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  Další úspěch žáků ZŠ Proseč ve Festivalu vědy a techniky pro děti 

a mládež v Pardubickém kraji 

 

Letošního ročníku této prestižní soutěže se z naší školy se svými projekty 

zúčastnily celkem čtyři dvojice dětí z 2. stupně. Do krajského kola, které se konalo 

v pardubickém IDEONU ve dnech 19. 3 a 20. 3. 2015, pak postoupily hned tři 

dvojice. 

V obrovské konkurenci 87 projektů dětí 

ze základních škol a víceletých gymnázií 

z celého Pardubického kraje se naši 

zástupci vůbec neztratili. Všechny tři 

dvojice perfektně představovaly své 

projekty a svým chováním a projevem 

výborně reprezentovaly naši školu. 

První den probíhala hlavní část 

prezentací projektů a jejich hodnocení. 

Druhý den byl určen především 

veřejnosti. 

V pátek 20.3 od 13 hod. pak probíhalo vyhlašování výsledků a předávání 

zvláštních cen. Prvním krásným překvapením pro nás všechny bylo to, že projekt 

Vítka Lustyka a Karla Herynka (z 9. ročníku) s názvem „Učíte se efektivně a 

zábavně?“ získal zvláštní cenu děkana Pedagogické fakulty Hradec Králové 

v podobě finanční odměny. Poté následovalo vyhlášení hlavních cen. Hned jako 

první byli vyzváni naši žáci Vítek a Karel, aby se dostavili na pódium k převzetí 

ceny od firmy FOXCONN, ale hlavně pro cenu v podobě účasti na týdenní odborné 

stáži ve Francii, které se zúčastní spolu 

s vedoucím učitelem projektu Václavem 

Mikuleckým. Tuto hodnotnou cenu 

získalo celkem 15 projektů ze zmíněných 

87 zúčastněných. 

Poděkování za vzornou 

reprezentaci školy však patří i zbývajícím 

děvčatům i jejich vedoucím učitelům. 

Krajského kola se tedy ještě zúčastnily: 

Lucie Lacmanová (6. ročník) a 

Miloslava Jeništová (7. ročník) 

s projektem „Dobíječi baterek“ a dále Lenka Zavoralová a Lenka Dvořáková (9. 

ročník) s projektem „Oční vady“. 

Chlapcům z deváté třídy i panu učiteli přejeme krásné zážitky z odborné 

stáže ve Francii, která se koná většinou koncem května. Je pro nás potěšitelné, že 

žáci naší školy jsou jejími pravidelnými účastníky. 

Mgr. Zdeněk Pecina 
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                                                    PERNŠTEJNI      
  V úterý 3. března 2015 nás navštívili dva zástupci skupiny Pernštejni. Představení 

se konalo zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Celý druhý stupeň se sešel v tělocvičně v 11 

hodin. Tam nás uvítala výzdoba z doby Přemyslovců. Všichni natěšení jsme si 

posedali na švédské bedny, lavičky a žíněnky. Pozor, představení začíná!  Zpoza 

malé dřevěné stěny vyšli dva muži oblečení jako z doby Přemyslovců. Představili se 

nám a začali nám vyprávět o králích, kteří v té době vládli.  Vše prokládali 

hereckými scénkami, do kterých občas zapojili i nás. Úplně nakonec jsme viděli 

šermování, které se nám moc líbilo. Po ukončení představení jsme měli prostor na 

naše otázky a posléze následoval dlouhý potlesk. Myslím si, že se představení všem 

moc líbilo a také jsme se něco nového dozvěděli. 

         Hana Odvárková 

 
        
 

                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   TPCA KOLÍN 

V úterý  17. března jsme se my, žáci 8. třídy a pár žáků 9. třídy vydali do TPCA 

Kolín. Hned po příjezdu jsme se prošli přes vrátnici do místnosti s projektorem, kde 

nám pustili krátký film o automobilce a o autech, která se zde vyrábějí. Po filmu 

jsme se přesunuli do výrobní haly, kde  na nás čekal vrátný s mašinkou. Museli 

jsme mít ochranné brýle a helmu.Výrobní hala se mi velice líbila. Náš průvodce 

nám řekl, že tam je přes 200 robotů, byly tu velké i malé. Největšímu říkali Godzila. 

