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Rozhovor s paní ředitelkou 
 
1. Jsou v tomto školním roce ve škole nějaké změny ve školním 
programu ? 

        
Podle našeho školního vzdělávacího programu Škola mnoha možností se budou 
učit děti v 1. a 2. třídě na prvním stupni a v 6. a 7. třídě  na druhém stupni. 
Ostatní třídy mají centrálně daný program Základní škola. 
 

2. Přišli do školy noví učitelé? 
 
Ne, učitelský sbor zůstal beze změn. S novou tváří se budete setkávat ve školní 
knihovně. Knížky vám bude půjčovat paní Eva Rejentová, která je zároveň i 
knihovnicí v obecní knihovně. 
 

3. Jak jste spokojená s novou knihovnicí ? 
 
Zatím jsem s fungováním školní knihovny spokojená velmi. Důležité bude, jak 
hodně čtenářů ji bude navštěvovat. 
 

4. K čemu se bude využívat altán ? 
 
Protože víme, že rádi chodíte na výuku ven, chceme připravit místo, kde bude 
možné pobývat i za deště a kde budete chráněni před přímým sluncem  
v horkých dnech. Altán bude využíván ve většině předmětů podle zvážení 
učitelů. Myslím, že bude moc prima si jít třeba číst nebo kreslit ven. Odpoledne 
bude učebnu v přírodě využívat školní družina. Altán vznikl za pomocí MŠMT, 
tz. získali jsme peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
účastí v grantovém řízení. 
 

5. Bavila Vás v dětství škola ? 
 
Nejvíc mě bavil zeměpis, matematika, přírodopis a tělocvik. Ve škole jsem měla 
ráda přestávky a ve školním roce prázdniny. Prostě  normálka. 
 
 



GO-PROGRAM 
 

Na začátku školního roku jsme šli do Budislavi do tábora TOS na Go-program. 
Měli jsme se naučit spolupracovat a pomáhat si navzájem. Myslím, že tento úkol 
jsme splnili. První den byl stejný jako druhý, super. Hráli jsme tam hry, při kterých 
jsme se museli soustředit. Kdyby jeden nebo dva selhali, nepodařilo by se nám úkol 
splnit. Kdo zná hru ZIP, ví, že kdo se nechá přenést, musí ostatním důvěřovat. Zvlášť 
ti, kteří možná váží víc než ti, co patří mezi nejmenší a nejlehčí. I když je logické, že 
přenést ty nejmenší je lehčí, než ty těžší, nakonec jsme přenesli téměř bez problému i 
ty nejtěžší. Někdo se přenést nenechal, ale věřte nebo nevěřte přišel o legraci. Nebo 
když jsme hráli, že jsme si zkusili být nevidomí a němí. S tou němotou - pár slov  
někomu uteklo, ale to nevadilo. Horší to měli ti první, kteří museli předat signál těm 
vzadu. Ale chodili jsme, jak mi přišlo 2x dokola pod závorou.(Samozřejmě do téhle 
slohové práce nenapíšu úplně všechno, co si pamatuju. To by bylo nejmíň na třicet 
stránek.) Ale něco ještě napíšu. 

První noční hra se mi líbila méně, než ta druhá. Bylo víc skupinek a ve stejnou 
dobu šel jeden z každé skupinky do lesa postupně se popořadě střídali. Potom jsme si 
v lese museli zapamatovat kousek básničky, která byla na papíře na stromě. To jsme 
v jídelně potom napsali na papír a šli další.   
Druhá noční hra byla lepší- měli jsme skupiny po čtyřech a plnili jsme úkoly 
na různých stanovištích - bylo jich šest. My holky v naší skupině jsme ani trochu 
nebyly rády, protože jsme začínali čtyřkou: 
a) to stanoviště kde jsme měly začít, nesvítilo, a tak jsme našli všechny stanoviště a 
až pak s radou paní učitelky čtyřku. 
b) úkol byl: vraťte se, šli jsme sem zbytečně. To nás sice na chvilku naštvalo, ale nic to ani v 
nejmenším nezmění na tom, že Go-program byl bezvadný začátek školního roku naší páté třídy.                                                                                             
Markéta Štikarová               



Běh lesní krajinou 
a sportovní odpoledne 

 
 
Dne 30.9 se 1. a 2. stupeň zúčastnil Běhu lesní krajinou. Start byl u prosečského 
koupaliště. Kvůli počasí se tato soutěž dvakrát odkládala.  

