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                                         ŠOTEK V PRAZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, moji milí čtenáři, 

zdravím vás  já -Váš Šotek.    Musím se Vám pochlubit, že jsem byl na výletě v 

Praze. A nebyl to výlet jen tak obyčejný! Konal se zde seminář pro nás - Šotky 

a jiné časopisy.  Tentokrát byli pozváni dospělí, což já jsem, takže jsem se 

zúčastnil bez svých redaktorů. Snažil jsem se tedy alespoň naši redakci dobře 

reprezentovat, což se mi snad i dařilo.  Byl jsem pochválen za grafickou úpravu 

- dokonce si mě tu i fotili!   Také bylo oceněno to, že vycházím každý měsíc a že 

mám tolik Vás, příznivců.  Našel jsem tu prima kamaráda, se kterým jsem 

sdílel lavici, a hned jsme se domluvili na bližší spolupráci. Jmenuje se 

Sokolovský koktejl,  je ze ZŠ Sokolovská ve Svitavách, takže se můžeme i 

vzájemně navštívit.                                                                                         Váš Šotek                                                                                                                 

                                                                                                                                                           



 

 

 

 

V pondělí 29.10. jsme do Vysokého Mýta na technickou soutěž zručnosti jeli s nadějí 

na úspěch a opravdu se klukům dařilo.  

Z 6 oceňovaných míst v jednotlivcích získali hned místa tři: 

 1.místo Radek Jadrný 

 4. místo Marek Lettl 

 6. místo Martin Svoboda 

Ve družstvech  dosáhli také mety nejvyšší – 1. místa (z celkového počtu 18 družstev) a 

získali tak sladkou odměnu - dort. Kromě již jmenovaných si na něm zaslouženě 

pochutnali i další soutěžící – Michal Novotný,Tomáš Rompotl a Dušan Šimon. 

                                                                                             článek a foto Iva Dočkalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                ….. A DORT BYL NÁŠ! 



                                                           POMÓÓÓC!!! 

Kdo že to volá? No přeci naše Země! A pomohli jsme jí? No, doufáme, že ano, nebo jsme 

se o to alespoň snažili... 

                                        Projekt 72 hodin – Ruku na to! 

 

V pátek 12. října se naši žáci z 6. – 9. třídy aktivně zapojili do tohoto celostátního 

projektu , který upozorňuje na význam dobrovolnických prací pro nejbližší okolí. 

My jsme se zaměřili především na úklid a vylepšování vzhledu školního areálu a 

hřiště. Chlapci např. přesívali hlínu a vyrovnávali nerovnosti v terénu, pleli a 

urovnávali běžeckou dráhu, děvčata uklízela prostor kolem vchodů do tělocvičny a 

na 1. stupeň, vytrhávala bodláky a plevel. Všichni žáci se snažili a výsledky jejich 

práce byly za nimi vidět. Za to jim patří naše poděkování.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Akce „Pyramida“ na naší škole 

Jako každý rok v září i letos jsme uskutečnili sběr starého papíru, který žáci na 

určených místech vrší do pomyslné pyramidy. Za získané finanční prostředky škola 

nakoupí nový papír různých formátů a druhů, který pak děti a učitelé používají při 

společné práci. Letos jsme odevzdali celkem 1150 kg papíru. V penězích to 

představuje částku 1725,- Kč. Za to se již nějaký papír koupit nechá.  

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se do této akce zapojili.  

                                                  

                                                                                                                        redakce 
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                                  Zdravá a nemocná příroda  

 

I v letošním školním roce se naši deváťáci zúčastnili výtvarné soutěže Zdravá a nemocná 

příroda Pardubického kraje. Při informatice žáci vytvořili skupinovou práci na téma 

„Živý symbol – recyklační značka“. Matěj Novák vytvořil komiks o svém vztahu k přírodě. 
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                                                JEDEME DO DIVADLA 

 

 Letošní divadelní sezónu zahájíme 22. listopadu. Do divadla se už moc těšíme a 

samozřejmě jsme zjišťovali, na co že to vlastně jedeme. O divadelní hře jsme se 

ledacos dozvěděli nejen z progamu, ale i z pardubického tisku.  
 

 
Východočeské divadlo v Pardubicích nastudovalo jako svou první premiéru v novém roce 

inscenaci Dvanáct rozhněvaných mužů. Vyprodané hlediště odměnilo tento počin 

potleskem vestoje.  

