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Informace z ředitelny 
 

V úterý 1. září 2009 zahájilo školní rok celkem 281 žáků a 35 zaměstnanců 
školy. Dodatečně bych chtěla všem popřát úspěšný školní rok. Zvláště vítám  
nové žáky z Perálce, Nových Hradů a Budislavi a „novou“ paní učitelku Jarmilu 
Michálkovou, která se vrátila do školy po mateřské dovolené. Byla bych moc 
ráda, kdyby se jim v naší škole líbilo a byli tu spokojení. 
 
Nový školní rok přinesl ještě jednu velkou změnu – na naší škole bylo zřízeno 
Školské poradenské pracoviště. Psycholožka paní Ladislava Lažová vám bude 
ochotna poradit a podat pomocnou ruku, kdykoliv budete potřebovat. Bude 
pro vás chystat besedy, programy podle vašich přání i podle přání učitelů a 
rodičů, společně se budete zamýšlet nad svou budoucností (volba povolání), 
bude pomáhat při nápravě poruch učení i při předcházení  negativním jevům, 
jako je například šikana. Setkávat se bude s celou třídou  i s jednotlivci.  Jsem 
moc ráda, že můžeme tuto službu žákům a rodičům nabídnout. 
  
V září se podařilo položit nový chodník k 1. stupni, mnohem lépe se teď 
přichází do školy a vstup do školního areálu je také mnohem hezčí. Věřím, že se 
budete snažit udržet ho takhle hezký a nebudete jej „zdobit“ papírky a jinými 
odpadky. Zatím se to daří, chválím. 
 
Nemohli jste si nevšimnou, že pokračují práce na dostavbě školy. HURÁ !!! 
Buďte opatrní a respektujte ohraničený prostor stavby i  pokyny všech 
dospělých, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu.  
 
A ještě stručně, co chystáme : 
 

 Červánek se připravuje na soutěž do Bratislavy  (4.12.2009) 
 na exkurzi do hvězdárny pojedou šesté třídy 
 již nyní budeme přijímat přihlášky na pětidenní zájezd do Londýna, který 

se uskuteční ve dnech 24.-28.5.2010 
 11.12. bude vánoční koncert 
 Prosečánek se předvede s vánočním programem na Staroměstském 

náměstí v Praze 
 pojedeme do Horáckého divadla do Jihlavy 
 HLAVNĚ SE BUDEME UČIT, ABY VÝSLEDKY BYLY CO 

NEJLEPŠÍ 
 
 
       Jarmila Broulíková 
 



Aktuality ze školy 
Uskutečnilo se: 
 

Běh lesní krajinou- Ve středu 9. září proběhl u 
koupaliště Běh lesní krajinou. Závodilo se v běhu a v 
jízdě na kole. Tato akce se všem velmi líbila a napřesrok 
jistě bude zase. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pyramida-  Již známý  sběr papíru, který je 
vyměňován za nový. Tento rok se vybral rekordní 
počet papíru – skoro 2 tuny!!! Za to se utržilo 
necelých 1600 Kč. Tyto peníze budou věnovány na 
nákup nového papíru pro naši školu.  
 
 

 
 
 Prezident ČR v Proseči- V úterý 8. září jsme 
v Proseči přivítali prezidenta ČR Václava Klause s 
manželkou Lívií. Pan prezident byl ve velmi dobré 
náladě a rozdával podepsané fotografie. 
 
 

 
Turnaj ve stolním tenise-V naší škole právě probíhá turnaj ve stolním tenise. 
Přes play-off postoupilo okolo deseti hráčů a ti spolu teď budou hrát. Vítěz 
postoupí do okresního kola. 
 
Čistička-V pátek 11. září navštívily 7. třídy čističku odpadních vod  pod 
Prosečí, kde si vyslechly výklad o tom, co jak funguje a nakonec se porovnávala 
voda, která přitekla s tou, která odtekla. A věřte, že rozdíl byl ohromující. 
 