 
Každý si mohl vybrat, jestli chce jet na kole, nebo běžet 3 kilometry. Nejdříve 
startovali cyklisté, a pak až běžci v pořadí: chlapci z šestých a sedmých tříd, 
děvčata z šestých a sedmých tříd, chlapci tentokrát z osmých a devátých tříd a 
naposledy děvčata. Odpoledne v areálu školy probíhaly soutěže v rámci 
celotýdenní akce Týden sportu.  

 
Vyhlášení výsledků pro závodníky z 1.stupně byl tak za dva dny. U 2. stupně 
jsme se dozvěděli výsledky tak za týden. 
Myslím, že tento tradiční závod lesní krajinou se každému líbil a že se všichni  
těší na další rok. 
Děkujeme všem kteří se podíleli na organizaci tohoto skvělého dne i týdne! 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

Pospíšilová R. 



 
Poslední akce loňského školního roku 

 
Jako každý rok se deváté třídy rozloučily s naší školou. 
Každý odešel na jinou školu, např: do Chrudimi, Pardubic, Poličky, Litomyšle 
atd. Den před rozloučením byla velká vichřice, takže nešla elektrika, museli 
proto mluvit dost nahlas. Každá třída si něco připravila: 9.A cvičila spartakiádu 
a 9.B nám předvedla, jak to chodilo v jejich třídě.Na závěr si pro všechny 
připravili písničku od skupiny Holki. 
                                          
                                                                 Spartakiáda 

                                             Krásná závěrečná píseň na rozloučenou 



Mistrovství ČR mladých hasičů-Trutnov 
 
2.-4. července zástupci SDH Zderaz zúčastnili Mistrovství ČR 2008  
hry Plamen v kategorii starších žáků. Já se svoji mamkou jsme jely také fandit 
Zderazi. My jsme jely v pátek 4.7. Když jsme tam přijely, měli za sebou již tři 
disciplíny a byli zatím celkově sedmí. Čekali je ještě další tři disciplíny: štafeta 
požárních dvojic, štafeta 4x60 a požární útok. V požárním útoku byli Zderazáci 
nejlepší. Zderazští fanoušci šíleli, bubnovali na bubny, točili sirénou a všichni jsme se 
radovali. Celkově obsadili krásné 4. místo. Moc bych si přála, aby tento úspěch zažili 
i prosečští hasiči. 

Gratulujeme!!!! 
       

 
1. Místo v královské disciplině- požární útok (na nástřikové terče) 

 
Věrní Zderazští fanoušci podrželi mladé hasiče hlavně po psychické stránce když to potřebovali, Zderazští fanoušci byli 
nejpočetnější tábor fanoušků a v „kotli“ nebylo slyšet vlastního slova, byli slyšet až na hotelu kde bydleli závodníci, fanoušci je hnali 
dopředu a díky jejich pomoci udělali velký skok z 11. místa. (Takto šíleli po požárním útoku) 

 
zpracovala: Radka Pospíšilová 



Rozhovor s paní Rejentovou, novou knihovnicí 
naší školní knihovny 

 
1.Líbí se vám práce ve školní knihovně? 

Ano, líbí. 
2.Půjčují si děti hodně knih? 

Zatím chodí dětí hodně doufám, že jim to vydrží celý školní rok. 
3.Kolik dětí si přišlo půjčit knihu? 

První středu jsem byla opravdu překvapená, protože přišlo 53 dětí, 
podruhé přišlo 33 dětí. 

4.Jaká byla vaše oblíbená kniha z dětství? 
Čtení mě vždy bavilo, několikrát jsem přečetla Děti z Bullerbynu, My dva 
doma a Neználek ve Slunečním městě.  

5.Chodila jste ráda do školy? 
Asi jako všechny děti, někdy jsem šla ráda a někdy se mi nechtělo. 
 

