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                        NA PLANETĚ LEGO 

 

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. proběhl již třetí ročník výstavy Planeta Lego, tentokrát s 
podtextem návrat na Zemi. Výstavu uspořádal kroužek technických dovedností 
při ZŠ Proseč ve spolupráci a s podporou města Proseč. Letošní výstava se od 

předchozích ročníků 
lišila tím, že byla 
zaměřena tematicky. V 
oblasti Lega jsme se 
zaměřili na výrobky 
Lego Technic a 
modely Lego vlaků, 
druhá část výstavy byla 
p o s t a v e n a  v 
„retrostylu“ – zde byly 
vystaveny staré hračky, 
hry a modelové 
železnice z 60. a 70. let 
minulého století. 

Výstavy se zúčastnilo 
60 vystavovatelů, z 
toho 54 dětí a 6 

dospělých. Vystaveno bylo téměř 170 výrobků (asi 90 Lego a 80 hraček a 
ostatních). V průběhu výstavy bylo vybráno dobrovolné vstupné 1761 Kč, které 
bude použito na podporu další činnosti KTD. 

Letošní výstava pro nás měla velký význam v tom, že od prvotního nápadu, 
organizaci, přípravu i vlastní realizaci, služby, dozory, průvodcovskou činnost a 
další, byla výstava prací 
dětí - členů kroužku. 
Právě jim patří velký 
dík. 

V úterý 11. 4. se konalo 
slavnostní vyhodnocení 
výstavy, kterého se 
zúčastnil  s tarosta 
m ě s t a  B c .  J a n 
M a c h á č e k , 
místostarosta pan 
Miloslav Hurych a 
ředitel základní školy 
Mgr. Josef Roušar. 
Všichni zúčastnění 
obdrželi od zástupců 
města věcnou cenu a 
členové KTD krásný věcný dar – velkou stavebnici těžebního rypadla Lego 
Technic. 

Na závěr chceme poděkovat všem vystavovatelům, vedení základní školy, městu 
Proseč za sponzorskou podporu a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na organizaci, přípravě a celém průběhu realizace výstavy. 
 
                                                                              Mgr. Pavel Stodola a kolektiv KTD 



                                      CHRUDIM ZPÍVÁ 
 
V pondělí 3. dubna nebylo v Chrudimi počasí přímo ukázkové, ovšem dá se říci, že 

zpěváčkům, kteří sem přijeli, tu pršelo štěstí. Ve dnech 3. a 4. dubna se v chrudimském 

muzeu konala Regionální přehlídka dětských pěveckých sborů. Sjelo se sem 641 

zpěváčků sdružených ve 22 sborech. Oba dny tu zněly písně lidové, klasické, ale i 

populární. Dle slov poroty byly zúčastněné sbory na tak vysoké úrovni, že jim nebylo 

téměř co vytknout. Podle toho vypadalo i závěrečné hodnocení – až na jeden se 

všechny sbory umístily ve stříbrném nebo zlatém pásmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I my jsme byli moc rádi, že jsme splnili tato vysoká kritéria a z našeho ocenění máme 

velikou radost. Červánek si přivezl diplom za stříbrné pásmo, Prosečánek dokonce za 

zlaté.  Zvláštní  ocenění získala i p. Kristýna Řebíčková za klavírní doprovod. 

Z úspěchu máme velikou radost, pochvala a poděkování patří všem zpěváčkům, 

hudebnímu doprovodu, sbormistrům a Vám všem, kteří jste nám drželi palce.          

                                                                                                         Prosečánek a Červánek 



.  

                                  HUČÁK 

 
 Dne 25. dubna jsme se zúčastnili exkurze v malé vodní elektrárně Hučák 
v Hradci Králové.   
Celá exkurze byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho o obnovitelných 
zdrojích energie. Viděli jsme také názornou ukázku přečerpávaní vody.  
Děkujeme paní průvodkyni za poskytnuté informace.  
Celý výlet se nám moc líbil. 
                   Eliška Bartošová 
                   Veronika Uhrová 
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                             VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH 
 
Velikonoční příběh nám napsali tentokrát třeťáci. A aby to neměli tak jednoduché, 
paní učitelka jim zadala  společný začátek, na který museli své vypravování navázat:: 
 

