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                           VÝZNAMNÉ KVĚTNOVÉ DNY 

                                    1. máj - svátek lásky i práce 
První květen neboli první máj je spojený se dvěma svátky – První máj (svátek zamilova-
ných) a Svátek práce. První máj je spojovaný s romantikou, láskou, zamilovanými, ale i 
plodností, a v tomto duchu se odvíjejí i všechny lidové tradice, zvyky a obyčeje, které s 
ním souvisejí. Květen, měsíc lásky, začíná už filipojakubskou nocí, po níž následuje 
žhavý prvomájový polibek pod rozkvetlým stromem. S láskou má hodně společného 
také stavění májky i chodníčky lásky. Májka 
je označení ozdobeného kmene stromu, který 
tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšíře-
ných po většině Evropy. Nejčastěji bý-
vá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května. 
A ještě pro vás máme jeden dobrý prvomájo-
vý tip: kdo touží být mladší, přitažlivější a 
svěžejší, měl by se 1. května vykoupat nahý v 
tekoucí vodě, tedy v řece nebo v potoce. Po-
doba dnešních oslav prvního máje mohla 
vzniknout mimo jiné na počátku minulého 
století se vznikem díla Karla Hynka Máchy 
Máj.  
V Praze také zamilované páry většinou vyrážejí za polibkem pod třešní na Petřín, kde 

se nachází právě socha básníka Karla Hynka Máchy.  
 
Úryvek básně Karla Hynka Máchy: 
Byl pozdní večer – první máj – 
večerní máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj. 

 
 

SVÁTEK PRÁCE 
 Dne 1. května 1886 proběhla v Chicagu (USA) pod 
vedením odborů a anarchistů celodenní stávka vyhlá-
šená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující 
o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz.  
Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 
                                                                 Pavel Doležal 

 

DEN MATEK 

Mateřství se v různých podobách slaví již po celá staletí. Civilizace si vždy připomínala sílu 
ženského těla a jeho unikátní schopnost přivést na tento svět nový život. 
Předchůdcem Dne matek byla i římská oslava mateřství, která se oslavovala první březnový 
den. Tento den měl název Matronalie a byl zasvěcen bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen 
a budoucích rodiček. Ve starověkém Řecku slavili svátek plodnosti a matek spojený s uctí-
váním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. 
Od 16. století připadala čtvrtá neděle od začátku půstu na křesťanský svátek tzv. Mothering 
Sunday. Tento den sloužil lidem k návštěvě svého domovského kostela, místa svého půvo-
du, kde žili jejich rodiny a matky. Jelikož mnoho chudých lidí sloužilo daleko od svého do-
mova, dostávali na tuto cestu volno. Po cestě lidé zvykli trhat květiny, které přinesli do kos-
tela nebo své mámě. Ve Velké Británii a Irsku se tato tradice zachovala a nadále v tento 
den oslavují Den Matek. První myšlenka pravidelných mezinárodních oslav vznikla u Anne 
Marie Jarvisové, která je považována za zakladatelku tohoto dne. Bojovala za to, aby byl 
tento den oficiálně uznávaný a řádně oslavován. Poprvé ho oslavovala v roce 1907 v kruhu 
svých nejbližších jako mši za svou matku. O rok později se už oficiálně slavil v kostele v 
Graftonu na počest všech matek. V roce 1914 tento den oficiálně vyhlásil americký prezi-
dent jako národní svátek a napříč celou Amerikou se vzdává hold matkám. 
Na území Československa se tento svátek dostal v roce 1923. Přičinila se o to Alice Masary-
ková, dcera prezidenta T.G. Masaryka.                                                Pavel Pešata 
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                                 PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ  
Pražské povstání vypuklo 5. května 1945 v hlavním městě Praze. Česká národní 
rada vydala prohlášení o konci Protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. 
Nejdříve probíhaly demonstrace, které brzy přešly do ozbrojeného odporu. 
Šlo o největší z bitev Českého květnového povstání, které stejně jako Pražská 
ofenzíva, vedená Sovětským svazem z východní fronty a osvobození jihozápad-
ních Čech americkou armádou, napomohla konečnému osvobození Českoslo-

venska. 
Ustupující téměř milionová německá skupina 
armád Střed se pod velením polního maršá-
la Ferdinanda  Schörnera, obklíčená Sovětskou 
armádou, chtěla dostat ze svého postavení 
na Královéhradecku do amerického zajetí. Nej-
kratší cestu Prahou a okolím ovšem ovládli po-
vstalci. Němci proti špatně vyzbrojenému praž-
skému povstání nasadili veškerou dostupnou 
techniku, sami povstalci by se tak neubránili a 

pražský rozhlas opakovaně žádal o pomoc. Na výzvu zareagovaly jednot-
ky ROA generála Vlasova, které zasáhly proti Němcům v jihozápadních částech 
Prahy. Česká národní rada však odmítla 
uznat ROA (Ruská osvobozenecká armáda
– Sověti bojující na straně Němců) za svého 
spojence, což vedlo k jejímu odchodu z 
města.  Nejtěžší boje probíhaly 7. května. 
Sovětské jednotky se však blížily k Praze a 
Němci v Praze další den kapitulovali. Vět-
šina německých jednotek tak zahájila 
ústup. Když ráno 9. května sovětské jednot-
ky vstoupily do Prahy, očišťovaly již město 
jen od zbytků zfanatizovaných německých vojsk. 

