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           ROZHOVOR S PANÍ PSYCHOLOŽKOU  

Jelikož na naši školu nastoupila nová paní psycholožka – Mgr. 

Pavlína Tlustošová, hned jsme ji vyzpovídali. 

 

Jak se vám líbí na naší škole? 

Líbí se mi tady moc, je tu velmi přátelské prostředí, krásná výzdoba na 

chodbách a na nástěnkách a v jídelně hodně dobře vaří. 

Kde jste pracovala dříve, než jste přišla na naši školu? 

Hned po studiu jsem šla do Speciálního pedagogického centra ve Skutči 

a pracuji tam doteď. A  také ve Svitavách v Domově na rozcestí, tam 

jsem také celou dobu. 

Jak jste se stala psycholožkou? 

To bylo úplně jednoduché, stačilo vystudovat vysokou školu, ale jinak 

Vám snad ani nedokážu povědět, proč jsem se rozhodla studovat právě 

tento obor. 

Jaké předměty Vás ve škole bavily a jaké jste neměla ráda? 

Nejvíc mě bavil tělocvik, ale moc mě nebavila výtvarka a hudební 

výchova a takovéhle umělecké předměty, nejsem umělecký typ. 

Jak dlouho jste psycholožkou? 

Teď pracuji druhým rokem. 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Když jsem byla úplně malá, tak to byly takové ty klasické věci, jako 

třeba prodavačkou v obchodě nebo  paní učitelkou. 

Jak dlouho budete na naší škole? 

Doufám, že tady vydržím dlouho, podle toho, jak mě tu budete chtít a 
jestli budete se mnou spokojeni. 

            Za rozhovor poděkovaly Maruška Doležalová a Tereza Košňarová,    

                                           fotil David Odvárka . 
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                                    NÁVŠTĚVA Z POLSKA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V posledním listopadovém týdnu jsme v naší škole přivítali milou návštěvu 
z polské školy v Nowém Tomyšlu. S touto školou již několik let spolupracujeme 
na projektech v rámci e-Twinningu.   Skupinka  jedenácti  dětí  s pedagogickým 
doprovodem přijela v úterý 29. listopadu v odpoledních hodinách. Hned po pří-
jezdu se jich ujaly naše  ,,průvodkyně“  ze sedmých tříd a zůstaly s nimi až do 
večera – po občerstvení a ubytování se děti společně pobavily při sportovním 
programu v tělocvičně. Středeční dopoledne probíhalo jakožto pracovní  - vzá-
jemně jsme si ukázali naše výstupy z dosavadního projektu  ,,Prstem po mapě“  
a  poté jsme začali plánovat nový projekt. Po obědě se polské děti rozjely do 
Pardubic, kde si nejdříve prohlédly  Pernštýnské náměstí a zámek,  poté se spo-
lečně s našimi dětmi setkaly v divadle. Zde jsme zhlédli představení Tajemný 
hrad v Karpatech a byli jsme moc rádi, že se našim kamarádům líbilo stejně ja-
ko nám.  Čtvrteční dopoledne patřilo prohlídce Proseče – nejdříve návštěvě 
v Muzeu dýmek, poté exkurzi ve firmě p. Odehnala na výrobu šindelů. Zde se 
dětem také velice líbilo a ocenily především to, že si mohly postup výroby i sa-
my vyzkoušet.  I toto dopoledne rychle uteklo a po obědě jsme se museli roz-
loučit, protože naše kamarády čekala dlouhá cesta domů. Jsme rádi, že se jim 
zde líbilo a těšíme se na další setkání, které se uskuteční příští rok v květnu 
v Polsku. 

                                                                  článek Jana Pavlovičová, foto Jan Stodola 



.  

            ZAVÍTAL K NÁM MIKULÁŠ… 

 

...a s ním samozřejmě i čerti. Ti většinou u školních dítek vzbuzují obavy 

(v redakci si tak říkáme, proč asi, vždyť na naší škole máme přeci samé 

hodné děti!) Takže čertovskou promenádu jsme přežili i letos, musíme 

poznamenat, že čertům a hlavně čerticím to moc slušelo, a o více dojmů 

jsme poprosili tentokrát ve 4.třídě. 

 

                                               Jana Chadimová 
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                     VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ ... 

  A s nimi samozřejmě i vánoční koncerty. V druhém prosincovém týdnu 

jsme v prosečské sokolovně mohli navštívit hned dva. 

