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                  Příroda obdařila lidi smíchem,  

       aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. 
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Ve čtvrtek 23. května 2013 se redakce Šotka zúčastnila slavnostního vyhlášení 

výsledků soutěže Školní časopis Pardubického kraje 2013. Toto vyhlášení 

následovalo hned po slavnostním zahájení Bambiriády v Chrudimi v parku Na 

Střelnici. Následně zde proběhla i výstava všech časopisů. S velkou radostí se 

můžeme pochlubit našim čtenářům a příznivcům, že se nám podařilo obhájit loňské 

vítězství a i pro rok 2013 nám zůstává titul "Nejlepší časopis Pardubického kraje". 

Zároveň tak postupujeme do celostátního kola, jehož vyhodnocení se uskuteční na 

podzim v Brně. Držte nám tedy palce, aby se náš časopis zalíbil i tam.  

                              
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                      ŠOTEK OPĚT VYHRÁL!!!                     
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Hrošiáda 

Dne 15. května jsme se zúčastnili atletické soutěže Hrošiáda. Letos o umístění 

bojovalo 6 družstev z různých škol. Naše škola soutěžila ve dvou kategoriích, 

v kategorii pro první a druhý stupeň. Mladší děti se umístily na pátém místě a starší 

žáci ,,ulovili“ dokonce první místo. Této soutěže se účastníme každoročně a 

prozatím nám vždy přálo krásné počasí. Na Hrošiádě se nám velice líbilo, mohli 

jsme si zde hezky zasoutěžit a také si koupit výbornou klobásu od pana školníka z 

tamější základní školy. 

                                   vaši ,, výkonní “ sportovci              

 

 

 
 

 

 

                           

 

                                      

                               

                                        

                                        HROŠIÁDA 



                              POJEDEME DO DIVADLA  

Ve čtvrtek 20. června pojedeme opět do Východočeského divadla v Pardubicích, 

tentokrát  zhlédneme komedii: 

                 Brandon Thomas / CHARLEYOVA TETA  

Přestrojit se za tetu? Co z toho ale vzejde?! Třeskuté situace a jiskřivá anglická 

konverzace v jedné z nejlepších komedií všech dob. 

Mladí spolužáci z oxfordské univerzity Charley a Jack jsou zamilovaní až po uši do 

Kitty a Amy. Touží se co nejdříve se svými láskami zasnoubit. Ale problém je v 

tom, že jim chybí oficiální doporučení vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. 

Jako na smilování tedy oba čekají na příjezd Charleyho bohaté tety z Brazílie, aby 

za její pomoci mohli dosáhnout vysněného cíle. Ovšem teta má zpoždění a Jack s 

Charleym se tak dostanou do svízelné situace, neboť jejich vyvolené již mají každou 

chvíli přijít! Všichni začnou být natolik netrpěliví, že realizaci odvážného nápadu 

již nelze odkládat: jejich záchranou se má stát spolužák lord Babberley, který je 

obvykle „pro každou špatnost“. Když tedy nakonec chtě nechtě svolí, že bude v 

přestrojení představovat Charleyovu tetu, aby spolužákům pomohl, vůbec netuší, do 

jak komplikovaných situací ho to přivede. A co teprve, když se pak objeví i 

skutečná teta! V českém prostředí byla tato nejslavnější Thomasova hra poprvé 

uvedena v roce 1894 v Národním divadle, jen dva roky po světové premiéře. Od té 

doby je doslova stálicí mezi veselohrami na našich scénách. Oblíbenost komediální 

zápletky se záměnou osob, zvláště pokud jde o nechtěné přestrojení mužské postavy 

za ženu, je snad věčná! Charleyova teta je navíc jednou z nejlépe napsaných 

komedií všech dob a patří tak do „zlatého fondu“ tohoto žánru.   David Odvárka 

                                                                                                      

                       NEPŘEHLÉDNĚTE !!!       

Do Východočeského divadla se chystáme jezdit i v příštím školním roce. 

Uvidíme opět 6 představení, která se nám určitě  budou líbit. Cena abonentky 

zůstává stejná jako v letošním roce, tj. 510 Kč. Zájemců bývá každým rokem 

hodně, proto neváhejte a hlaste se co nejdříve u p. uč. Jany Pavlovičové. 

