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                    NA NÁVŠTĚVĚ  V PRVNÍ TŘÍDĚ 

Jako každým rokem je i naší milou povinností přivítat na našich stránkách nové 

prvňáčky. Byli jsme zvědaví, co se o nich dozvíme od jejich paní učitelky Hany 

Lacmanové: 

Do první třídy letos nastoupilo 21 žáčků. Děvčat je 12 a chlapců 9. Děti jsou 

šikovné, zvídavé. A co už umíme? Z písmenek M, A složit a přečíst slabiku a 

první slovo  MÁMA. Všichni výborně počítáme do 5, umíme spoustu říkanek a 

písniček. Přejeme si, ať nám chuť do učení a poznávání nového vydrží co 

nejdéle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A k tomuto přání se samozřejmě připojujeme i my z redakce. Tak milí prvňáčci, Vám i 

Vaší paní učitelce jen samé slunečné dny, a to i ty podzimní a zimní! 

                                                                                                             vaše redakce 



                 

                      REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV  BRNO 

 

Ve dnech  7. 9. - 9. 9. 2017 se v Brně uskutečnilo 8. republikové finále odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů.  

 
Z naší školy se do tohoto  finále 
probojovali  Jaromír Síla a Václav 
Beránek.  
V krásném prostředí stadionu VÚT 
Brno se po dva dny rozpoutaly 
nelítostné boje na sportovních 
kolbištích, ale proběhla také setkání 
přátel, která tady byla navázána třebas 
už před více lety.  
Závodům přihlíželo také řada bývalých 
olympioniků a mistrů světa – např. 
hokejista František Pospíšil, gymnasta 
Jiří Tabák, lyžařka Květa Jeriová-
Pecková, atletka Taťána Kocembová a 

mnoho dalších. 
Po slavnostním nástupu, kde závodníci vytvořili na 
ploše symbol olympijských kruhů a všechny 
pozdravili oficiální hosté – předseda senátu Štěch, 
představitelé Brna, VÚT, armády a policie, začaly 
boje v prvních disciplínách – shybech na šikmé 
lavičce, klicích  a skoku přes švihadlo po dobu 2 
minut, hod medicinbalem přes hlavu a trojskok 
z místa.   
 Po prvním dnu byl Jaromír na průběžném  5. místě 
v kategorii žáků ročníku 2005. Vašek v nejpočetněji 
obsazené kategorii ročníku 2003 uzavíral 1. třetinu 
startujících. 
 Druhý den absolvovali závodníci běh na 60 metrů, 
skok daleký, lehy sedy, hod míčkem a běh na 1000 
metrů.  
Naši atleti se posouvali  pořadím stále výše.  
Před hodem míčkem figuroval Jaromír na 2. místě 
pořadí. Hod míčkem se však moc nepovedl, a tak i 
přes výborný výkon v běhu na 1000 m skončil 
v konečném pořadí na 4. místě.  

Václav nepokazil žádnou 
disciplínu a v konečném pořadí 
skončil na konečném 71. místě 
z dvou set padesáti závodníků. 
 
Soutěžení po oba dny je 
nesmírně náročné a vyžaduje od 
každého závodníka maximální 
nasazení.  
 
Moc děkujeme oběma našim 
reprezentantům za sportovní i 
společenskou reprezentaci. 

 
   
      
               Mgr. Jan Stodola 
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                                     GO PROGRAM 

       
Ve dnech  6. - 8. 9.  se naše 6. třida zúčastnila GO programu na Táboře 
Barrandov v  Miřetíně. Cestou pěšky jsme hráli hry. Když jsme dorazili do 

tábora, tak jsme se hned ubytovali do 
chatek a pak nás čekal oběd. Potom   
jsme  mohli  hrát hry, třeba si zahrát 
fotbal nebo si malovat.  
Poté jsme dostali menší svačinku a pak 
jsme hráli společnou hru. Poté jsme si 
udělali táboráček a opékali si špekáčky. 
Ani to ale nebyl konec našich aktivit, 
ještě nás čekala noční hra! Tu jsme si 
bezvadně užili.  
Další den nás čekal bohatý program, 
například komunikativní kroužek s paní 
učitelkou Mrkosovou a s paní 

