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                                ŠOTEK NA BAMBIRIÁDĚ 

Ve čtvrtek 22. května se redakce Šotka zúčastnila Bambiriády v Chrudimi. 

Každoročně zde totiž na této akci probíhá vyhlašování výsledků soutěže O nejlepší 

školní časopis Pardubického kraje. Kromě redakce s námi jeli i žáci 6. A, kteří si tak 

udělali hezký výlet. Nejdříve jsme došli 

na chrudimské náměstí, kde zájemci 

navštívili muzeum loutek, ostatní si 

mezitím prošli náměstí. A pak už hurá na 

Bambiriádu. Podle slov hlavního 

organizátora p. Romana Málka vzrostl v 

letošním roce nejen počet zúčastněných, 

ale především úroveň školních časopisů. 

Proto nás velice potěšilo naše umístění – 

sice jsme neobhájili loňské a předloňské 

1. místo – předběhl nás časopis Škrob z Krouny, ale obsadili jsme hned místo druhé. 

Tato soutěž je postupová, takže nejlepší časopisy budou zaslány do Brna, kde se v 

prosinci uskuteční celostátní kolo.  Celý den se nám krásně vydařil. 

                                                                                                        redakce 

 

 



A co napsali o této soutěži v novinách? 

Mladí umí velmi dobře psát časopisy, shodují se porotci. Soutěž o nejlepší časopisy 

v Pardubickém kraji zná pro rok 2014 vítěze. Rozhodla o nich odborná porota 

v pondělí 31. března 2014. 

„V letošním roce se sešly na dvě desítky časopisů z nejrůznějších koutů kraje. Jejich   

úroveň byla velmi dobrá a navíc některé redakce zabojovaly a přeskočily i loňské 

vítěze,“ okomentoval soutěžní časopisy ředitel soutěže v Pardubickém kraji Roman 

Málek z Občanského sdružení Altus. 

Samotné časopisy soutěžily v několika kategoriích. Ve středoškolské vyhrál časopis 

Gymnázia z Ústí nad Orlicí Gymplák, v kategorii žáků prvního stupně časopis 

s názvem „4.A, 5.A“ ze ZŠ Pardubice, Benešovo nám. V kategorii žáků II. stupně 

zvítězil časopis ZŠ Krouna Škrob a ve společné kategorii žáků I. a II. stupně těsně 

vyhrál časopis Riegrovák (ZŠ Svitavy) nad časopisem Třesk (ZŠ Morašice u 

Litomyšle).  

Odborná porota, kterou tvořil zakladatel asociace internetových novinářů iPress a 

servisního centra pro novináře tiskovky.info Tomáš Zdechovský, šéfredaktor 

Pardubického deníku Tomáš Dvořák a redaktor zpravodajství Českého rozhlasu 

Pardubice Josef Kopecký, přidělila i mimořádné ceny. A to časopisu Třesk za 

autorskou originalitu a časopisu MUF (ZŠ Moravany) za nejlepší komiks. 

                                                         

                                                    Žáci I. a II. stupně 

1 - Riegrovák ZŠ Svitavy 

2 - Třesk ZŠ Morašice u Litomyšle 

3 - Béda ZŠ Lanškroun 

4 - BrVe Times ZŠ Pardubice, br. Veverků 

5 - Muf ZŠ Moravany 

6 - Chrastpark, ZŠ Chrast 

7 - Hrošíkovy Hrochoviny, ZŠ Hrochův Týnec 

8 - Pružina, Speciální MŠ, ZŠ a Praktická škola Pardubice 

9 - Školní brávičko, ZŠ Praktická a ZŠ speciální Králíky 

 

                                                      Žáci II. stupně 

1 - Škrob, ZŠ Krouna                                   3 - Poškoláček, ZŠ Nasavrky  

2 - Šotek, ZŠ Proseč                                    4 - Školní noviny, ZŠ Dolní Roveň  
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                        JEZDÍME DO DIVADLA 

Celý školní rok jsme se mohli těšit z návštěv Východočeského divadla v 

Pardubicích. A že nás tyto návštěvy skutečně těšily, můžete vidět na přiložené 

fotografii. Letos nás čeká ještě jedno představení - 17. června, kdy uvidíme 

hru ,,Jméno růže“. A pokud 

budete chtít, můžete se k nám 

příští rok přidat.      