 

Ve středu 7. prosince  před zaplněnou sokolovnou vystupovali žáci ZUŠ 
Skuteč. Jejich rodiče, prarodiče, kamarádi a další hosté jim mohli fandit jak 
při sólových, tak i společných vystoupeních - představilo se zde nejen trio, 
ale i žáci houslového a dechového orchestru. Velký zasloužený potlesk skli-
dily baletky z tanečního oboru. Vystoupení byla doplněna ukázkami prací 
výtvarného oboru. 

                  foto Lucie Šlégrová                        

                                                                         

 

 

Také v pátek 9. prosince do sokolovny proudily davy lidí, tentokrát příz-
nivci  koled, vánočních písní a sborového zpěvu vůbec. Svá vystoupení si 
pro ně připravili členové všech tří školních pěveckých sborů. Koncert zahá-
jili ti nejmladší - Žluťásci pod vedením p.uč. Lenky Tomáškové. Všechny 
přítomné okouzlili svým čistým zpěvem a také překvapili tím, do jak hojné-
ho počtu se jejich sbor rozrostl. Po nejmenších zpěváčcích se představil 
Prosečánek. Ten nám kromě skladeb sborových nabídl i přehlídku svých 
sólistů, kteří nám přiblížili krásné, především české a moravské koledy. 
Závěr koncertu patřil vystoupení Červánku. Své příznivce potěšil nejen 
zpěvem, ale i  bohatým nástrojovým doprovodem.  

Jsme rádi, že se zpěvákům jejich vystoupení vydařila a posluchačům tak 
zpříjemnili nejen podvečer, ale i čekání na vánoční svátky. 

                                                  za redakci  Tereza Vašková, foto Iva Dočkalová 

 

 



                                       KANÁRSKÉ OSTROVY 

Kanárské ostrovy patří ke Španělsku. Nacházejí se v Atlantiku, přibližně 

100 km od Maroka a Západní Sahary. Název je odvozen 

z latinského označení pro psa „canis“, protože tyto ostrovy byly podle 

legendy hlídány obrovskými psy. Kanárské ostrovy tvoří 13 ostrovů, z 

nichž 4 nejznámější a nejnavštěvovanější  jsou: Gran Canaria, 

Lanzarote, Tenerife a Fuerteventure. Jsou to také největší ostrovy 

tohoto souostroví. 

Na ostrovech je velmi pestrá krajina, palmové oázy a písečné duny zde 

také nechybí. Na plážích bývá kromě světlého písku i písek černý. 

Na Kanárských ostrovech se nacházejí čtyři ze třinácti španělských 

národních parků.  Nejznámější je park Timanfaya na Lanzarote.  

Tradiční pokrmy: 

Puchero Canario - je guláš vyrobený z dýně, zelí, sladkých brambor, 
vepřového a hovězího masa. 

Papas Arrugadas - jsou  „pomačkané brambory“, tato populární příloha 
se skládá z malých brambor vařených doměkka ve slané vodě. 

Conejo al salmorejo - je dušený králík s rajčaty, obvyklou přílohou 
pokrmu jsou Papas Arrugadas. 

Bienmasabe - je dezert s mandlovým krémem z medu, mletých mandlí, 
skořice a žloutků. 

                                                                                            Tereza Vašková 

 

 

 

 

                          A CO SI TAK ZALETĚT NA JIH? 

Taky někdy litujete, že nemáte křídla? Nebo alespoň tu letenku... 
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SPORTEM KU ZDRAVÍ 

A protože se tohoto hesla v naší škole skutečně držíme, uvádíme výčet  akcí, 

kterých jsme se zúčastnili: 

První na okrsku ve futsalu - Michael Vopařil,Viktor Koutný, Vojtěch Stříteský, 

Lukáš Tomášek, Ondřej Hromádka, Jan Pitra, Michal Novotný, Matěj Novák 

První na okrsku ve florbalu - Michael Vopařil, Viktor Koutný, Lukáš Tomášek, 

Ondřej Hromádka, Jan Pitra, Petr Bernard, Marek Lettl, Michal Novotný, Šimon 

Vopařil 

Druzí na okrese ve florbalu - stejné složení 

Skok vysoký- 1. Michael Vopařil - nový rekord školy - 165 cm 

                       2. Viktor Koutný - 155 cm 

                       3. Matěj Novák  - 150 cm                       

Druzí v okresním kole ve stolním tenisu - Marek Rejent, Viktor Koutný 

                                                                   Ondřej Hromádka, Josef Čermák 

                                                                    článek Marek Lettl a Matěj Novák 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme a v příštím čísle Vám přineseme další 

podrobnosti. 

