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                     FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY 
                                                     

O účasti našich děvčat na Festivalu 

vědy a techniky jsme Vás již 

informovali v minulém čísle. 

Tentokrát se musíme zmínit o jeho 

pokračování. Krajské kolo soutěže se 

uskutečnilo ve dnech 20. a 21. března 

2014 ve výstavním a společenském 

centru IDEON v Pardubicích. Žádná 

naše dvojice se v silné konkurenci 82 

projektů ze ZŠ a víceletých gymnázií 

z celého Pardubického kraje 

neztratila a všechny dívky si vedly 

velice dobře. Projekt Nikoly Oherové 

a Markéty Košnarové byl navíc natolik úspěšný, že jeho autorky získaly jako cenu 

týdenní stáž ve Francii, které se zúčastní poslední týden v květnu.  

Tento úspěch je vskutku unikátní. A my jsme poprosili děvčata, aby nám o projektu 

alespoň v krátkosti napsaly: 

                                  Smrtící koktejl à la ,,Krokodýl “ 
V tomto projektu jsme se soustředily na povědomí o této droze v České republice a na 

její chemické složení. Zajímalo nás, co způsobuje tak drastické následky a jestli se tu 

už tato droga vyskytla. Z našich dotazníků vyplynulo, že nejvíce informovanými kraji 

jsou Jihočeský a Liberecký. Jsou ale i oblasti méně obeznámené s touto drogou a 

místní feťáci si mohou místo heroinu zakoupit právě krokodýla, což se jim stane 

osudným. Tomuto chceme předejít. Kontaktovaly jsme Národní protidrogovou 

centrálu v Praze a tam nás ujistili, že v Čechách se oproti Německu krokodýl dosud 

nevyskytl. V Drop Inu se domnívají, že k rozšíření by mohlo dojít pouze v případě, že 

by se zvýšila represivní činnost policie a uživatelé drog by pak museli sáhnout k 

levnějším drogám, tudíž by trh ovládli ještě bezskrupuloznější výrobci a prodejci. V 

okresním kole nás jeden z porotců upozornil, že by bylo dobré naši myšlenku rozšířit, 

a tak jsme založily webové stránky, díky nimž budeme v tomto projektu i nadále 

pokračovat.                                        

                                                        Nikola Oherová, Markéta Košnarová 
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http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/agrave-la-hause


                                                  

                                     PROSEČSKÁ HVĚZDA   

                                     
Dva březnové pátky proběhly v naší škole jako  ,,hvězdné“ - ve znamení soutěže 

Prosečská hvězda. 7. března se v naší škole uskutečnilo výběrové kolo této soutěže 

a my jsme měli možnost si nejdříve na hale 1. stupně a pak 2. stupně vyposlechnout 

ty nejlepší výkony přihlášených zpěváků. Odborná porota vše vyhodnotila a 19 

nejlepších vystoupení vybrala do finálové přehlídky. Ta se uskutečnil v pátek 14. 

března v prosečské sokolovně. Zde se k nám přidali ještě ti nejmenší zpěváčci z 

mateřské školy a před zcela zaplněnou sokolovnou nám zazpívali naprosto bez 

trémy a ostychu. To ti starší zpěváčci jistě už trému měli, ale na jejich  perfektních 

výkonech se neprojevila. Prožili jsme s nimi krásný páteční podvečer a přejeme jim, 

aby na hudebním nebi zářili skutečně dlouho.  

                                                                                                           redakce 

 
            
 

 

 

 
 

 

                           

 

                                      

                               

 

 

 

 

 

 



                        BRATŘÍ GRIMMOVÉ 

V pátek 14. února nás  navštívilo pár děvčat z  9. A   s paní učitelkou Tobiášovou a 

povídali jsme si o bratrech Grimmových v němčině. Děvčata pro nás měla nejdříve 

připravenou prezentaci s životopisem a potom jsme se učili pár pohádkových  slovíček. 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na hry a křížovky, které jsme hráli a luštili. Celá 

hodina nás moc bavila a doufáme, že se nějaká podobná zase brzy uskuteční 

  Bratři Grimmové byli sběratelé klasických lidových  pohádek a   mytologických  příběhů. 

Známější z obou bratrů Jacob 

Grimm byl jedním z největších 

německých  j azykovědců . 