 
Na velikonoční pondělí si Katka přichystala pro koledníky malovaná vajíčka, 
perníky a cukroví. Ráno se brzy probudila, umyla, oblékla a čekala první 
klukovskou návštěvu. Chodila od okna k oknu, ale nikdo nepřicházel… 
 
 
 
 
 
 
 
Čekala a čekala. Ručička na hodinách se pomalu blížila k půl desáté. Nikdo 
nepřicházel a po chvilce: ,, Crr, crr!“  Konečně! Katce se zatajil radostí dech a 
šla otevřít. Byli to koledníci! Nakonec přišlo tolik koledníků, že nezbylo ani 
jedno vajíčko.  
                                                                                          
                                                                                              Nicol Sladkovská 

                                                                   
 

Katka čekala do půl jedenácté, ale pak jí došla trpělivost. Schovala vajíčka, 
perníčky a cukroví a šla si sednout na postel a koukla se do kalendáře, kdo má 
dneska svátek. A vtom si všimla! Vždyť je dnes neděle, koledníci mají přijít až 
zítra! To jsem ale trdlo! 
    
                                                                                                    Ida Klímová 
 
 
Nakonec zjistila, že jsou čtyři hodiny ráno. Tak si šla ještě schrupnout. Pak jí 
ráno přišlo vymrskat hodně kluků. Bylo jich tolik, že musela namalovat ještě 20 
vajec. A nakonec to dobře dopadlo. 
                                                                                                     

                                                                                               Jára Šlégr 

                                                                                              

Tak čekala ve svém pokoji. Hrála si s panenkami.  A najednou uslyšela zvonek. 

V duchu si říkala : ,,Kdo by to mohl být ?“ Tak se šla podívat z okna. A co to? 

Vidí asi tak šest kluku Rychle běžela ke dveřím a opravdu! Šest kluků! Všech 

šest  kluků se hrnulo do místnosti  a říkali koledu. Nabídla jim vajíčka a cukroví 

a  také perníčky.  

                                                                                      Míša Talachová 

 
 Pak v 11:00 hodin přišli koledníci jeden za druhým. Katce už docházela vajíčka, 
perníčky a cukroví. Byla už tolik vymrskaná a brečela. Už nechtěla, aby chodili. 
Tak zamkla dveře. Ale to nepomohlo. Tak zamkla a už nikomu neotevírala. Už 
chtěla, aby bylo úterý. Konečně byl večer a Katka šla spát. 
                                                                                        Andrea Lacmanová 



                                      

                                 PROSEČSKÁ HVĚZDA 

V měsíci dubnu  proběhl již 18.  ročník pěvecké soutěže Prosečská hvězda. Ze školního 

kola postoupilo do finále 21 soutěžících ze ZŠ Proseč a 4 ze ZŠ Perálec. Finále se 

uskutečnilo v Orlovně v pátek  21. dubna. Početné obecenstvo si mohlo vyslechnout 

krásné písně v podání malých i větších sólistů. Vše hodnotila odborná porota, která 

spravedlivě stanovila pořadí v  jednotlivých kategoriích. Ke zdařilým vystoupením 

přispěl i hudební doprovod v podání p. Kristýny Řebíčkové a Marie Zelenkové. 

 

1. místo: Zuzana Poslušná – 2. tř. 

              Petr Herynek  - 3. tř. 

              Dan Kosáček- 4. tř. ZŠ Perálec 

              Alžběta Dvořáková – 5. tř. ZŠ Perálec 

              Michaela Hledíková – 5. tř. ZŠ Perálec 

              Patricie Giňová – 6. tř. 

              Eliška Lehká – 6. tř. 

              Kateřina Stodolová – 9. tř. 

2. místo: Simona Marková – 1. tř. 

              Aneta Skalníková – 1. tř. 

              Simona Matějková – 1. tř. 

              Štěpán Hromádka  - 3. tř. 

              Kristýna Kohoutková – 4. tř. 

              Zuzana Roušarová – 4. tř. 

              Alena Zavadilová – 5. tř. ZŠ Perálec 

              Adéla Stodolová – 6. tř. 

              Adéla Jetmarová – 7. tř. 

3. místo: Nicole Sladkovská – 3. tř. 

              Adéla Zelinková – 3. tř. 

              Natálie Fridrichová, Veronika Marková – 5. tř. 

