zajeli do Zoo.…a proto jsme si za nimi jako každý rok zajeli do Zoo.    

     Na kus řeči se zvířaty 

16. září se žáci 7. tříd zúčastnili pravidelné návštěvy Botanické a Zoologické zahrady v 

Praze. Jelikož bylo volné místo, do Prahy si zajely i dvě žákyně z osmičky  a dokonce i jeden 

žáček mateřské školy s maminkou. 

 Nejdříve jsme navštívili Botanickou zahradu - Fata Morgana. Zde jsme našli 

mnoho krásných rostlin, o kterých mnozí z nás neměli ani páru, a tak se o nich  mohli 

dozvědět mnoho zajímavostí. Určitě nás velmi zaujala délka některých listů a výstava 

,,masožravek“. 

 Po seznámení s různými druhy rostlin následovala Zoo. V té jsme měli rozchod 

na 3 hodiny. Jelikož je zoo přímo obrovská, bylo celkem nemožné ji projít celou. A navíc snad 

všechny lákala ,,atrakce,, kterou v asi ani v jiné zoo nemají - lanovka. Ještě že na začátku 

prodávali mapky zoo, a tak se nikdo neztratil, ale myslím, že by to bylo klidně možné. Vidět 

jsme mohli mnoho krásných zvířat jako třeba slony, žirafy, hady, tygry, lvy, koně, soby, 

klokany, krokodýly, tučňáky... Zkrátka každý si zde našel něco svého. A pro ty, kteří byli 

unaveni prohlídkou, byl na každém rohu připraven stánek s občerstvením, což uvítal skoro 

každý. No a na konci se nám povedlo vidět lachtany při výcviku i krmení. Při této příležitosti se 

samozřejmě nabízelo i foto obou tříd. 

 Myslím, že se celý výlet  velmi povedl a i počasí bylo pěkné, takže všichni mají 

krásné vzpomínky na ,,pokec se zvířaty.“ 

              
                                                                                     
 
                                                                                    Článek a foto Kristýna Doubravská,7.B 
    
                Poznámka redakce: Poznámka redakce: Poznámka redakce: Poznámka redakce: ,,,,,,,,Tak opice tu mají fakt výstavní, to se musí nechat!Tak opice tu mají fakt výstavní, to se musí nechat!Tak opice tu mají fakt výstavní, to se musí nechat!Tak opice tu mají fakt výstavní, to se musí nechat!““““    
 
 
 
 
 



…tento ro…tento ro…tento ro…tento rok jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubriku
výlety, vaše postřehy a zážitky zvýlety, vaše postřehy a zážitky zvýlety, vaše postřehy a zážitky zvýlety, vaše postřehy a zážitky z    cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si 
můžete přečíst, co ji zaujalomůžete přečíst, co ji zaujalomůžete přečíst, co ji zaujalomůžete přečíst, co ji zaujalo    na její dovolené.na její dovolené.na její dovolené.na její dovolené.
        

 O prázdninách jsem navštívila Tunisko. Moc se mi tam lí
svými dojmy. Všimla jsem si, že tam ženy chodí celé zahalené do oble
koupou v moři. Moře je tam bou
životem. To že tam potkáte opilého taxiká
Konají  se zde bleší trhy. Náboženství je v
 
 

            
                                                                                                                   
                                                                                                                            
                                                   
    
Dotaz zDotaz zDotaz zDotaz z    redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?
                                                                                                                No počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou v
                                                                                                                Ha ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta j

 

 

VÝLET K PYRAMIDÁM…

k jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubrikuk jsme se rozhodli zavést novou rubriku    Cestománie,Cestománie,Cestománie,Cestománie,    do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné 
cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si 

na její dovolené.na její dovolené.na její dovolené.na její dovolené.    

 
O prázdninách jsem navštívila Tunisko. Moc se mi tam líbilo a chtěla bych se vám sv
svými dojmy. Všimla jsem si, že tam ženy chodí celé zahalené do oblečení, ve kterém se i 

ře je tam bouřlivé a plné řas. Tunisko je chudá země
životem. To že tam potkáte opilého taxikáře, není vůbec nic zvláštního 
Konají  se zde bleší trhy. Náboženství je většinou islámské. Hlavním městem je Tunis.

