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 Z a č í t  s e  v z d ě l á v a t  p r ý  n i k d y  

n e n í  p o z d ě ,  t a k  p r o č  s  t í m  

m u s í m e  z a č í n a t  p r á v ě  t e ď ! ! !  

   
Nepřehlédněte ! 

OVOV 

Červánek v Jičíně 

Skutečský slavík 

Jazyková škola 

ŠOTEK 

Za oponou 
 

100 + 1 zajímavostí 
 

Divadelní okénko 
 

GO program 
 

Pozdrav z  redakce  
 

Na návštěvě v Bärnau 
 

Výlet do Zoo 
 

Uvnitř najdete 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 

PRO VŠECHNY 

                              ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  V  PROSEČI  U  SKUTČE  

                 ŠOTEK - NEJLEPŠÍ ČASOPIS 

                   PARDUBICKÉHO  KRAJE                                                              



 
Od letošního školního roku máme nového pana ředitele Mgr. Josefa Roušara. 

Naše redakce ho samozřejmě vyzpovídala a rozhovor s ním Vám přinášíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Můžeme začít otázkou trochu indiskrétní - kolik Vám je let?  Je mi  36 let. 

2. Prozradíte nám něco o Vaší rodině?   Mám 3 děti.  Nejstarší se jmenuje Zuzanka, 

prostřední je Tomášek a  nejmladší je Julinka.      

3. Kde jste studoval?  Studoval jsem na Gymnáziu  v Poličce a pak učitelství v Olomouci, 

matematiku a geometrii (deskriptivu). 

4. Víme, že jste doposud učil starší studenty, jak se Vám učí na základní škole? Na 

základní škole se mi učí stejně, ale výklad musí být pečlivější, srozumitelnější a 

podrobnější.  

5. A co páni učitelé, nezlobí Vás?  S učiteli jsem velice spokojený, překvapen vstřícností,  

tím, jak mi pomáhají,  a cítím v nich oporu. 

6. Chutná Vám v naší jídelně? Ano, velice mi v naší jídelně chutná . 

7. Jaké jsou Vaše záliby?  Mou zálibou je  poslech hudby a když je čas, tak se podívám na 

nějaký film. 

8. Jakou hudbu máte rád ? Mám rád hudbu, která se hraje živě (opravdové nástroje), 

rocková hudba(metal). 

9. A co sport ?  Mám rád ping - pong. 

10. Co byste chtěl na naší škole změnit? Škola funguje velice dobře, není nic, co by 

bylo potřeba měnit. Rád bych, kdyby byla dostavěna přístavba. A snad i sehnat  více 

mužských kantorů. ( což byste si u naší dívčí části redakce určitě šplhnul! )                         

 Děkujeme za rozhovor . Kateřina Brunclíková,Jitka Poslušná a Lucie Drahošová.                            

   Foto : Kristýna Doubravská 
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                                                  GO PROGRAM 

 

Ve dnech 17.—19. září se naši šesťáci zúčastnili GO programu v Budislavi. A 

jak se jim tam líbilo? O tom  jsme vybrali z jejich příspěvků. 

V úterý ráno jsme se sešli před školou a naložili jsme si věci do velkého auta k 

panu Sílovi, který nám je pak odvezl. My jsme vyrazili  pěšky do tábora 

v Budislavi. Cestou jsme hráli různé hry ( např. kolíčky a ocásky). Po příchodu do 

tábora jsme se ubytovali. Potom jsme opět hráli hry, takové, které vyžadují spolu-

práci. Měli jsme se smotat do klubíčka, potom všichni spojení jsme museli dojít 

od jedné brány ke druhé. Následoval oběd. Po obědě jsme vyrazili do lesa, kde 

nás čekala hra na celníky a pašeráky. Na kládě jsme vyzkoušeli balanc,  ve dvoji-

cích jsme se vyhýbali, aby ani jeden nespadl. Při odchodu z lesa do tábora jsme 

hráli další hru na šifry a také jsme nasbírali  klacky na táborák. Pak už jsme při-

pravovali vše na táborák. Potom jsem opékali buřty. Tím ale program neskončil, 

následovala ještě hra Kdo přežije na pustém ostrově, a pak dokonce i noční hra. 