Květnové povstání v Praze bylo v letech komunismu vykládáno dosti jedno-
stranně, přičemž byla vyzdvihována činnost komunistů a přínos Rudé armá-

dy na osvobození Prahy. Po roce 1989 se na-
opak objevovaly jiné pohledy na povstání, na 
význam účasti Vlasovců (bez jejich pomoci 
by bylo povstání hned na začátku poraženo). 
Vlasovci byli po válce vydáni Sovětskému 
svazu, následovaly popravy nebo deportace 
do gulagu. Řešila se také otázka neúčasti 
americké armády na osvobození Prahy či 
případně jiné potenciální pomoci.  

Pražské povstání ukázalo, že v českém náro-
dě existuje značný počet lidí, kteří jsou schopni a ochotni se ve jménu svobody 
obětovat a povstat proti nepříteli. 
V závěrečných bojích druhé světové vál-
ky mělo spolu s celonárodním povstá-
ním velký strategický význam, protože do-
šlo k zhroucení týlu německé armádní sku-
piny Střed. Šlo mimo jiné o jednu z největ-
ších bitev 2. světové války svedenou Če-
choslováky.  

                                        Ondřej Pešek 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada_(odboj)
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_ofenz%C3%ADva
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitvy_%C4%8Desk%C3%BDch_d%C4%9Bjin_b%C4%9Bhem_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitvy_%C4%8Desk%C3%BDch_d%C4%9Bjin_b%C4%9Bhem_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
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                        PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 

Ve dnech 16. a 17. května proběhly v pátém, osmém a devátém ročníku preventivní 
programy, které vedl Mgr. Petr Halama, psycholog, preventista a lektor ze Šumper-
ka. 
Nejprve zavítal k žákům páté třídy s programem Umíme spolu mluvit?, který byl 
zaměřený na verbální a neverbální komunikaci. Žáci se dozvěděli o různých for-
mách komunikace a jejích pravidlech, hravými technikami si vyzkoušeli, jak komu-
nikovat a k jakým chybám při komunikaci často dochází. Dozvěděli se mnoho zají-
mavostí, kterých je dobré si v kontaktu s druhými lidmi všímat. Hry si s námi spo-
lečně užila i naše ukrajinská žákyně.       
Na osmáky čekalo náročnější téma – O lásce a partnerství. I přesto, že se kluci i 
holky styděli a bylo obtížné přimět je k povídání, program byl pro ně zajímavý a 
zřejmě i důležitý k tomu, aby porozuměli změnám, kterými procházejí. V úvodním 
interaktivním výkladu se společně s lektorem pokusili vysvětlit základní pojmy sou-
visející s fyzickými a psychickými změnami v dospívání. Velmi dobře se jim dařilo 
hledat pojítka partnerského vztahu, protože nejenom fyzická atraktivita, ale i věr-
nost, společné zájmy, životní hodnoty a cíle jsou důležité pro dobré fungování vzta-
hu. Při skupinových aktivitách si vyzkoušeli, zda umí správně řadit jednotlivé fáze 
vztahu od chození až po pevný vztah zbavený růžových brýlí. 
Program v deváté třídě byl kromě partnerství více zaměřený na prevenci sexuálního 
rizikového chování. Na začátku hodiny žáci samostatně definovali důležité pojmy 
související se sexualitou a ujasnili si, jaký je rozdíl mezi sexuální identitou, sexuální 
orientací, sexuální preferencí a sexuálním chováním. Dalším tématem byly pohlav-
ně přenosné choroby a zmíněné byly i ochranné a antikoncepční prostředky včetně 
jejich výhod a nevýhod. Nakonec zazněly zásady zdravého sexuálního života - stálý 
partner/partnerka, věrnost a zodpovědnost za své rozhodování a za celý svůj život. 
                                                                                                            Mgr. Ivana Košňarová  

                 KURZ PŘEŽITÍ VE SVĚTĚ FINANCÍ  
 
Ve dnech 9.-12.5 a 18.5. proběhly v naší 
škole projektové dny Kurzu přežití ve 
světě financí. 

Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. roční-
ku.  

Žáci díky kurzu nahlédli do světa do-
spě lých .  Uč i l i  se  hospodař i t 
s financemi, proč a jak šetřit, spořit, 
investovat. . 2022           
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NADPIS 

Sem př ijde text č lá nku. 
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         Program byl přizpůsoben věku žáků. Pracovali v týmech a tvořili domácí rozpo-
čet, buď pro jednoho člověka na měsíc, nebo pro čtyřčlennou rodinu na jeden rok. Pro-
jektové dny spolufinancoval Spolek rodičů při Základní škole a mateřské škole Proseč.  

  

                

 

                          

                            BESEDA O HOLOCAUSTU 

V úterý dne 10. května 2022 absolvovali deváťáci přednášku s Bc. Jindrou Lavrenčíko-
vou z UPCE, která se týkala problematiky holocaustu a osudu židovského obyvatelstva 
za druhé světové války. 
Připomněli jsme si, co je to holocaust, jaký vliv měl na obyvatele, průběh války i pová-
lečné uspořádání a dnešní dobu. 
 

                                                       KAMENY ZMIZELÝCH 

V pátek dne 27. května 2022 jsme se s deváťáky v rámci hodiny dějepisu vydali podívat 
na  kameny zmizelých, které se v Proseči nacházejí. 

Jedná se dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, které mají při-
pomínat oběti holocaustu a nacistického režimu. V Proseči máme dvě místa, kde nám 
kameny připomínají naše spoluobčany, kteří zemřeli za druhé světové války. První sada 
se nachází u Ergotepu a druhá nedaleko, u kavárny Wake up coffee. V souvislosti 
s květnovým výročím ukončení druhé světové 
války jsme si připomněli, co válka obnášela a 
jak mohla zasáhnout do života obyčejných lidí, 
tedy i občanů Proseče. Kameny jsme při té 

příležitosti očistili a vytrhali plevel, který rostl 
okolo.                                 Bc. Adéla Zvárová 
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                             OVOV PO COVIDU 

 
Covidová přestávka se podepsala i v oblasti sportu. Jednou z tradičních sportovních 
akcí jara je soutěž OVOV - soutěž ve víceboji žáků. Naposled jsme se setkali na jaře 
2019 a proto jsme okresní kolo uvítali s nadšením. 
  
Patrně jsme nebyli sami, protože okresního kola této soutěže se v letošním roce zúčast-
nilo rekordních 260 závodníků - 7 družstev a zbytek závodníci v kategorii jednotlivců. 
Jako host se do sportovního zápolení zapojilo družstvo Gymnázia Polička, které si při-
jelo splnit limit účasti, protože v okrese Svitavy se soutěže nemohli zúčastnit z důvodu 
nemoci. Počasí bylo skvělé - slunečno a teplo. 
Do soutěže jsme přihlásili celkem 30 závodníků. Doprava po dramatickém průběhu 
(malý autobus, 33 členů výpravy z Proseče, tým z Poličky, žáci a studenti dojíždějících 
do škol v Krouně a Hlinsku, několik ,,normálních cestujících”, naštěstí klidný a poho-
dový řidič) klapla na mačkačku, ale OK. Hlavním hostem byl tentokráte držitel bronzo-
vé olympijské medaile z OH v Pekingu v zápase řecko římském  Marek Švec. 
Organizace vlastního závodu byla zvládnuta na jedničku. Závodníci postupovali po 
stanovištích  v časovém rozpisu - závodníci i rozhodčí byli perfektní - všichni včas na 
stanovištích, korektní rozhodování, milý přístup (jako rozhodčí pracovali také paní 
Zuzana Nováková a pan Petr Hromádka). 
Sportovní boje na jednotlivých stanovištích byly velmi tvrdé. Přehled o stavu a výsled-
cích družstva nebo jednotlivců nebyl vůbec jasný. Závodníci znali své výkony, ale pořa-
dí v soutěži bylo stále nejasné. Soutěžilo se postupně v trojskoku, hodu medicinbalem, 
skocích přes švihadlo po dobu 2 minut, klicích po dobu 2 minut a ve volitelné disciplí-
ně - běhu na 1000 metrů nebo driblinku po dobu 2 minut. 
V hlavní kategorii - soutěži družstev - jsme vybojovali 1. místo. Sestava družstva se ně-
kolikrát měnila (také z důvodu nemoci závodníků) a paní učitelce Karle Novákové dalo 
dost práce, než ,,slepila” konečnou podobu týmu,  takže v okresním kole nás reprezen-
tovali - Miloš Dostál, Václav Prášek, Josef Zahradník, Tomáš Roušar, Andrea Lacma-
nová, Julie Poslušná, Tereza Melšová a Zuzana Kopecká. 1. místo v náročné soutěži 
bylo překvapením pro všechny, protože výkon některých členů týmů byl podprůměrný, 
laxní, bez zájmu. Družstvo, které nás bude reprezentovat v krajském kole možná dozná 
některých změn. 
Současně se vyhlašuje i pořadí jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích. Tady 
jsme slavili také úspěchy - v nejmladší kategorii obsadil Jakub Břeň 2. místo 
(postupuje do krajského kola) a Daniel Košňar 3. místo. Vítězem  další kategorie je Da-
niel Vanžura (postupuje do krajského kola). Kategorie starší - Karel Břeň - 1. místo, 
Julie Poslušná - 2. místo - oba postupují do krajského kola. V další kategorii postoupi-
la Andrea Lacmanová (nejlepší závodník dne - porazila všechny dívky a mezi všemi 
kluky by obsadila 8. místo ). V nejstarší věkové kategorii  obsadil Radek Pešek 3. místo 
a po úžasném výkonu obsadila 2. místo Tereza Janecká (kliky - 114), která také bude 
účastníkem krajského kola. 
Úkol dobře reprezentovat naši školu byl splněn. Současně však zavazuje. Krajské kolo 
je dalším krokem k postupu do republikového finále. Úroveň a konkurence bude veli-
ká.  
Abychom se ctí uspěli, potrénujeme a pak se se soupeři  popereme o co nejlepší umís-
tění. Držte nám palce. 
Díky všem závodníkům i učitelům za reprezentaci školy. 
                                                                                                         Mgr. Jan Stodola                      