psycholožkou Košňarovou.  
Poté bylo volno a pak nás čekal oběd. 
Další zajímavé činnosti nás čekaly hned 
potom. Pan učitel Košňar a pan školník 
Vanžura pro nás připravili lanovou 
dráhu, na které jsme si mohli vyzkoušet 
nejen svoji zručnost, ale i statečnost a 
hlavně schopnost spolupracovat s 
ostatními. Při večeři nám naše paní 
učitelka oznámila, že nás opustí, protože 
ji nebylo moc dobře. Potom jsme měli 
ještě noční hru, a tak ten den skončil. 
Druhý den ráno se už jen uklízelo a pak  
jsme se vydali na zpáteční cestu do školy. Celý pobyt jsme si moc užili.  
                       
                                                                            Veronika Drahošová a Ondřej Trynkl 



   

                                          BĚH LESNÍ KRAJINOU 
 

V pátek 8.9. se na prvním stupni konal tradiční Závod lesní krajinou. Menší děti 

plnily na kratší trase rozličné úkoly na stanovištích. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci 

museli na delší trati prokázat nejen 

rychlost běhu, ale i postřeh při 

hledání ukrytých razítek. Do cíle 

doběhli všichni v pořádku, i počasí 

nám přálo, takže jsme den prožili 

v dobré náladě. 
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               SKUTEČSKÝ SLAVÍK - KONCERT VÍTĚZŮ 

Jak jsme Vás již informovali v červnovém vydání Šotka,  naši sólisté se zúčastnili 

pěvecké soutěže Skutečský slavík.  

V pondělí 12. června se z naší školy vypravilo na tuto soutěž 7 zpěváků. ,,Utkali“ se v 

konkurenci  117 soutěžních vystoupení, která byla 

rozdělena do 9 kategorií. I našim zpěváčkům se zde  

moc hezky zpívalo a jejich výkony byly oceněny 

odbornou porotou. 

Nejlépe z našich zpěváčků dopadli Jan Zelinka a 

Patricie Giňová, kteří nejenže si vyzpívali 1. místo, 

ale dokonce i postup na Koncert vítězů. 

 Ten se uskutečnil v úterý 26. září 2017 ve velkém 

sále Kulturního klubu ve Skutči.  Vystoupilo zde 23 

účinkujících. Soutěžící zde měli jedinečnou 

možnost  zazpívat si 

na velkém pódiu za 

doprovodu 

profesionální kapely 

Sto zvířat. 

Celovečerní program 

skvěle moderovala Linda Finková, která svými vtipnými 

vstupy a komentáři pomáhala vystupujícím zbavit se 

trémy a připravit je na jejich vystoupení před plným 

sálem. Celkově se koncert moc vydařil, výkony zpěváků 

se snad ani nedaly označit slovem amatérské.  

Prostě -  byli jsme moc rádi, že jsme se této události 

mohli zúčastnit, a za to ještě jednou Honzovi a Patricii 

děkujeme.                                                          redakce 



                                                                                                                            

                           JIČÍN - FESTIVAL POHÁDKY 

 
Tento pohádkový festival každoročně přiláká do Jičína velké množství návštěvníků, na 
loňský ročník, který byl věnovaný takzvanému novému cirkusu, přišlo a přijelo zhruba 
65.000 dětí a dospělých. Letošní 
ročník – již 27. – začal ve středu 13. 
září pohádkovým průvodem a potrvá 
do neděle 17. září.  
Festival má pro letošek podtitul Český 
rok aneb tradice tradičně i netradičně, 
nabízí až do neděle hudební a 
divadelní vystoupení či tvůrčí dílny. 
Jak z názvu vyplývá, budou se slavit 
tradice a připomene se i čtvero 
ročních období, protože jednotlivá 
místa představují jednotlivá období 
roku. Na nádvoří jičínského zámku 
tak panuje zima, léto je zastoupené v 
zámeckém parku, podzim na náměstí 
Svobody a jaro ve farní zahradě.   
Na Valdštejnově náměstí jsou pro návštěvníky připravené dílny ve stylu staročeské 

vesničky s Maruškou a dvanácti 
měsíčky, dětem nabízejí 
možnost poznávat jednotlivé 
měsíce v roce či pomalovat 
chaloupku.  
Nachystané jsou také různé 
rukodělné dílny zaměřené třeba 
na výrobu tiskátek z brambor 
nebo na zdobení perníčků. V 
zámeckém parku si můžete 
vyzkoušet letní skautský tábor 
na vlastní kůži, zahrát si typické 
letní sporty, zaskákat si na 
trampolínách, zacvrnkat si 
kuličky. Vyrobit si můžete 
slaměné figurky nebo některý z 

řady lektvarů, například lektvar lásky, odpuštění či zapomnění.  
 