Chodili jsme po cestě vyznačené svíčkami a plnili různé úkoly. To nás docela 

unavilo, proto jsme hned  po noční hře  šli spát.  Ráno jsme se nasnídali a zase nás 

čekaly další hry - tentokrát fotbal a vybíjená.  Odpoledne jsme strávili na lanech, 

kde jsme si mohli vyzkoušet svoji šikovnost a obratnost. Po lanech jsme hráli hru 

Ptačí hnízdo a vědomostní hru Blbé hlavy.  Služba připravila večeři a my jsme 

zatím uklízeli v chatkách. Později nás čekala ještě jedna noční hra. Pak jsme šli 

spát. Ráno jsme začali velký úklid. Po snídani jsme se bohužel museli vydat na 

cestu domů.. 

 Rádi jsme tu v Budislavi.                               Budislav je krásné místo, 

Tady nás to všechno baví!                              v chatkách máme krásně čisto.  

V chatkách se tu dobře spí.                             Bavit se je super věc. 

„Jupí, jupí, “ zakřičím!                                    Jupí!!! Na hřišti jsme hned. 

                                                                                                žáci 6. ročníku 

Naše díky patří všem pánům učitelům, kteří zajistili hladký průběh této akce 

a především firmě Ergotep, která se postarala o perfektní servis při přepravě 

našich zavazadel. 



                              POJEDEME DO DIVADLA  

Ve čtvrtek 10.října pojedeme do Pardubického divadla na hru od Agathy Christie 

- Poslední víkend. 

Lady Angkatellová s manželem pozvou své přátele a příbuzné na své letní sídlo 

nedaleko Londýna. Některé z nich však poutá víc než jen přátelství, vztahy mezi 

nimi jsou opravdu velmi spletité, a proto ani o konflikty během jejich setkání 

nebude nouze. Vše se ještě zkomplikuje, když se objeví slavná hollywoodská 

h e r e č k a V e r o n i k a 

Crayová, aby se pokusila 

svést svého b ý v a l é h o 

s n o u b e n c e J o h n a 

C h r i s t o w a . T e n t o 

charismatický muž je však 

již ženatý, má malé děti a na 

víkend přijel i s e  s v o u 

ženou Gerdou. Přítomna je 

navíc i jeho m i l e n k a . 

V í k e n d o v ý pobyt se 

n á s l e d n ě zvrtne – jak 

jinak: dojde k vraždě. 

Kdo k ní mohl m í t  t e n 

největší motiv? Následuje napínavé vyšetřování případu. Nejprve se zdá, že vražda 

byla velmi nešikovná a vrah se dokonce nechal chytit téměř při činu. Ale bylo to ve 

skutečnosti opravdu tak? Podezřelých by přece mohlo být více… 

                                                                        připravila      Kristýna Doubravská 

     Agatha Christie  

15. září 1890 – †12. ledna 1976         

                

Agatha Mary Clarissa lady 

Mallowanová, rozená Millerová, obvykle 

známá jako Agatha Christie byla 

anglická spisovatelka, autorka velmi 

oblíbených kriminálních a detektivních 

příběhů. Narodila se 15. září 1890 ve 

Velké Británii. Jedná se o světově 

nejznámější spisovatelku všech dob. V 

počtu prodaných knih ji předstihuje 

jen William Shakespeare. Jejích knih se 

prodalo již přes 2 mld. výtisků v 

angličtině a 1 mld. v dalších 103 

jazykových mutacích. Publikovala 

c e l k e m  p ř e s 

80 románů, povídkových knížek a 

divadelních her, především šlo 

o detektivky.  

 

 

     

  

 

        připravila         Faribo Tuch 



 

          100 + 1  ZAJÍMAVOSTÍ  -  Hobit - den, kdy se zrodil kult                                                                                                   

 

Když 21. září 1937 vyšla nenápadná kniha pro děti pod názvem Hobit aneb Cesta tam a 

zase zpátky, nic nenasvědčovalo tomu, že vznikne úplně nový literární žánr a kult, který 

budou následovat miliony lidí. Nečekal to nikdo a nejméně ze všech sám autor - John 

Ronald Reuel Tolkien 

Tak předně – J. R. R. Tolkien nebyl žádný spisovatel, byl profesorem anglické literatury, 

vážená osobnost, která  pro své pobavení stvořila tzv. Středozemi Celý život zbožňoval 

starodávné mýty, proto i  hrdinové  jeho děl vycházejí z postav mýtických hrdinů – Merlina, 

Radegasta atd. 