                                                                                                          redakce 

Vítězství v soutěži Zdravá a nemocná příroda 

Pardubického kraje 

 Žáci devátých tříd se zúčastnili výtvarné soutěže Zdravá a nemocná 

příroda Pardubického kraje. V rámci hodin informatiky vytvořili na 

počítači grafické návrhy titulní stránky ekologických novin. 

V úterý 13. prosince 2011 se v budově Krajského úřadu v Pardubicích 

uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Naši žáci obsadili 

hned sedm z prvních deseti míst ohodnocených odbornou porotou. 

1. místo:  Michael Vopařil 

2. místo:  Jan Pitra 

4. – 10. místo:  Viktor Koutný, Eliška Hrušková, Klára Pospíšilová, Marek 

Rejent, Lukáš Tomášek 

Navíc Viktor Koutný s Lukášem Tomáškem dostali cenu za 1. místo 

v internetovém hlasování.  

Žákům osobně poblahopřál a ceny předal hejtman Pardubického kraje 

Radko Martínek.  

Žákům patří velký dík za to, že se jim podařilo zvítězit v  kategorii 

určené středoškolské mládeži.  

 

B 

H 

O 

P 

Ř 

 

L 

A 

N 

Á 

Í 



DEUTSCH 

Umíš vyluštit a  přeložit?   

 

JECAK 

RESTN 

EGSCHKEN 

FETELIS 

LEVOLUPR 

ÜMZTE  

FAUNESIKL 

NELDOR 

                                                       připravila Bára Zvárová 

 

 

 

 

    

            ANGLICKÝ JAZYK 

 

1. Solve anagrams 

Parc-                                                       

ewn ryae- 

Steesrpn-                                                       

amoretnn- 

iCshmasrt-  

eret-                                              

wosn- 

 
 

 

 

 

 

 

2.  

Znáš slovíčka? Najdi dvojice. 

VÁNOCE                  PRESENTS               

SNÍH                          SWEETS 

STROMEČEK           SNOW 

DÁRKY                      CARP 

OZDOBY                  SNOWMAN         

SVÍČKY                     CHRISTMAS 

KAPR                         CANDLE 

SNĚHULÁK             CHRISTMAS  

                                    ORNAMENTS                 

CUKROVÍ                 CHRISTMAS TREE 

J 

A 

Z 

V 

Y 

K 

Á 

O 



                                      Pождество 

Přelož:  

 рождественская ёлка       ………………………    

 

    подарок     ……………… 

 

снежная баба    …………………. 

 

                                       конфеты  ……………………. 

 

снег    ……………  

 

 

                     свеча      …………….          

 

Père Noël je tradiční nositel 

dárků ve Francii a francouzsky 

mluvících zemích. 

Otec Vánoc či Vánoční dědeček 

(anglicky: Father Christmas, 

francouzsky: Père Noël, 

š p a n ě l s k y:  P a p á  N o e l , 

portugalsky: Pai Natal, italsky: 

Babbo Natale a rumunsky: Moş 

Crăciun) je postava spojená s 

Vánoci v mnoha západních 

zemích. 25. prosince nalézají děti 

dárky pod vánočním stromkem 

nebo v punčoše zavěšené na 

význačném místě v bytě. 

                                  Parlez vous français?  

 Zajímá Vás, kdo nosí dětem dárečky ve Francii?  

 My francouzštináři  jsme to pro Vás zjistili. 
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                                              A CO EVA? 

Ženské jméno Eva, hebrejsky Chawwá, lze přeložit jako Živa, neboť vychází ze 
stejného slovního kořene jako sloveso chájá „žít“. Tímto jménem nazval podle 
biblické tradice první člověk („Adam“) svou ženu. 

Známé nositelky jména: 

Eva Herzigová – modelka 

Eva Holubová - česká herečka 

Eva Hudečková – česká herečka a spisovatelka 

Eva Hurychová – česká zpěvačka 

Eva Kantůrková – česká spisovatelka 

Eva Pilarová – česká zpěvačka 

Eva Urbanová – česká operní pěvkyně, sopranistka 

Překvapilo nás, že jsme mezi našimi žačkami Evičku hledali marně, našli jsme alespoň 

mezi dospělými - paní vychovatelku a paní knihovnici. I jim samozřejmě blahopřejeme.                                            

Katka Talacková 

                                        ZAČNĚME OD ADAMA... 

Mužské jméno Adam pochází z hebrejštiny, kde termín Ádám znamená „člověk“. 