              Nina Sodomková – 6. tř. 

              Tereza Kopecká – 8. tř.   



                                                       



                                EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

   
Na 5. dubna 2017 jsme se těšili, protože byl náš oblíbený projektový den. Kolektivy tříd 
si na přelomu ledna a února vybraly témata, se kterými dnes seznámily své spolužáky a 
učitele.  
Jak žáci vybírali?    6. A    Papír     6.B   Dřevo 
      7. tř.  Stavební hmoty a materiály 8.tř.  Automobilový průmysl 
      9. A    Plasty     9.B   Chemický průmysl 
Byly připraveny prezentace témat, hádanky, křížovky, přesmyčky, zkoušky praktických 

dovedností, a jiné.  
Z papíru se báječně skládá, dá se vyrobit papír 
ruční. U dřeva se šesťáci mimo jiné věnovali 
některým firmám z Proseče, které s ním pracují, 
nabídli práci s kladívkem a hřebíky, protože tu 
zvládnout, to se hodí i děvčatům.  
 
Seznámit se 
s tím, co se 
týká 
případné 
stavby 

domu, to se také může v budoucnosti hodit, i 
když se stále vyvíjí nové postupy. 
 
Auto, to je přání snad každého kluka i děvčete.  

 
Znát 
značky, vliv aut na život kolem nás, o to šlo 
osmákům.  
 
Vybrali jako ukázky pěkné modely. 
Plasty, tak s těmi se rozhodně potkáváme každý 
den.  Žáci 9. A nás velmi zajímavou formou 
provedli jejich problematikou a zjišťovali, jak 
s nimi 
zacházíme. 
Jejich 

kolegové z B. třídy nás provedli problematikou 
chemického průmyslu. předvedli jednoduché 
pokusy.  
 
Celý den byl zajímavý. A byli s námi také páťáci, 
protože příští školní rok budou i oni součástí 
kolektivu, který bude aktivně prožívat tento den. 
Snad se jim, ale i všem ostatním, kteří naše 
stanoviště navštívili, den líbil.  
A věřte, že tímto naše ekologické chování nekončí. 
                                                Blanka Stodolová 
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                        ČARODĚJNICE V DOBĚ LEDOVÉ   

V pátek 28. dubna se v naší škole uskutečnil slet čarodějnic, i přes ztížené podmínky, 
jelikož přistávací a odletová plocha se ocitly pod sněhem! Prostě Mikuláš s čerty mohli 
jen tiše závidět, když oni chodili, tak sníh nebyl... 

Nejprve se ,,čarodky“ rozlétly po druhém stupni a poté se v tichosti vydaly na první 
stupeň, kde si připravily program pro děti od první do páté třídy. Žáčky zde čekalo pět 
stanovišť , kde měli vyrobit například kouzelnou hůlku, připravit lektvar,  absolvovali 
věštění z ruky  a  kouzelné lahve. Všem se připravený program moc líbil. 

                                              Za všechny kolegyně Slávka Jeništová  a Kája Vávrová 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

                                           ZÁJEZD DO VÍDNĚ 

 

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 jsme byli ve Vídni. V 5:00 hodin ráno jsme odjížděli od 
školy. Jel s námi pan průvodce Dušan Slovák, který učí v Chocni chemii. 

Do Vídně jsme jeli 4 hodiny. Naše první 
zastávka byla v Mikulově na čerpací 
stanici. Jeli jsme přes hranice do 
Rakouska. Autobus zastavil před zámkem 
Schönbrunn. Šli jsme se podívat na zámek 
a tam jsme se vyfotili. 

Od zámku jsme 
šli do ZOO. A 
měli jsme první 
rozchod. ZOO 
byla moc pěkná a 

zvířátka také. Potom jsme šli po historických 
památkách - např.: socha Marie Terezie, Hofburg, 
opera atd. Dále jsme byli nakupovat suvenýry a 
Mozartovy koule. 

Potom jsme šli do Prateru (pouť). Byly tam různé 
atrakce např.: ruské kolo, horská dráha, strašidelný 
hrad... 

V 17:00 hodin jsme odjížděli z Vídně domů.  

Po cestě jsme viděli řeku Dunaj, v Brně nejvyšší budovu AZ Tower, která měří 
111 metrů. Ve 21:30 hodin jsme dorazili unaveni do Proseče. 