Asi po 60 minutách jsme dojeli na konec prohlídky. Automobilka se mi líbila, bylo 

to zajímavé.                                                                                         Jakub Vanžura              

                                 

BERLOVA VÁPENKA  

 Po prohlídce automobilky v Kolíně jsme navštívili i vápenku v Třemošnici, která je 

technickým unikátem. Velmi zajímavá je  i její historie : 

Někdy mezi lety 1870 - 1880 byla postavena v Závratci vápenka, kterou koupila 

firma David Berl. K této vápence byla přistavěna nová, menší, a byl vybudován 

výtah, jehož prostřednictvím se zavážel vápenec do všech pecí. Jednalo se o 

unikátní způsob zavážení. Ale i doprava vápence k samotné vápence byla netypická, 

a to lanovou dráhou z prachovických lomů, která byla 5,5 km dlouhá. Vápenka 

prosperovala i v době války a po znárodnění. Až v roce 1950 byla na nějakou dobu 

zavřená a v roce 1960 její pece vyhasly docela. Zlom nastal v roce 2004, kdy na 

žádost Ing. Jana Otýpky prohlásilo Ministerstvo kultury Berlovu vápenku kulturní 

památkou. Od té doby se začalo pracovat na projektu a postupné 

realizaci ,,probouzení vápenky“. Podařilo se a 19. června 2010 proběhlo slavnostní 

otevření Berlovy vápenky - muzea vápenictví. Vápenka tak ožila přesně po 50 

letech. A my jsme samozřejmě moc rádi,  že jsme si tento unikát mohli prohlédnout.                                                                                                                                    

                                                                                                            Karel Herynek 

  



 

                                    Gábinka Bačkovská u nás ve škole 

 

Gábinka je nevidoucí dívenka, která do školy chodí v Praze. Tento týden má 

prázdniny. Přála si navštívit naší školu, ve které v loňském školním roce se svými 

spolužáky nocovala a chodila na obědy. Přišla ve čtvrtek, líbilo se jí u nás, tak si 

přála přijít ještě v pátek. 

V naší třídě jsme první hodinu 

psali diktát. Psala i Gabča, 

která přišla do školy dobře 

připravena. Měla s sebou psací 

stroj, na kterém psala 

v Braillově písmu. Když jsme 

potom s textem dále pracovali, 

hlásila se, odpovídala s námi. 

Další hodinu se byla podívat na 

výstavě LEGA. Nevidomí se 

dívají rukama. A ona LEGO 

zná, také z něj staví. 

Gábina se učí anglicky a 

německy, moc se těšila na 

hodinu ruštiny.  

Umíme zatím málo slovíček, ona se v nich rychle zorientovala. S paní asistentkou 

zvládla stejný rozhovor, který 

jsme si zkusili my. 

V hudební výchově byla velmi 

spokojena. Pan učitel ji zapojil do 

svého výkladu o pánech 

Voskovcovi, Werichovi a 

Ježkovi, protože o nich ledasco 

věděla. A zpívala s námi. 

Hudební výchovu má moc ráda. 

Ve výtvarné výchově malovala 

vodovými barvami, a to společně 

se Slávkou. 

Odpoledne si užila s Červánkem. 

Tam se jí tak líbilo, že  by si 

chtěla jet s námi zazpívat i na soutěž do Chrudimi. 

 

Pro nás to byl dnes den poznání, 

jak se ve škole asi učí nevidomí, 

protože mnohé naše pomůcky 

pro ně nejsou užitečné. Potřebují 

jiné. A přitom dobře ovládají 

stejné učivo jako my. 