A o čem tato hra bude, nám 

vyhledaly Kristýna Jadrná a 

Aneta Pospíšilová.               

Dramatizace legendárního 

r o m á n u  J m é n o  r ů ž e , 

n e j z n á m ě j š í h o  d í l a 

významného italského filosofa 

a spisovatele Umberta Eca, nás 

zavede do středověku, konkrétně do roku 1327. Eco s dokonalou znalostí 

středověkých reálií napsal román na pomezí historické a fiktivní prózy, pestrou 

m o z a i k u  t e h d e j š í  m n i š s k é  s p o l e č n o s t i . 

V jednom nejmenovaném italském klášteře dojde krátce po sobě k několika 

záhadným úmrtím místních mnichů. Klášter je výjimečný tím, že ukrývá přísně 

střeženou knihovnu obsahující veškeré vědění tehdejšího křesťanského světa. Co se 

v ní všechno může ukrývat? Že by mohla ona úmrtí s tímto trezorem vzdělanosti 

souviset? Po všech souvislostech a možných důvodech tragických událostí pátrá 

františkánský mnich Vilém z Baskervillu, který se nezalekne žádné překážky, aby 

s e  d o s t a l  a ž  k  c í l i … 

Jméno růže můžete znát také ve filmovém zpracování režiséra Jeana-Jacquese 

Annauda z roku 1986 s Seanem Connerym v hlavní roli. Na jevišti se pak můžete 

těšit na novou velkoformátovou divadelní podobu tohoto magického, tajuplného 

i vášnivého příběhu.  



                                PERNŠTEJNI       

Ve středu 23. dubna se žáci naší školy přenesli do období středověku. Skupina 

historického šermu Pernštejni nás provedla dějinami 10. a 11. století. Humornou 

komunikací se žáky a svým vystoupením přiblížila všem vládu prvních 

Přemyslovců. Na závěr ukázala i šermířské vystoupení v dobových kostýmech. Žáci 

je odměnili potleskem a přáním, aby se zase brzy setkali s dalšími významnými 

Přemyslovci. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         MEMENTO   

Dne 29.4. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadelního představení hraného panem 

Vítkem Chadimou s názvem 

M e m e n t o .  B y l o 

pozoruhodné, jak jeden 

člověk dokáže tak skvěle 

přiblížit trýznivou situaci 

tox ikomana a při tom 

z a u j m o u t  p u b l i k u m 

zajímavým způsobem.  

Všem se nám to moc líbilo a 

doufáme, že nás pan 

Chadima v budoucnu opět 

poctí svojí návštěvou. 

 

                    za 9. ročník                                    Katka Sodomková a  Mirka Šaldová 



HUDEBNÍ SVÁTKY                            

       Měsíc květen byl v naší škole svátkem pro milovníky hudby.    Měli jsme možnost 

navštívit dva koncerty, ze kterých jsme si přinesli  hluboké zážitky. 

Ve čvrtek 15. května vystoupil na hale 1. stupně Daniel Jun, vynikající klavírista, v 

jehož podání jsme měli možnost slyšet dílo skladatelů J.S. Bacha, S. Rachmaninova,  

F. Liszta, F. Chopina a dalších. Tentokrát si s sebou Dan přivedl posilu - 

trombonistu Ondřeje Jiskru  a oba společně nám pak zahráli svůj program. Zazněla 

ukázka z Pána prstenů, ale také např. Píseň pro Japonsko  (  Verhelst / S. Sato). 