                                                                                                 redakce 



 

            NÁVŠTĚVA V ,,PROSEČSKÉM LOUVRU“ 

 

A tento název skutečně není myšlen ironicky - naopak, kdokoliv sem přijde, bude si tady 

jistě tak připadat. Na hale a chodbách 1. stupně můžete vidět výtvarné práce našich žáků, 

které sem paní učitelky tematicky vystavily. Každý jistě ocení, kolik uspořádání takovéto 

vernisáže muselo dát práce. Ale jistě se vyplatila, vždyť je radost těmiti prostorami 

procházet  a navíc, kdo z nás ví, jestli se nedíváme na obraz budoucího Leonarda nebo 

Michelangela?                                                redakce                                                                                      
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V neděli 19.5. se někteří žáci z 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do koncentračního 

tábora Terezín. Navštívili jsme také muzeum v Lidicích a v Lánech. V Terezíně jsme uctili 

památku zesnulých za 2.světové války, hlavní proslov při této pietní akci měl prezident 

republiky Miloš Zeman. Poté nás čekala prohlídka koncentračního tábora, prošli jsme 

cely, popraviště a další smutné prostory. Následovala cesta do Lidic, kde jsme se poklonili 

památce lidických dětí. Prohlédli jsme si muzeum a pak naše cesta pokračovala do Lán. 

Zde jsme navštívili Muzeum T. G. Masaryka a prošli se zámeckým parkem. Přestože to 

byl náročný den, exkurze se nám líbila a obohatila nás o spoustu nových informací. 

Zájezd organizoval Český svaz bojovníků za svobodu Chrudim. A abychom se o 

navštívených místech dověděli co nejvíce, Bára Zvárová nám připravila něco o historii 

Terezína.  

Pevnost Terezín byla založena v roce 1780 Josefem II. Její stavba trvala 10 let, v roce 

1790 proběhlo přezkoušení zavodňovacího systému a pevnost byla prohlášena za 

bojeschopnou. Postavena byla na strategickém místě soutoku Labe a Ohře a měla 

sloužit jako obranná pevnost před vpády Prusů. Ve své době představovala vrchol  

umění (nejmodernější pevnost v rámci Rakouska). Rychlý vývoj vojenské strategie 

však způsobil, že terezínská pevnost nebyla nikdy vojensky využita – Prusové ji totiž 

jednoduše obcházeli. V r. 1888 (po uzavření příměří mezi Rakouskem-Uherskem a 

Německem) byl proto pevnostní statut Terezína zrušen, zůstal mu však statut města 

posádkového (vojsko zde nakonec zůstalo až do 90. let 20. století). Pevnost se skládá ze 

dvou částí – Hlavní (velké) pevnosti a Malé pevnosti. Malá pevnost už od svého 

založení sloužila jako vojenská trestnice a i nadále byla využívána jako vězení. Už za 

1. světové války tu byly vězněny tisíce politických vězňů a válečných zajatců (Rusů, 

Italů, Srbů, Rumunů), mezi nimi také Gavrilo Princip (spáchal atentát na následníka 

rakousko-uherského trůnu v Sarajevu). 

Po německé okupaci Československa nacisté brzy poznali výhody, které jim terezínská 

pevnost skýtala. 10. června 1940 získalo věznici v Malé pevnosti gestapo a zřídilo zde 

vězení pro politické vězně.     24. listopadu 1941 bylo v Hlavní pevnosti vytvořeno 

židovské ghetto. 

                                                                                                                 Bára Zvárová 
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                                               BESEDA O ODBOJI 

    Všichni se shodneme na tom, že i dnešní mladá generace potřebuje znát naši 

historii. A od koho se můžeme dozvědět více, než od pamětníků, kteří tuto dobu 

zažili?                                           

Pan Vladimír Báča, účastník odboje za 2. světové války, zavzpomínal na tuto dobu 

společně s našimi sedmáky a deváťáky. A besedu jako vždy zpestřil ukázkami 

dobových dokumentů i zbraní a žáci si také mohli vyzkoušet, jak by jim slušely 

dobové uniformy... 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PROJEKT  ,,DOMÁCÍ MAZLÍČCI“ 

      

  23. dubna šikulové ze 4. třídy představili svá domácí zvířátka rodičům i svým 

spolužákům nejen v prezentacích, ale také živými ukázkami. K vidění i hlazení zde 

byl zakrslý králíček Sisouš, korelka Žolin, křečík Julinka a andulka. Poté děti 

pozvaly všechny přítomné k různým hrám, hádankám, skládačkám, přesmyčkám, 

osmisměrce a jiným aktivitám. Takto strávené odpoledne se všem moc líbilo. 
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                                 Londýn a univerzitní Oxford 