 

Děkujeme za návštěvu. Přejeme 

Gábince, ať se jí také ve škole 

daří. 
třída 7. A 
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                        SVĚTOVÝ DEN VODY NA 1. STUPNI 

Pátek 20. 3. se na prvním stupni nesl ve znamení modré barvy. Od roku 1993 si 

totiž vždy 22. 3. připomínáme Světový den vody. Téma vody se objevilo ve všech 

vyučovacích předmětech během dne. O vodě, jejích zdrojích a významu jsme si 

povídali česky i anglicky, četli, psali, zpívali. Prováděli jsme pokusy s vodou, 

vznikla výtvarná dílka. A jako bonus jsme ještě stihli sledovat částečné zatmění 

Slunce. 
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                                     JE TU JARO!!! 
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                              JEZDÍME DO DIVADLA 

V pátek 6. března to už od rána v naší škole vypadalo jako v tanečních – většina 

osmáků a deváťáků se totiž dostavila v obleku nebo v šatech. Ovšem dlouho jsme si 

tu nepobyli, o půl deváté jsme se nalodili do autobusu a vyrazili směrem ku Praze. 

Cesta nám uběhla rychle a příjemně, do Prahy jsme přijeli s dostatečným 

předstihem, abychom se stihli před exkurzí 

v České televizi i najíst. Zašli jsme do 

nákupního centra Arkády Pankrác, kde jsme 

si dali vydatný oběd.  

Poté jsme se odebrali do budovy ČT. Hned u 

vchodu jsme potkali známého zpěváka 

Raega, který velmi ochotně vyhověl naší 

nabídce k společnému focení. Při samotné 

exkurzi jsme se podívali, jak se natáčí 

planeta YO, také jsme zhlédli zákulisí 

natáčení různých filmů a seriálů. Mohli jsme si vyzkoušet kamery a moderování 

zpráv. Samozřejmě jsme si udělali i módní 

přehlídku kostýmů, klobouků a všeho, co 

nám tu půjčili. 

Po exkurzi v televizi nás pan řidič odvezl 

směrem k centru. Na Václavském náměstí 

jsme dostali rozchod, který jsme každý 

využili dle svých zájmů. V 18 hodin jsme se 

sešli Na Můstku a vyrazili jsme směrem 

k Národnímu divadlu. 

V Národním divadle jsme se usadili na prvním balkónu, který nám patřil téměř celý, 

a netrpělivě jsme očekávali samotné představení Ze života hmyzu. Byli jsme sice 

připraveni na moderní avantgardní pojetí, ale i tak musíme říct, že nastudování 

předčilo naše očekávání. Naštěstí jsme se dopředu seznámili s dějem, takže si na nás 

nepřišli ani chrobáci maskovaní v žlutých prošívaných bundách tlačící před sebou 

místo kuličky kolečko, stejně jsme je poznali! 

 

Představení se některým líbilo, některým ne, 

každopádně výlet do Prahy se nám líbil všem. 

                            redakce 

 

 

 

 

 



Ve čtvrtek 26. března jsme byli ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde jsme 

zhlédli představení Králova řeč. Na tuto hru jsme měli jet už v listopadu, ale byla 

odložena z důvodu nemoci hlavního představitele. Každopádně jsme ji moc rádi zhlédli 

a velice se nám líbila. Další představení uvidíme hned v dubnu, v pondělí 27. Těšíme se 

na komedii Strašidlo Cantervillské. Něco málo o představení: 

"Až dívka jako květ k lítosti pohne hříšný ret, zas přijde doba šťastných chvil a klidný bude 
C a n t e r v i l l e . . . "   
Hodiny odbíjejí půlnoc. Venku skučí bouře a oblohu křižují blesky. Odněkud zdálky zakrákoral 
krkavec. Duch lorda Simona se vydává na svou obvyklou pouť. Od roku 1575 musí pravidelně 
strašit na zámku Canterville, protože zde zavraždil svou manželku Eleonoru, která mu 
připravila jím ulovenou zvěřinu obzvláště neoblíbeným způsobem. Už přes tři sta let děsí své 
oběti tak, že na Canterville nikdo nechce ani vstoupit. Vše se ale změní ve chvíli, kdy zámek 
kupuje jako své odpočinkové sídlo velvyslanec Spojených států amerických Hiram B. Otis se 
svou rodinou. Události dostanou nečekaný spád a jen čistá panna může zapeklitou situaci 
r o z p l é s t …   
Uvidíme tedy horor, detektivku a romantickou komedii v jednom z pera mistra humoru, 
aforismů a břitkých dialogů Oscara Wildea.                                                  Katka Stodolová 