 

 

 

 

 

Další zajímavá hudební událost  nás čekala v pondělí 26. května, tentokrát v kostele 

sv. Mikuláše.    Pan Tomáš Chudý zde předvedl své umění žákům hudební dílny.  

Od pěti let se věnoval hře na klavír, úspěšně se účastnil soutěží na krajské úrovni. 

Poté začal hrát na varhany, kdy se učil soukromě u Roberta Huga a Lukáše 

Vendla.  Je absolventem kurzu pro varhaníky pražské arcidiecéze pod vedením 

Miroslava Pšeničky. Zaměřuje se na hru starších, zejména barokních autorů, a na 

doprovod liturgie. Bylo pro nás skutečným zážitkem  nejen slyšet, ale také vidět vše 

zblízka - například koordinaci rukou a nohou.  O varhanách jsme  se dozvěděli 

spoustu informací a vyslechli jsme krásný program:  

J.S. Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: 4. věta ze sonáty F moll 

Charles-Marie Widor: Toccata F dur ze symfonie č. 5 (5. věta) 

Dietrich Buxtehude: Preludium g moll BuxWV 149  atd. 

Oba koncerty se nám  moc líbily  a doufáme, že se s všemi třemi umělci budeme mít 

možnost zase brzy setkat.                                      

                                                                                            Veronika Zachová 



 Máme tu další zajímavé bludiště z Markovy dílny. Přejeme vám, ať cestu z vězení 

najdete všichni.            

                                                                                                                  redakce 

                                        

                                  MARKOVA  BLUDIŠTĚ 
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                                        VÍDEŇ 

 

Jak už někteří víte, 7. května se vydali někteří žáci druhého stupně na poznávací 

exkurzi do Vídně. I já sem se tohoto 

zájezdu zúčastnila a ráda se s vámi o 

m é  z á ž i t k y  p o d ě l í m . 

Před pátou hodinou jsme se všichni 

účastníci zájezdu  sešli u autobusu. Po 

kontrole všech potřebných věci jsme 

se vydali na cestu. A protože jsme 

hodně brzo vstávali, tak jsme ještě 

někteří dospávali. Po krátké zastávce 

v Mikulově jsme přejeli hranice z 

České republiky do Rakouska. Poté 

nám začal náš průvodce říkat různé 

věci o Rakousku. Velmi mě zaujalo, 

k o l i k  t a m  m a j í  v ě t r n ý c h  e l e k t r á r e n . 

Zanedlouho jsme dorazili do Vídně. Naše první zastávka byla na zámku 

Schönbrunn. Bohužel jsme dovnitř nešli, ale zato jsme se šli podívat do jeho 

nádherných zahrad. V těchto 

zahradách se nachází nejstarší 

zoologická zahrada ve střední 

Evropě, do které jsme se šli také 

podívat. Byla tam spousta různých 

zvířat, např. buvoli, africká prasata, 

ryby atd., ale nejvíce se mi líbili 

tučňáci a pávi. V areálu zámku je 

mimo jiné k vidění expozice 

kočárů, kterou jsme také navštívili. 

Po prohlídce areálu Schönbrunnu 

jsme se byli projít po městě, kde 

nám průvodce říkal zajímavosti o 

Vídni, a cestou jsme si koupili 

Mozartovy koule. Po procházce jsme nasedli do autobusu a jeli do zábavního parku 

Prátru. Byla tam spousta atrakcí, ale některé se nedaly přehlédnout. Ty jsme museli 

vyzkoušet. Např. horské dráhy, ruská kola, různé kolotoče (jeden vyjel do výšky 

117 m.), střelnice, vodní atrakce a 

mnoho dalších. Moc se nám tam 

líbilo, ale už bylo načase vrátit se do 

autobusu a vydat se na zpáteční cestu. 