Tolkien byl neuvěřitelně jazykově nadaný – ovládal 12 jazyků, elfština vznikla podle jeho 

oblíbené finštiny. Postavu Hobita vytvořil v podstatě náhodou. Jednoho dne opravoval 

seminární práce svých studentů, což ho velice nudilo. Když se mezi papíry najednou 

objevila úplně prázdná nepopsaná stránka, zaradoval se, že ji nebude muset číst a 

opravovat. Prázdná stránka mu najednou dala vnuknutí a on na ni napsal:  

,, V jisté podzemní noře bydlel jeden 

Hobit…“ Tato chvíle plně probudila 

jeho fantazii a on teprve začal postavu 

i příběh Hobita dotvářet. Příběh pak 

ležel několik let v šuplíku. Teprve v 

roce 1937 jej  odnesl svému 

vydavateli. Tomu se ovšem knihu 

nechtělo číst, nechal ji tedy posoudit 

svému desetiletému synovi. Ten byl 

příběhem tak nadšený, že prvnímu 

vydání nic nebránilo. Vyšlo 1500 

výtisků s autorovými vlastními ilustracemi, okamžitě byly rozebrány. Vydavatel požadoval 

po autorovi další pokračování, na to si ovšem musel počkat celých 17 let.  Od prvního 

vydání se knihy prodalo více než 100 milionů výtisků a byla přeložena do zhruba 50 

jazyků. Během 76 let od jejího prvního vydání se nestalo, že by nebyla vydávána znovu a 

znovu. 

Hobit, jak se začalo knize říkat, je dítětem představivosti uctívaného autora a současně 

knihou, kterou čtou rodiče dětem před spaním. Jde ale také o příběh plný autorovy lásky 

k přírodě a k pohádkám, příběh reflektující jeho zkušenosti z války a jeho smysl pro 

spřízněnost s  pokorou duše, která nakonec zvítězí navzdory nepřekonatelným nesnázím. 

Příběh Bilba Pytlíka, který je vytržen ze své pohodlné hobití nory a vržen do úžasného a 

nebezpečného dobrodružství po boku čaroděje Gandalfa Šedého a 13 trpaslíků, hltaly 

generace čtenářů jakožto literární obřad. Bilbův příběh je ozvěnou touhy po dobrodružství, 

popisuje čest a loajalitu, zabývá se touhou po domově a je prodchnut tichou odvahou toho 

nejméně pravděpodobného hrdiny. Kniha zároveň představuje komplexní civilizace a 

magické krajiny Středozemě - vrstevnatého a hlubokého světa, jehož důkladným popisem 

Tolkien následně stráví celý svůj život - které budou mít obrovský kulturní vliv po celém 

světě.Je pozoruhodné, že první filmová adaptace vznikla v roce 1966 v Praze. Jednalo se o 

krátký 12 -ti minutový animovaný pokus. V roce 2001 pak přišel do kin  film Pán prstenů, 

ovšem těžko říct, jestli by z něj autor měl radost. Staromódní profesor o zfilmování svého 

díla nikdy nestál.  Zemřel v roce 1973 ve věku 81 let, aniž by své dílo zhlédl na filmovém 

plátně.                                                                                                           Vítek Lustyk 
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV                                                                      

V SOUTĚŽI – OVOV 

( Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů ) 

 

Na jaře letošního roku se družstvo žáků naší školy zúčastnilo soutěže OVOV. 

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je soutěž – desetiboj – který se skládá 

z atletických disciplín (60 m sprint, skok daleký, hod míčkem, trojskok snožmo,  běh na 

1000 m ) a silových disciplín 

( hod dvoukilovým 

medicinbalem přes hlavu, skoky 

přes švihadlo v průběhu 2 minut, 

shyby na nakloněné lavici 

v průběhu 2 minut, kliky 

v průběhu 2 minut, lehy-sedy 

v průběhu 2 minut). Tyto 

disciplíny jsou poskládány 

v pořadí asi tak jako u 

klasického desetiboje a celý 

závod trvá 2 dny.  