 

Ve dnech 13.5.–17.5. 2013 se žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna a 

Oxfordu. Cesta autobusem tam byla zpestřena o zážitek plavby trajektem, na zpáteční cestě 

jsme vyzkoušeli Eurotunel. Po příjezdu do Londýna jsme náš program zahájili prohlídkou 

pamětihodností: Westminster, Houses of Parliament, Big Ben, vládní čtvrť Whitehall, 

Trafalgar Square a Picadilly Circus. U Buckinghamského paláce (sídla královny) nás čekal 

netušený zážitek. Kolem nás v autě projížděla mávající královna Alžběta se svým 

doprovodem! Den jsme zakončili nádherným výhledem z 135 m vysokého ruského kola 

London Eye. Další den jsme si prohlédli Windsor a univerzitní město Oxford. Zde jsme 

mohli navštívit jídelnu v Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Prošli jsme k 

Eton College - prestižní soukromé škole pro chlapce, kteří se nám předvedli v celé své 

kráse. Oblečeni v pánských společenských oblecích - žaketech vypadali opravdu nádherně. 

Poslední den jsme strávili opět v Londýně. Prohlédli jsme si nejstarší londýnskou část City, 

St. Paul ´s Cathedral, Shakespearovo divadlo Globe, Tower Bridge a pevnost Tower, kde 

jsme se pohledem kochali korunovačními klenotami. Lodí po Temži jsme se dopravili do 

Greenwiche - místa nultého poledníku. Tam jsme náš zájezd ukončili a jeli domů. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                  

                                       LONDÝN 

V květnu  žáci naší školy navštívili  Londýn. Moc se jim tam líbilo a se svými 

zážitky se nám svěřili...                                                 



 
 
                 Naši planetu mine  
31. května velký asteroid, 
který by při srážce znamenal 
konec života na Zemi. Měří 
totiž 2,7 km, ale naštěstí 
jeho nejbližší vzdálenost k 
Zemi bude téměř 5,8 miliónu 
k i lome t rů ,  což  je  as i 
patnáctkrát víc, než kolik nás 
dělí od Měsíce Podle listu 
The Los Angeles Times 
astronomy velmi zajímá jeho 
původ. Povrch asteroidu 
nesoucího označení 1998 QE2 totiž pokrývá černá mazlavá 
látka, a tak se domnívají, že může být produktem komety, která 
prolétla příliš blízko Slunce. Druhou možností je, že jde o 
kámen, který se vymanil z asteroidového pásu na oběžné dráze 
Marsu či Jupiteru, napsal list. Dva obří radarové teleskopy se 
tak připravují do pozoru. Jak 70metrový teleskop Goldstone, 
tak i obří teleskop v observatoři Arecibo v Portoriku (305 
metrů). Pozorování asteroidu o délce zhruba 27 fotbalových 
hřišť je pro astronomy velkou události. Díky vysoké kvalitě 
teleskopů budou schopni rozlišit na asteroidu objekty o 

velikosti 3,5 metru. Měli 
by se tak dozvědět důležité 
i n f o r m a c e  o  p ů v o d u 
asteroidu, jeho tvaru a 
rotaci, uvedl Lance Benner 
z NASA. Planetka 1998 
QE2 byla objevena 19. 
s r p n a  1 9 9 8  p o m o c í 
d a l e k o h l e d u 
automatizované prohlídky 
oblohy LINEAR (Lincoln 
Ne a r  E a r th  As t e ro id 
Research),  který stojí 
v Novém Mexiku v USA. 
O b í h á  o k o l o  S l u n c e 
s periodou 3,77 let, se 
Zemí se ale potkává jen 
zřídka (jednou za 3,77 let 
se sice přiblíží k zemské 
dráze, na to, aby došlo 
k blízkému setkání se Zemí 

je třeba, aby se i naše planeta nacházela v  tom správném bodě 
své dráhy). Naposledy se ve srovnatelné vzdálenosti prosmýkla 
okolo Země v roce 1975 a k příštímu blízkému setkání dojde až 
v roce 2119 (v obou případech to bylo/bude asi 30x dále než 
Měsíc. Během letošního, ani během budoucích přiblížení 
k Zemi, které lze dostatečně přesně předpovědět na zhruba 200 
let dopředu, srážka této planetky se Zemí nehrozí. Ačkoliv 
dráhu žádné planetky neznáme nikdy „absolutně“ přesně, 
nejistota polohy při tomto průletu bude pouhých 200 km (což 
při dané vzdálenosti průletu představuje nejistotu 0,003 %). 
Planetka při nejtěsnějším přiblížení poletí vůči Zemi 
rychlostí10,6 km/s. 
 