Cestou nám průvodce začal znovu 

vyprávět další  zajímavosti  o 

Rakousku. Když jsme dojeli do 

Mikulova, byla znovu zastávka, a poté 

jsme se vydali už konečně domů. 

Když jsem se vrátila a doma 

vyprávěla o svých celodenních 

zážitcích, pochutnávali si všichni na 

výborných Mozartových koulích... 

Zážitek to byl skvělý a doufám, že si to ještě někdy zopakuji :-). 

                                                                                          Katka Stodolová , 6.A             
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                                 Terezín – Lidice – Lány 

Tato tři památná místa jsme navštívili v neděli 18. května. Na Národním hřbitově v 

Terezíně jsme se zúčastnili „Terezínské tryzny“, každoroční pietní a vzpomínkové 

slavnosti konané k uctění památky obětí zdejší nacistické perzekuce během 2. 

světové války. Mnoho informací jsme se dozvěděli při prohlídce Malé pevnosti i při 

návštěvě Muzea židovského ghetta. Poté jsme odjeli do Lidic, obce vypálené 

nacisty za 2. světové války. Položili jsme kytici k hrobu statečných lidických mužů 

a tiše postáli u sousoší 82 lidických dětí umučených ve vyhlazovacím táboře 

Chelmno. Pohled do nevinných dětských tváří v nás ještě více umocnil dojmy z 

návštěvy obou míst, která nás všechny velmi citově zasáhla. Při těchto událostech se 

jen velmi těžko hledají slova, která by vyjádřila hrůznost celé válečné doby.  

 

Poslední naší zastávkou byly Lány. Zde jsme navštívili hrob prezidenta – 

osvoboditele - T. G. Masaryka, jeho ženy a dětí. Prošli jsme nádherný zámecký 

park. Krásnou tečkou za naší celodenní cestou byla návštěva Muzea T. G. 

Masaryka, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o našem prvním 

československém prezidentovi, ale zároveň viděli i mnoho autentických předmětů z 

období 1. republiky. Domů jsme se šťastně vrátili plni dojmů a zážitků, na které 

budeme dlouho vzpomínat. 
                                                                                                                 Šárka Kovářová              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

                

                                        

           

        Doprava 
 

 

 

der Bus - autobus 

 

das Schiff - loď 

 

mit dem Auto  - autem 

 

das Fahrrad -  kolo 

 

der Zug - vlak 

 

der Schnellzug - rychlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Die Transport 

 

 

die Fähre - trajekt 

 

das Boot - člun 

 

die U-Bahn - metro 

 

die Stra3enbahn - tramvaj 

 

die Seilbahn - lanovka 

 

das Boot - člun 
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Dopravní prostředky  

 

kolo – a bike 

auto – a car 

metro – an underground 

loď- a boat, a ship, 

 motorka – a motorbike 

vlak – a train   

tramvaj – a tram 

 

 

 

  

 

        Means of transport 

 

 

 

 

 

 

letadlo – a plane 

autobus – a bus 

trajekt – a ferry 

vrtulník – a helicopter 

taxi – a taxi 

dvouposchoďový autobus - a 

doubledecker 

http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx?slovo=5472616E73706F72742C2C20723B202D286529732C202D65&smer=2


                                                           

Dopravní prostředky  

 

automobil osobní une 

automobile de tourisme 

automobil nákladní un camion 

autobus un autobus 

vlak un train 

jízdní kolo un vélo 

 

 

 

 

 

 

Des moyens de transport 

 

motocykl une motocyclette 

metro un métro 

loď un bateau 

letadlo un avion 

koloběžka une trottinette 

 

 

                                            

 

 

 

    
            Doprava 
 

     

 

                                

auto            -машина 

trolejbus     -троллейбус 

autobus       -автобус 

tramvaj        -трамвай 

nákladní  

automobil    -грузовик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tранспорт  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letadlo          -самолёт 

koloběžka    -детский самокат 

kolo        -колесо 

motorka       -мотоцикл 

traktor          -трактор 

vlak               -поезд 

vrtulník         -геликоптер 
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    Odznak všestrannosti olympijských vítězů (Okresní kolo) 
 
A už je tu další ročník této náročné soutěže – desetiboje pro žáky základních škol. 

