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                          PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ 
 
Mikuláš s anděly a čerty chodil v naší škole v pondělí 4. prosince. Tedy Mikuláš 
-  ona to vlastně byla Mikuláška - ale proč ne, vždyť máme rovnoprávnost a 
víme, že ženské se cpou do všeho odjakživa. Nejdříve čerti prošli celou školou a 
zjistili, jak se u nás věci mají. Ty nejhodnější děti byly dokonce schované pod 
učitelským stolkem, co kdyby se čerti spletli nebo se k ním donesly mylné 
informace!  Nadílka všude proběhla bez problémů, děti zazpívaly nebo 
přednášely básničky a obdržely sladkou odměnu. Jen ti zlobiví čerti byli k 
neudržení a když už nemohli nikoho odnést, tak nám alespoň ve třídách 
zmazali tabule. Po velké přestávce pak pokračoval program v tělocvičně a užili 
si ho všichni - i  čerti, i děti.  
Milí čerti, děkujeme a napřesrok zas přijďte! 
                                                                       Tereza Netková, Petra Kynclová  
 



                                         KONCERT 

                     DANIELA JUNA A JIŘÍHO KABÁTA 

  

V úterý 5.12. nám Mikuláš nadělil skvělý kulturní zážitek. Po roce k nám zavítali se 

svým koncertním vystoupením Daniel Jun a Jiří Kabát. V podání obou umělců jsme si 

vyslechli skladby G.F. Händela, ukázky z baletu Romeo a Julie od S. Prokofjeva, 

vlastní skladbu Jiřího Kabáta, písně G. Gershwina a filmovou melodii od E. 

Moricconiho. Vybrané skladby nám skutečně ,,káply do noty“, poslech byl navíc  

umocněn kvalitními hudebními nástroji a pěkným prostředím. Těšíme se, že za námi 

oba umělci zase příští rok přijedou a opět nás seznámí s dalšími krásnými skladbami. 

                                                                                                            redakce 

                                         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V pátek 8. prosince se pěvecký sbor Červánek vydal do Bratislavy, aby si zde zazpíval 

na adventních trzích v rámci Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby. Do 

Bratislavy jsme se velice těšili, proto se nám cesta zdála nekonečná. Hned po příjezdu 

jsme si rozdali své sborové oblečení a nástroje a vydali 

jsme se směrem do centra. Naše vystoupení se mělo 

konat na hlavním Hviezdoslavově náměstí, takže jsme 

byli veškerým předvánočním děním přímo obklopeni. 

Rychle jsme proběhli stánky a snažili se ukořistit jak 

něco pěkného, tak i něco dobrého. Vždyť čas nám tak 

rychle utíkal….  

Po 16. hodině jsme 

již byli připraveni 

u pódia a strojili se 

do našich nových 

pelerín a čepic, 

které jsme si 

mohli pořídit díky 

firmě Bohemia Steelmont s.r.o., jež nám na ně 

věnovala prostředky a šikovné maminky nám je 

pak ušily.  A jak jsme tyto nejen módní, ale 

hlavně hřejivé doplňky ocenili, když se nám 

během 45 minutového vystoupení z úst linuly 

nejen tóny, ale také pára! Po odchodu z pódia 

jsme zjistili, že navíc ještě i lije, takže jsme nové 

oblečení neplánovaně i pokřtili… Ještě jsme si 

poslechli sbory vystupující po nás a pak už 

honem do autobusu ohřát se a usušit.  

Výlet se nám líbil, ještě jednou děkujeme Míši Ondráčkové a Verči Lettlové, že nás 

skvěle doprovázely na klavír a flétnu, maminkám Petře Zindulkové, Majce Cachové, 

Žanetě Poslušné a Ludmile Schejbalové za to, že nám to tak slušelo, a SRPDŠ za 

finanční příspěvek.                                                                                     Červánek                                                                                                                                             
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28847865/bohemia-steelmont-sro/


  

                                         VÁNOČNÍ KONCERT 

Tradičně se každý rok  scházíme na vánočním koncertě našich pěveckých 

sborů. Nejinak tomu bylo i letos -  v pátek 15. prosince se sokolovna rozezněla 

našimi písněmi a koledami.  