 

Strhující příběh ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti režíroval hostující 

šéf pražského Divadla pod Palmovkou Petr Kracik. 

Výraznou roli osmého z dvanácti členů soudní poroty ztvárnil hostující pražský herec 

Petr Kostka.  

 

Divácky atraktivní titul je známý především z filmového debutu amerického režiséra 

Sidneyho Lumeta, který na plátno převedl původně televizní hru Reginalda Rosea. Získal 

za něj v roce 1957 tři nominace na Oscara a vyhrál berlínský festival.  

 

Do českých kin snímek přišel o tři roky později. Jednoho z porotců ztvárnil český 

emigrant Jiří Voskovec. Hlavní roli hrál Henry Fonda.  

Po celosvětovém úspěchu filmu napsal Rose i divadelní hru, která se už na českých 

jevištích objevila. 

 

              Reginald Rose / DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ 

             Dvanáct doposud nerozhněvaných mužů se na začátku dramatu sejde k jednomu 

stolu, skoro jako u biblické poslední večeře. A pomyslná poslední večeře je v tu chvíli 

skutečně ve hře. Jde totiž o život. Ne však někomu ze zúčastněných, nýbrž osobě, o níž se 

právě jedná. Nacházíme se u soudu, který rozhoduje o vině či nevině v kauze úmyslné 

vraždy – a v případě viny to pro obžalovaného automaticky znamená trest smrti. A protože 

se ocitáme v New Yorku, neleží verdikt v rukou soudce, jako u nás, ale na bedrech 

dvanáctičlenné poroty složené z lidí z různých skupin společnosti. A v tom tkví jádro hry. 

Střetnutí lidí rozličných povah, hodnot, názorů. Postavy hry jsou doslova odsouzeny ke 

střetu. I kdyby se potkaly za jiných okolností, protichůdnost jejich myšlení je žene proti 

sobě. Dost těžko se mohou shodnout. Jsou samy sobě překážkou v cíli, který je jim určen 

jako povinnost: musí jednomyslně odhlasovat buď vinu, či nevinu. Zápas soudní poroty 

převedl na základě vlastního životního zážitku Reginald Rose do podoby televizního 

dramatu. Ve filmové podobě z poloviny padesátých let nominované na Oscara hrál porotce 

č. 11 Jiří Voskovec – později vznikl divadelní přepis, který uvádíme. 

Zdánlivě jde o detektivku. Porotci rozkrývají pozadí případu, hledají skuliny ve výpovědích 

svědků nebo naopak nezvratitelné body obžaloby. Je obviněný skutečně vrahem?  

 

Tak to doufáme, že se dozvíme…                       

                                                                           za redakci                     Fanda Zach 
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                                          100 + 1  ZAJÍMAVOSTÍ 

 

Nadzvukový seskok z atmosféry 
 

 

 

 

 

 

Felix Baumgartner překonal hned několik 

rekordů. Už během dvouhodinového stoupání 

balonem se stal člověkem, který se v balonu 

dostal nejvýše (do té doby platila hodnota 34,7 

km z roku 1961), během skoku se pak stal 

prvním, kdo překonal rychlost zvuku a také 

překonal nejvyšší výšku, ze které člověk kdy skočil. Tento rekord držel Joseph 

Kittinger (*1928) z roku 1960 a měl hodnotu 31,3 km. 

Rakouský dobrodruh změnil záznam v Guinessově knize rekordů. 

Plánoval skočit z výšky 36 kilometrů – tedy ze samého okraje stratosféry. 

Nakonec vystoupal až do výšky více než 39 kilometrů! 

  

Svět má nového hrdinu. "Milujeme tě, Felixi," jásalo řídící centrum, 

když neohrožený Rakušan úspěšně dosedl na zem. Jeho matka Ava plakala 

radostí, inženýr Mike Todd, který ho oblékal do speciálního skafandru, měl na 

tváři úsměv malého kluka a mentor Joe Kittinger vtipkoval, že  ,,by to sám 

neudělal líp". 

  

Ve chvíli, kdy dosáhl potřebné výšky, se Baumgartner po několika 

nezbytných procedurách vysoukal z kapsle, ve které strávil na své rekordní 

cestě 2 hodiny a 21 minuty a vrhl se směrem k zemi. 