 

S 

P 

O 

R 

T 



                                          KRAJSKÉ KOLO OVOV 

Ve středu 18.5.2022 se v Moravské Třebové uskutečnilo krajské finále soutěže OVOV – 
víceboj, tentokrát hlavně v atletických disciplínách. 

Družstvo (Andrea Lacmanová, Julie Poslušná, Tereza Melšová, Zuzana Kopecká, Ště-
pán Hromádka, Václav Prášek, Dominik Rejman, Miloš Dostál) a jednotlivci Karel a 
Jakub Břeňovi, Tereza Janecká, Daniel Vanžura a Radek Pešek) se střetli s dalšími 14 
družstvy kraje a dalšími jednotlivci, kteří postoupili z okresních kol této soutěže. Krás-
né slunečné počasí provázelo dramatické boje v šesti disciplínách – běhu na 60 metrů, 
skoku do dálky, hodu míčkem, shybech na šikmé lavičce v soutěži leh-sed a volitelné 
disciplíně – běhu na 1000 metrů nebo driblinku. Po úvodních rozpacích proběhla sou-
těž velmi rychle - a to také díky závodníkům, kteří byli na svých stanovištích vždy včas 
a velmi ukáznění. Průběžné výsledky a postavení družstev i jednotlivců nebylo známé 
až do konce soutěže – o to větší napětí panovalo před vyhlášením výsledků. 

Mezi jednotlivci obsadili naši závodníci ve svých kategoriích medailová umístění – na 
třetím místě se umístil Jakub Břeň, Miloš Dostál a Andrea Lacmanová. Blahopřejeme. 

V hlavní soutěži – soutěži družstev – skončilo naše družstvo na 5. místě. Že šlo o velmi 
vyrovnanou soutěž svědčí fakt, že se 4. družstvem jsme prohráli o jediný bod a na me-
daili nám chyběly pouhé 264 body. Byli jsme si vědomi výkonnostních výpadků někte-
rých členů družstva a při vyrovnanosti celé soutěže právě toto sehrálo rozhodující roli. 
Naši školu i okres Chrudim jsme reprezentovali velmi dobře. 

                                                                                                                  Mgr. Jan Stodola 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 

               

               

 

               HROŠIÁDA 

17. května naši sportovci zamířili do 
Hrochova Týnce na tradiční sportovní 
klání Hrošiádu. 

Počasí nám vůbec nepřálo a již po cestě 
začalo vydatně pršet. Přesto jsme si 
skvěle zasportovali a domů se vrátili 
značně unavení. Na stupně vítězů jsme 
letos nedosáhli. Družstvo mladších i 
starších žáků skončilo předposlední. 