Po úspěšném okresním kole 

postoupilo družstvo složené ze čtyř dívek a čtyř chlapců do kola krajského, tam získalo 2. 

místo a tím se kvalifikovalo do republikového finále, které proběhlo ve dnech 5.9. – 

8.9.2013 v Praze na stadionu Evžena Rošického.  

Družstvo pro republikové finále tvořili tito žáci naší školy –    Štěpánka Doležalová, 

Kateřina Binková, Lucie Drahošová, Andrea Bartáková, Jan Síla, Ladislav Musílek, Daniel 

Barták, Matěj Makeš. V okresních kolech ještě zaskočil Radek Stříteský. Protože jsme se 

zúčastnili takovéto akce poprvé, nevěděli jsme, co nás čeká a částečné napětí na nás bylo 

určitě znát.Ve čtvrtek  jsme odcestovali do Prahy, dostavili jsme se k prezenci, ubytovali se 

a už jen očekávali začátek závodů. Zjistili jsme, že našimi soupeři bude 35 družstev z celé 

ČR a také 6 družstev ze Slovenska, Polska, Maďarska a asi 220 závodníků startujících 

v soutěži jednotlivců. Takže  síla.  

Páteční  program začal velkolepým 

zahájením, kterého se zúčastnili 

n e j e n  vý zn a mn í  s p o r t o vc i -

olympionici minulosti a přítomnosti 

(gymnastka Věra Čáslavská, 

d e s e t i b o j a ř  Ro ma n  Š e b r l e , 

desetibojař Robert Změlík, běžkyně 

Jarmila Kratochvílová, trojskokanka 

Šárka Kašpárková,  hokej ista 

František Pospíšil, běžkyně na lyžích 

Kateřina Neumanová a celá řada 

dalších), ale i představitelé státu 

senátu Milan Štěch ) a vysocí 

představitelé Čs. armády a policie. 

Zahrála Ústřední hudba Armády České republiky a celým dvoudenním programem 

provázeli sportovní komentátoři Štěpán Škorpil a Jan Smetana. Každé výpravě  byl přidělen 

patron - mladý policista - a ten  organizoval naši činnost podle přesného plánu – ukazoval 

nám jednotlivá stanoviště, hlídal časový  harmonogram a obstarával pro nás občerstvení.                                                          
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Program prvního dne probíhal podle stanoveného scénáře – plynule jsme přecházeli od 

jednoho stanoviště k druhému. Mezi jednotlivými disciplínami jsme měli čas seznámit se se 

slavnými osobnostmi Čs. sportu, kteří nám ochotně a trpělivě podepisovali fotografie a 

fotografovali se s námi. Pořadatelé pro nás také připravili doprovodný program – seskoky 

parašutistů přímo na plochu stadionu, vystoupení skákačů na malé trampolíně, představení 

umění cyklotrialisty a asi co bavilo téměř všechny – společný tanec zumba. Ani jsme se 

nenadáli a už bylo více jak 17 hodin, kdy pořad 1. dne skončil. Rychle na večeři, spáchat 

nějakou hygienu a odpočívat a připravovat se na druhý – těžší den. Po prvním dnu 

figurovalo naše družstvo na celkovém 22. místě (pro nás úspěch) a v soutěži jednotlivců 

v kategorii žáků narozených r. 2001 byl Vojta Síla na krásném 4. místě. 

Druhý sportovní den začal již v 8.30 hod. Moc nás potěšilo, že se na naše snažení přišli 

podívat další osobnosti sportu – atletka Dana Zátopková, moderní pětibojař David Svoboda, 

cyklista Jiří Daler.  Disciplíny 2. dne byly hodně namáhavé a tady se také rozhodovalo. 