I my se pravidelně účastníme 
tohoto festivalu s našimi 
pěveckými sbory. V letošním 
roce si Prosečánek a Červánek 
zazpíval na pódiu v zámecké 
zahradě. Každoročně 
oceňujeme, že zde mají pro nás 
vše perfektně připraveno, 
pódium, nazvučení atd.. I letos 
se nám tu bezvadně 
vystupovalo. Jediné, co bohužel 
pořadatelé zajistit nemohou, je 
počasí, takže jsme trochu 
zmokli, ale to nám na dobré 
náladě neubralo. Výlet se nám 
moc líbil a jsme rádi, že jsme se 
do Jičína mohli podívat. 
                                                            za Prosečánek a Červánek    Nela Doležalová                        



        
                LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE  
                                  aneb  
   JAK DODRŽUJEME ČESKÉ TRADICE 
 
K napsání této dvojstránky jsme se inspirovali právě v Jičíně, kde byl tomuto tématu 

věnován letošní ročník festivalu. Tak jsme si tak říkali, co vlastně o našich tradicích víme. 
Zjistili jsme to i pro Vás: 

 
Tradice a obyčeje se často vázaly na běh Slunce a proměny přírody během 

roku, souvisely se zemědělstvím, které bylo pro drtivou většinu obyvatel hlavním 
zdrojem obživy. Církev dokázala starým zvykům vtisknout ráz křesťanského svátku. 
1. leden  - Nový rok.  Na Nový rok chodívali po domácnostech koledníci s přáním 
šťastného nového roku. Dostávali za to od lidí malou odměnu.  
6. leden - Tři Králové – původně církevní svátek, zjevení Páně. (Kašpar, Melichar, 
Baltazar ) 
2. únor - Hromnice.  Původně svíčka hromnička, která se zapalovala vždy při bouřce. 

Významná událost ze života Svaté rodiny – Josef a 
Marie přivezli svého syna Ježíše do jeruzalemského 
chrámu, aby ho zasvětili bohu. 
Symbol – světlo = dobro (tma 
= zlo) 
Únor - Masopust.  Lidový 
společenský obyčej, svátek s 
tancem, často v maskách, s 
množstvím jídla a pití. Milovaly 
jej všechny vrstvy obyvatelstva 
Církvi se příliš tento svátek 
nelíbil. 
14. únor - Valentýn. Svátek 
zamilovaných. 

Valentýn – původně kněz, který oddával zamilované tajně proti vůli jejich rodičů. U nás 
se začal slavit poměrně nedávno. 
Únor – postní doba. Období kání, sebezpytování a rozjímání. Lidé se v této době 
dobrovolně vzdávají dobrého jídla, pití a různých radovánek, protože si připomínají 40 
dní, které Ježíš strávil na poušti. 
Březen - duben. Vynášení smrti a přinášení léta. Lidový zvyk, má původ v pohanských 
obřadech. Smrt představovala zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou. Proto ji 
symbolicky odnášeli a zbavovali se jí. Děvčata chodila 
po vsi s koledami a říkadly. Léto symbolizoval 
ozdobený stromek anebo loutka malého dítěte v 

peřince. 
Velikonoce. 
Patří k vrcholům církevních 
svátků zmrtvýchvstání Krista 
po jeho ukřižování. 
Oslavy také souvisejí s 
příchodem jara. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, to 
znamená, že každý rok je nutné je vypočítat podle předem 
stanovených tabulek. 
30. dubna / 1. května  - Filipojakubská noc. 

Zlé síly měly větší moc než kdy jindy v roce. Ochranné ohně, které se zapalovaly v 
podobě velikých hranic, působily proti zlým nadpřirozeným 
silám. 
1. květen  - Stavění tzv. májí / májek (strom ozdobený 
lidovými ozdobami, zasazený na vysokém kmeni). Jsou 
myšleny i jako Strážný duch obce.  
Musíme připomenout, že v tento den se slaví i Svátek práce. 
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Květen - červen . Letnice .  Zčásti lidový obyčej – jízdy králů, čištění studánek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Září – listopad.  Sklizeň. 
Vyvrcholení jarních a letních lidových obyčejů. 