Všem účastníkům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 

                                   Mgr. Karla Nováková 
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           ZÁVĚREČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
    
Čtvrtek 19. května patřil našim pěveckým sborům a folklornímu souboru Dřevá-
ček. 
Po dvouleté covidové pauze se v dopoledním programu představily svým spolu-
žákům, odpoledne potom následoval program pro veřejnost. Práce a čas, kte-
ré všichni vystupující vložili do svých zkoušek, se přetavily v úžasná vystoupení. 
Nejprve jsme shlédli dvě pásma jarních a letních lidových písní a her v podání 
Dřeváčku, díky nimž jsme se posunuli v čase do dob krásných krojů a lidových 
zvyklostí. Poté milé a hravé vystoupení Žluťásků následováno energií prostou-
peným vystoupením Prosečánku a ukončené představením písní z různých kou-
tů světa v podání Červánku. Odpolední program doplnilo i vystoupení nejzku-

šenějšího prosečského sboru - ženské-
ho pěveckého sboru Duha. Celé odpo-
ledne se ale také neslo v hezkém kon-
textu -  výtěžek z dobrovolného vstup-
ného a broží bude využit na podporu 
našich ukrajinských spolužáků. 
                                       Mgr. Romana Pešková 
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                              KLAVÍRNÍ KONCERT  

V pátek  13. května 2022 se v naší škole konal klavírní koncert Daniela Juna. 
Na koncert jsme se moc těšili, náš bývalý žák Daniel Jun zde vystupoval již několikrát.  
Daniel Jun studoval klavírní hru na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě 
MgA. Vandy Jandové v letech 2006 až 2012. Poté nastoupil na HF JAMU v Brně do klavírní 
třídy prof. Aleny Vlasákové, v létě 2018 tato studia absolvoval završením magisterského 
dvojitého oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika. Na svém kontě má stovky koncertů v 
České republice i v zahraničí.  
Koncert se konal jak pro žáky 1., tak pro žáky 2. stupně. Za hodinu trvání jsme si mohli vy-
poslechnout jak skladby barokní, klasické až po romantismus a impresionismus, tak do-

konce i filmové melodie. Koncert se Danielovi moc povedl a budeme rádi, když nám 
zahraje i příští rok.                                                 Lucie Zvolánková, Simona Marková 
        

     

  

FESTIVAL AKORDEONISTŮ 

Euromusette & Goldentango 

Žákyně 4. třídy Ema Dostálová se 26. května zúčastnila 
XX. mezinárodního festivalu akordeonistů Euromusette & 
Goldentango v Rajeckých Teplicích na Slovensku, který je 
věnován muzikantovi Miroslavovi Košnárovi in memoriam. 

Emička před porotou a plným sálem posluchačů zahrála 
čtyři skladby. V bodovém hodnocení získala celkem 20,66 
bodů a umístila se tak na čtvrtém místě ve stříbrném pás-
mu. 
Emičce gratulujeme k úžasnému úspěchu na mezinárodní 
úrovni a přejeme jí hodně spokojených posluchačů a další 
velké úspěchy nejen v hudební sféře! 

                                                          Mgr. Romana Pešková 

 



                                       ZLATÝ LIST 
Ve středu 11. 5. se vybraní žáci 6. - 7. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list, 
který se konal již tradičně v Záchranné stanici Pasíčka. 
Vyrazili také naši ukrajinští spolužáci a paní asistentka Irynka, kteří si šli prohléd-
nout venkovní expozice odchycených zvířat. 
Přestože se naši žáci neumístili na předních pozicích, získali tak alespoň cenné 
zkušenosti a společně strávený čas si spolu náležitě užili, jak se můžete přesvědčit 
na fotografiích.  
Všem děkujeme za reprezentaci školy a děkuji také asistentkám Petře Nekvindové 
a Elišce Košňarové, které se o děti vzorně staraly.  

                                                                                 
     TERÉNNÍ EXKURZE - BOHDANEČSKÝ RYBNÍK 

V úterý 10. 5. 2022 vyrazila skupina žáků z 8. tříd na terénní exkurzi k národní pří-
rodní rezervaci Bohdanečský rybník. 
U něho na nás čekal ornitolog pan Mgr. Libor Praus, který si s sebou přinesl vý-
konný dalekohled, pomocí kterého jsme mohli pozorovat obrovské množství vodní-
ho ptactva jako je volavka, polák, zrzohlávka, rackové… 
Po cestě jsme poznávali nejen živočichy, ale připomněli jsme si také základní zna-
ky vybraných druhů rostlin. Společně jsme také měřili průhlednost vody a odebrali 
vzorky pro následné pozorování.  
Terénní vycházka byla zakončena na Musílkově rozhledně, která slouží k lepšímu 
výhledu na celý Bohdanečský rybník. 
Terénní exkurzi s námi také absolvoval pan Alexandr Prokop z organizace Talent 
centrum průmyslu 4.0 – Technecium, která pořádá řadu kurzů a akcí pro talentova-
né děti. Pan Prokop si pro nás připravil mimo jiné také povídání o vypuštění strato-
sférické sondy. 
Následně jsme se společně přemístili do Gymnázia Mozartova, kde nás přivítal pan 
ředitel Mgr. Petr Harbich. Pan Libor Praus nám ukázal, jak můžeme pomáhat mo-
nitorovat výskyt ptactva pomocí aplikace Birds.cz.  
Na závěr jsme v odebraných vzorcích zkoumali bezobratlé živočichy.                             
                                                                                                      Mgr. Andrea Boháčová 
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                                    SOUTĚŽÍME... 