                          Jedna z oblíbených knih paní knihovnice 



Nebezpečný výlet 
 

Část první- výzva 
 
,,Crrrrrrrrrrrrrrr“zazvonil budík a Petr sebou trhl. Posadil se a zamžoural 
očima.Podíval se na kalendář a zajásal:,,Jupíííííí, dnes je mi 13 a za tři dny 
jdeme stanovat s kamarády.Vstal, oblékl se a vyrazil po schodech dolů do 
kuchyně. ,,Šťastné narozeniny!“ vykřikli sborem táta, máma a moje sestra 
Andrea. Dali mi dárky a já je horlivě rozbaloval. Byly tam: ponožky, košile, 
mobil Sony Ericsson K320i a kniha o táboření. ,,Díky mami, díky tati a díky 
Áji,“řekl jsem. „Není zač,“ odpověděli. Den proběhl dobře a večer jsem mohl 
být vzhůru do 11:00.                                               
Ráno jsem  se  probral  v  9:30 a šel na snídani. Potom jsem šel ven za svou 
holkou Verčou. Je menší postavy a má modré oči stejně jako moje matka. Ta je 
ale trochu obtloustlá a ona ne. Je plnoštíhlá a vypadá jako anděl (alespoň podle 
mě). Divím se jí, že se mnou chodí. Já jsem velice nízký (asi147cm), což ona 
sice taky, ale když se podívám do zrcadla vidím popelnici s očima. Jí se ale 
líbím, takže není co řešit. Šli jsme spolu do parku, drželi se za ruce a povídali. 
Byl to nádherný den, potom jsme šli k nim domů. Mají pěkný malý a vždy 
uklizený dům. Její 12letý bratr nám leze na nervy, ale její pěkná, štíhlá a 
dobromyslná matka ho vždy zklidní. Ve čtyři hodiny jsme šli do centra za 
zbytkem party. Hrajeme fotbal a moc nám to jde já jsem brankář. Pozdravil jsem 
se zbytkem party: Kykynem, Matějem, Lukášem a Petrou, Lukášovou holkou. 
Šli jsme na hřiště na zápas. Ostatní už tam byli. ,,Zdar,“ pozdravili nás. Vyhráli 
jsme 3:0, protože Sparta nemá moc dobrou sestavu. V 18:00 jsme se rozešli a já 
zamířil domů. 
Pátek proběhl dobře, dokončili jsme přípravy na stanování a vyrazili. Asi 80km 
jsme jeli vlakem. Ten nám zastavil u lesa a my jsme šli dovnitř, každý s báglem 
na zádech. Asi po 150  metrech jsme narazili na mýtinku. Je asi 250 metrů od 
vesnice, kam si budeme chodit pro jídlo a na poštu pro dopisy od rodičů. Kykyn 
tam má babičku a minulé léto tuhle mýtinku objevil. Je na kraji velkého lesa o 
rozloze asi 20km čtverečních a nikdo tam nechodí, protože tam nerostou houby 
a ani zvířata tam nejsou. Rozdělali jsme stany a postavili je. ,,Hej kluci, pojďte 
sem!“zařval najednou Matěj. Všichni jsme se k němu zběhli a uviděli jsme 
dopis. 
Jděte pryč! 
Nemáte tady co dělat. Jestli vás tady uvidíme, tak máte průšvih. Jestli 
neodejdete, tak se budou dít nepěkné věci!  
 
,,Co se to tady děje?“ ptala se Petra. ,,To nevíme,“ řekli kluci, ale dozvíme se to. 
,,Zůstáváme!“ řekli sborem. Ale postavíme hlídky. 

Pokračování příště. Marek Rejent 



Koutek vědy a techniky 
Osobní počítač 

(anglicky Personal computer, zkratkou PC, čte se pí sí, hovorově též 
označovaný jako pécéčko, apod. - jinak odborně také osobní mikropočítač) je 
označení pro počítač určený pro použití jednotlivcem (narozdíl od dřívějších 
střediskových počítačů) resp. sálových počítačů. 

V architektuře osobních počítačů dlouhodobě vítězí počítače jejichž hardware je 
založen na architektuře  IBM PC, a software je založen na operačních systémech 
firmy Microsoft. V počátcích se jednalo o jednoúlohový systém MS DOS, který 
brzy nahradily víceúlohové operační systémy rodiny Microsoft Windows®. 
Hlavní a velmi zásadní výhodou osobních počítačů založených na symbióze 
Microsoft / IBM PC je jejich všudypřítomnost, z které vyplývá velmi příznivá 
cena a výborná použitelnost, nevýhodou je faktický monopol operačního 
systému Windows, který má pochopitelně i své stinné stránky. 