Dopoledne se uskutečnil koncert pro žáky školy, kde si zpěváčci mohli vše 

vyzkoušet ,,nanečisto“.  V podvečer se sokolovna zcela zaplnila rodiči, 

prarodiči, kamarády a dalšími příznivci sborového zpěvu. 

Pásma všech pěveckých sborů - Žluťásků, Prosečánku i Červánku se moc líbila 

a sklidila zasloužený potlesk. Také technika bezvadně fungovala, takže vše bylo 

bezvadně nazvučeno. Pódium bylo krásně nazdobené, byla radost na něm 

vystupovat. Vše se tedy podařilo a koncert přispěl k vytvoření té správné 

předvánoční atmosféry. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci 

podíleli, patří velké poděkování. 

za pěvecké sbory Tereza Kopecká 
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                                          VÝLET KE HVĚZDÁM 

 
                     Dne 6. prosince 2017 se polovina 8. třídy, pár dětí ze 7. třídy a celá 6. třída 

zúčastnily zájezdu do Planetária a Muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Na cestu jsme se vydali 

asi v 8:20. Kolem 10:00 hodiny jsme dojeli do Hradce Králové. Chvíli jsme si postáli venku a 

čekali, než přijde paní učitelka Pešková, která nám 

ohlásila, že můžeme jít dovnitř. Dali jsme si věci do 

šatny a asi 10 minut jsme měli čas, tak jsme si prošli 

dolní část planetária. Po 10 minutách jsme následovali 

jinou školu, která tam byla s námi. Vešli jsme do sálu, 

kde nad 

námi  byl 

o b r o v s k ý 

strop. Sedli 

jsme si na 

sedačky a 

čekali jsme, 

než přijde 

p a n 

průvodce z 

p l ane tár ia . 

Asi hodinu a 

čtvrt jsme 

strávili v 

planetáriu a 

p r o m í t a l i 

nám tu, jak 

to vlastně ve 

v e s m í r u 

chodí. Poté jsme vyšli ven a čekali, než nás pán pustí 

do hvězdárny. Poté jsme vyšli nahoru a postavili jsme 

se do velkého kruhu kolem obrovského dalekohledu. 

Před odchodem  z hvězdárny jsme si mohli v suterénu 

něco koupit. Rozloučili jsme se s planetáriem a jeli do 

Muzea Dr. Emila Holuba. Tam jsme se nejdříve 

podívali na cca 10 minutový film o Dr. Emilu Holubovi. Poté jsme si vše sami prošli.  Mohli 

jsme si zde vyzkoušet i různé testy. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu. Výlet pro nás byl 

pěkný, zábavný a poučný.                                                                                     Tereza Netková  



                              VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

V minulém týdnu naše cesty vedly do Litomyšle a to hned dvakrát. Nejdříve se tam 
vypravily dívky ze 6. třídy na výstavu  v zahradnické škole, poté deváťáci na exkurzi do 
SZTŠ. 

 

Dne 14. 12. 2017 jsme s děvčaty ze 6.třídy jely do Litomyšle na vánoční výstavu. 
Vzaly jsme s sebou také pana učitele Jana Stodolu. Protože se výstava otevírá až 
o víkendu, viděly jsme jen přípravy, které výstavě předcházely. Ale přesto to bylo 
moc pěkné a zajímavé. V zahradnické škole se nás ujal žák školy, který nás 
všude provedl a přípravy okomentoval. Nejvíc se nám líbila místnost, která byla 
vyzdobena ve stylu ledového království. Prošly jsme si školu a venku jsme si 
prohlédly malý zvěřinec, který slouží žákům ke studiu. Bohužel jsme nemohly 
plně shlédnout vnitřní zařízení ( jen přes okno jsme viděli opičky a akvária). 
Venku jsme se ale pobavily s malými kozami a prasátky. Po prohlídce výstavy 
jsme se šly podívat do města a spokojeně se vrátily z výletu domů. 

