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                                           DEN DĚTÍ 

                                    

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne 

dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má 

upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha 

zemích světa.  

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při 
založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za 
nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že 
důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben 
jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným 
svátkem.  

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé 
doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však 
nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San 
Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul 
shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost 
měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve 
stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. 
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu 
dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 
1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo 
ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první 
konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Den pro ochranu dětí se začal slavit rok 
po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a 
postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem 
Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala 
toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června. V roce 
1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči 
o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na 
toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (anglicky). Cílem 
vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší 
obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých 
podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným 

shromážděním OSN bylo všem státům 
doporučeno, aby oslavovaly děti ve 
stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. 
listopad, a to proto, že v tento den v roce 
1 9 5 9  V a l n é  s h r o m á ž d ě n í 
OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a 
ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu 
o právech dítěte. Některé státy si i 
přesto ponechaly datum oslav na 
začátku června, jiné státy datum oslav 
přesunuly na listopad podle doporučení 
OSN a některé státy si ponechaly 
červnové datum a přijaly také oslavy dětí 
v listopadu. 

        Slávka Jeništová, Karolína Vávrová 
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                      DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 
Tentokrát jsme za krásným divadelním představením nemuseli ani jezdit 

do Pardubic. Připravili nám ho členové divadelních kroužků přímo na naší 
škole!  V úterý 14. června jsme mohli vidět v Orlovně hned tři inscenace. Soubor 
z 1. stupně si připravil ve svém programu dvě pohádky: španělskou - Jak Guifa 
poplatil dluhy; maďarskou - O mouše, která spadla do krajáče mléka.  

                                                       V podání herců z 2. stupně jsme pak  
                                                       zhlédli úpravu hry Oscara Wilda  

Strašidlo                            

    

 

 

 

                    

 

. 

                           

   Strašidlo canterwillské. Všichni jsme se 

výtečně bavili a hercům pod vedením    

p. uč. Jany Hrubé k jejich výkonům bla-

hopřejeme.                               redakce 



                                                

                                    ZÁVĚREČNÝ KONCERT  

 

Již tradiční závěrečný koncert našich pěveckých sborů se konal v Orlovně ve středu 8. 

června. Nejdříve proběhl dopoledne, kdy si vystoupení malých i větších zpěváků mohli 

poslechnout především jejich spolužáci a páni učitelé. Odpoledne již Orlovnu zaplnili 

rodiče, babičky, dědečkové a další rodinní příslušníci. Mohli si poslechnout repertoár 

všech tří pěveckých sborů - Žluťásků pod vedením p.uč. Lenky Kvapilové, Prosečánku 

pod vedením p.uč. Dagmar Smělé a Červánku pod vedením p.uč. Jany Pavlovičové. Na 

hudební nástroje doprovázely p. Kristýna Řebíčková, sl. Michaela Ondráčková, sl. 

Markéta Chadimová a Eliška Bartošová. Všechny sbory předvedly to nejlepší, co za 

školní rok nacvičily, a byly odměněny zaslouženým potleskem od početného 

obecenstva.                                             redakce 

 

                                                       



                             

                                               SKUTEČSKÝ SLAVÍK        
 
      V měsíci červnu se již tradičně naši sólisté účastní pěvecké soutěže 

Skutečský slavík Ani letos tomu nebylo jinak. V pondělí 13. června se z naší 

školy vypravilo na tuto soutěž 

vypravilo hned 10 zpěváků. Na této 

soutěži  bývá j iž t radičně  

konkurence veliká, soutěží zde 

nejen děti z Pardubického kraje, 

ale i z dalších krajů republiky. 

Přesto se zde  našim zpěváčkům 

moc hezky zpívalo a jejich výkony 

si zaslouží pochvalu.  

 

                                                                              

A jak jsme dopadli? 

 

1. místo: Jan Zelinka 

2. místo: Sabina Křiklavová, Leona Křiklavová, Aděla Stodolová, Nina             

Sodomková, Adéla Jetmarová, Katka Stodolová, Veronika Zachová  

3. místo: Zuzana Roušarová, Tereza Vášková 

K pěkným výkonům našich sólistů samozřejmě přispěl i hudební doprovod. 

Děkujeme p. Kristýně Řebíčkové,  sl. Michaele Ondráčkové a Barboře 

Lněničkové, které vše se zpěváčky 

pilně nacvičily  a svým citlivým  

přístupem jejich výkony podpořily. 

 

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme 

jak zpěvákům, tak těm, kteří jim s 

nácvikem pomáhali . 

 

                                   redakce                                                                                                   

   



                                   

                         PROJEKT ,,OCHRANA ČLOVĚKA  

                       ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“ 

 
V pondělí  27. června 2016 proběhlo na naší škole praktické cvičení "Ochrana člověka 
za mimořádných událostí". Jako každý rok i letos připravili vycházející žáci pro své 
mladší spolužáky z 5. až 8. třídy celou řadu zajímavých úkolů. Děti si mohly například 
vyzkoušet ošetření zraněného, volání tísňové linky, orientaci v terénu pomocí busoly, 
jak se chovat v zamořeném prostoru a co si s sebou vzít při evakuaci. Samozřejmě 
plnily celou řadu dalších sportovně branných úkolů, které se jim mohou v životě hodit.  
Přítomni byli i místní hasiči z SDH Proseč, kteří dětem zasvěceně vyprávěli o své 
činnosti a předvedli jim své vybavení a techniku. Chceme jim touto cestou poděkovat 
za jejich ochotu a vstřícnost.  
Společně jsme strávili příjemné a poučné dopoledne. 
             