 
 
 
 
 
 
Vytvořil:Zdeněk Pecina a Petr Pešek za pomocí webové stránky www .seznam. cz   



Visací zámek 
Je punk-rocková skupina, působící na české hudební scéně již od 80. let 20. 
století. Je považována za nejstarší českou punkovou legendu. Zejména 
v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila sound celé jedné generace kapel a názory 
celé jedné generace posluchačů. V současné době se kapela vrací k punkovým 
kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například 
hitem a videoklipem- Známka punku. 
 
Členové:  Jan „Hony“ Haubert – zpěv 

Michal „Pixies“ Pixa – kytara, zpěv 
Vladimír „Savec“ Šťástka – baskytara 
Ivan „Iwar“ Rut – kytara, zpěv 
Jiří „Sweet P“ Pátek – bicí 
 

Alba:  Visací zámek (1990) 
Start 02 (1991) 
Three Locks (1992) 
Traktor (1993) 
Jako vždycky (1994) 
Sex (1996) 
Visací zámek znovu zasahuje (2000) 
Punk! (2005) 
 

WWW:  www.visaci.cz 
 

 
 
 
Pokud chcete napsat něco o nějaké kapele, tak řekněte Zdeňkovi Pecinovi nebo Petrovi 
Peškovi. 
 
Vyrobil: Zdeněk Pecina a Petr Pešek s pomocí webové stránky www.seznam.cz a 
www.google.cz . 



Hádanky 
 
   1.)Co to je? Bílá, černá,   
   bílá, černá, bílá, černá. 

  

2.)Co udělá žirafa když 
jí plivnete do tváře? 

 

 
                                                                                     3.)Jaký je rozdíl mezi  

  traktorem a mrazem? 
 

Vtipy 
 
,,Vašíku zhasnul jsi světlo ve svém pokoji?”  ptá se maminka.  
Vašík odpovídá:  
,,Samozřejmě maminko. Stisknul jsem vypínač dvakrát, pro jistotu…”☻ 
 
 
V papírnictví se ptá prodavač Pepíčka:  
,,Chlapečku, proč okusuješ ty tužky? Co tě to napadlo?” 

Pepíček se lekne a odpoví: 
,,Paní učitelka nám přikázala koupit tu nejměkčí.”  

 
 
Jdou dvě okurky po poli a jedna povídá: 
,,Mně je nějak špatně.”  
A druhá jí odpoví: 
,,Vždyť jsi celá zelená.” 
 
Odpovědi: 

1.) tučňák válí sudy       
2.) odkopne vám žebřík 

 3.)Když vám po zádech přejede  
mráz se dá vydržet. :o) ) 



Školní perličky 
 
 Plynoměr nám ukazuje, jak plyne čas. 

 Zlato patří mezi drahé kovy, protože se krade. 

 
 V chemii se učíme vybuchovat. 
 Dezinfekce je zápach, který pronásleduje bacily. 
 Mikroskop nám zvětší věci tak, že nám neunikne ani nemocný 

bacil. 
 Zemi rozdělují rovníky a polníky. 
 Přemysl Oráč vynalezl pluh. 
 Známý mořeplavec byl třeba Kryštov Trolejbus. 
 Na horu Říp jako první vystoupil Krakonoš. 
 



Trhanec s rozinkami 
 
Připravíme si: 
 250 g polohrubé mouky 
 5 dl mléka 
 4 vejce 
 80 g rozinek 
 60 g  moučkového cukru 
 1 balíček vanilkového cukru 
 Sůl,ovocný sirup,olej na opékání 
 
Příprava: 
Mléko rozšleháme se žloutky moukou, polovinou dávky soli.Do směsi 
vmícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků a přebrané omyté rozinky.Těsto lijeme 
naběračkou na pánev s rozehřátým olejem a po obou stranách opečeme 
omelety.Roztrháme je , narovnáme na talíře , posypeme moučkovým a 
vanilkovým cukrem a polijeme ovocným sirupem.Podáváme je horké nebo 
studené. 

 



Kopřivová polévka 
Připravte si: 
 
 Máslo 
 Olej nebo slaninu 
 Hladkou mouku 
 Jíšku 
 Jemně nasekané kopřivy 
 Zašlehanou kysanou smetanu 
 Strouhaný sýr 
 
Příprava: 
Na másle zpěníme olej nebo slaninu, přidáme mouku. Jíšku rozředíme vývarem 
a povaříme. Přidáme jemně nasekané kopřivy a asi čtvrt hodiny povaříme. 
Dochutíme a zašleháme kysanou smetanu. Podáváme posypanou strouhaným 
sýrem. 
 
