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                                              Další vynikající úspěch  

Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. března se konalo v Pardubicích v IDEONU 

krajské kolo VI. ročníku Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji. 

Akci pořádá společnost AMAVET o.s. spolu s Pardubickým krajem, Univerzitou 

Pardubice a dalšími spolupořadateli a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje 

JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Naši školu v této prestižní soutěži reprezentovala 

jedna dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. 

Z oblastních kol do krajského kola  letos postoupilo více jak 170  žáků 2. 

stupně ZŠ a jejich vrstevníků z gymnázií Pardubického kraje s celkem  85 projekty. 

Konkurence byla tedy veliká, a tak hodnotitelé projektů především z řad Pardubické 

univerzity, z Univerzity Hradec Králové, ale i ze středních škol, podnikatelské sféry  

či státní správy neměli lehkou práci. 

Naši školu v této prestižní soutěži reprezentovaly dvě dvojice: Daniel Barták 

a Matěj Makeš s projektem „Kolik času trávíme u PC ?“ Druhý projekt nesl jméno 

„Krevní tlak a my“ a jeho autorkami byly Andrea Bartáková a Nikola Svobodová. 

Všichni jsou z VIII. B třídy. 

Nás samozřejmě zajímalo, jak si povedou naši žáci a žákyně. A byli opět 

výborní. Andrea Bartáková a Nikola Svobodová  se svým projektem získaly 

nejhodnotnější cenu, a to krátkodobou odbornou stáž ve Francii, která se uskuteční 

koncem května. Chlapci, přestože se velice snažili, cenu nezískali.  

V celkovém měřítku se jedná o mimořádný úspěch, protože žáci naší školy 

se této soutěže účastní již čtvrtým rokem v řadě po sobě a každý rok někdo z našich 

žáků na tuto stáž do Francie jede. Jsme tak jedinou základní školou na  Chrudimsku, 

která takto opakovaně uspěla. Svědčí to o tom, že naši žáci jsou schopni se 

perfektně připravit a uspět v konkurenci jiných základních škol i víceletých 

gymnázií. 

Děvčatům srdečně blahopřejeme k úspěchu a jim i chlapcům zároveň 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

                                                                                      článek a foto Zdeněk Pecina                                                                                                                        

                                        

               FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY 



Pardubice jsou nejenom městem perníku, 

ale i chemie. Zdejší střední průmyslová 

škola chemická, na které studují i někteří 

naši bývalí žáci, letos pořádala již 6. 

ročník soutěže „Hledáme nejlepšího 

mladého chemika“. Velkou radost nám 

všem připravil František Zach z 9. třídy 

naší základní školy, který prošel úspěšně 

třemi koly této chemické soutěže a 30. 

května 2013 se zúčastní celostátního 

finále na Univerzitě Pardubice. Už v 

prvním kole v listopadu prokázal nejlepší 

znalosti mezi našimi deváťáky ve 

vědomostním testu a postoupil do 2. kola 

dne 18.prosince v Pardubicích. Zde opět 

potvrdil výborné teoretické znalosti z 

chemie - umístil se na 4. místě ze 168 

soutěžících a postoupil do finále mezi 30 

nejlepších žáků z 9. tříd z 23 základních 

škol. Třetí kolo – finále proběhlo 8.ledna 

opět na SPSCH v Pardubicích a prověřilo tentokrát praktické dovednosti třicítky 

nejlepších v laboratořích. Celkový výsledek finále byl složen z výsledků 2. a 3. 

kola. Vítězové byli odměněni při slavnostním vyhlášení výsledů 7. března v 

Pardubicích. A František nás opět nezklamal, obsadil 4. místo a postoupil tak do 

celostátního finále. Dne 30. května na Fakultě chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice poměří síly 27 nejlepších finalistů ze všech regionů, kde se soutěž 

odehrála. To je s výjimkou několika krajů téměř celá republika. Půjde tedy o jakési 

mistrovství České republiky v chemii. Ještě jednou gratulujeme Františkovi k 

mimořádnému úspěchu a držíme mu pěsti do posledního, nejtěžšího kola.  

 

 

 

 

                           

 

                                      

                               

 

                               

                           A o karikaturu ,,šíleného chemika “ jsme požádali Fandovu sestru Veroniku. 

                                        

                     MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH V CHEMICKÉ SOUTĚŽI 



                              POJEDEME DO DIVADLA  

   Ve čtvrtek 18. dubna pojedeme opět do pardubického divadla, tentokrát na 

komedii Sen noci svatojánské od W. Shakespeara. A  na co se můžeme těšit, pro 

nás zjistila Katka Klátová.             