                                                               
V úterý 17. 5. jsme se společně se dvěma týmy ze čtvrtých tříd a jedním týmem z 
páté třídy zúčastnili historicky prvního ročníku turnaje v piškvorkách. 

Turnaj se konal v MFC v Hlinsku a přilákal 120 piškvorkářů ze sedmi škol z 
Hlinska a okolí. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle ročníků. V kategorii A, 
soutěži čtvrtých a pátých tříd, bylo celkem 10 družstev a mezi nimi i naše druž-
stva “Husťáci Proseč”, “Pokedex Proseč” a “Kaufland Proseč”. Napínavé sou-
boje probíhaly v pětičlenných týmech.  

Našemu týmu páťáků “Kaufland Proseč” se podařilo vybojovat nádherné 1. 
místo a získat tak pro naši školu zlatý pohár. Jeden tým čtvrťáků obsadil krásné 
4. místo a druhý tým čtvrťáků skončil v těsném souboji na symbolickém posled-
ním místě. Piškvorkoví nadšenci obdrželi 
diplomy a sladkou odměnu. 

Děkuji všem zúčastněným a věřím, že 
příští ročník si nenecháme ujít! 

                          

                               Mgr. Zuzana Nováková 
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                       MLADÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ 

V sobotu 14. 5. 2022 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení XII. ročníku celostátní 
literární soutěže Mladá Proseč Terézy Novákové, kterou pořádá naše škola ve 
spolupráci s městem Proseč a Městskou knihovnou Proseč. 
Záštitu nad naší soutěží převzal pan Josef Kozel, radní pro školství Pardubické-

ho kraje. Slavnostní odpoledne 
provázela příjemná atmosféra, 
která byla navíc umocněna pří-
tomností čestného hosta - he-
rečky Miluše Bittnerové.  
Mladí autoři letos soutěžili ve 
čtyřech kategoriích v oblasti 
poezie a prózy. Porota, v níž 
usedli spisovatelka Michaela 
Mitroci, spisovatel (básník) Bu-
rák a spisovatelka a pedagožka 
Mirka Skočílková, neměla vů-
bec jednoduché vybrat z celko-
vého počtu 137 prací od 86 auto-

rů ty nejlepší. O to větší radost máme, že v soutěži uspěly i naše žákyně. V nej-
mladší kategorii dětí ve věku 10 - 11 let, tedy žáků 4. a 5. třídy ZŠ, získala krásné 
druhé místo Tamar Klímová se 
svým textem Velkolepý výlet. Ve 
III. kategorii, kam byli zařazeni 
mladí autoři ve věku 14 - 15 let, 
uspěly hned dvě naše žákyně.  
V oblasti prózy získala 2. místo 
Karolína Kynclová, a to za svou 
práci nazvanou Jiný svět. Nela 
Prokopová se svou básní Květy rů-
ží v oblasti poezie dokonce zvítězi-
la.  
Děvčatům blahopřejeme, děkuje-
me jim za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.  
 
Děkujeme také všem sponzorům, díky nimž si ocenění autoři mohli odnést 

hodnotné ceny.  
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              ZLATÁ TUŽKA  

Ve středu 11.5. 2022 se ve Dvoře Králové 
nad Labem v Městském muzeu uskuteč-
nilo slavnostní vyhlášení celostátní literár-
ní soutěže Zlatá tužka 2022. 
Naši žáci se této soutěže pravidelně 
účastní a i letos se některým z nich poda-
řilo uspět. Tamar Klímová získala ve své 
kategorii 2. místo a Alena Macháčková 
čestné uznání.  
Děvčatům blahopřejeme, děkujeme za 
skvělou reprezentaci naší školy a přejeme 
jim mnoho dalších nejen literárních úspě-
chů! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ                               

V pátek 6.5. 2022 se v Hasičském muzeu v Kočí uskutečnilo slavnostní vyhlášení okres-
ního kola výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí 2022. 

Do této soutěže se naši žáci zapojují každoročně. I letos se některým z nich podařilo 

zabodovat. Matyáš Novák ze 4. B se se svojí básní umístil v kategorii L1 (žáci 4. a 5. tř.) 

na 3. místě. A v kategorii L2, tedy v kategorii pro žáky 6. - 7- roč. získala 1. místo Klára 

Nováková ze 7.B. Oba postoupili do krajského kola, jehož vyhodnocení se uskuteční 

20.5.2022 v Hlinsku.  