                                  Sabina Křiklavová  

 

 

 



 

                             POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
 
Všichni určitě milujeme pohádky. A ty o Vánocích - no může být něco lepšího? Tentokrát jsme 
se zaměřili na Anděla Páně, který vyhrál naši anketu o nejoblíbenější vánoční pohádku. A jak 
dopadly ostatní pohádky, si můžete v naší anketě přečíst.    
                                                                                                                           redakce 
Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy 
Ježíškových narozenin. Panna Marie se svatou Veronikou pečou hory cukroví, Tři 
králové chystají dort a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby tu byl 
navíc a jakoby se každému jen pletl pod nohy - Petronel - paličatý nešika a přetrhdílo. 
Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu. Zakrátko si proti sobě 
poštve všechny svaté. Jediný, kdo má s Petronelem ještě trpělivost, je sám Pán Bůh, ale 
i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil 
jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený 
Petronel, proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky, o jejichž životě nemá ani 
potuchy. Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš, který se náramně dobře baví na 
Petronelův účet. Petronel bloudí zasněženým krajem a pokouší se najít si svého 
hříšníka, kterému by napravil hlavu. Nemá však nejmenší ponětí o lidských přáních, 
touhách, starostech a láskách. 
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 

službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout 

jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh!  

A  c e s t a  k  z a s l o u ž e n é m u  u z n á n í  b u d e  v o l n á . 

Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné 

ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem 

na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se 

zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou 

maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i 

sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude 

třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě 

lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede 

především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 

  
                                     ,,MISS  POHÁDKA“ 

1. Anděl Páně 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Mrazík 

4. S čerty nejsou žerty 

5. Tři bratři 

 

 

 

 

6. Sedmero krkavců 

7. Šíleně smutná princezna 

8. Princ a večernice  

9. Pyšná princezna 

10. Hrátky s čertem 

11. Popelka (černobílá)              

 



 V posledním předvánočním týdnu míváme v naší škole besedu s panem farářem. Do 
osmé třídy přišel katolický pan farář Vladimír Novák, devítku navštívil evangelický pan 
farář Lukáš Klíma. A jak se beseda líbila, nám napsala Adéla Jetmarová: 

                        

       Ve středu 13. prosince za námi přišel pan farář a strávil s námi jednu 
vyučovací hodinu povídáním o Vánocích. 
Přečetli jsme si dvě verze o tom, jak se Marii zjevil archanděl Gabriel a pověděl 
jí, že do ní Bůh vloží božího syna, kterému mají dát jméno Ježíš. Potom nám o 
tom pan farář pustil ukázku z filmu.  
Dále jsme si pověděli o adventním čase a o Vánocích. Dozvěděla jsem se, že se 
o adventu křesťané vnitřně připravují na Vánoce a také pan farář říkal, že nikde 
nemají tak hezké Vánoce jako u nás. Nakonec jsme si pustili koledu. 
Tato besídka se mi líbila a moc mě bavila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Adéla Jetmarová 



 

   DRUHÉ MÍSTO V OKRESE V ČEPS CUPU 

Tým žáků z naší školy ve složení Josef  Halda, Radek Pešek, Karel Břeň, Jiří Fridrich, 
Milan Šebesta, Valerie Svobodová a Adam Janalík se již tradičně zúčastnil okresního 
kola florbalového turnaje pro 1. – 5. třídu. Tento turnaj je pořádaný pod záštitou České 
florbalové unie a zúčastnilo se ho celkem 12 škol z celého okresu.  

Náš tým hned v prvním zápase nastoupil proti celku ZŠ Smetanova Skuteč, který v 
loňském roce postoupil až do republikového kola. Utkání probíhalo opatrně a v 
rozehrávacím duchu, byla patrná velká obměna soupeřova kádru. Po vyrovnaném 
zápase se nakonec radovali borci z Proseče vítězstvím 3:2. V dalším utkání jsme 
narazili na soupeře z Horního Bradla. V tomto duelu jsme vítězství kontrolovali již od 
začátku, soupeře si drželi na rozdílu dvou branek a zaslouženě vyhráli 5:3. Následoval 
duel proti nováčkovi tohoto turnaje z Holetína, kde byly patrné získané zkušenosti 
našeho kádru, které byly i v tomto zápase zúročeny a odměněny naším vítězstvím 4:0.  

Další zápas byl pro nás klíčový z důvodu boje o postup do semifinále s družstvem 
Prosetína. Od začátku jsme diktovali tempo hry a jednoznačné vítězství 6:1 nás 
posunulo do semifinále.  

Posledním zápasem ve skupině bylo klání proti celku ze Slatiňan. Tento soupeř přijel 
velice silný a doposud také neprohrál žádný zápas, rozhodovalo se o obsazení první 
příčky ve skupině. Bohužel jsme v tomto utkání utrpěli první nepříjemnou porážku, a 
to hned 1:7.  