 
 



Hovězí polévka s brutnákem 
 
Připravte si: 
 
 350 g vařeného hovězího masa  
 400 g brambor 
  2 vejce natvrdo 
 160 g cibulové natě 
  400 g listů brutnáku 
  220 g smetany 
 100 g cukru 
 12 g hořčice 
 1,6 1 vývaru z hovězího masa 
  sůl 
 
Příprava: 
Maso, vařené brambory, vejce natvrdo nakrájíme na malé kostičky, cibulovou 
nať a brutnák na tenké nudličky a vše přelijeme vařícím vývarem. Přidáme 
rozkvedlanou kysanou smetanu a dochutíme cukrem, hořčicí a solí. 

               
                                               Brutnák lékařský 



Pomazánka z tvarohu a brutnáku (s obměnami) 
 
250 g měkkého tvarohu 
asi 1/4 většího celeru 
hrst mladých lístků brutnáku 
hořčice 
sůl 
pepř 
salátový olej 
 
Příprava: 
Měkký tvaroh utřeme do pěny, přidáme jemně nastrouhaný celer, nadrobno 
nasekané lístky brutnáku a dochutíme hořčicí, salátovým olejem, solí a pepřem. 
 
Obměny:  
místo hořčice přidáme majonézu, místo celého tvarohu dáme jen polovinu a 
doplníme druhou polovinu strouhaným tvrdým sýrem. 
 
 



SRPDŠ při ZŠ Proseč srdečně zve na 

KONCERT HVĚZD, 
 

který se koná u příležitosti blížícího se  
10. výročí pěvecké soutěže žáků ZŠ Proseč „Prosečská hvězda“.  

Tento galakoncert  proběhne 
v pátek 14.listopadu od 17,30 hod. v prosečské sokolovně. 

  
Postupně se představí několikanásobní úspěšní interpreti  

minulých Prosečských  hvězd.  
S písněmi a hudbou nejrůznějších žánrů vystoupí například 

 
 Kamil Dostál, Lída Řebíčková, 

 Zdena Zachová, Andrea Pecinová,  
Lucie Hromádková, Pavla Šenkýřová, 

 Kateřina Rejmanová, Kristýna Brahová,  
Hana Pecinová a skupina ARKONA… 

 
 

Věříme, že si nenecháte tento nevšední kulturní zážitek ujít a přijdete  
v hojném počtu podpořit tyto dnes již dospělé interprety.  

Vstupné je dobrovolné. 



Sport 
Ahoj čtenáři, v každém šotku, počínaje tímto, bude stránka o fotbalovém klubu 
z Gambrinus ligy. První vám přinášíme AC Sparta Praha. Omlouváme se 
za nepřesnosti na znacích apod.                     

 
AC Sparta Praha 

 
AC Sparta Praha 

 
Jméno klubu  AC Sparta Praha fotbal a.s. 

Přezdívka  Železná Sparta 
Předseda  Josef Chovanec 

Trenér  Vítězslav Lavička 
Oficiální web  www.sparta.cz 

AC Sparta Praha je pražský fotbalový klub. Je to jeden z nejpopulárnějších a 
nejúspěšnějších klubů českého fotbalu. Sparta má na kontě mnoho titulů 
z československé a české ligy a  je častým účastníkem Ligy mistrů. Za svoji 
přes 110 let dlouhou historii působilo v klubu mnoho různých reprezentantů. 
V posledních letech však většina nejlepších hráčů přestupuje z finančních 
důvodů do zahraničních týmů. Přesto získala Sparta za posledních 10 ligových 
sezón 7 titulů. Historie fotbalové Sparty začala v roce 1891.  

Základní sestava 



Brankář: KOZAČIK       

Útočníci: KULIČ, VACEK, DOŠEK  

Předstoper: ZEMAN            

Stoper: ŘEPKA    

Záložníci: SLEPIČKA, KLADRUBSKÝ, MATUŠOVIČ  

Obránci: BOLF, POSPĚCH                    

 

 

  

 
         Marek Rejent 
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