Mladší Wilhelm Grimm se 

z a p s a l  d o  d ě j i n  j a k o 

spolupracovník svého staršího 

bratra. Bratří Grimmové prosluli 

v německé i světové literatuře 

svou sbírkou lidových pohádek 

a písní, pověstí a legend. Zvláště 

P o h á d k y 

jako Sněhurka či Šípková 

Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratří 

Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, 

zatímco Jacob  pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu. Svou 

celoživotní prací bratři Grimmové dokázali, že pohádky mohou být zaznamenávány a poté 

uveřejněny v tištěné formě ve svém originálním znění, a tak být dále šířeny. V praxi byly 

pak, zejména kvůli dětem, pohádky upravovány, například ve Sněhurce byl změněn konec 

příběhu, kdy v původním znění musela zlá královna tančit v rozžhavených botách až k 

smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zlá čarodějnice ve velkých mukách zaživa 

upečena v peci.                                  Hana Odvárková, Katka Stodolová, Veronika Lettlová 

                                                          

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%ADpkov%C3%A1_R%C5%AF%C5%BEenka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bdeck%C3%BD_v%C3%BDzkum&action=edit&redlink=1


                         22. BŘEZEN  -  DEN VODY 
 

V roce 1993 Valné shrormáždění OSN vyhlásilo 22.3. jako Světový den vody. OSN a 

jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů 

na planetě Země. 

Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a Světový den vody se 

podílí mnoho organizací jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další. 

Světový den vody má každý rok vyhlášeno jiné téma. V roce 2014 je tématem  Voda a 

energie. 

Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané 

nato, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera 

a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu. Na světě je 1,1 

miliardy lidí, 18 % světové populace, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě. 2,6 

miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci 

způsobené nedostatkem pitné vody. Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme 

denně 120 litrů čisté vody. Ale jak již bylo zmíněno, jedna šestina světového 

obyvatelstva nemá tuto možnost. V rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou 

část každého dne sháněním vody. 

I my si uvědomujeme, jak je voda pro náš život důležitá a nepostradatelná. Rozhodli jsme 

se proto letošní Den vody náležitě oslavit, a sice ,, otvíráním studánek“.  Celý první stupeň 

se vydal do blízkého okolí, kde děti strávily příjemný a pro přírodu přínosný den. A o 

svých zážitcích pro nás napsala Iveta: 

     V pátek 21.3. 20014 se celý první stupeň vydal na Den vody – otvírání studánek. 

Cesta byla dlouhá a únavná, ale nakonec jsme došli ke dvěma studánkám. Každý se 

mohl napít přírodní vody. První byla studánka Džberka mezi Toulovcovými 

maštalemi a Vranicemi. Druhá Mojžíšova studánka v Karálkách. Sice jsme šli 

studánky čistit, ale ani jsme igelitové tašky  na odpadky nemuseli použít. Celou cestu 

bylo krásně uklizeno, až nás to překvapilo. Myslím, že mluvím za všechny, když 

řeknu, že se nám to všem líbilo. 

                                                                                                                Iveta Pešková, 5.třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
V úterý 4. března k nám do školy zavítala vzácná návštěva – student a stolní tenista 

- Petr Svatoš v doprovodu paní Mgr. Lenky Pokorné z Ergotepu. Petr Svatoš žije v 

Litomyšli a díky zákeřné nemoci, kterou prodělal před čtyřmi lety, je upoután na 

invalidní vozík. To mu však nebrání studovat Vysokou školu ekonomickou a 

věnovat se svému oblíbenému sportu – stolnímu tenisu. A právě o stolním tenisu a o 

tom, jaké to je, cestovat a zúčastňovat se mezinárodních turnajů, přijel Petr 

vyprávět. Nejen žáky, ale i nás učitele svým povídáním a fotkami zaujal. Nejvíc 

však žáci byli překvapeni, když vzal do ruky ping-pongovou pálku a svoji hru nám 

předvedl a s některými z nás si i zahrál. Ti, kdo našli odvahu a šli si s Petrem zahrát, 

byli odměněni dárkovou taškou. Dárky pro naše žáky, ale i pro Petra Svatoše 

zajistila firma Ergotep, která se postarala celkově o Petrovu návštěvu u nás ve škole. 

Tímto chci firmě Ergotep poděkovat a těším se na další spolupráci.  