Vedle Hamleta, Krále Leara či Macbetha jedna z nejbohatších Shakespearových 

her, jež nikdy nepřestanou lákat a nabízet nové interpretační možnosti. Les plný 

kouzel, krásy i divokosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá  touha – Sen noci 

svatojánské. 

Pohádka, či ponor do hlubin lidského nevědomí? Obojí. Mytologickou rovinu hry 

postupně ve vnímání moderních diváků nahradilo okouzlení lyrikou, magickým 

světem snu a vlastního nitra. Rej lásek a nelásek mezi milenci Lysandrem, Hermií, 

Helenou, Demetriem, králem a královnou elfů Oberonem a Titanií. A mezi nimi 

poletuje a rozpustile řídí světa běh rarášek Puk a za svým divadelním snem se ženou 

asi nejkomediálnější postavy hry – nadšení ochotníci v čele s Klubkem, jemuž elfí 

kouzla nasadí oslí hlavu...  

                     

                                            

William Shakespeare (pokřtěn 

26. dubna 1564 – zemřel 23. dubna 

1616) byl významný anglický básník a 

dramatik, klíčová postava evropského 

dramatu. Obvykle je považován za 

anglického národního básníka neboli 

barda. Dochovalo se jemu připsaných 

37 divadelních her, 154 sonetů, dvě 

dlouhé epické básně a několik dalších 

děl. Jeho hry byly přeloženy do všech 

významnějších jazyků. Kromě tvorby 

dramat a komedií se věnoval 

i herectví.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1564
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1564
http://cs.wikipedia.org/wiki/1616
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_hra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epick%C3%A1_poezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herectv%C3%AD


 

                            PROSEČSKÁ HVĚZDA 
V pátek 15. 3. 2013 se v prosečské sokolovně uskutečnilo finálové kolo již 

14. ročníku pěvecké přehlídky dětí  naší školy Prosečská hvězda. Letos se v hojném 

počtu jako hosté zúčastnily i děti z MŠ v Proseči a ze ZŠ v Perálci. 

Program zahájili svým vystoupením malí tanečníci. Během následující  

přehlídky pak zazpívalo celkem  36 interpretů. Celý podvečer sokolovnou zněly 

převážně písně moderní populární hudby, a  to v  české, slovenské, ale i v anglické 

verzi. 

Všichni vystupující byli pokaždé odměněni bouřlivým potleskem diváků, 

kteří tentokrát zaplnili sokolovnu do posledního místa. 

Společně jsme tak strávili příjemný hodinu a půl trvající koncert 

vycházejících  „hvězd a hvězdiček“. 

 

 

 

  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Víme, že 28. březen je svátkem všech učitelů. A protože máme rádi učitele s 

dobrou náladou, přinášíme jim pár vtipů:     

 

    Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin." 

 

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra, co je to za 

vzorec. Petr koktá: "Pane učiteli, mám to na jazyku."  

"Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina." 

 

Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka, Pepíček se podívá do své 

svačiny a skloňuje: 

1.pád - Kdo co? - "houska" 

3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi" 

7.pád - S kým čím? - "Se salámem." 

 

"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"  

"Kdo? Já?" 

"Výborně, Pepíčku." 

 

Před písemkou: "Doufám, že nikoho 

neuvidím opisovat."  

Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme." 

 

"Kdy si už konečně opravíš tu známku z 

matematiky?"  

"Nevím, mami, paní profesorka notes nosí pořád u sebe." 

 

"Zlobil se otec, když si mu donesl tak ošklivé vysvědčení?" vyzvídá škodolibě 

učitel.  

"Ani moc ne, ten zub se mi už stejně viklal." 

 

Přijde třída do obřího akvária a paní učitelka se ptá, z jakého oceánu jsou ryby 

plavoucí za sklem. Je vyvolán Pepíček, ale ten samozřejmě nic neví, a tak mlčí. 

Jeho ticho po chvilce učitelka přeruší se slovy: "Správně, je to Tichý oceán!" 

 

"Jak to, že jsi zase dostal pětku z dějepisu?" ptá se otec.  

"Za to může Alexandr Veliký!" hájí se syn.  

"Tak si najdi jiného kamaráda!" 

 

"Pepíčku, učil  ses vůbec?"  

"Ano."  

"A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb?"  

"Protože chybami se člověk učí..." 

                                                                             připravila Aneta Pospíšilová   
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                                          100 + 1  ZAJÍMAVOSTÍ 
 

     Tentokrát bylo velice zajímavé sledovat, jakým způsobem se volí nový papež. 

Připravil Jakub Lustyk.   