Zatímco družstvo pořadím pozvolna klesalo, Vojta Síla se dostával až na průběžné 2. místo 

pořadí. Na konečné lámání chleba došlo při posledních dvou disciplínách – hodu míčkem a 

běhu na 1000 m. V těchto disciplínách ztratilo družstvo svoji pozici a kleslo na celkové 28. 

místo. S velkým napětím jsme očekávali vystoupení Vojty v kategorii jednotlivců. Ani on 

se nevyhnul bodovým ztrátám. Se zatajeným dechem jsme čekali na jeho celkové umístění, 

které pořadatelé úspěšně skrývali až do konce závodů. Největší Vojtovi soupeři si však také 

vybrali slabší chvilky ( dva dokonce měli neplatnou disciplínu ), takže po konečném 

vyhlášení výsledků jsme se všichni mohli radovat – Vojta Síla vybojoval 3. místo ve své 

věkové kategorii žáků narozených r. 2001. Před slavnostním vyhlášením vítězů proběhl 

závod desetiboje osobností - své síly změřili Roman Šebrle, Robert Změlík, mistr světa ve 

skocích z extrémních výšek, policejní prezident ČR Martin Červíček, zástupce policie, 

zástupce armády atd. 

Vyhlášení vítězů bylo opět velkolepé. Slavnostní fanfáry si vzala na starost Hudba Hradní 

stráže. Slavnostní zdravici pronesli sportovci p. Věra Čáslavská, Robert Změlík, Roman 

Šebrle a p. Šárka Kašpárková. Proběhlo poděkování všem olympionikům, kteří se akce 

zúčastnili ( a bylo jich okolo 50 ), poděkování armádě ČR, která zajistila rozhodčí, 

poděkování policii ČR, která zajišťovala doprovod jednotlivých výprav a také poděkování 

všem učitelům, kteří žáky na tuto akci připravovali a děti doprovázeli na okresních, 

krajských kolech soutěže i na republikové finále.Vyhlašovali se vítězové jednotlivých 

disciplín, vítězové jednotlivců různých věkových kategorií a vrcholem bylo samozřejmě 

vyhlášení hlavní soutěže družstev – zde se nejvíce radovala výprava ZŠ ze Zlína, která byla 

v tomto klání nejlepší ze všech.Z Prahy jsme se vrátili sice unaveni, ale plni zážitků a 

dojmů z akce, kterou mnozí z nás zažili poprvé a snad ne  naposledy v životě. 

 

 

 

 

 

Karla Nováková Jan Stodola 
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Autentická středověká vesnice je k vidění u německých sousedů nedaleko Tachova 

 

Kousek za hranicemi v Německu nedaleko Tachova najdete velmi zajímavé místo. 

Je to Historický park Bärnau-Tachov, který v březnu odstartoval svou již druhou 

sezónu. Vybudován byl v rámci společného česko-německého projektu, při kterém 

je obnovována na Tachovsku Zlatá cesta.  

Historický park vás zavede do středověku, a to nově i pomocí tzv. audioprůvodců. 

Díky těmto pomocníkům si nyní můžete autentickou středověkou vesnici 

prohlédnout se zajímavým výkladem, který je k dispozici i v češtině. 

V parku uvidíte středověké domy, kostel či hrádek tzv. motte. Autentičnost 

středověké vesnice dotvářejí dobrovolníci, kteří ukazují v dobových kostýmech 

život ve středověku. Pravidelně jsou přítomni o víkendech a prázdninách.  

Velký důraz je kladen na autentičnost doby. Vše je realizováno ve spolupráci s 

odborníky a archeology. V minulých dvou letech byla vybudována středověká 

vesnice, letos jsou práce zaměřeny na výstavbu sídliště z období vrcholného 

středověku. Na projektu spolupracuje i archeolog Stefan Wolters. 

"Navzdory časovému náporu splníme veškeré vysoké nároky, jež jsou na vědeckou 

stránku věci kladeny," potvrdil Stefan Wolters. 

Středověká vesnice může být rozhodně dobrým tipem na zajímavý výlet. Můžete si 

tu vyzkoušet i vlastní dovednosti při realizování starých technik např. kosení trávy, 

zručnost  v kovářské dílně, foukání skleněných korálků nebo vaření mýdla. Na eura 

můžete klidně zapomenout, platit v Historickém parku lze českými korunami. 

S parkem v hornofalckém Bärnau je současně realizován i český projekt na 

Tachovsku. V tomto roce bylo dokončeno označení po trase původní Zlaté cesty, 

vznikla zde odpočinková a informační místa. Každý, kdo se nyní vydá po této 

středověké obchodní cestě, dozví se spoustu cenných zajímavostí z její historie. 