                                                                                                                          Fanda Zach 
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                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM  

                                                      aneb   

                                 Projektové vyučování je zábava 

 

V pátek 20. ledna proběhlo na 2. stupni naší školy celodenní projektové vyučování 

na téma "Ekologie letem světem, tentokráte v České republice". Žáci jednotlivých 

tříd si s předstihem vybrali některé z těchto nabízených témat: 

Lesy v ČR, Ekologie, ZOO a chráněná území, Rybníky a vodní plochy v ČR, 

Energie a její zdroje, Těžba nerostných surovin v ČR, Přírodní a životní prostředí 

v Proseči a okolí, Vodní toky v ČR 

Poté se všichni přibližně měsíc připravovali na určený den. V pátek si nejprve ve 

svých učebnách vše nachystali, aby v následujících přibližně dvou hodinách mohli 

své spolužáky z jiných tříd seznámit se zvoleným tématem. A tak jsme mohli ve 

třídách spatřit například veškeré vybavení pro rybáře včetně zasvěceného výkladu. 

V další učebně jsme se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o nerostných surovinách 

dobývaných na našem území včetně následného zpracování a využití. V další 

učebně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vodních plochách, jako jsou jezera, 

rybníky a přehrady. Stejně tomu bylo i v ostatních učebnách. Ve škole jsme mohli 

také v tento den potkat vodníka, permoníka či vodní rusalky. 

Děti se ve svých programech pro spolužáky snažily především o to, aby si každý, 

kdo k nim do třídy přišel, nějaké vědomosti odnesl, zopakoval či ověřil, a tak nikde 

nechyběly různé kvízy, soutěže, doplňovačky, vědomostní hry apod. 

Celé dopoledne probíhalo v duchu tvořivosti a soutěživosti, aniž by si kdokoli z dětí 

uvědomoval, co vše se v tento den naučil či zopakoval. 

                                                             článek Zdeněk Pecina, foto Iva Dočkalová 
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                                       Français 

 
 

Tulipán – Tulipe               Růže – Rose            Pampeliška – Pissenlit 

 

                       Narcis – Jonquille                    Orchidej – Orchidée 

 

Levandule – Levande                   Kopretina – Daisy                                                    

Jetel – Trèfle 

 

                        Slunečnice – Tournesol 

Leknín – Nénuphar                                                            
                                                                                                                    Patrik Vobejda 

  

 

  

  

  

                                      English 
 

 

Tulipán – Tulip                                   Růže – Rose                                

Pampeliška – Dandelion 

 

        Narcis – Daffodil                            Orchidej – Orchid 

 

 

    Levandule – Lavender               Kopretina – Daisy 

 

Jetel – Clover     Slunečnice – Sunflower       Leknín – Water Lily 

 

 

 

                       Markéta Chadimová 
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             цветы 
                            

Narcis- нарцисс 

Orchidej-орхидея 

Růže-роза 

Tulipán-тюльпан 

Sněženka-подснежник 

Konvalinka-ландыш 

 

 

 

 

 

 

Pampeliška-одуванчик 

Lilie-лилия 

Bledule-левкой 

Leknín-лилия 

Petrklíč-

первоцвет 

Astra-астра 
 

             Jiří Talacko 

 

               

 

               

  

 

                                  

Die Blumen 

               
 

 

                
  

 

                                

Die Gerbera Die Rose Die Tulpe Die Nelke 

Die Lilie Die Orchidee Die Hyazinthe Die Sonnenblume 

Die Aster Die Seerose 
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Odkazy:                                             

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

www.i-creative.cz  

www.jpl.nasa.gov 

 echo.jpl.nasa.gov/ 
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www.veskole.cz  
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http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-163
http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/1998QE2/1998QE2_planning.html
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=1998%20QE2;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#phys_par
http://www.profimedia.cz/