V semifinálovém klání jsme se setkali s prvním týmem skupiny A, což byli hráči z 
Hlinska, kteří neprohráli jediný zápas. Do tohoto utkání jsme vlétli jako uragán a od 
počátku si tvrdě šli za cílem postupu do finále. Soupeřovi jsme téměř nic nepovolili a 
jasně vyhráli 5:2. Z druhého semifinále postoupili naši kamarádi ze Skutče, kteří na 
nájezdy porazili Slatiňany.  

Finálový souboj jsme rozehráli výborně a již na začátku jsme vedli 3:0. Soupeř se, na 
neštěstí pro nás, nevzdal a rychle vyrovnal. Následovalo přetahování o konečný 
výsledek, kdy 30 vteřin před koncem utkání náš tým vedl o jednu branku. Závěr zápasu 
se nám bohužel nepovedl a soupeř dorovnal na 5:5. Následovaly samostatné nájezdy, 
kdy vyhrál šťastnější tým ze Skutče. Mrzí nás, že se nám nepodařilo tento zápas 
dotáhnout do vítězného konce a postoupit do Krajského kola. Nicméně i 2. místo v 
Chrudimském okrese je výborný výsledek a velké poděkování patří všem 
reprezentantům naší školy.                                                          trenér Ondřej Laška 

      



                                 ZIMNÍ PĚTIBOJ OVOV 

 

Od loňského roku mohou atleti využít přípravný závod na letní soutěž OVOV. 
V letošním roce se zúčastnilo i naše družstvo. V tělocvičně gymnasia v Hlinsku 

se sešlo 12 osmičlenných družstev, 
která se utkala v pěti disciplínách – 
skoky přes švihadlo po dobu 2 minut, 
lehy-sedy po dobu 2 minut, 
trojskoku, hodu medicinbalem a 
driblinku mezi kužely po dobu 2 
minut. 

Naše družstvo bylo složeno ze 
závodníků zkušených, ale také 
z úplných nováčků v této soutěži. 
Družstvo se hned od počátku 
zařadilo mezi kandidáty na medaili. 
V posledních dvou disciplínách si 
nezkušenost vybrala svoji daň a 
výsledkem bylo konečné 3. místo. 
Výsledek nad očekávání.  

Naši borci se neztratili ani 
v jednotlivých věkových kategoriích. 
Radek Pešek, Veronika Janková                    
a Andrej Češka své kategorie vyhráli, 
Filip Romportl byl druhý a Kristýna 
Mrvišová skončila  na 3. místě.  

Andrej Češka vytvořil nejlepší výkony soutěže ve skoku přes švihadlo, v lehu- 
sedu a v driblinku. Celkový výsledek – SUPER – je příslibem pro jarní boje 
v této soutěži.                                                                                      

                                                                                                          Mgr. Jan Stodola 
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                                                     VÁNOCE 

Zavěsíme jmelí, upečeme cukroví.                     Sněhuláci venku  - chechtají se tam, 

Kapr stopro ne, štěstí nás nemine.                     džusu si dám sklenku, 

Stromek jdu už zdobit, určitě začne sněžit.       už nikdy nejsem sám. 

                                                                                                                           Ida Klímová 
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                        POČÍTAČOVÁ SOUTĚŽ V PARDUBICÍCH 

 

Ve středu 29. 11. jsme se zúčastnili krajské počítačové soutěže „PC_ák 2017“, kterou 
pro základní školy 
pořádá SPŠE a VOŠ 
P a r d u b i c e .  D o 
s o u t ě ž e  b y l o 
přihlášeno celkem 
142 žáků z 26 škol 
n e j e n  z 
Pardubického kraje. 
N a š i  š k o l u 
reprezentovali dva 
žáci. Oba soutěžili v 
kategorii Grafický 
návrh. Jejich úkolem 
bylo v daném 
časovém l imitu 
vytvořit v grafickém 
programu obrázek 
na téma „Včely - 
život v úlu“. 

Na začátku soutěže 
také všichni soutěžící absolvovali test všeobecných znalostí ICT, ve kterém se jednalo 
nejen o správné odpovědi z oblasti informačních technologií, ale také o rychlost, s 
jakou uloží odpovědi. Honza prokázal velmi dobré znalosti a v tomto testu se umístil v 
první třetině.  