  

Ve volném pádu, v němž nakonec strávil něco přes čtyři minuty, brzy 

překonal rychlost zvuku. Poté rakouský hrdina otevřel padák a začal se snášet 

k zemi. To trvalo 8 minut a 50 vteřin. 

 

                                                                                               Jakub Lustyk 



  

O prázdninách jsem byla na táboře, který se konal ve francouzském pohoří 

Vogézy. Vogézy sice nepatří mezi nejvyšší  pohoří Francie, ale i tak jsou 

nádherné. Nachází se v nich plno krásných míst  a  vyhlídek.    

       

   Tábora se neúčastnili jen Češi, ale i Rumuni, Němci, Belgičani a Francouzi. 

Celkem nás bylo 20. Mezi sebou jsme mluvili anglicky, ale více se mluvilo 

francouzsky. Prvních pár dní jsme chodili túry (někdy i celodenní) a přespávali 

ve stanech. Další dny jsme se s francouzským horolezcem učili lézt po skalách, 

nebo, když bylo špatné počasí, jsme trénovali v tělocvičně.  

 

Také jsme se 14. 7.  jeli podívat do města Belfort, kde byly oslavy dobytí 

Bastily. Skoro každý večer jsme hráli hry, pří kterých jsme spolu museli více 

komunikovat, nebo jsme poznávali země ostatních. Tento tábor byl pro mě 

velká zkušenost a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit a poznat děti z 

jiných států.  

 

                                                                                       Maruška Doležalová 
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                                             FRANCIE          

Tentokrát nás se svými prázdninovými zážitky seznámí Maruška, která byla na 

zajímavém táboře.  

T 

                                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

                                                                     Eliška 

 
 

Ženské vlastní jméno Eliška, resp. Elsa pochází z hebrejského elišebah, což 

znamená „Bůh je má přísaha“. Její alternativou je jméno Alžběta. Svátek slaví 5. 

října. 
 

Známé Elišky:  

Eliška Balzerová, česká herečka 

Eliška Přemyslovna, matka císaře Karla IV.  

Eliška Krásnohorská, česká spisovatelka 

Eliška Pomořanská, manželka Karla IV.  

Eliška Bučková, česká modelka  

Eliška Zbranková, česká herečka  

 

Na naší škole jsou  tři Elišky, všem blahopřejeme. 
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                                               František  
 

 

Jméno František znamená malý Francouz a je to jméno původem italské.  

Nosí jej celkem 153.917 obyvatel České republiky. 

Svátek připadá na 4. říjen. Nejznámější je určitě Svatý František z Assisi – je 

patronem Itálie, ekologie a také vlčat (nejmladších skautů).  

V naší škole jsou Františkové tři, z toho dva v naší redakci. 
 

Známé české osobnosti se jménem František: 

                                                         

František Křižík - český technik, průmyslník  a 

vynálezce                                                                      

František Nedvěd - český 

písničkář                                                                                                              

František Šťastný - český motocyklový závodník a sportovní 

novinář                                                

František Venclovský - český dálkový 

plavec                                                                                                  

Franz Kafka - pražský německy píšící spisovatel židovského 

původu                                                       

 František Ringo Čech - český zpěvák a 

textař                                                                                            

 František Josef I. - rakouský císař a český král  

http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie


                        

                        LITERÁRNÍ STRÁNKY   
 

                                             O ZÁVOD S ČASEM   

                                                    (pokračování) 

 

  

„Nestihneme to. Budeš se muset potopit pod hladinu řeky, tam by na tebe slunce 

nemělo mít takový dopad. Vidíš tu lesknoucí se kouli na druhém břehu řeky?“ 

Podívala jsem se tím směrem a opravdu tam byla koule, leskla se žlutým světlem. 

„Ano,“ odpověděla jsem. 

„Přeplaveš řeku. Ta koule je hned u břehu, stačí, když ji vezmeš. Přenese tě zpět 

domů. Musíš být co nejrychlejší,“ řekl a běžel ještě rychleji. 

Ohlédla jsem se a uviděla první paprsky slunce, které nezachytil ani les. Za chvíli 

Bexley zastavil. 

„Dál už je to na tobě,“ řekl a já z něj seskočila. 

„Jdi,“ šťouchal do mě čumákem, „můžeš se vrátit, pokud chceš. Příště nebudeš 

muset utíkat.“ 

Naposledy jsem se podívala na modrého lva a skočila jsem do vody. Plavala jsem 

rychle. Hlavu jsem radši nechala pod vodou a vynořila ji jenom, když jsem 

potřebovala vzduch. Snažila jsem se vzpomenout, kde přesně ta koule byla.  