Výsledky z loňského roku (postup na republiku) nás zavazovaly a proto jsme k 

letošnímu ročníku hleděli 

trošku rozpačitě, trošku s 

napětím, jak se nám podaří 

sestavit nové družstvo, když z 

loňska zbyly pouze dvě 

závodnice. Při tvorbě týmu 

jsme vycházeli z předpokladu, 

že nové družstvo by mělo 

fungovat alespoň dva roky. 

Do okresního finále v Hlinsku 

7. 5. 2014 jsme nastoupili v tomto složení – Kateřina Binková (8), Štěpánka 

Doležalová (7), Veronika Uhrová (6), Kristýna Třasáková (6), Jakub Dostál (6), 

Ondřej Pala (7), Michal Barták (7), Jan Chadima (7). 

V kategorii jednotlivců nás ještě reprezentovali David Loskot (7), Lukáš Hledík 

(7), Barbora Lněničková (7) a Natálie Nešetřilová (7). 

Okresní soutěž proběhla ve 

zkrácené formě a to jako šestiboj. 

V chladném a deštivém počasí, 

které rozhodně nebylo pro 

závodníky příjemné, se bojovalo na 

plný výkon od první disciplíny. I 

když někdo pozorně sledoval 

průběh soutěže, stejně nebyl 

schopen určit, jak si které družstvo 

vede. Žádný tým se nevyvaroval 

zaváhání v některé z disciplin. Tyto problémy se nevyhnuly ani našemu družstvu. 

Čekání na výsledky a potom vlastní vyhlašování se neobešlo bez značné nervozity. 

Umístění jednotlivců i družstev oceňoval bývalý čs. atlet-diskař Gejza Valent, 

který byl patronem naší okresní 

soutěže. 

 

 Jak to tedy dopadlo? 

 

V kategorii děvčat ročník 

2001 vyhrála Štěpánka 

Doležalová. Katka 

Binková obsadila ve své kategorii 

ročník 2000 druhé místo. Jakub Dostál byl v kategorii chlapců ročník 2001 třetí. 

 

Největší pozornost je ale vždy věnována soutěži družstev a v té jsme 

obsadili stříbrnou příčku a tudíž i postup do krajského kola. BLAHOPŘEJEME. 

 

Jednotlivci také zabojovali, ve svých kategoriích byli svým soupeřům zdatnou 

konkurencí a někteří si svými výkony řekli o nominaci do družstva pro krajské 

kolo. 

Teď nám zbývají 3 týdny na poctivý trénink a 3. 6. 2014 v Moravské Třebové při 

krajském kole zabojujeme.  

                                                                                                  Jan Stodola 
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Šachový turnaj zná vítěze... 

 

V druhém pololetí letošního školního roku se uskutečnil na naší základní škole 

šachový turnaj. Organizačně se ho ujali žáci a žákyně z 6. A. Celkově se do 

turnaje přihlásilo 10 zájemců (9 žáků a pan učitel Jan Stodola). 

Turnaj probíhal postupně ve třech kolech a ze vzájemných utkání byly 

účastníkům připočítávány body, které získávali z jednotlivých zápasů. 

Tento týden byly odehrány poslední partie, a tak již známe celkové výsledky. 

1. místo:       František Štorek       (8. třída)      8 bodů 

2. místo:       Vítek Lustyk            ( 8. třída)     6 bodů 

3. místo:       Jakub Lehký             (6. A)          4 body 

4. místo:       Adam Sodomka        (6. B)          3 body 

5. místo:        Miroslav Půta          (5. třída)      3 body 

 

Dalšími účastníky turnaje byli: Jan Stodola, Petr Klesnil, Miloš Sejkora, Samuel 

Mézsároš a Maxim Bernard. 