Vstupné do Historického parku činí 5 euro, snížené pak tři a půl eura. Rodinné 

vstupné vás vyjde na 12 euro. Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 do 18.00 

hodin..      

                                 BÄRNAU  

Obvyklé prázdninové destinace, kam většinou jezdíte s rodiči na dovolenou, jsme 

už většinou navštívili, některé dokonce i víckrát.. Rozhodli  jsme se Vám proto 

přiblížit i místa, kde jste ještě asi nebyli, ale kam byste se určitě mohli podívat... 
                                                                 připravila Lucie Drahošová 



 
V úterý 17. září  jsme se my sedmáci a osmáci 

vydali do Prahy do zoologické a botanické 

zahrady. 

Ráno v 5:45 jsme měli být u školy, abychom 

mohli v 6:00 vyjet. Naštěstí jsme na nikoho 

nečekali, i když někteří to měli jen tak tak!!! 

Cesta byla docela dlouhá, jeli jsme více jak  3 

hodiny. 

Po příjezdu do Prahy  jsme se jako první vydali  do botanické zahrady, do skleníku 

Fata Morgana. Tam jsme si prohlédli různé rostliny, mimo jiné i ty masožravé. Mezi 

rostlinami tu volně poletovali i motýli, pěkně velcí, ti se nám moc líbili. Strávili jsme 

zde asi hodinu. 

Poté jsme přešli asi patnáctiminutovou procházkou do ZOO. Zde jsme dostali 

tříhodinový rozchod, aby si každý mohl prohlédnout, o co má zájem. Toho jsme 

samozřejmě všichni využili. Nejdříve jsme se šli podívat na lachtany a tučňáky, poté 

jsme prošli pavilon goril, ptačí mokřady,  kolem jelenů jsme vystoupali nahoru  

podívat se na žirafy a na slony. Prohlédli jsme si pavilon „Afrika zblízka“ a poté jsme 

viděli  velbloudy a koně převalského.  A pak  zpět do pavilonu „Indonéská džungle“. 

Před 14. hodinou jsme zamířili k východu, kde jsme měli sraz. Ještě jsme se společně 

vyfotili u lachtanů a šli jsme k autobusu. 

Asi ve 14:30 hod jsme vyjeli z Prahy a kolem 17. hodiny jsme byli v Proseči. 

Myslím si, že se výlet všem moc líbil.                                               Aneta Pospíšilová 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna kytka hezčí než druhá...                         Nejen rostliny tu byly masožravé... 

 

 

 

                                            

 

 

                                        

      NA SKOK V ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI 
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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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                               DIE SCHULE 

 

 die Schule   škola 

das Buch   kniha 

der Unterricht   vyučování 

lernen    učit se 

ab/schreiben   opisovat 

 

 

der Kuli    propiska 

der Schüler / die Schülerin žák / žákyně 

die Pause   přestávka 

der Lehrer / die Lehrerin  učitel/ učitelka 

das Heft   sešit 

 

 

                             SCHOOL 

 

school     

 škola 

a teacher       

 učitel 

a pupil    

  žák 

a pencil  

  

 tužka 

a rubber    

 guma 

a ruler    

  pravítko 

 

ŠKOLA 

 

 

scissors  nůžky 

a bag     

 batoh, taška 

a desk     

 lavice 

a chair    

  židle  

an excercise book   

 sešit 

 

 
 



                                                       

ÉCOLE - ŠKOLA 

 

                        

                                                                                                                    

 Caoutchouc – Guma 

 

Crayon – Pastelka  

 

Crayons – Pastelky 

 

Colle – Lepidlo / Colles – Lepidla 

 

Règle – Pravítko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stylo – Pero 

 

Cahier – Sešit / Cahiers – Sešity 

 

Manuel – Učebnice 

 

Ciseaux – Nůžky 
                                                                             

Tableau   - Tabule 

 

 
 

 

   

                   

                     школа 

 

 

                       

                            

Pravítko – линейка 

 

 

Tužka - карандаш  

 

 

Pero - ручка 

 

 

 

Učebnice – учебник 

 

 

Sešit – тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní batoh – рюкзак 

 

 

Penál - пенал  

 

 

Lepidlo – клей 

 

 

Nůžky – ножницы 

 

 

Fixa -фломастер- цветной 
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                          VÝLET ZA RUMCAJSEM 