                             Kluci, oběma vám děkuji za reprezentaci naší školy a přeji  

                                     chuť do dalšího soutěžení v informatice.   

                                                                                                                     Marie Šebková 
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                                 PARDUBICKÉ STŘÍPKY PODRUHÉ 

O naší účasti v soutěži Pardubické střípky jsme Vás již informovali, také oceněnou práci 

Terezy Volfové jste si mohli v minulém čísle přečíst. Postupně vám budeme přinášet i 

další slohové práce, které jsme do soutěže 

zaslali. Terezce ještě jednou gratulujeme a 

děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jí, ať 

jí to i nadále ,,píše“.  

                                                   redakce 



                                        

 

      

 

     

 

 

 

                                 

 

              

 

                                  

      

 

     

 

 

 

           
                            
           I tentokrát se vám hlásíme z jazykové školy. Na této dvojstránce poznáte, jak 
moc se už těšíme na Vánoce a to dokonce hned ve třech jazycích.   
Za celou redakci Vám přejeme krásné pohodové Vánoce a bohatého Ježíška a přání do 
Nového roku Vám přineseme v lednovém čísle - samozřejmě  opět cizojazyčně.          
                                          

                                                                                       vaše redakce 
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Хэллоуин (из английского Halloween) – ночь перед Днëм всех святых. Говорят, 

Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Происходит этот противоречивый праздник из 

кельтской культуры. У кельтов существовали чëтко обозначенные «начала времëн 

года». Их было четыре. В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днëм всех 

святых, так как желал отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 

ноября стал Днëм всех душ, когда поминали всех умерших. Однако традиции 

сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось. В 

последние годы праздник вернулся в Европу. Также он популярен и в некоторых 

азиатских странах. Дети надевают костюмы чудовищ и ходят по соседским домам. 

За это представление они получают сладо- сти. В Хэллоуин люди также органи- 

зуют маскарады, а в окно выставляют пустые тыквы с вырезанными отверстиями 

в виде глаз и рта. Внутрь тыквы вставляют горящую свечу, чтобы отпугнуть духов. 

Для России Хеллоуин экзотический и неоднозначный праздник. Большинство 

русских знает об этом празднике, но лишь немногие его празднует. Однако 

ситуация постепенно меняется, и праздник становится более популярным, прежде 

всего среди молодëжи. Однако русская православная церковь и мусульмане России 

относятся к празднику негативно. Они считают его «нежелательным», потому что 

он не имеет никакой связи с традициями народов, проживающих в России.  

                                                                          redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
  

Jsme velice rádi, že můžeme opět zařadit rubriku Jazyková škola. Všechny skupiny 

jazyků u nás perfektně fungují, takže Vám budeme přinášet různé jazykové úkoly. 

Začínáme Haloweenem. 

                                             

боя́ться – bát se  

та́йна – tajemství  

кровь – krev  

крича́ть – křičet  

кла́дбище – hřbitov  

уби́ть – zabít  

фильм у́жасов – horor  

полнолу́ние – úplněk 

 гро́зный – hrozivý 

 тьма – tma классный  

 

Š 

K 

O 

L 

     

  

                              
                

K 

Š 

L 

O 

A 

                                                                                                                                        AJ 

 

 

strom, láska, sníh, světlo, řetěz, ozdoby, skřítek, hvězda, Měsíc, anděl, 

svíčka, dárek, ryba, sáně, sob, zvonek, studený, led, koláč, večer, objetí, 

červená, špalek 

TAJENKA: __________ 
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Гарнир– ozdoba 

Свеча– svíčka 

Карп– kapr  

Снег– sníh 

Cеверный олень– sob  

картофельный салат– bramborový salát 

Подарок– dárek 

Конфеты– cukroví 

приходский венок –adventní věnec 

омела белая– jmelí 

Рождество– Vánoce 

Елка– vánoční stromek 

 

T W S L S W E E T S O 

G R L O P I P V R C R 

U A E V I R N E E A N 

H T D E E I I S C N A 

T S N S A N C N I D M 

H T N H D N L O F L E 

G T C E O L G W L E N 

I E E O E R R E D D T 

L R M B H S I F L O G 



               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/ 
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