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                       REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DPS     

V pondělí 9. dubna  se naše pěvecké sbory Prosečánek a Červánek rozjely do Chrudimi, 

aby se zde zúčastnily přehlídky dětských pěveckých sborů. Přivítalo nás zde krásné 

slunečné počasí, které nás provázelo celým dnem. Tato přehlídka se koná každoročně 

po 2 dny v chrudimském muzeu. Tentokrát se sem sjelo 751 zpěváčků sdružených ve 25 

sborech. Oba dny tu zněly písně lidové, klasické, ale i populární. Úroveň zúřastněných 

sborů tu bývá velmi vysoká, proto jsme se pečlivě na svá vystoupení připravovali. A kdo 

byli našimi soupeři? Prosečánek si zazpíval se sbory Bonifác, Myšáci a Jabloňka, 

Červánek soutěžil se sbory Písnička, Podorlický DPS a Zvonky. A jelikož se jedná o 

soupeře velice hudebně zdatné, rozhodně nás naše umístění neurazilo - Prosečánek si 

vybojoval stříbrné pásmo, Červánek bronzové. Naše poděkování patří hudebním 

doprovodům - Mgr. Kristýně Řebíčkové, sl. Michaele Ondráčkové a sl. Veronice 

Lettlové. 
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                                  HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

                         Narození: 2. dubna 1805, Odense, Dánsko 

                                            Úmrtí: 4. srpna 1875, Rolighed     

2. dubna každoročně slaví Dánsko narozeniny svého nejslavnějšího spisovatele.  Hans 

Christian Andersen byl dánský spisovatel, který 

proslul především jako jeden z největších světových 

pohádkářů. Mnohé z jeho 156 pohádek se staly již 

klasikou. Psal ovšem i verše a romány, z nichž je 

dosud čtena autobiografie Pohádka mého života. 

Kromě světoznámých pohádek napsal také několik 

úspěšných románů, několik poměrně málo 

úspěšných básnických sbírek a divadelních her. 

Při oslavě 200-stých narozenin v roce 2005 měly 

oslavy  prohloubit povědomí o nejslavnějším Dánu 

všech dob.  

Ale víme o něm vůbec něco? Kdo vlastně byl Hans 

Christian Andersen a proč jeho pohádky tak 

nesmazatelně ovlivnily světovou literaturu?  Narodil 

se v Odense na ostrově Fynu do nesmírně chudé 

rodiny a až do svých čtyřiceti byl odkázán na milost 

mecenášů. Už coby čtrnáctiletý mladíček se odhodlal vymanit z bezbřehé bídy a uprchl 

do Kodaně, kde se bezúspěšně pokoušel o kariéru zpěváka, tanečníka a herce. 

Nakonec ředitel divadla Jonas Collin rozhodl, že vytáhlý a chorobně ctižádostivý 

mladík potřebuje řádné vzdělání a poslal ho do školy. Tady si proletářský synek osvojil 

měšťanskou vzdělanost a kulturu, nikdy v ní však nebyl úplně doma. Třebaže později 

slavného spisovatele na svém dvoře hostil dánský monarcha i nejeden německý kníže, 

zůstával Andersen ve vysoké kultuře zpola outsiderem. Symbolicky to ilustruje jeho 

nikdy nezvládnutý pravopis, pro který si z něho soudobá kritika krutě utahovala a který 

dokonce pozdější badatele přivedl k mylné domněnce, že byl dyslektik. Jenže Andersen 

dělal chyby, protože vzdělání získal velmi pozdě.  

Andersen žánr pohádky definoval nanovo. Vyšel z lidového vyprávění svého dětství 

a umělými pohádkami ho inspirovali 

němečtí romantici. Jeho pohádky jsou ale 

prosté jejich vyumělkovanosti. Dokázal 

psát jednoduchou a svižnou moderní 

dánštinou blízkou mluvenému projevu. 

Andersena můžeme samozřejmě číst i bez 

znalosti jeho biografie, porovnání jsou ale 

v něčem užitečná: pomáhají nám pochopit, 

proč mají jeho smutné a někdy až kruté 

příběhy takovou sílu.  