Konkláve (z lat. cum clave – (uzamčen) na klíč) - 

shromáždění kardinálů volící papeže, popřípadě místo konání tohoto shromáždění. 

Papež je volen sborem kardinálů ve volbě zvané konkláve. Při vstupu do konkláve 

přísahají kardinálové, že dodrží pravidla stanovená papežem a neprozradí nic z 

hlasování či samotných jednání. Poté se rozesadí podél zdí Sixtinské kaple a 

přijmou hlasovací lístek s nápisem "Eligo v summum pontificem ... " (já volím za 

nejvyššího pontifika ...). Napíší jméno kandidáta a jednotlivě pak chodí k oltáři, na 

kterém je ciborium (kalich s talířkem). Vyzdvihnou lístek nad hlavu, aby ukázali, že 

volili. Položí lístek na talířek a sesunou ho do kalichu. Hlasy jsou sčítány 

kardinálem kamerlengem (komořím) a jeho třemi asistenty. Každý z asistentů přečte 

jméno na lístku nahlas a zapíše do seznamu. Poslední asistent propíchne střed lístku 

jehlou a navleče ji na nit. Lístky jsou po volbě spáleny s chemilákiemi, které vytvoří 

černý kouř. Pokud byl papež zvolen, jsou do ohně přidány jiné chemikálie, aby byl 

kouř bílý. Tím se dá najevo lidem venku mimo konkláve, že papež byl zvolen. 

Papežské jméno 

Papežové si po svém zvolení vybírají papežské jméno a současně přestávají užívat 

své původní občanské jméno a příjmení. Původně římští biskupové působili pod 

svým původním jménem. Tradici papežského jména zavedl v roce 533 Mercurius, 

který se nechal se nazývat Janem II., protože byl pojmenován podle pohanského 

boha. Volbou jména papežové odkazují na příslušného světce – patrona, mnohdy 

vyjadřují i návaznost na předchozí papeže téhož jména. Dosud posledním papežem, 

který si jméno nezměnil, byl v roce 1555 Marcel II. Nejčastějšími papežskými 

jmény byli Jan, Benedikt a Řehoř. Ve druhém tisícíciletí si žádný papež nezvolil 

dosud nepoužité jméno, průlomem se stal až papež František v roce 2013, před ním 

byl naposledy prvním svého jména Lando v roce 913, který si ovšem jméno 

nezvolil, ale ponechal si své rodné. Z řady vybočují též Jan Pavel I. a Jan Pavel II., 

kteří jako jediní používali dvojici jmen.  

Nový papež - původně se jmenoval Jorge Mario Bergoglio a narodil se v Buenos 

Aires v Argentině. Narodil se 17. 12. 1936. Zajímavé je, že v mládí studoval chemii. 

Pravděpodobně vůbec netušil,  kam až to dotáhne. 
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Letos  v březnu jsem navštívila Thajsko. Thajsko leží v jihovýchodní Asii a jeho hlavním 

městem je Bangkok. Nedoporučuju si půjčovat auto nebo jiný dopravní prostředek, protože se 

tam jezdí vlevo a jejich dopravní předpisy nepatří mezi ty nejlepší, přesto dopravní nehody a 

také kriminalita klesají k nule. Jezdí tam nepřeberné množství skútrů. Lidé tam jsou moc milí 

ochotní Vám pomoci. 

 Pokud byste si tam chtěli postavit dům, měli byste vedle svého domu postavit domeček pro 

duchy. Podle jejich náboženství se tyto domečky staví, aby utěšili duchy, kteří žijí na jejich 

pozemku, tím si je chtějí usmířit za vniknutí do jejich prostorů. Domeček by měl být hezčí než 

postavený dům a každý týden by se duchům mělo dávat najíst a napít (pití se dává s brčkem, 

jelikož duchové nemají ruce). Každý den se na domeček dávají nové květiny. 

 Thajsko je známé svými masážemi a svou trochu ostřejší kuchyní. Oboje jsem samozřejmě 

vyzkoušela. Můžu říci, že masáže jsou výborné a jídlo také, ale oheň v ústech jen tak neuhasíte. 

Dát si tam můžete například- spring rolls, sushi a různé kari omáčky. Pokud dostanete chuť na 

nějaké ovoce, na pláži si ho můžete koupit v ‚, přenosné kuchyni“, kde Vám jsou schopni 

udělat i kousky kuřecího, krevety a těstoviny. Je tam i mezinárodní kuchyně pro připomenutí, 

co vlastně Evropané jedí – špagety, pizza a vepřový řízek (i u nich zvaný schnitzel).  