Přeplavala jsem na druhý břeh a vynořila ruce. Když jsem chňapla po kouli, byla 

jsem překvapená. Koule byla docela pevná, ale lepivá. 

Najednou jsem seděla na posteli. Chvíli jsem koukala do neznáma a pak jsem 

odložila knihu, kterou jsem držela. Se vzpomínkou na Bexleyho jsem usnula. 

                                                                                              Tereza Vašková 

Řekni mi, co čteš a já Ti řeknu...   

Co číst? 

 

Na začátku minulého školního roku jsme spolu s žáky 2. stupně navštívili školní 

knihovnu. Děti si samy vybíraly knihy od známých spisovatelů, které už četly a 

které by chtěly doporučit svým spolužákům. Sestavili jsme tak společně seznamy 

doporučené literatury. Podle nich si pak děti v průběhu roku knihy vypůjčovaly. 

Seznam jsme doplňovali o aktuální knižní tituly. V tomto způsobu doporučené četby 

pokračujeme i letos, kromě toho jsme se rozhodli v každé třídě vyvěsit plakát s 

upoutávkami na knihy, které jsme právě přečetli a chtěli bychom je doporučit  i 

ostatním.                                      



                                                                         

                                              

                                            

                                              Karel Havlíček Borovský 

 

Včera, neboli 25. září, jsme vyrazili po naučné stezce - jestli se to dá tak nazývat - o 

Karlu Havlíčku Borovském. První místo, kam jsme zamířili, byl rodný dům 

Havlíčka. Byla tam paní průvodkyně, která nám velmi podrobně popsala jeho život, 

od samého mládí až po smrt.  Po prohlídce jsme dostali krátký rozchod, abychom si 

mohli jít koupit jídlo do obchodu, čehož  většina z nás využila. 

 Jako další místo, které jsme měli navštívit, byla Přibyslav. Po delším shánění naší 

paní průvodkyně, která na nás zapomněla, jsme si prošli hasičské muzeum.Viděli 

jsme stará hasičská auta, stříkačky a v podstatě vše, co se hasičství týče. Tento 

zážitek už byl více akční, tudíž nás to i více bavilo. Samozřejmě nejvíce  spolužáky 

dobrovolné hasiče, kteří tomu i rozumějí.  

Po opětovném nástupu do autobusu bylo dalším směrem naší cesty Žižkovo pole, 

kde zemřel Jan Žižka a kde se nachází památná mohyla. Tam jsme se ale  nedostali, 

jelikož cesta nebyla průjezdná.  

Jako poslední část výletu byl Havlíčkův Brod. Tam jsme navštívili muzeum 

Vysočiny, kde se nám nejvíce líbilo v podzemí, které je uspořádáno jako hrobka v 

pyramidě. To byl podle mě nejlepší zážitek a asi nejvíce akční. Po prohlídce jsme 

měli skoro hodinový rozchod, který každý s radostí uvítal. 

Tento výlet považuji za velmi povedený a samozřejmě i dostatečně poučný.   

  

                                                                                                  Mirka Šaldová 

 

 



                  

              

                      

 

                                                 

                   

                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM  

                                                      aneb   

                                 Projektové vyučování je zábava 

 

V pátek 20. ledna proběhlo na 2. stupni naší školy celodenní projektové vyučování 

na téma "Ekologie letem světem, tentokráte v České republice". Žáci jednotlivých 

tříd si s předstihem vybrali některé z těchto nabízených témat: 

Lesy v ČR, Ekologie, ZOO a chráněná území, Rybníky a vodní plochy v ČR, 

Energie a její zdroje, Těžba nerostných surovin v ČR, Přírodní a životní prostředí 

v Proseči a okolí, Vodní toky v ČR 

Poté se všichni přibližně měsíc připravovali na určený den. V pátek si nejprve ve 

svých učebnách vše nachystali, aby v následujících přibližně dvou hodinách mohli 

své spolužáky z jiných tříd seznámit se zvoleným tématem. A tak jsme mohli ve 

třídách spatřit například veškeré vybavení pro rybáře včetně zasvěceného výkladu. 