Nejznámější pohádky: 

Princezna na hrášku, Císařovy nové šaty, 

O Malence, Ošklivé káčátko, Malá mořská 

víla, Císařův slavík, Létající truhla, Cínový 

vojáček, Divoké labutě, Smrček, Křesadlo, 

Sněhová královna 

              Petra Kynclová, Tereza Netková 

https://www.google.com/search?q=hans+christian+andersen+narozen%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6yNNASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AA9El4UkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw1P2Fu-baAhXoJcAKHVypAv4Q6BMIuQEoADAO
https://www.google.com/search?q=Odense+D%C3%A1nsko&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6yNFACs0xzyyu0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgDlJLwlLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw1P2Fu-baAhXoJcAKHVypAv4QmxMIugEoATAO
https://www.google.com/search?q=hans+christian+andersen+%C3%BAmrt%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6yNNCSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAqoU5OS0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw1P2Fu-baAhXoJcAKHVypAv4Q6BMIvQEoADAP
https://www.google.com/search?q=hans+christian+andersen+rolighed&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6yNFDiArHSCgtLyky05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAUeiHTjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw1P2Fu-baAhXoJcAKHVypAv4QmxMIvgEoATAP


                                  PERNŠTEJNI 

Ve středu 25. dubna nás čekalo hned po ránu skutečně ,,akční probuzení“. Navštívila 

nás skupina historického šermu Pernštejni s vystoupením zaměřeným na Vikingy. 

Velmi poutavým vystoupením nám přiblížili dobu přelomu  9.- 11. století. Předvedli 

nám nelehký život skandinávských národů. Mezi další ukázky patřily dobové kostýmy, 

vikingská loď, ale i  zbraně a způsob jejich použití. Představení bylo poučné a setkalo 

se samozřejmě s úspěchem, jelikož jsme se do akce mohli zapojit i my.    Štěpán Brůžek 

 



                                                                           KARLOVA UNIVERZITA 

Nejen lidé, ale i významné budovy slaví své narozeniny, v dubnu slaví právě naše 
nejvýznamnější univerzita: 

      

Univerzita Karlova je nejstarší univerzitou ve střední Evropě, byla založena v 

roce 1348.  

Součástí univerzity je sedmnáct fakult, z nichž dvě sídlí v Hradci Králové a 

jedna v Plzni. Zbytek (14) se nachází v Praze, kde byla univerzita 7. dubna roku 

1348 založena. Náleží k ní také tři vysokoškolské ústavy, několik účelových 

zařízení a řada pracovišť pro vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost.  

 
Univerzita zaměstnává kolem sedmi tisíc lidí a eviduje na 50 tisíc studentů. 
Velký důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s ostatními prestižními 
institucemi. Na její půdě studují i vyučují cizinci. V současnosti se jedná 
přibližně o šest tisíc studentů ze zahraničí. Nejvyšším představitelem Karlovy 
univerzity je rektor, který má k ruce kolegium složené z prorektorů, kvestora a 
kanceláře. V čele jednotlivých fakult stojí děkani. Nejvyšším samosprávným 
orgánem je Akademický senát, dalšími orgány jsou Vědecká rada a Správní 
rada. 

Ústav založil český a římský král Karel IV. podle vzoru univerzit v Bologni 
a Paříži. Zapsala se tak mezi nejstarší vzdělávací instituty v Evropě. Původně 
měla pouze čtyři fakulty: právnickou, medicínskou, teologickou a svobodných 
umění. Univerzita si v krátkém čase získala mezinárodní věhlas, v hojné míře tu 
učili i studovali cizinci. Teprve Kutnohorský dekret vydaný v roce 1409 způsobil 
posílení vlivu Čechů a v jeho důsledku také protestní odchod cizinců. Za doby 
husitů se univerzita zredukovala na pouhou jednu fakultu svobodných umění a 
do původního stavu se vrátila teprve v 17. století, kdy byla pod názvem Karlo-
Ferdinandova univerzita spojena s jezuitskou univerzitou v Klementinu.  

V roce 1882 došlo pod tlakem nacionalistických nálad k rozdělení na českou a 
německou část. Dnešní podobu i jméno získal ústav vznikem Československa v 
roce 1918. 

Během let se na univerzitě vystřídalo mnoho významných osobností od Jana 
Husa až po Alberta Einsteina.                                  Šimon Lustyk,  Filip Skalník 

http://tema.novinky.cz/hradec-kralove
http://tema.novinky.cz/plzen
http://tema.novinky.cz/praha
http://tema.novinky.cz/pariz
http://tema.novinky.cz/mistr-jan-hus
http://tema.novinky.cz/mistr-jan-hus


                         
                              

.                                                                                                                                                                                                                                                             

PROSEČSKÁ HVĚZDA 

V měsíci dubnu proběhl již 19. ročník pěvecké soutěže Prosečská hvězda. Výběrové 

kolo se uskutečnilo v pátek 13. dubna ve škole, 25 postupujících si mohlo zazpívat na 

finále v  krásně vyzdobené sokolovně v pátek 20. dubna. Vše hodnotila odborná porota. 

A jaké byly výsledky? 