Dobrá úroda a bohatá sklizeň byly jistotou, že v 
hojnosti a dostatku lidé přečkají zimu. 
Dožínky, dočesná, vinobraní. 
Pouť znamenala původně putování věřících na 
některé svaté místo (na poutním místě se pak 
konala mše). Po mši se pak poutníci věnovali 
zábavě – zašli do hospody nebo nakupovali na 
trhu. 
1. a 2. listopad. Svátek všech svatých a Památka 
všech zemřelých. 
Křesťanská víra věří ve vzmrtvýchvstání 
(posmrtný život). Na hrobech zesnulých se 

rozsvěcují svíčky, aby svítily na cestu duším zemřelých na onen svět. 
Říjen – listopad: 
Hody – konaly se obvykle v neděli, ale protáhlo se to často až na několik dní.  
Každá vesnice měla posvícení v jinou neděli, a tak to byl důvod k tomu, aby se známí a 
rodiny ze sousedních vesnic navzájem o hodech navštěvovali. 
Listopad – prosinec: 
Období čtyř týdnů před Štědrým dnem - Adventus – příchod. 
Věřící měli zachovat střídmost v jídle i pití a dodržovat zákaz tance. 
6. prosinec  - Mikuláš. 

V podvečer chodí od domu k domu Mikuláš a rozdává 
dětem dárky. Spolu s ním chodí čert a trestá nehodné děti. 
Mikuláš byl duchovní. Žil asi ve 3. nebo 4. století.  
Byl známý svou dobrotou a ochotou pomáhat chudým. 
24.12. – 26.12. 
Pro křesťany – oslava narození Božího syna 
Pro všechny – sváteční dny plné štěstí a rodinné pohody 
Štědrý den 
Boží hod vánoční 
Svátek svatého Štěpána 
31. prosinec  -  Silvestr 
Není ani lidovým ani církevním 
svátkem. 
Je to spíše společenská 
záležitost, oslava posledního dne 

v roce, také důvod bilancovat nad odcházejícím rokem a 
dávat si předsevzetí do roku nového. 
 
                          
                                                                   za redakci  
                                                    
                                                    Petra Kynclová, Tereza Netková   
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                       BAREVNÝ PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE                   

Na podzimu máme všichni  rádi  především jeho barevnost. A že se krásně vybarvil i v 

naší škole, to si můžete všimnou na nástěnkách a další výzdobě. 

                                                                                        Tereza Kopecká 

 

                                              



       

                          ROZHOVOR S PANEM ŠKOLNÍKEM 

Již ke konci školního roku se v naší škole vyskytl zvláštní jev - najednou jsme místo 

jednoho pana školníka měli dva! Brzy jsme pochopili, že se pan školník Miroslav 

Pavlovič chystá do důchodu - po téměř 30 letech v naší škole - a na jeho místo se 

zaučuje nový školník -  pan Aleš Vanžura. A  jelikož si to ani jeden z nich přes 

prázdniny nerozmyslel, máme nového pana školníka, kterého jsme hned pro  Vás 

vyzpovídali: 

Pocházíte z Proseče? 

Ne, pocházím z Pardubic. 

Kam jste chodil do školy? 

V Ohrazenicích, což je  z Pardubic kousek. 

Jak se Vám v naší škole líbí? 

Moc. ( tak doufáme, že se to nezmění– pozn. redakce) 

Kde jste pracoval předtím? 

Ve firmě Metapo, jezdil jsem do Poličky. 

A jací jsou podle Vás naši žáci? 

Zatím dobrý. (tak to se doufejme také nezmění) 

Máte rodinu? 

Samozřejmě, velkou – manželka Edita, která učí v MŠ, syn Jakub - 16 let - jezdí 

na střední školu do Chrudimi, syn Daniel je předškolák. 

Jaké máte koníčky? 

Radioamatérství, také jsem aktivním hasičem. 

Děkujeme za rozhovor. 

Také děkuji a přeji vašemu časopisu hodně čtenářů. 