     Ve dnech 11. – 15. září  se v Jičíně konal jako každoročně festival  ,, Jičín – 

město pohádky“.  Od středy zde město ožívá řadou pohádkových bytostí, 

jarmarky a dílničkami pro děti, kde si mohou s mlynářem umlít mouku, 

s pekařem upéct housku nebo s přadlenou usoukat vlákno na přeslici. I žáci naší 

školy tuto akci v minulých letech několikrát navštívili. Letos jsme se ale poprvé 

zúčastnili jako účinkující. Pěvecký sbor Červánek se sem rozjel v neděli 15. září, 

aby zde vystoupil se svým koncertním pásmem na Valdštejnském náměstí. Do 

města jsme přijeli ráno za mírného deště. Než jsme stihli odzpívat naše první 

vystoupení, počasí se zlepšilo, asi za odměnu, že jsme se tak snažili. Mohli jsme 

tedy přestávku mezi našimi vystoupeními vyplnit prohlídkou města. A že se 

bylo na co dívat! Samozřejmě jsme neodolali nabídce tamních stánků, která byla 

skutečně rozmanitá. V řemeslných i uměleckých dílnách jsme si mohli 

vyzkoušet svoji šikovnost, nezapomněli jsme vylézt na vyhlídku věže a projít 

městskou branou, kde je povinností každého vstupujícího zazvonit na zvonec. 

Než jsme se připravili na naše druhé představení, opět začalo pršet, ale divákům 

to nevadilo, přišli se na nás podívat a odměnili naše písničky potleskem. 

V Jičíně se nám moc líbilo a užili jsme si nejen naše vystoupení, ale i krásný 

výlet, odjížděli jsme s řadou pěkných zážitků. Pokud se chcete alespoň na chvíli 

odpoutat od všedních starostí, určitě zamiřte do Jičína. 

                          Za pěvecký sbor Červánek Karla Nováková a Jana Pavlovičová 
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Jak jsme Vás již informovali na konci minulého školního roku, naše sólistky se 

zúčastnily soutěže Skutečský slavík. Bojovaly zde v silné konkurenci, předvedlo 

se tu 124 soutěžních vystoupení.  Ta byla vyhodnocena a 24 nejlepších vybráno 

na koncert vítězů. Z našich zpěvaček se nejlépe umístily Adélka a Katka 

Stodolovy, které se umístily na  1. místě a  postoupily i na  finálový koncert. 

Ten se uskutečnil ve čtvrtek 26. září  2013 v Kulturním klubu ve Skutči. 

Zpěváky zde doprovázeli členové kapel Sto zvířat a Golem, takže měli možnost 

si zazpívat se skutečně ,, profesionálním“ doprovodem.   Adélka s Katkou zde 

zazpívaly krásnou píseň Jiřího Zmožka ,, Máme tu další dobrý den“  a všichni 

posluchači měli z jejich zpěvu krásný zážitek. 

 

            

 

                   NAŠE REDAKCE OBĚMA ,,SLAVICÍM “ BLAHOPŘEJE. 
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                        POZDRAV  Z REDAKCE 

 

      Ahoj, naši milí čtenáři, 

zdraví Vás Vaši  ,, úplně “ noví redaktoři. Jak jistě víte, předešlá redakce  

opustila naši školu a vrhla se do víru života. Vy ale rozhodně nemusíte mít 

strach, že by pro Vás neměl kdo náš časopis vydávat! Už pohledem na 

fotografii zjistíte, že se naše redakce pěkně rozrostla, ba přímo ,, nakynula “!  

Navíc máme zástupce ze všech ročníků druhého stupně, takže nám určitě 

žádná událost neunikne. Prozatím se teprve zaučujeme a rozdělujeme si 

jednotlivé rubriky, ale Vy se máte na co těšit. Chystáme pro Vás různá 

překvapení, prostě vynasnažíme se, aby byl náš časopis skutečně ,, nej “. 

Samozřejmě uvítáme nápady i z Vaší strany a moc se na tě těšíme. 

                                                                                                       Vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy:                                             

 

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

www.i-creative.cz  

 

 

 

 

 

www.veskole.cz  

fotogalerie VČD                                                  

foto: Profimedia.cz                                        

litomericky.denik.cz  
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