          
                                                                                                                    
                                                                                                                            
                                                      

redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?redakce: A Teri, vidělas taky pyramidy?    
No počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou vNo počkej, ty snad jsou v    Egyptě, vEgyptě, vEgyptě, vEgyptě, v    Gíze, nebo ne?Gíze, nebo ne?Gíze, nebo ne?Gíze, nebo ne?    
Ha ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jHa ha, naletěla, my jsme je viděli, a do Egypta jsme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli… 

PYRAMIDÁM…  

  

…a to nám stačilo zajít jen na chodbu 1. a 2. 
stupně, kde nám tyto pyramidy ut
v rámci akce Starý papír za nový. Jsme rádi, že se 
tato akce ujala a že starý papír ještě
redakceredakceredakceredakce 
 
                                                                                                            

do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné do které nám můžete zasílat tipy na pěkné 
cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si cest atd. Jako první uveřejnila svůj příspěvek Tereza Vašková a vy si 

 

ěla bych se vám svěřit se 
svými dojmy. Všimla jsem si, že tam ženy chodí celé zahalené do oblečení, ve kterém se i 

as. Tunisko je chudá země, ale žije nočním 
bec nic zvláštního (body na Vás, hoši(body na Vás, hoši(body na Vás, hoši(body na Vás, hoši    !)!)!)!)       

ěstem je Tunis. 

 

                                                                                                                            Tereza VaškováTereza VaškováTereza VaškováTereza Vašková    

sme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli… sme vůbec nemuseli…     

zajít jen na chodbu 1. a 2. 
, kde nám tyto pyramidy utěšeně vyrostly- 

rámci akce Starý papír za nový. Jsme rádi, že se 
tato akce ujala a že starý papír ještě přijde k užitku.                           

                                                                                                            



LITERÁRNÍ STRÁNKY  
VVVV    našich literárních stránkách budete moci listovat i vnašich literárních stránkách budete moci listovat i vnašich literárních stránkách budete moci listovat i vnašich literárních stránkách budete moci listovat i v    tomto školním roce.tomto školním roce.tomto školním roce.tomto školním roce.    Těšíme se na Vaše Těšíme se na Vaše Těšíme se na Vaše Těšíme se na Vaše příspěvky, příspěvky, příspěvky, příspěvky, 
které budeme opět moc rádi vkteré budeme opět moc rádi vkteré budeme opět moc rádi vkteré budeme opět moc rádi v    časopise uveřejňovat.časopise uveřejňovat.časopise uveřejňovat.časopise uveřejňovat.    A protože se nám doneslo, že někteří zA protože se nám doneslo, že někteří zA protože se nám doneslo, že někteří zA protože se nám doneslo, že někteří z    vás čtou vás čtou vás čtou vás čtou 
nejraději komiksy, rozhodli jsme se Vám také nějaký přinést. Tento pro Vás vytvořil Fanda Skalník.nejraději komiksy, rozhodli jsme se Vám také nějaký přinést. Tento pro Vás vytvořil Fanda Skalník.nejraději komiksy, rozhodli jsme se Vám také nějaký přinést. Tento pro Vás vytvořil Fanda Skalník.nejraději komiksy, rozhodli jsme se Vám také nějaký přinést. Tento pro Vás vytvořil Fanda Skalník.    

 

JAK SE DĚLÁ ANIMOVANÝ FILM  V pátek 9. září se žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili velice 
zajímavé a poutavé besedy se scénáristou a režisérem Cyrilem Podolským, nositelem televizní 
ceny Elza 2008, který vytvářel například animace večerníčků Pat a 
Mat, Králíci z Klobouku nebo Krysáci. Také přednášel animaci na 
Filmové škole ve Zlíně. Dvouhodinové vyprávění o přípravě, 
tvorbě, dabování, vzniku a konečném uvedení animovaného 
filmu - seriálu do televize nebo kina po celou dobu doplňoval 
nejrůznějšími videoukázkami. Měli jsme též možnost vidět skutečné 
loutky ze zmíněných večerníčků i postavy animovaného 
pohádkového seriálu Šiflík a Šuflík, který je teprve ve fázi výroby 
a my ho v televizi zhlédneme asi za čtyři roky.                                                             Tereza Tereza Tereza Tereza 
SodomkováSodomkováSodomkováSodomková 