V další učebně jsme se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o nerostných surovinách 

dobývaných na našem území včetně následného zpracování a využití. V další 

učebně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vodních plochách, jako jsou jezera, 

rybníky a přehrady. Stejně tomu bylo i v ostatních učebnách. Ve škole jsme mohli 

také v tento den potkat vodníka, permoníka či vodní rusalky. 

Děti se ve svých programech pro spolužáky snažily především o to, aby si každý, 

kdo k nim do třídy přišel, nějaké vědomosti odnesl, zopakoval či ověřil, a tak nikde 

nechyběly různé kvízy, soutěže, doplňovačky, vědomostní hry apod. 

Celé dopoledne probíhalo v duchu tvořivosti a soutěživosti, aniž by si kdokoli z dětí 

uvědomoval, co vše se v tento den naučil či zopakoval. 

                                                             článek Zdeněk Pecina, foto Iva Dočkalová 
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                                   Halloween 

 

It is celebrated on 31 st October in English-speaking 

countries. 

Children dress up as witches, ghosts, devils, skeletons, 

vampires.... 

At night they go from house to house and say : "TRICK OR TREAT." 

People decorate their houses with pumpkins and jack- o´-lanterns.  

 

What does "Trick or Treat " mean? 

In this picture children in Halloween costumes are carrying baskets or bags. They are 

going to go to their neighbours houses. They knock the door or ring a bell. When 

people come to door, children say "Trick or Treat".  

It means:" Give us a treat or we will play a trick on you." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do 

strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat 

(Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v 

anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, 

Novém Zélandu aj. Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain – 

obdoby našeho Nového roku. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, 

tedy „Předvečer Všech svatých“.                                                          

                                                                                                              redakce 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok


 
 

                                               Halloween day at our school 
 

1st November was a day of Halloween! 

The corridor was full of mumies, vampires or skeletons. The classrooms were full 

of pumkins, candles and horribly looking bats. 3rd, 4th, 5th classes were going 

around and enjoyning the day. We prepared  five workshops:  

1.Halloween cooking (children could make a ghost from sweet batter) 

2. Halloween games (pexeso, bowling with questions, a game with pictures – grab 

it!) 

3. Halloween dancing  (there weren´t girls from ninth class J, but we met a witch, a 

ghost, a mummy and we were dancing with them!) 

4. Treasure hunt (the children became treasure hunters and they had to do three 

activities, then got three envelopes with clues how to find the treasure) 

5.Halloween games with a vampire, a skeleton and a hunchback (throwing darts, 

composing the skeleton, a computer game) 

And we enjoyed it too. We tried how dificult is to be a teacher.  

                                      The witches, the vampires, the ghost, the skeleton,                 

                                                the mummy, the hunchback and others 
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                             NENECHTE SI UJÍT: 

 

Tentokrát  něco pro zasmání:           

Pan učitel se ptá Honzy: ,, Dům má pět pater, do každého vede 22 schodů. 
Kolik schodů musíš vyjít až do pátého patra?” Honzík s úsměvem odpovídá: 
,,Všechny, pane učiteli, všechny “.  
 
 
 
Domů přijde uplakaná Anička a tatínek se jí ptá: Co se ti stalo dceruško? 
Anička na to: Dneska nás očkovali. A proti čemu? Proti naší vůli.  
 
 
 
Učitel jde z žáky na vlastivědnou hodinu ven. Když uvidí okousaný strom, zeptá 
se Pepíčka: Kdo to udělal? Já nechci žalovat, ale určitě to byl někdo z áčka.  
 
 
 
Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: ,,Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: 
,,Učit, nečuchat!!!” 
 
 
 
Přijde Pepíček domů ze školy,  tatínek mu prohlíží žákovskou knížku a říká: 
,,Proboha, za co máš tu 5 z dějepisu?” a Pepíček říká: ,,To je kvůli Alexandru 
Velikému!”  Maminka : ,,Tak si najdi jiného kamaráda, když máš kvůli němu 
takové problémy!!!"  
 

 

Táta se ptá syna: Co jste dnes dělali ve škole? O chemii jsme brali výbušniny. A 
co budete ve škole probírat zítra? V jaké škole? ...  
 
 
 
 

Učitel k žákovi:,,Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti 

jich zůstalo?" ,,Sedum!" 

 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká:,,Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy 

přihlásil!",,No to je pěkné," říká maminka, ,,a na co se paní učitelka 

ptala?",,Kdo rozbil okno na chodbě.“ 

 

 

 