                 Mgr. Zdeněk Pecina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   JÍME ZDRAVĚ??? 
 
Dnešní část by se měla jmenovat Pijeme zdravě? A důležitá otázka - pijeme dostatečně?  
 
LÉTO POTŘEBUJE PITÍ! 
Okurka i citron jsou nuda. Vodu si můžete ochutit mnohem zajímavěji. 
Poradíme vám, jak z obyčejné kohoutkové rychle a snadno vyčarovat zábavné 
pití. 
Zlaté pravidlo pro letní přísun tekutin zní bez cukru, bez bublinek a bez umělých 
přísad. Alkohol, káva nebo černý čaj se nepočítají. Neperlivá voda je ze zdravotního 
pohledu nejideálnější. 
Bazalka a nakrájené jahody – Voňavá bazalka bude se sladkými vyzrálými jahodami 
neodolatelná.  
Nasekaná máta, lžička medu a plátek citronu – Tuto skvělou kombinaci si 
nemusíme nechávat jen na podzim. Dobře funguje i v létě a s ledem je báječně 
osvěžující.  
Exotická citronová tráva s malinami a kostkami žlutého melounu – Citronová 
tráva má nakyslou trpkou chuť podobnou citronu. Její dlouhé stonky budou v karafě s 
vodou vypadat velmi pěkně. Zalijte je s malinami a melounem a dejte přes noc 
louhovat do ledničky. Zintenzivní to chuť i vůni.  
Mandarinky místo ledu – Zamrazte vyloupané mandarinky rozdělené na jednotlivé 
dílky. Vodu tím zároveň dochutíte i ochladíte. Podobně můžete použít i mrazené 
maliny.  
Pestrobarevný citrusový mix – Citrusy jsou na ochucení vody ideální. Nezůstávejte 
ale jen u citronů. Přidejte k nim další druhy s různě barevnou kůrou – zelené limety, 
drobné kumkvaty, pomeranče a namíchejte si do džbánku pestrou směs.  
Ochucený led – Tohle pití budou milovat děti. Maliny, rybíz nebo borůvky nasypejte 
do tvořítek s vodou a dejte přes noc zamrazit. Můžete použít větší ovoce nakrájené na 
kostky nebo plátky, případně vodu dochutit citronem a přisladit.  
Voda s polodrahokamy – Vyzkoušejte a nemusíte ani věřit v zázračné schopnosti 
vzácných kamenů. Vypadá to velmi efektně a dekorativně. Jednoduše dejte na dno 
karafy s vodou pár růženínů, achátů a jiných barevných polodrahokamů, které běžně 
seženete za pár korun, a je hotovo.  
Pitný režim je oblíbené letní zaklínadlo. Není divu. V teplém počasí potřebuje 
náš organismus, abychom se mu postarali o přísun 40 ml tekutin na kilogram 
tělesné hmotnosti. Jinak začne váznout látková výměna a začneme se cítit 
malátní a unavení. Je prokázáno, že mírná dehydratace nás v chladném počasí 
nemusí nijak ovlivnit. Ovšem v horku se zhoršení výsledků dostaví mnohem 
rychleji. 

         Michaela Oherová, Aneta Pospíšilová 



           I v měsíci červnu jsme samozřejmě sportovali a účastnili se několika akcí. 
Můžete se na ně podívat: 

 
 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            KRAJSKÉ KOLO OVOV  1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               FOTBALOVÝ TURNAJ  22.6.             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     SPORTOVNÍ DEN PRO 1. STUPEŇ   24. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                     

                       MEMORIÁL KARLA KNĚZE - LEŽÁKY 24. 6. 
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                                       REBELOVÉ 

 
V letošním školním roce jsme na muzikálu pracovali celá devátá třída. Vybrali 

jsme si muzikál Rebelové. 

 
Rebelové je český filmový muzikál Filipa Renče, který se odehrává v 

českém pohraničí v červnu až srpnu roku 1968. Romantický písničkový 

příběh byl natočen v roce 2000 a získal České lvy za kostýmy a zvuk. V 

půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví film zejména 

o jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny. Jedná se o 

příběh tří maturantek – Terezy, Buginy, Julči, a tří vojáků, uprchlíků z armády, 

chystajících se emigrovat – Šimona, Boba a Emana. 

Vojáci chtějí odjet do San Franciska, jsou však 

prozrazeni a příběh o velké lásce skončí jejím 

rozdělením. Tereza, její otec a jeho přítelkyně se 

odstěhují. Šimon skončí ve vězení.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

                          

                            Pátá                                                                         Měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gina                                             Dva roky jezdím bez nehod 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Š.š.š                                                Já budu chodit po špičkách 



 

 

 

 

 

                    

Oliver Twist                                                            Mně se líbí Bob 

 

 

 

 

 

 

 

             Hvězda na vrbě                                                 Náhrobní kámen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Stín katedrál                                                        San Francisco 

Doufáme, že se Vám naše prezentace Rebelů bude líbit stejně jako nám. Její 

zpracování nám dalo hodně práce, ale užili jsme si i spoustu legrace a určitě si 

vzpomeneme, kdykoliv uslyšíme nějakou píseň z tohoto muzikálu.            žáci 9. třídy 
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                      LOUČÍME SE: 

A opět je to tady, loučíme se s žáky 9. třídy a přejeme jim do života jen to 

nejlepší... 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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