My samozřejmě máme také přání, aby se novému panu školníkovi u nás nepřestalo 

líbit a bývalý pan školník aby si ve zdraví a pohodě užíval zaslouženého odpočinku. 

                                                             za redakci     Michal Čech a Ondřej Trynkl 
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                                     MÁME RÁDI ZVÍŘATA  

                                           aneb  

   NA EXKURZI V ZOO A V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 

Ve středu 27. září se žáci 7. ročníku doplněni o část 6. ročníku vydali na výlet do 

Prahy. Na tuto exkurzi jsme se moc těšili, protože nám pan učitel Jan Stodola  

slíbil bezvadný celodenní program. (A také nám slíbil krásné počasí, které prý 

pro nás objednal, ale tam jsme trochu pochybovali, že to vyjde).  

Z Proseče jsme vyjeli v 6.00. Cesta nám utekla 

rychle, i díky tomu, že nám pan řidič pustil film 

Anděl páně 2. Navíc pan řidič šikovně 

prokličkoval Prahou a vyhnul se kolonám, takže 

jsme po půl deváté již byli na místě - v pražské 

Tróji. Z parkoviště jsme se vydali hned do 

botanické zahrady, a sice do skleníku Fata 

Morgana. Zde jsme mohli obdivovat rostliny 

pocházející z různých klimatických pásů, fotili 

jsme si volně poletující cizokrajné motýly a my 

holky jsme se samozřejmě musely vyfotit mezi 

kytkami - jako kdyby to mělo být ,,kdo z koho“!  

Odtud jsme se 

vydali do ZOO. Pan učitel nám poradil, jak se 

zde máme orientovat - měli jsme s sebou i 

vytištěné plánky, také jsme se dozvěděli, kde 

se chutně a poměrně levně najíme. 

A pak už to bylo jen na nás -  vzhůru mezi naše 

zvířecí kamarády! Zde se potvrdilo to, co říkal 

pan učitel - že bude krásné počasí ( vrtalo nám 

hlavou, zda nemá v kabinetě křišťálovou kouli). Hlavní ale bylo, že to počasí 

vylákalo ven i zvířata a my jsme je mohli obdivovat v jejich výbězích. Času jsme 

zde měli dost, tak jsme si vše mohli v 

klidu projít a krásně si to zde užít. 

A protože nás obě navštívená místa 

nadchla, přidali jsme ještě pro Vás pár 

informací: 

Z o o  P r a h a  –  p l n ý m 

názvem Zoologická zahrada hl. m. 

Prahy – je zoologická zahrada v dolní 

části pražské Troje, otevřená 28. září 

1931.  

Jde o moderní zahradu, která ukazuje zvířata v podmínkách, které se co nejvíce 

blíží jejich přirozenému prostředí.  
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Troja
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931


Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a u některých vede 

jejich celosvětové plemenné knihy (nejznámější z nich je záchrana koně 

Převalského).  

V pražské zoo je chováno 4716 zvířat v 681 druzích. 

 V posledních letech se počet návštěvníků 

pohybuje nad hranicí 1 miliónu ročně, čímž se 

zoo stala nejnavštěvovanějším turistickým 

cílem v Česku. 

V roce 2007 byla prestižním časopisem Forbes 

Traveler zařazena mezi osm nejlepších zoo na 

světě. V roce 2015 se umístila na 4. místě na 

světě podle hodnocení serveru TripAdvisor. 

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic 
Botanické zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní 
stavba s neobvyklým esovitým 
půdorysem je zapuštěna do skalnatého 
terénu. Přirozeně členitého povrchu 
skály, která tvoří zadní stěnu skleníku, 
je zde důmyslně využito k terasovité 
výsadbě  ros t l in .  Vzniká  tak 
pozoruhodná expoziční plocha o 
rozloze cca 1750 metrů čtverečních, 
která svým originálním řešením činí z 
Faty Morgany evropský unikát. 
 

Za celý náš zájezd můžeme říci, že jsme byli exkurzí nadšení a všem doporučujeme si 

výlet na tato místa udělat. 

                                              Andrea Tulachová,  Lada Zindulková, Nina Sodomková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88_P%C5%99evalsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88_P%C5%99evalsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Forbes_Traveler&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Forbes_Traveler&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor


                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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