Celý zájezd se nám moc líbil. 

                                  

                                                                   Tereza Netková, Petra Kynclová 
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VÍDEŇ - NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT 

Vídeň byla opravdu šestkrát po sobě zvolena nejlepším místem pro život podle konzultantské 

společnosti Mercer. Nemusíte se ale do Vídně nutně stěhovat, abyste si ji mohli užít. 

Do Vídně to určitě má spousta z nás co by příslovečným kamenem dohodil. Poměrně dobrá 
dostupnost rakouského hlavního města rozhodně ale nijak nesnižuje jeho kvality – Vídeň je 
mnohem víc, než jen vánoční trhy, klasická hudba a Mozartovy koule.      Schönbrunn je 
působivým barokním komplexem, bývalá letní residence císařské rodiny a památka světového 
dědictví UNESCO. Toulejte se v nádherných zahradách, kochejte se impozantní architekturou 
nebo prozkoumejte místní Irrgarten, neboli labyrint. Pokud máte v oblibě ZOO, určitě si 
nenechte ujít právě tu vídeňskou, která je nejstarší zoologickou zahradou v Evropě.  

Katedrála svatého Štěpána (Stephansdom) je velmi významnou gotickou památkou a jednou 
z ikon města. Katedrála vystavěná v gotickém stylu nabízí dnešním návštěvníkům možnost 
nechat se vyvézt výtahem na věž a prohlédnout si tak město z ptačí perspektivy. Prater  
Starodávný lunapark s proslulým ruským kolem je vůbec nejlepším důvodem k cestě na východ 
od Dunajského kanálu.  

Opera: Vídeň se pyšní jedním z nejlepších operních domů na světě a navíc nejvíce 
demokratickým, neboť zde lístek na stání koupíte již za 2 eura.  

          

C 

E 

S 

T 

O 

M 

Á 

N 

I 

E 



                           JEZDÍME DO DIVADLA 

 

Do divadla jezdíme s našimi žáky pravidelně. Tentokrát se skupina žáků zúčastnila 
německého představení. 

  Představení v německém jazyce se uskutečnilo v podání německého 
profesionálního  herce Maxe Mauera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 31. 3. jsme s paní učitelkou Tobiášovou vyrazili do Pardubic na 
německé představení. Po příjezdu jsme šli směrem ke konzervatoři.  

 

Představení se konalo v malém sále. Měli jsme výhodu, že jsme seděli hned v 
první řadě. 

Hrála se celkem tři představení: Malá mořská víla, Pasáček vepřů, Zimní 
královna. Nejvíce se mi líbila Pyšná princezna. Uběhlo to strašně rychle, ale 
byla to zábava. Po vystoupení jsme měli rozchod. Po rozchodu jsme jeli do 
školy.                                                                                
                                                                                                        Kristýna Mrvišová 

   
 
 



                           VÝCHODOČESKÉ DIVADLO 

 

Ve středu 24. května se zúčastníme  v Pardubicích abonentního představení Kráska a 

zvíře. Toto představení bylo zvoleno jako nejlepší představení roku 2016, takže už se 

moc těšíme. 

 

Tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu a zázraku lásky s hudbou a písněmi 

úspěšného zpěváka a skladatele Michala Hrůzy.  

 

Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník František Hrubín poetický 

text, který se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Proslulé, téměř 

hororové téma je dobře známé i ze slavných filmových zpracování. 

 

Zchudlý Kupec utrhne růži v tajemné 

zahradě, která patří Zvířeti. A Zvíře si to 

nenechá líbit, dokonce vyhrožuje Kupci 

smrtí. Kdyby se však jedna z jeho dcer 

obětovala, zachránila by tatínkovi život. 

Kupcovy dcery Málinka a Gábinka jsou 

marnivé a závistivé, na otci jim nezáleží, 

jediná Kráska ho opravdu miluje, a proto 

bez váhání odejde do zahrady, kde se 

potkává se Zvířetem, netvorem s lidským 

hlasem. Zvíře se do Krásky zamiluje a láska v něm probouzí člověka. Postupně 

na sebe bere lidskou podobu, zároveň však cítí osamění a blížící se konec. A v 

Krásce také roste neznámý krásný cit, který sílí… 

                                                                                     Lada Zindulková, Tereza Kopecká 

 



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

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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