                                                                                                            Josef Roušar 

                                        

                         PETR SVATOŠ    -    STOLNÍ TENIS 



                                             

 

                                          Školní turnaj v sálové kopané 
V průběhu měsíce ledna proběhl turnaj v sálové kopané trojic. Do soutěže se 

přihlásilo osm tříčlenných družstev, která se spolu střetla ve dvou skupinách. Po 

úporných zápasech postoupila z každé skupiny dvě družstva do zápasů o „medajle“. 

Po semifinálových zápasech bylo jasno, že o titul se utká hlavní favorit soutěže 

družstvo ve složení  Šimon Vopařil, Petr Hromádka a David Loskot s trošku 

překvapivým soupeřem z 8. třídy – Vítek Lustyk, Miloš Sejkora a Josef Holec. 

Favorit potvrdil své kvality a v pěkném finále zvítězil  5:3. Na třetím místě skončilo 

družstvo ve složení Tomáš Tměj, Ondřej Zástěra a Jiří Kubík. 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 Turnaj v nohejbale dvojic 

V tradičním termínu pořádáme i turnaj v nohejbale dvojic. Do soutěže se přihlásilo 

6 týmů  ze všech ročníků. Po úvodních trošku rozpačitých střetnutích  jsme byli 

svědky velmi kvalitních a napínavých zápasů. Po čtrnácti odehraných utkání došlo 

k bodové shodě u 4 týmů a tak se konečný výsledek  zrodil až po spočítání 

celkového skóre.  

Na 1. místě se trošku překvapivě umístila dvojice Tony, Filip Sejkora a náhradník 

Martin Štorek. 
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Tuto exotickou a pro nás neznámou zemi nám poutavě 

přiblížil v pondělí 10. března cestovatel pan Pavel 

Gwoždz.  Přednáška se nám  moc líbila. Byla podána 

velmi zajímavou formou, doplňována vlastními zážitky 

a zkušenostmi. 

Nepál je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části 

Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lidovou 

republikou a na jihu, východě i západě s Indií. Má 

rozlohu 147 181 km² a necelých 30 milionů obyvatel. 

Hlavním a největším městem je Káthmándú. Nejvyšší horou Nepálu je Mount 

Everest, který je zároveň nejvyšší horou světa. Úředním jazykem je nepálština a 

převažujícím náboženstvím hinduismus. Území dnešního Nepálu bylo postupně 

osidlováno tibetskými kmeny, které zde vytvářely vlastní knížectví. Ve 2. polovině 

18. století sjednotili množství rozdrobených království Gurkhové okolo svého 

království v centrálním Nepálu. V roce 1792 byla po prohrané válce uzavřena 

smlouva mezi Nepálem a Čínou, dle které Nepál vyplácel Číně každých pět let 

tribut (až do r. 1908). V letech 1814 – 1816 zaútočila vojska Britské 

Východoindické společnosti na Nepál a donutila jej postoupit Británii části území v 

dnešní Indii (např. Sikkim, většina Teraje) dobytých nedlouho předtím nepálskými 

Gurkhy.  Nepál patří mezi nejchudší a nejméně vyvinuté země světa. 31% populace 

žije pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 42%. Velké příjmy 

plynou z turistického ruchu. Ze země se vyváží koberce, textil, čaj, kožené zboží, 

ob i l í ,  naopak  se  dováž í  z l a to ,  s t ro j e ,  ropné  p roduk ty.                                                                               

Štěpánka Doležalová 
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               Máme tu další příspěvky do naší nové rubriky, tak si hezky luštěte: 
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                                  MARKOVA  BLUDIŠTĚ 
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              28. března každoročně oslavujeme Den učitelů. Životopis Jana Ámose jsme 

Vám přinesli již několikrát, proto jsme chtěli letos něco nového. Napadla nás anketa. 

Sesmolili jsme tedy otázky a s nimi doslova proběhli třídami. Odpovídal každý, kdo 

chtěl, a ty nejzajímavější, případně nejkurioznější odpovědi si můžete přečíst. A pokud 

by se Vám naše anketa nelíbila, můžete nám to vrátit ke Dni dětí!   

  

Víš,  kdy je Den učitelů? 