Výlet do Prahy-Dne 17.9 byly 7. třídy na výletě do Prahy, kde navštívily 
botanickou zahradu Fata Morgána a potom pražskou Zoo. Exkurze byla poslední 
z plánovaného projektu čtyř poznávacích akcí nazvaných "Poznáváme přírodu 



našeho okolí, kraje a poznáváme i cizokrajné ekosystémy". Žáci měli zadané 
úkoly od pana učitele Stodoly, a tak se jistě nikdo při jejich plnění nenudil. 
 
Pěší výlet- Dne 3. 9. v 13 00 se žáci 7. A vydali do Hluboké na exkurzi 
kovodílny a cestou navštívili rozhlednu Borůvku. Výlet se všem moc líbil.  
 
Divadlo Pardubice- Dne 5. 9. se uskutečnil první z šesti výletů do divadla 
v Pardubicích. Představení se jmenovalo Jitřní poutník a všem se velmi líbilo. 
 
Nový chodník- Díky panu poslanci Petruškovi máme ve škole nový chodník. 
Děkujeme.  
 
 
 
 

Pasování na rytíře řádu čtenářského- Dne 27. 9. 
byli druháci v obřadní síni Obecního úřadu v 
Proseči pasováni na rytíře řádu čtenářského a 
slíbili, že se budou ke knížkám hezky chovat. 
 
 
 
 

 
Go program- Ve dnech 16. – 19. 9. se žáci  6 .tříd zúčastnili Go programu 
v Budislavi. Úkolem bylo seznámit se především s novými žáky, kteří k nám 
přišli z okolních vsí, a prožít krásné tři dny plné her a zábavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektový den Po stopách K.H.Borovského...  

Ve čtvrtek 24.9. 2009 se žáci osmého ročníku zúčastnili tradičního projektového 
vyučování s názvem "Po stopách Karla Havlíčka Borovského, Jana Žižky a 
českého hasičského hnutí u nás i ve světě."  

Postupně navštívili rodný domek 
K.H.Borovského v Havlíčkově Borové, který je 
dnes upraven jako muzeum. Poté si prohlédli 
Hasičské muzeum v Přibyslavi a závěr cesty 
strávili v Havlíčkově Brodě, kde též navštívili 
Muzeum K.H.Borovského.  

Průběžně soustřeďovali různé materiály, které 
budou dále zpracovávat a využijí je při práci ve škole. Mgr. Zdeněk Pecina  
 

Betlém Hlinsko 

Dne 21.9.2009 se žáci šestých ročníků zúčastnili 
vzdělávacího programu Živá historie. 
Interaktivní a zábavnou formou byly 
prezentovány okamžiky z historie. Kromě 
vyprávění se děti dozvěděly a zároveň si 
vyrobily jednoduchou hračku. Součástí byla 
prohlídka městské památkové rezervace Betlém. 
Získané poznatky využijeme při hodinách 
českého jazyka-literatury, dějepisu, pracovních 

činností a výchovy k občanství.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Perličky aneb co jsme napsali nebo také řekli 
Vikingové objevili Ameriku. (naše škola)  
 
Ovoce rozlišujeme podle pecky a tvaru.(naše škola)   
 
Hardware je ta část počítače, do které můžete kopnout, když nefunguje software. 
(internet)  
 
Učitelka matematiky: „Kolikrát vám budu vysvětlovat, že jedna polovina je 

jedna polovina. Neexistuje žádná 
malá nebo velká. Je to prostě jen 
polovina! Ale to je tím, že když 
tady něco vysvětluji, tak větší 
půlka z vás nedává pozor!“ 
(internet) 
 
Učitel k žákovi: „Kdybys měl 
sedm jablíček a já tě o dvě 
poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" 
Žák: „Pořád sedm!!!!!!!" (internet) 
Žák:„Globální problémy jsou 
důsledkem lidské hlouposti. 
Učitel:„Ze stejného důvodu pět!“ 
(internet)  
 