1. místo:  Alena Macháčková  1.tř., Aneta Skalníková  2.tř., Simona Matějková 2.tř., 

Veronika Kohoutková 3.tř., Petr Herynek 4.tř., Zuzana Roušarová 5. tř., Eliška 

Herynková 5.tř., Michaela Hledíková 6.tř., Adéla Stodolová 7.A, Nela Doležalová 

9.tř. 

2. místo:  Tereza Šplíchalová 1.tř., Lenka Tobiášová 1. tř., Anna Rejmanová 1. tř., 

Jana Šedá 2.tř., Václav Prášek 4. tř., Adéla Zelinková 4.tř., Veronika Zelenková 4. 

tř., Nicole Sladkovská 4.tř., Jan Zelinka 5. tř., Patrície Giňová 7.A, Nina 

Sodomková 7.A, Adéla Jetmarová 8.tř., Tereza Vášková 8.tř., Tereza Kopecká 9.tř. 

3. místo :  Nikola Edlmanová 4.tř. 

Ke zdařilým vystoupením přispěl  samozřejmě skvělý hudební doprovod v podání p. 

Kristýny Řebíčkové a Marie Zelenkové.  

 

Všem, kteří se na přípravě a realizaci této 

soutěže podíleli, patří velké poděkování. 
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22. dubna se po celém světě slaví Den Země. Earth Day Network, organizace 
pořádající Den Země, si letos vytkla za cíl upozornit na neekologičnost plastů na 
jedno použití. Zároveň chce iniciovat změnu 
předpisů, které se týkají likvidace plastů. 
Earth Day Network upozorňuje na to, že 
plasty představují vážné globální problémy, 
ať už to jsou zdravotní rizika spojené s 
používáním a likvidací plastů nebo 
znečištění prostředí plasty. Nárůst plastů v 
životním prostředí ohrožuje naši planetu. 
Earth Day Network spustila víceletou 
kampaň na zastavení znečišťování plasty. 
Mezi její cíle patří omezení používání plastů 
na jedno použití, podpora regulace a dalších 
snah místních vlád v boji proti znečištění 
plasty a podpora alternativních materiálů. 
Dále pak podporuje 100% recyklaci plastů a 
změnu lidského chování tak, aby došlo k omezení používání plastů a jejich 
důsledné recyklaci. 

                                                PLASTY KOLEM NÁS 

Plasty v oceánech způsobují nejen otravu a zranění mořských živočichů, ale také 
se dostávají do potravinového řetězce. Plasty tak mohou být hrozbou i pro lidské 
zdraví.  Narušují lidské hormony a způsobují ranou pubertu a vážná onemocnění 
ohrožující život. Při nedávné studii našli vědci plastové částice v tělech téměř tří 
čtvrtin ryb žijících v oceánu. Při průzkumu 233 ryb vylovených v severovýchodní 
části Atlantiku v hloubce do 600 metrů bylo ve vnitřnostech ryb nalezeno 452 
úlomků plastů. Podle odhadů OSN v oceánu každý rok končí kolem 8 milionů 
tun odpadu. Plastový odpad zabije ročně jeden milion mořských ptáků, 100 tisíc 
mořských savců a nespočet ryb.  
 

                                           Den Země  a „Ukliďme Česko“ 

V pátek 20. dubna jsme si na naší škole připomněli významný mezinárodní svátek 
– Den Země. Rozhodli jsme se, že tento den také uspořádáme úklid v rámci 
celostátní akce „Ukliďme Česko“, do které se naše škola opět letos přihlásila. 
Během dopoledne jsme se vydali po naplánovaných trasách. Žáci 1. třídy sbírali 
odpad do pytlů podél cesty ke koupališti a na Pánův kopec, druháci šli po 
planetární stezce. Děti ze 3., 4. a 5. třídy sbíraly odpad v příkopech podél silnic 
vedoucích  po ulici Zábořské směrem na Rychnov, Martinice, Paseky, Bor a 
Českou Rybnou. Šesťáci uklízeli směrem na Zderaz a k Renospondu, 7.A od 
rozhledny na Pasekách po planetární stezce do Proseče. Třídy 7.B a 9. třída se 
vydaly za doprovodu seniorů po studánkách, které prosečský Klub seniorů 
zmapoval a do dnešní doby udržuje v pěkném stavu. Třída 8. pracovala ve 
školním areálu, který je rozsáhlý a také potřebuje pravidelnou péči. Kromě 
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https://www.earthday.org/


pracovní části proběhly dopoledne i exkurze. Žáci 6. třídy se seznámili s 
provozem čističky odpadních vod v Proseči, žáci 7.A a 8. třídy navštívili 
rozhlednu na Pasekách, aby se z výšky rozhlédli po krásném okolí.  

Dopolední program se nám vydařil, sesbíráno bylo celkem 44 pytlů odpadu. 