VYDALI JSME SE PO STOPÁCH… 
Koho? No přece Karla Havlíčka Borovského!Koho? No přece Karla Havlíčka Borovského!Koho? No přece Karla Havlíčka Borovského!Koho? No přece Karla Havlíčka Borovského!    
Ve čvrtek  29. září podnikli žáci 8. a 9. ročníku tuto studijní cestu a seznámí vás se svými novými Ve čvrtek  29. září podnikli žáci 8. a 9. ročníku tuto studijní cestu a seznámí vás se svými novými Ve čvrtek  29. září podnikli žáci 8. a 9. ročníku tuto studijní cestu a seznámí vás se svými novými Ve čvrtek  29. září podnikli žáci 8. a 9. ročníku tuto studijní cestu a seznámí vás se svými novými 
poznatky..                                              Článek a foto: Jana Chadimová a Bára Zvárová poznatky..                                              Článek a foto: Jana Chadimová a Bára Zvárová poznatky..                                              Článek a foto: Jana Chadimová a Bára Zvárová poznatky..                                              Článek a foto: Jana Chadimová a Bára Zvárová     
    
    
Jako první jsme navštívili Havlíčkovu Borovou a místa spojené se spisovatelovým životem.Jako první jsme navštívili Havlíčkovu Borovou a místa spojené se spisovatelovým životem.Jako první jsme navštívili Havlíčkovu Borovou a místa spojené se spisovatelovým životem.Jako první jsme navštívili Havlíčkovu Borovou a místa spojené se spisovatelovým životem.    
    

                                                                                                
    
Poté naše cesta pokračovala do Přibyslavi, kde jsme na místním zámku obdivovali hasičskou techniku.Poté naše cesta pokračovala do Přibyslavi, kde jsme na místním zámku obdivovali hasičskou techniku.Poté naše cesta pokračovala do Přibyslavi, kde jsme na místním zámku obdivovali hasičskou techniku.Poté naše cesta pokračovala do Přibyslavi, kde jsme na místním zámku obdivovali hasičskou techniku.    
    

                                                                                    
    
Dále jsme Dále jsme Dále jsme Dále jsme navštívili Žižkovo pole a nedalekou Žižkovu mohylu. Naším posledním cílem byl Havlíčkův navštívili Žižkovo pole a nedalekou Žižkovu mohylu. Naším posledním cílem byl Havlíčkův navštívili Žižkovo pole a nedalekou Žižkovu mohylu. Naším posledním cílem byl Havlíčkův navštívili Žižkovo pole a nedalekou Žižkovu mohylu. Naším posledním cílem byl Havlíčkův 
Brod a dům, ve kterém spisovatel bydlel.Brod a dům, ve kterém spisovatel bydlel.Brod a dům, ve kterém spisovatel bydlel.Brod a dům, ve kterém spisovatel bydlel.    
    

                                                    



 

                                   

PÁR SLOV NA ZÁVĚR:  
 
Ahoj, 
zdravíme Vás v našem prvním čísle po prázdninách. Doufáme, že jste si v něm 
pěkně  početli. Celá naše redakce se bude opět snažit, aby Vám přinášela jen to 
nejlepší. Budeme rádi, když se o kvalitu našeho časopisu přičiníte i Vy, jednak 
Vašimi příspěvky a jednak tím, že se stále bude něco dít, o čem se vyplatí 
napsat.  
Připomínáme, že na chodbě 1. i 2. stupně jsou schránky, určené pro Vaše 
příspěvky, uzavírka probíhá k 20. daného měsíce. Časopis by pak měl vycházet 
vždy okolo 25. Také nám můžete psát přímo, mailová adresa je: 
sotekprosec@seznam.cz 
Těšíme se na Vás  
                                                                       Vaše redakce 
 
 
 

                              
 