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, Paříž) 
byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.  Jeho otec 

William byl přední irský oční a ušní chirurg, jeho matka Jane 
byla úspěšnou spisovatelkou a irskou nacionalistkou, píšící 
pod jménem „Speranza“. Oscar Wilde studoval s výborným 
prospěchem klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde 
začal psát verše a seznámil se s dekadentními názory, které 
na něho měly velký vliv. Žil svobodně bez ohledu na 
konvence a pokryteckou morálku vyšších vrstev 
viktoriánské Anglie, vědomě šokoval prudérní společnost. 
Dne 29. května 1884 se oženil s Constance Lloydovou, jejíž 
finanční zabezpečení mu umožnilo žít v relativním luxusu. 
Oscar Wilde byl citlivým a milujícím otcem dvou synů – 
Cyrila a Vyvyana. Od roku 1891 udržoval blízký vztah s 
lordem Alfredem „Bosie“ Douglasem, což naráželo na 
nevoli Bosieho otce, markýze Queensberryho. Ten se 19. 
února 1895 pokusil vyvolat skandál na premiéře Wildeovy 
hry Jak je důležité míti Filipa, načež Bosie přesvědčil Wildea, 
aby otce žaloval pro urážku na cti. Probíhající soudní spor 
se však posléze obrátil proti němu. Wilde byl 5. dubna téhož 
roku zatčen pro přečin proti mravopočestnosti.. Po návratu 
z vězení se potuloval po Evropě; převážně pobýval ve 
Francii. Zemřel v bídě s podlomeným zdravím 

na meningitidu v hotelu d’Alsace v rue des Beaux-Arts.                                                                

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1854
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1900
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxfordsk%C3%A1_univerzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dekadence
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1884
http://cs.wikipedia.org/wiki/1891
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Douglas&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jak_je_d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9_m%C3%ADti_Filipa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meningitida


                                 

                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

 

 

Jako již tradičně každý rok i letos se uskutečnil celodenní projekt Ekologie 

„letem světem“ pro žáky druhého stupně a 5. ročníku, tentokrát s názvem Země 

Evropské unie. 

Třídní kolektivy 6. – 9. ročníku si předem vybraly některou ze zemí EU (mimo 

ČR). Poté žáci vyhledávali a zpracovali z dostupných materiálů nejrůznější 

informace o dané zemi, doplnil je vlastními obrázky a připravily si prezentace. 

Jejich zpracování byla často velmi originální a osobitá. Zejména výzdoba 

některých tříd nás doslova přenesla do té které země. Čekalo na nás velké 

množství soutěží (pexeso, přiřazování, testy, vlastní originální deskové hry, a 

dokonce i krátké divadelní představení parodující zábavnou televizní soutěž. 

Zájemci mohli nahlédnout do velkého množství encyklopedií, map, atlasů, ale 

využity byly i moderní výukové prostředky, jako jsou SMART tabule, PC 

programy, internet a další. 

Děti si vyzkoušely různé formy práce, učily se navzájem a předávaly si svoje 

zkušenosti.  

Akce rozhodně splnila svůj účel, tedy seznámit se jinou formou s životem lidí, 

ale zejména přírodou a ekologií vybraných evropských zemí. V průběhu dne 

jsme tak navštívili : 

Slovensko 

Francii 

Švédsko 

Rakousko  

Finsko. 

                                                                                                Mgr. Zdeněk Pecina 

V 6. třídě jsme se ocitli na Slovensku. Atmosféru zde dotvářela i hudba, k 

zajímavému vypravování o Slovenských národních parcích se ozývala fujara.  