Kdo neodevzdá písemku do 
deseti vteřin, může ji použít jako 
toaletní papír. (internet)                                                                                                                
 
Učitel: „Na co se Tě mám zeptat, 
abych Ti mohl dát čtyřku?“ Žák: 

„Tak se mě, pane učiteli, zeptejte, jak se jmenuji.“ (internet) 
 
Jan Hus kritizoval církev, že prodávala propustky.   ( 4.třída) 
 
U: V které době žil Johann Sebastian Bach? 
Ž: Žil ve své době.     (8.tř.) 
 
Rock and roll je něco jako rock, ale není to rock. (8.tř.) 
 

 

 



Rozhovor 
 

Položili jsme několik otázek paní učitelce Michálkové. 
 

Jak se vám líbí na naší škole? 

Ano,líbí. 

Jaké předměty učíte? 

Matematiku, Fyziku, Prvouku a Výtvarnou výchovu. 

V které třídě se Vám nejlépe učí? 

V 6.A. 

Jak se Vám tu učí? 

V celku dobře. 

Chutná Vám jídlo ve školní jídelně? 

Ve školní jídelně mi chutná. 

Pamatujete si všechna jména svých žáků? 

Už si pamatuji 90 % jmen. 

 

   
              



Interview 

…with our teacher. 

What is your name?:   

T:  Petr. 

Where are you from?:   

T:  I‘m from Budislav. 

How are you today?  

T:  I’m fine. 

What is your favourite animal? 

T:  Dolphins. 

Why? 

T:  Because they’re clever.  

Thank you and goodbye!   

T:  Goodbye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          





Angličtina 
 
 
slovíčka: 
I eat black meat. 
 
 
I ............ já 
eat ........ jíst 
black .... černý 
meat ..... maso.  
 
                                  
křížovka:              tajenka  
x Pán x x x   x x x x x 
x Dům x x      x x x 
x Deštník x x x        
x Hodina      x x x x x 
x Konec x x x    x x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď:  Mouse 



                       Tiramisu 
  Ingredience 

2 balíčky piškotů, 2 pomazánková másla, 2 smetany ke šlehání, 200 g 
moučkového cukru, silná káva, rum 

 Postup 

Pomazánková másla, smetanu a cukr vyšleháme do hustého krému. 
Dno dortové formy vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem. Na 
ně navršíme část krému. Postup ještě jednou zopakujeme a navrch 
uhladíme zbytek krému. Dáme do chladu na 24 hodin uležet. Před 
podáváním posypeme kakaem. 

   
 

 

 
 
 
 
 



RATATOUILLE 
Potřebuješ:500g hezkých(červených i žlutých)rajčat, 2 cibule, 2 cukety, 
4 stroužky česneku, olivový olej, 2 bobkové listy, tymián, sůl, pepř, 100g 
tvrdého sýra, 1/2 kostky zeleninového vývaru 
 
Jak na to: 
Cibuli očistíme a nakrájíme na jemné kousky, poté ji na rozpáleném oleji 
společně s bobkovým listem a tymiánem osmažíme. Rajčata rozdělíme na 
čtvrtinky a cuketu na tenoučké plátky. Na dno zapékací misky vložíme 
osmaženou cibulku, nasekaný česnek a poté střídavě klademe plátky 
cukety a kousky rajčat. Vyplněnou misku s ratatouille jemně osolíme a 
opepříme, poté celou misku zabalíme alobalem. Směs pečeme v předehřáté 
troubě 15 minut, potom sundáme alobal a směs zlehka polijeme 
zeleninovým vývarem. Pečeme ještě 15 minut. Těsně před koncem na směs 
nastrouháme sýr. Teď už nezbývá než to sníst. 
 