V rámci celoškolního projektu „100 let samostatnosti“ děti touto akcí potvrdily, 
že nám všem na čistotě naší země opravdu záleží. 

 

                       Mgr. Šárka Kovářová 
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                                JAZYKOVÁ ŠKOLA 
                     

Abyste se nenudili, přinášíme Vám opět úkoly z naší jazykové školy - ve 

všech   ,,našich“  jazycích –angličtině, němčině, ruštině. 

 

V angličtině si můžete zopakovat slovíčka patřící k jaru: 
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Při němčině se věnujeme tématu rodina, zařadili jsme ale i názvy pohádek 

 

Verbinde/Spoj: 

Aschenputtel     Šípková Růženka    

Der Wolf  und sieben Geißlein  Jeníček a Mařenka 

Hansel und Gretel    O Popelce 

Dornröschen           O Neposlušných kůzlátkách 

 

A ruštináři se mohou seznámit s filmovými postavami: 
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   Vážené čarodějnice,  dříve než vyletíte, věnujte pozornost nové vyhlášce: 
 
Čl. 1 Základní ustanovení 

 Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku 

a příjemného chování, ovládajícího let na koštěti. 

 Koštětem rozumíme pometlo, smeták, mop apod. dopravní prostředky čarodějnic. 

 Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 150 let. 

 Převážet více jak jednu osobu je zakázáno. 
  
Čl. 2 Pravidla letu 

 Létat se povoluje maximálně rychlostí 200 Km/h. 

 Pro let na propůjčeném koštěti platí omezení rychlosti na 70 Km/h. 

 Výška letu se stanovuje na 700 m. 

 V tunelu, pod mosty a viadukty létá se vždy středem 

 Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce, aby nedošlo k rušení vodníků 
a rusalek, nebo hejkalů. 

 Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře 

 Za letu se zakazuje: 

 V době od 01:00 do 05:00 do rána vydávat zvuková znamení. 

 Létat nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi. 

 Plivat, odhazovat předměty a páchat další obdobné nemravnosti. 
 
Čl. 3 Předlétávání a míjení 

 Předlétává se vždy horem. 

 Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolem 
letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků. 

 V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i  v uzavřených budovách se předlétávání 
zakazuje. 

 Míjíme se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem. 

 Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k. (netopýřích křídel) 
  
Čl. 4 Startování a přistávání 

 Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo z balkonu. 

 Startovat a přistávat se zakazuje: 

 z věže kostelů 

 z křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů. 

 Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo 
zranění osob. 
  
Čl. 5 Vlečení a nákladní košťata 

1. Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let. 

 Osobní koště brát do vleku se zakazuje. 
Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje neomezeně. 
 
Čl. 6 Létání za snížené viditelnosti 

 Koště musí být: 

 na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima nebo netopýrem. 

 na zádi musí mít koště slepé zrcátko obecně šišatého tvaru. 

 Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště. 

 Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší možnou rychlostí. 

 Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky a hromy. 
  
Čl. 7 Kontrola a sankce 

 Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět 
speciální kontrolní orgány, které jsou jedenkrát za sto let voleny Celosvětovým sněmem 
čarodějnic. Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude 
veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR. 
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                                ZLATÝ LIST   

Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Je to soutěž 
kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích 
soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů. Součástí 
hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Soutěž má základní a krajská kola. Krajská 
kola probíhají ve všech 14 krajích ČR. Vítězové krajských kol postupují do národního kola, 
které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým 
programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.  
I naše škola se této soutěže účastní. Na Pasíčka jsme vyrazili ve středu 25. dubna. Zahájení bylo 
v 9:50, a pak už jsme jen čekali na to, až půjdeme na řadu. Jedna trojice, ve které byli Anna 
Cachová, Šimon Lustyk a Michal Vávra, běžela první a my ostatní jsme si zatím procházeli 
expozici se zvířaty. Všichni jsme byli ve starší kategorii, ve které byly velmi těžké pojmy. Potom 
běžely Andrea Tulachová, Adéla Stodolová a Veronika Janková. Nakonec jsme skončili 
sm íš ená  skup ina  na  2 .   a   d í vč í  na  p ř edpos l edn ím mí s t ě .                                                                                                                  
Adéla Stodolová                                                                  



 

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  
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                                        JARO JE TADY! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                              

 

Celostátní soutěž v literárním projevu 

dětí „Malá Proseč Terézy Novákové“ se 

blíží do finále. 

Letos bylo přihlášeno celkem 100 prací, 

které odborná porota zhodnotila a 

vybrala nejúspěšnější autory.  

Ti budou pozváni do Proseče 

na slavnostní vyhodnocení, které se 

uskuteční 19. 5. 2018. 

                                      

                        JSTE  SRDEČNĚ ZVÁNI. 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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