Svátek slaví 24.prosince. 

Jméno Adam v jiných jazycích:      Italsky: Adamo   Španělsky: Adán,  Slovensky, 

srbsky, polsky, německy, anglicky, francouzsky, rusky: Adam    

Známí nositelé jména: 

biblický Adam 

Adam Brody - americký herec 

Adam Václav Michna z Otradovic - český skladatel 

Adam Mickiewicz - polský spisovatel 

Adam Opel - německý podnikatel 

Adam Politzer - rakouský lékař 

Zjistili jsme, že v naší škole jsou Adamové dva - oba ve 4.třídě. K jejich svátku jim 

samozřejmě blahopřejeme.                          Markéta Chadimová                                                  
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                            LITERÁRNÍ STRÁNKY 

 

V literárních stránkách vychází pokračování komiksu od Fandy 

Skalníka, tentokrát vánoční speciál. A navrch jsme Vám přidali pár 

vánočních pranostik. 

  

                            LITERÁRNÍ STRÁNKY 

 

 Dny nejkratší - svátky nejdražší. 

 Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom. 

 Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe. 

 Tmavé Vánoce přivádí nemoce. 

 Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med. 

 Prosinec-li naleje, leden potom zavěje. 

                                                                připravila Katka Klátová 



                              KDYŽ SE ŘEKNE VÁNOCE...   

 Když se řekne Vánoce, asi každý si představí stromeček, dárky, Ježíška, kapra…

Zkrátka vše, co patří ke 24. prosinci. Co možná asi ne všichni vědí, je, že Vánoce je 

název pro období od 25.12. do 6.1. a to už od 7. století. Takto to však slaví 

především křesťané, ale ostatní v Česku  slaví 24.12. coby vrchol adventu. První 

zmínka o původu oslav tvrdí, že Vánoce mají kořeny v předkřesťanských 

oslavách zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či v Saturnáliích v antickém 

Římě).  A my jsme si pro Vás připravili alespoň krátkou ukázku, jak se slaví Vánoce 

jinde. 

                                                                                                               Tereza Sodomková 

Dánsko 

Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kterým se říká nisser . Můžou 

být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do dánských národních barev 

(červené a bílé). Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky. Drobné 

dárečky a sladkosti se zavěšují na větve vánočního stromečku. Na Štědrý den lidé často 

chodí zapálit svíčku na hřbitov. V některých oblastech panuje také zvyk vítání „vánočního 

posla“, který zaklepe na dveře a každému dá vtipný dáreček charakterizující obdarovanou 

osobu - poukazují na ctnost nebo vadu, např. tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. Večer se 

rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa, kachna, popřípadě vepřová pečeně s 

červeným zelím.    

Švédsko 

Prvním vánočním svátkem je ve Švédsku 13. prosince Den sv. Lucie. Tento svátek se podo-

bá českému Mikuláši. Mladí lidé se v převlečení za anděly a na hlavě ozdobení korunou s 

hořícími svíčkami vydávají nadělovat dětem cukroví. Typickou vánoční ozdobou 

je slaměná postavička kozla, ať už je v nadživotní velikosti nebo k zavěšení na stromeček, 

která se později na Tři krále hází do ohně. Hlavním chodem sváteční večeře je sušená tres-

ka s bílou omáčkou, dalším tradičním pokrmem je Vörtbröt - kořeněný chléb s hřebíčky a 

zázvorem. Jako vánoční specialita se podávají i vařené fazole se slaninou a cibulí nebo malé 

klobásky, kterým se říká Julkorv. Po večeři přichází nadělovat dárky přihrblý děde-

ček Jultomten (Vánoční muž) za pomoci skřítků Julnissarů. Je zvykem na dárky místo jména 

obdarovaného napsat krátký verš charakterizující danou osobu, která se má podle toho o 

svůj dárek sama přihlásit. 

Belgie 

V Belgii, podobně jako v sousedním Nizozemsku, děti prožívají více svátek Sv. Mikuláše než 

Vánoce. Tehdy totiž ty hodnější dostávají dárky od Sinterklaase (ve Vlámsku) nebo Saint 

Nicholase (ve Valonsku). Těm zlobivějším pak hrozí, že si je odnese Černý Petr, prý do Špa-

nělska. Vánoční svátky jsou tradičně zasvěceny spíše setkávání rodin a přátel namísto roz-

dávání dárků. 

       A ty nejkrásnější tradiční české Vánoce Vám přeje celá naše redakce ! 

 