 



ZDRAVÉ A KRÁSNÉ 
Být krásná znamená být také zdravá. A jak toho nejlépe dosáhnout? Přinášíme 
Vám několik tipů. 
 
Citron - hebká pleť 
1.Do mističky dej několik plátků citronu. Zalij je velmi teplou,ale ne horkou 
vodou. 
2.Nahni obličej  nad misku a přikryj si hlavu ručníkem. Napařuj si tvář 10 min. 
3.Opláchni si obličej studenou vodou, aby se uzavřely póry. 
4.Důkladně se usuš a uvidíš,jak bude tvá pleť zářit! 
________________________________________________________________ 
 
Ovocná krása 
Ovoce má spoustu vitamínů a minerálů, které vyživují tvoji pleť. V péči o tvoji 
krásu je to skutečně jednička! Můžeš si z něho připravit skvělý mléčný koktejl - 
jahody a banán jsou pro zdravou pleť skvělá kombinace! 
________________________________________________________________ 
 
Křišťálový třpyt vody 
Pij hodně vody!Díky tomu ve tvém těle zůstanou důležité látky. 6 sklenic denně 
stačí k tomu, aby tvoje pleť byla zdravá a na první pohled zářivá. 
________________________________________________________________ 
 
Zářivý pohled 
Když máš večer opuchlé oči a nepříjemně tě štípou, nakrájej pár plátků okurky a 
dej je vychladit do ledničky. Až budou studené, zavři oči a polož si plátek na 
každé oko. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEST 
 
Jsi přirozeně krásná? 
 
1. Jsem připravená za 15 minut jít ven. 
 
2. Mám raději ovocné šťávy a vodu než limonády. 
 
3. Tyčinka na rty je můj oblíbený kosmetický přípravek. 
 
4. Přirozený vzhled je cool. 
 
5. Maluji se jenom při zvláštních příležitostí. 
 
Zaškrtla sis více než 2 otázky?  
Jsi přirozeně krásná! 
________________________________________________________________ 
Proslýchá se, že přílišné dlouhodobé pití neslazené perlivé vody je nezdravé. 
Myslíte, že je to pravda? A jaké jsou následky? 
 
Pravda to bohužel je. Uměle sycené (perlivé) vody obsahují oxid uhličitý, proto 
bys je rozhodně neměla pít pravidelně, ale jen čas od času. Úplně bys na ně měla 
zapomenout v případě, že máš potíže se srdcem, žaludkem nebo trpíš třeba 
nadýmáním. Perlivá voda může vést až k dehydrataci! Nikdy jí totiž nevypiješ 
tolik, kolik tvé tělo fakt potřebuje. Piješ ji pomaleji, a tak pocit žízně rychleji 
odezní. Oxid uhličitý navíc mírně zvyšuje tvorbu moči, což rovněž vede k 
dehydrataci. 
 
 



Sport 

Formule: Nový mistr světa ve Formuli F1 je Brit Button.                                                          
Tabulka Gambrinus ligy: K 18.10  

1. Teplice 11 22:8 25 

2. Jablonec 10 13:8 23 

3. Ostrava 11 14:10 21 

4. Slavia 11 16:9 19 

5. Sparta 11 10:4 19 

6. Plzeň 10 12:10 17 

7. Brno 11 10:12 16 

8. Ml.Boleslav 11 17:12 15 

9. Příbram 11 11:13 14 

10. Bohemians 1905 11 5:6 11 

11. Liberec 11 13:16 11 

12. Kladno 11 9:16 11 

13. Olomouc 11 13:12 10 

14. Slovácko 11 9:16 10 

15. Budějovice 11 6:16 7 

16. Bohemians 11 9:21 7 

 

 

 

 

 

 

Házená: Češky prohrávají v kvalifikaci na MS. Pokud se nezvednou, nepostoupí.                         

Moto GP: Nevlastní otec Valentina Rossiho spáchal sebevraždu. 
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