Oběma autorům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 
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                  PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ 

V úterý 31. května se žáci 8. tříd společně se zájemci ze 7. ročníku a třemi ukrajinskými 

spolužáky zúčastnili celodenního výletu s názvem Po stopách Boženy Němcové.  

Do České Skalice jsme přijeli před 9. hodinou, stihli jsme tedy ještě v autobusu krátce 

posvačit. Pak jsme se vydali k Muzeu Boženy Němcové, kde  nás přivítala nejprve so-

cha Barunky a hned poté paní průvodkyně. Ta nás zavedla do Jiřinkového sálu, kde 

nám  popovídala o životě, díle i rodině Boženy Němcové. V muzeu jsme si prohlédli i 

další vystavené expozice. 

Další zastávka následovala ve škole Barunky Panklové. Viděli jsme prostředí, ve kterém 

se učila, i některé staré školní pomůcky. Také jsme se dozvěděli, že se známkovalo i 

šestkou! Po návštěvě školy jsme měli možnost se projít po místním náměstí a také si 

pochutnat na místních dobrotách. Všichni jsme samozřejmě této možnosti využili. 

Následovala tříkilometrová procházka na zámek Ratibořice, kde jsme se rozdělili na 

dvě skupiny a prohlédli si 1. patro zámku se zajímavým výkladem. 

Další pan průvodce nás pak očekával v Rudrově mlýně, kde jsme si prohlédli jak histo-

rické zařízení mlýna, tak i dobové zařízení světnic.  

Staré Bělidlo a Viktorčin splav jsme již navštívili sami.  Vše jsme si důkladně vyfotili a 

teď nám již zbývá jen vypracovat zadané prezentace. 

Výlet se nám moc líbil.                        Tomáš Košnar, Matyáš Tobiáš, Michaela Kynclová 
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                               PROJEKTOVÝ DEN  -  ROBOTIKA 

Ve středu 4. 5. 2022 proběhl ve vybraných třídách projektový den. 

Na naši školu dorazil pan Alexandr Prokop se svým kolegou z organizace Talent 

centrum průmyslu 4.0 – Technecium, která pořádá řadu kurzů a akcí pro talentova-

né děti. Připravili si pro nás velmi pestrý program.  

Nejdříve žáci 5. třídy pracovali s Lego Mindstorm, ze kterých vytvářeli různá vozít-

ka, která se snažili postupně vylepšovat, aby dosáhli co nejlepších výsledků v jízdě 

na rychlost, ale také v překonání překážky. Následné si žáci z IT kroužku vyzkou-

šeli tyto vozítka naprogramovat.  

Na závěr čekala žáky 7. tříd přednáška o stratosférických balonech a o nearspace 

letových experimentech s praktickou ukázkou, co vše a jak můžeme vyslat na pozo-

rování do vesmíru. Představil nám také jedinečný pro-

jekt, kterého se účastní, a to právě vyslání balónové 

sondy do vesmíru.  

 

 

  

 

 

 

 

  

            

 

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/9373-mladi-vedci-poslali-na-hranici-vesmiru-balonovou-sondu-nesla-seminka-hrachu-ale-i-treba-marshmallow.html
https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/9373-mladi-vedci-poslali-na-hranici-vesmiru-balonovou-sondu-nesla-seminka-hrachu-ale-i-treba-marshmallow.html
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NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ 
Ve středu 6. 4. navštívili předškoláci základní školu. Kromě toho, že se podívali do prv-
ní třídy a vyzkoušeli si hravou výuku v lavicích, tak se také potkali s kamarády prvňáky 
v nové sportovní hale, kde si společně zasportovali, zacvičili a zahráli hry či fotbal. Dě-
tem se ve škole líbilo, tak doufáme, že jim toto nadšení vydrží co nejdéle.  

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM HOPSÁLKEM 
Ve středu před Velikonocemi jsme se vydali na velikonoční stezku se Zajíčkem 
Hopsálkem. Zajíček nám zanechal na dveřích školky průvodní dopis a trasu nám ozna-
čil barevnými vajíčky. Vydali jsme se tedy na cestu, kde jsme plnili nejrůznější veliko-
noční úkoly. Každý úkol byl navíc označen dnem z velikonočního týdne např. Květná 
neděle, Modré pondělí…, a tak jsme se v krátkosti také dozvěděli, co tento název zna-
mená a jaké tradice se k tomuto dni vážou. Na konci trasy na nás čekal zajíček Hopsá-
lek se sladkou odměnou. Nakonec jsme se všichni sešli na školní zahradě, kde jsme 
společně ozdobili strom “Vajíčkovník”. A protože se nám putování moc líbilo, rozhodli 
jsme se ponechat stezku přes celé velikonoční svátky, aby si i ostatní kamarádi a veřej-
nost mohli stezku projít. Moc nás potěšilo, že nám někteří dokonce poslali fotografie z 
jejich putování. Naopak nás zamrzelo, že nám někdo odcizil řehtačku od jednoho úko-
lu a tím znemožnil ostatním účastníkům plnění úkolu. 