1.      Někdy na jaře?                                                                    3.   28. března 

2. 1. září! ( no jasně, to už učitelé nemohou ani  dospat)      4.   30. června 

Kdo byl  Jan Ámos Komenský? 

1. Orbis Pictus.                                        3. Učitel vlasti. 

2. Spisovatel.                                           4. Učitel národů. 

Chtěl bys být učitelem? 

1.      Ani náhodou.                                       3. Hm, a učit někoho jako jsem já…. 

2.     Chtěla bych být učitelkou.                    4.  Snad ani ne. 

Jaká vlastnost se ti na učitelích líbí? 

1. Trpělivost.                                          3. Snaha hodně naučit. 

2. Smysl pro humor.                               4. Spravedlivost. 

A co se ti naopak nelíbí? 

1. Záliba v písemkách.                             3. Přílišná pracovitost. 

2. Když jsou rozzlobení.                          4. Když mě nevyvolají.  

Víš, kolik let učitel studuje? 

1.       Určitě hodně.             3.   17 let 

2.       Asi  tak 15 let.           4.    18 let ( no a když párkrát propadne, tak třeba i 20…) 

Na jakou školu bys musel jít, abys mohl být učitelem? 

1. Gympl a vysokou.                               3. Psychologickou. 

2. Pedagogickou.                                     4. Nevím. 

 Víš, co znamená titul Mgr. ? 

1. Magistr.                                                3. Učitel. 

2. Magor.                                                 4. Major. 

Kdybys byl učitelem, jaký předmět bys vyučoval? 

1. Tělocvik.                                               3.  Zeměpis a dějepis. 

2. Výtvarku.                                             4. Matiku.   

Máš strach z učitelů? Proč? 

1. Nemám.                                               3. Když se nenaučím. 

2. Určitě ne.                                             4.Většinou nemám. 
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 A jako bonus ještě pár vtipných výroků učitelů tělocviku. Naše tělocvikáře 

ubezpečujeme, že to nejsou jejich výroky a určitě jim nejsou ani podobné... 

 

Když jsem odstartoval přespolní běh, tak jsem netušil, že nepoletíte do cíle, ale 

domů. 

Na konec řady tě nepostavím. Tam už někdo stojí. 

Jestli nebudete při povelu stát jako strunky, uvidíte, jak vám zahraji.  

Šlapeš na pedál jako na šicí stroj,  Andulko! 

Stůj v pozoru a neuhýbej se pořád. Ty si myslíš, že tu něco pojede? 

Jsi takový zachránce, že kdyby se někdo topil a tys pro něho jel s lodí, tak ho ještě 

přizabiješ veslem. 

Kluci, kdyby mě na hřišti hledala manželka, tak jí řekněte, že jsem odešel. Kdyby 

nepřišla, tak jí neříkejte nic. 

Stůj, nebo tě nedohoním! 

Všechny lyže ze školy už máme půjčené. Přijď na jaře, to už budou zpátky. 

Nemůžeš cvičit, protože ti leží v žaludku oběd? Přece nechceš, aby ti stál v pozoru. 

Holky, buďte v tělocvičně zticha, jste jak malí kluci! 

Poslyš, Vondráčku, ty jsi tak nemotorný, že skoro pochybuji o tom, že jsi také z 

opice. 

Diskotéku považuji za spartakiádu prvobytně pospolné společnosti. 

Když jsme dříve běhali lesem, krásně šuměl. Teď čumí. 

Druhý neúspěšný pokus máš úspěšně za sebou. Rozběhni se potřetí! 

Kluci tady nejsou. Šli si před hodinou zahrát na pět minut hokej. 

Proč v tělocvičně řvete a nemáte u dveří rozvědčíka, jestli už nejdu? 

Tvé lyžování je vidět po celé stráni. Pády máš jako díže na chleba. 

 Studentky, upozorňuji vás, že známky dávám za hodnotný výkon a ne za umělecký 

dojem. 

Jsi hodný, že jsi přišel na hřiště. Přijdeš nás navštívit ještě někdy? 

Kdo se v plavání utopí, tak z tělocviku propadne. 

                                                                                      

                                             Vše nejlepší přeje  Vaše redakce! 
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               NENECHTE SI UJÍT: 

                                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výstava mohla vzniknout díky šikovnosti žáků Tvořivé dílny a družiny a my 

jim za jejich krásné práce děkujeme. 

 

                            

                              