Vítězům blahopřejeme. Ostatní účastníky je třeba pochválit za snahu a úsilí, které 

při utkáních vynaložili. 

Věříme, že tento turnaj je zajímavým počinem, který zatím na naší škole nemá 

žádnou tradici. Doufejme tedy, že se uskuteční i 2. ročník, a to opět od února 

příštího roku. 

Poděkování patří zejména Kateřině Stodolové a Táni Sodomkové z 6. A, které na 

turnaj dohlížely a evidovaly výsledky. 
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               NENECHTE SI UJÍT: 

Ke Dni dětí jsme Vám připravili něco pro zasmání...                                                     

Školní perličky: 

- na návsi se sešli sousedé a sledovali, jak pan Smetana prodává nevěstu; 

- očkováním dosáhneme toho, že všichni bacily se nás hrozně bojí; 

- expres je uspěchaný vlak anebo autobus; 

- měsíčník je časopis, který si vyjde ven jednou měsíčně; 

- perla vznikne navrstvením perleti kolem cizího tělíska, většinou na šňůrce kolem 

krku; 

- běžel jsem dobře, jenom finiš mi nefinišoval, a tak jsem skončil poslední; 

- čáp má dlouhé nohy,  a tak se může brodit vodou bez gumáků; 

- nejvyšší ženský hlas je ječivý soprán; 

- Jan Žižka porazil u Sudoměře jízdu železných pánů vypuštěným rybníkem; 

- Eskymáci žijí na severu, protože mají rádi mechy a lišejníky; 

- když je elektřina nadrátovaná, tak kdo se jí dotkne, dostane velikou ránu; 

- největšími potravinářskými závody jsou mlékárny a chlebárny; 

- z rýmy může nastat zánět středního ucha, když tam bacily jdou Eustachovou ulicí; 

- slib čistoty ve středověku znamenal, že se jeptišky v klášteře nesměly ani koupat, 

ani si večer čistit zuby; 

- korouhvička se na domech otáčí podle toho, kam co fouká; 

- člověk musí denně dbát na svůj zevnějšek i vnitřní vzhled; 

- děti si se zápalkami nesmějí hrát, mohou s nimi jedině připalovat tatínkovi; 

- mšice žijí ve velikých koloniích na květinách, kde hrozně zlobí naší babičku 

- otec mi koupil křečka, který je nyní mým koníčkem; 

- počítal jsem příklad dobře, jen mi to špatně vyšlo; 

- když se sejdou dva hloupí, hned se začnou hádat, kdo je chytřejší; 

- dnes jsem dostal ve škole pětku, protože pan učitel nerozuměl mé odpovědi; 

- správná chvíle pro rozvod je těsně před svatbou; 

- ve víně jsou mimo pravdy i chemikálie; 

- rodiče máme pořád stejné, jiní bývají jen tehdy, když se vracejí z pravidelné třídní 

schůzky; 

- jízdenku vám, pane průvodčí, neukáži, protože jsem podle jízdního řádu už dávno 

doma; 

- sondou bylo zjištěno, že i na druhé straně Měsíce něco je, i když se zprvu myslelo, 

že tam nic není; 

- ospalý jsem ve třídě pořád proto,  že ve mně dříme talent; 

- nejhodnější jsou teď deváťáci, kteří se s námi vlastně budou loučit. Vidíte, už 

dostali rozum; 

- kdyby se Archimedes nekoupal, tak jsme ho dnes neznali; 

- knížka je opravdu nejlepší přítel člověka, žákovská snad ani ne, ale šeková určitě; 

- nesměj se nejlépe, mohlo by to být naposled; 

- nemůžeš dělat, co se ti zachce, i když máš k tomu nadání; 

- jaký je rozdíl mezi bleskem a elektřinou vím - za blesk se nemusí platit 