MOTÝLCI - VÝPRAVA ZA STROMOVÝMI SKŘÍTKY 
V pátek 22. dubna jsme oslavili  Den Země dobrodružnou výpravou za stromovými 
skřítky. Poté, co nám listonoš doručil dopis od samotného krále lesních skřítků, jsme 
se vydali hledat všechny stromy, kde  žijí lesní skřítkové. Cestou po stezce stromů jsme 
plnili úkoly, které pro děti připravili skřítci se zajímavými jmény jako: Lipánek, Vrbá-
ček, skřítek Jehlička, Modřínek, Dubínek, Jasánek, Javorníček, Kaštánek a Lískáček. 
Cesta nás zavedla skoro až do Boru, a proto děti při zpáteční cestě uvítaly možnost po-
sedět si, posvačit, pohrát si v lese a postavit tam lesním skřítkům nová obydlí. A proto-
že máme děti šikovné a mnoho toho znají, hravě si poradily se všemi úkoly a nakonec 
podle hádanky skřítka Březinky objevily i sladký poklad. Odměnou nám všem byla 
dobrá nálada, čerstvý vzduch kolem nás a krásný ptačí zpěv, do kterého jsme se s dět-
mi nejednou zaposlouchali.  

VČELKY - DEN ZEMĚ 
I Včelky se vydaly na svou výpravu. Na Den Země sbíraly odpadky podél stezky stro-
mů. Cestou je doprovázel skřítek a i ten se spolu s dětmi podivil, kolik odpadků a ne-
pořádku děti během cesty nalezly.  
Ve třídě je zase navštívil skřítek Nepořádníček, po kterém děti musely roztřídit odpad-
ky, které tu zanechal. Děti i tento úkol zvládly hravě.  

BERUŠKY - VE SPORTOVNÍ HALE 
Nezahálely ani Berušky, které se byly podívat ve sportovní hale, kde si zacvičily a hlav-
ně pořádně zaběhaly. Moc se jim tam líbilo. 

KONCERT 
Dlouho očekávaný koncert se uskutečnil v úterý 26. dubna. Motýlci společně s Včelič-
kami zazpívali spoustu veselých jarních písniček a navíc přidali ještě taneček “Do tre-
nek”. Věříme, že jsme potěšili a pobavili všechny posluchače, kterých se přišlo do škol-
ky podívat opravdu hodně.  

VYPOUŠTĚNÍ JEŽKŮ 
Velké překvapení pro nás připravila Záchranná stanice Pasíčka, která nás přizvala k 
vypouštění ježků zpět do volné přírody. Ačkoliv to byla akce neplánovaná a nečekaná, 
děti byly z vypouštění ježků nadšené.  
Každý měl možnost si ježečka prohlédnou, pohladit a ti nejodvážnější i vypustit do pří-
rody. Za nevšední zážitek moc děkujeme. 

BRIGÁDA aneb ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY 
Naši výzvu na zútulnění zahrady vyslyšelo několik odvážných a šikovných rodičů. Díky 
nim se na školní zahradě objevilo několik zbrusu nových herních prvků a krásný záhon 
s květinami. Škoda, že nemohli vidět radost a nadšení dětí při prvním zkoušení nové 
kuchyňky, autíčka, kuličkového labyrintu, hudební stěny nebo smyslového chodníku. 
Našli se i rodiče, kteří se brigády zúčastnit nemohli, ale přesto se do této akce zapojili, 
když přinesli vyrobené hmyzí domečky, ptačí budky nebo pítko pro ptáčky.  
Všem moc a moc děkujeme.  
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                                                                 DEN MATEK 

Ke Dni matek jsme našim maminkám vyráběli dárečky.  
Byla to srdíčka různých podob - z drátku na kamínku, papírová nebo 
z vlašských ořechů. 
Většina dětí chtěla pro své maminky vyrobit srdíček co nejvíce, takže se nám 
podařilo vyrobit spoustu krásných originálních  dárečků. 
 

 

 

                      PRO MAMINKU  

              Maminko, ty jsi moje zlato, 
                 pusinky ti dávám za to. 
                 Dám ti jednu na líčko, 
                já jsem tvoje sluníčko.  
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             FOTOGALERIE:                     
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Tisk květnového čísla ŠOTKA finančně zajistila společnost 

PP-GROUP.cz s.r.o. 

Za tuto podporu společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. 

velmi děkujeme! 
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