Také jsme se dozvěděli o slovenských vodních dílech a  zaujala nás i informace 

o odkalištích, která vznikají při výrobě hliníku.                                                                
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Do 7.A jsme vcházeli za zvuku francouzské hymny. Zajímavou formou jsme byli 
informováni  o  památkách i přírodních lokalitách této země. Také jsme si zde mohli hravou 
formou procvičit slepé mapy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. B 

se přestěhovala do Švédska. I zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí , připraveny byly i  
vtipné soutěže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 8. třídě jsme se ocitli mezi větrníky, které znázorňovaly větrnou energii. Kdo byl někdy v 
Rakousku, tak ví, že k této zemi neodmyslitelně patří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I v 9. třídě nám měli co nabídnout -  ať již finskou saunu, finskou vodku nebo alespoň 
polární záři, vše  samozřejmě vesele a vtipně. Určitě jsme se v tento den nejen naučili, ale i 
pobavili a za to všem děkujeme.                                                           redakce 
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  PŘÍPRAVA  VELIKONOC V 5. TŘÍDĚ 

 

Na Velikonoční svátky se všichni těšíme, proto jsme se rozhodli důkladně se na 

ně připravit. Předmět pracovní činnosti se proměnil v dílnu košíkářskou, 

pekařskou a cukrářskou.  Těžce se nám hledali proutky na pletení pomlázek, ale 

i s tím, co jsme sehnali, se dalo vytvořit pěkné dílo. Sice jsme si někteří kromě 

vlastního výrobku zamotali i ruce, ale výsledek nás potěšil. V další části našeho 

snažení jsme si upekli a nazdobili perníčky s velikonočními motivy. Přeslazení 

jsme byli asi všichni, ale  výsledek stál určitě za to.  

Se sebevědomím zdatných košíkářů, pekařů a cukrářů se těšíme na velikonoční 

svátky. 

      

 

          Mgr.Jan Stodola a žáci 5.třídy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          VELIKONOČNÍ DEKORACE  

Vybrala jsem pro Vás velikonoční dekorace, které zvládne vyrobit každý.  Přeji hodně 

zdaru při jejich výrobě a ať Vám krásně dozdobí byt. 

VESELÉ VELIKONOCE!                                                                          Iveta Pešková 

Věnec z peří: Na proutěný věnec nalepte tavnou pistolí pírka. Můžete zvolit jednu 

či dvě barvy, ale kombinovat jich i víc – to i další zdobení je na vaší fantazii. 

Velikonoční síťka: Ze silné lýkové stuhy můžete pouhým přehnutím a svázáním 

vyrobit sáček, do kterého dáte trochu barveného lýka a dozdobíte ho látkovými 

vajíčky a kvítky. Hotovo je za pár minut a náklady jsou také přijatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajíček: Na výrobu zajíčka potřebujete kromě sklenice jen kousek filcu na uši, 

permanentní fix na namalování obličeje a možná i trochu barvy na víčko, což není 

třeba, když je jednobarevné a bez firemních nápisů. Postup je velmi jednoduchý – z 

filcu vystřihněte tvar oušek, ideálně s jinak barevným vnitřkem. Pak obě vrstvy k 

sobě slepte tavnou pistolí nebo sešijte. Ouška pak dole zmáčkněte tak, aby se 

vytvořil sklad, kterým je přilepte tavnou pistolí na víčko sklenice. Pak už stačí jen 

domalovat obličejík a je hotovo.. 

Sklenice pro zajíčka: Zajíček je symbolem Velikonoc. No a čím byste ho doma 

nejlépe uctili? Jasně, že mrkví! Třeba tou, kterou vtipně zakomponujete do květinové 

aranže na stůl. 



              N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 

Protože víme, jak máte rádi vtipy na našich stránkách, přinesli jsme Vám pár 

velikonočních: 

 

O Velikonocích u Doležalových: „Rychle, pojď se podívat, mámo. Je tu synek 

toho zazobaného podnikatele z vedlejšího vchodu. Má s sebou samošlehací 

pomlázku a venku náklaďák s kontejnerem a velkou rukou na nadílku!” 

 

Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?” 

„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.” 

 

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?” 

„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...” 

 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní 

hlídka. K autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co 

ta pomlázka za volantem?” 

„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšupat...” 

 

„Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá paní o Velikonocích na policii, 

„ukradli mi přitom slepici.” 

 

Zdražení vajec se projeví i na letošní oslavě Velikonoc. V některých rodinách už 

začínají koledníkům prodávat vstupenky. 

 

„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička. 
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.” 

 

 

     Odkazy:     

 narodni-divadlo.cz 

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  

Profimedia.cz                                        

Www.seznam.cz 

http://www.profimedia.cz/