Výpadky elektřiny rozhodně nepatří k nějakým výjimkám, nám vypínali elektřinu každý druhý 

den. Moře tam je čisté a teplé. Můžete se vydat na výlet a vidět buddhistické chrámy nebo se 

můžete projet na indickém slonovi.´ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Domeček pro duchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Indický slon hrající basketbal                                                Přenosná kuchyně 

                                                                                                                 Tereza Vašková       

                                       THAJSKO 

Tentokrát cestovala Tereza Vašková a popsala nám své zážitky. 



                              LITERÁRNÍ  STRÁNKY 

 

Skunk 

Skunku, skunku! To je smrad! Nevidím Tě vůbec rád!   

Skunk je zvíře černobílé, když ho lekneš, tak je živé! 

Smrad, co pouští, fuj! No teda! Vydržet se vůbec nedá! 

Ale jinak, krása sama. Vypadá jak veverka, černobíle nastříkaná, ale samá breberka. 

Roztomilost nechybí, o tom nemám pochyby.                                                                                           

 
 

 

 

 

                                           Nela Doležalová 

       

       

          Za svítání 

 

Za svítání v temném moři 

plavou delfíni a mroži. 

Čekají na pláži, 

 až jim slunce zazáří do tváří. 

Za svítání, když žralok zahájí svůj první 

lov, 

malé rybky volají o pomoc! 

 Ploutve se kmitají rychle pryč. 

Míč, co do vody hodil kluk, 

propíchl něčí luk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chudáci rybky se lekly, 

žralokovy do sítě spadly. 

Za svítání, kdy ráno se blíží, 

 velryba vstává, oči mlží. 

Mořský koník také vstává, 

 dobré ráno moři dává. 

Konec básně, písně nebo obojí 

ukončíme tím, že se zasmějeme potají. 

 

 

     Iveta Pešková 



 A zatímco kluci budou 

chystat pomlázky, my holky 

můžeme zkusit něco upéct:     

 

Velikonoční beránek:                                                                                                                                                                                                          

Suroviny: 

4 vejce,  

12 dkg pískového cukru,  

20 dkg polohrubé mouky,  

1 prášek do pečiva,  

4 lžíce oleje,  

4 lžíce horké vody,  

1 vanilkový cukr 

Postup 

Žloutky s cukrem utřeme do pěny, přidáme olej a po lžících horkou vodu. Do 

mouky přimícháme prášek do pečiva a pak utřené žloutky s cukrem a promícháme. 

Nakonec lehce vmícháme sníh z bílků. Formu na beránka vymažeme tukem, 

vysypeme hrubou moukou, dáme do ní těsto a pečeme asi 40 minut. 

Po upečení necháme vychladit a pak beránka posypeme moučkovým cukrem. 

 

     Velikonoční nádivka:  

Suroviny: 

Starší rohlíky, vejce, sůl, petrželka, mladé kopřivy, kontryhel, sádlo na vymazání 

pekáčku. (Na 1 rohlík asi 25 g uzeného masa a 2 vejce). 

Postup 

Vepřové a uzené maso spolu uvaříme. Vyjmeme a po vychladnutí jemně nasekáme. 

Rohlíky nakrájíme na drobné kostičky, zalijeme vývarem z masa a necháme 

vsáknout. Potom utřeme žloutky se solí, přidáme nadrobno nasekanou petrželku, 

mladé kopřivy a kontryhel a spojíme se změklými rohlíky. Nakonec vmícháme 

ušlehaný sníh z bílků. Dáme péci a podáváme s hlávkovým salátem. 

 

                                                                                          

 
 

                                  

 

                           napekla Bára Zvárová 

 

 

 

                                        

                   VESELÉ VELIKONOCE 

http://toppotraviny.cz/skrob-prasek-do-peciva-fermenty-na-peceni-1/backpulver-1-kg?parid=2116
http://toppotraviny.cz/oleje-od-fy-wiberg-1/wiberg-sonnenblumenkern-l-kaltgepresst-500-ml?parid=2116
http://toppotraviny.cz/kamenna-sul/salz-grobk-rnig-f-r-salzm-hlen-500-g?parid=2116


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybarvěte si veselý obrázek a pak pomozte našemu ušáčkovi najít cestu k mrkvi… 

 

                                                                                                   Aneta Pospíšilová 



 

                           NENECHTE SI UJÍT: 

 

                               

                               

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

               SRDEČNĚ ZVE REDAKCE 

 

 

 

Odkazy:                                             

 

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

pitevna.cz/vtipy/o-skole  

www.i-creative.cz  

 

 

 

 

 

www.veskole.cz  

fotogalerie VČD                                                  

foto: Profimedia.cz                                        

litomericky.denik.cz  

 

http://www.profimedia.cz/

