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                              DEN ZEMĚ 
                                    

Tento významný mezinárodní svátek jsme si připomněli v pátek 22. dubna. V rámci 

plnění celoročního školního ekologického projektu 

„Žijme v čisté a zdravé Proseči“  jsme se vydali do 

okolí poznávat památné stromy  a významné 

krajinné prvky na území našeho města. Žáci 8.B 

obešli a vyfotili památné stromy v České Rybné – 

lípy malolisté a duby letní, ostatní třídy vyhledaly a 

zdokumentovaly stromy v Proseči a v Záboří – buk 

lesní, javor klen a lípy malolisté. Kromě toho jsme si 

prohlédli významné přírodní lokality – mokřad u 

koupaliště, lom na Farském kopci a zdejší soustavu 

tůní. Bylo sice chladno, ale naštěstí svítilo během 

dopoledne sluníčko, takže jsme vše zvládli bez 

úhony. 

Získané poznatky využijeme při další práci 

na našem projektu, kdy budeme zhotovovat 

k těmto místům popisky s texty. Žáci 6. 

třídy se věnovali tématu čištění odpadních 

vod. Navštívili čističku odpadních vod 

v Proseči, kde je pan Kučera seznámil 

s jejím provozem a fungováním. 

Na závěr je potřeba znovu připomenout, že 

příroda si poradí i bez nás, ale my, lidé, 

potřebujeme ke svému životu mimo jiné čistou vodu, čistý vzduch i zelené rostliny. 

To bychom měli mít stále na paměti a podle toho se také k přírodě chovat. 

                                    Celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 

Letos se naše škola opět zapojila do této významné ekologické akce a naplánovali 

jsme ji na 22. dubna. Během pátečního dopoledne jsme uklízeli školní areál,  žáci 

8.B sbírali do pytlů odpad podél silnice z Proseče až do České Rybné, některé třídy 

i podél cest během vycházky do přírody. Všichni žáci i se svými učiteli odvedli při 

plnění úkolů velký kus práce. Nezbývá než všem za to poděkovat a přát si, aby nám 

čisté prostředí vydrželo co nejdéle.                                                                                                       

Mgr. Šárka Kovářová 

                       



                       

                         JAZYKOVÁ ANIMACE 

                        

 V úterý 5. dubna navštívila 6. třídu paní Petra Zahradníčková. Nejdříve jsme si  

my, šesťáci, sedli na židle do kroužku a paní Zahradníčková se nám představila. 

Před sebe na zem položila čtyři papírové mapky států a řekla, ať je poskládáme tak, 

jak spolu sousedí. Chvilku nám to trvalo, ale nakonec jsme to poskládali dobře. 

Byly to státy: Česká republika, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Paní 

Zahradníčková nám řekla, že v těchto zemích (kromě ČR) se mluví převážně 

německy. Potom jsme si hráli různé hry jako například: Podávání barevných míčků, 

Garáž, Speciální tichá pošta, a Autíčko na dálkové ovládání. U všech her jsme se 

naučili spoustu nových německých slovíček. Myslím si, že se celé naší třídě tyto 

dvě vyučovací hodiny líbily a že některé žáky to i ovlivnilo, aby si jako druhý jazyk 

v 7. třídě vybrali právě německý jazyk.                               

                                                                                                       Petra Kynclová 
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                                  SVĚTOVÝ DEN VODY   

23. března proběhlo vyučování na 1. stupni ve znamení vody. Vodní téma se objevilo snad 

ve všech vyučovacích předmětech. Největšímu zájmu dětí se těšily „vědecké“ pokusy. 

Děvčata z 3. třídy nám také napsala pěkné příběhy, které si můžete přečíst: 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                         

                                                         PŘÍBĚH VODY 

Byl jednou jeden kapr Šplouchal a ten se chtěl hrozně moc kouknout z vody ven. Ale 

maminka ho tam nepustila. Říkala: „Je to pro tebe ještě moc nebezpečné, jsi na to moc 

malý.“ Ale Šploucháček neposlouchal, tak toužil se tam podívat.Tak si udělal plán. 

Jednou v noci, když maminka spala, plul a plul, až doplul ke hladině, vystrčil hlavu 

z vody ven a uviděl měsíc, hvězdy a zemi. Najednou ho něco vyrušilo. Loď! Rybářská 

loď!  Honem se snažil uplavat, aby ho síť nechytila, ale neunikl. Štěstí, že měla síť 

velké díry. Tak velké, že mohl proplout ven. A pak už nikdy z vody nevystrčil nos.                                              

                                                                                                     Zuzana Roušarová, 3. třída 



                              
                                                          VODA 

V jednom rybníce žila ryba. Rybník byl moc velký. Ryba se neustále bála, aby ji rybář 

nechytil. Taky se mu to ještě nepovedlo. Byl první letní den, den, na který se ryba 

nikdy netěšila. Rybník začal vysychat. Každým dnem vody ubývalo a ryba už pomalu 

začínala umírat. Vody zbývalo už jen maličko. 

K rybníku přišel zase rybář. Ryba se nechala chytit a udělala dobře. Rybář si ji dal do 

velkého akvária. Každý den jí sypal krmení. Ryba už se nemusela ničeho bát. Žila si 

jako v pohádce. 

      
                                                                                  Karolína Kynclová, 3. třída 
 

                 

                    SVĚTOVÝ DEN VODY NA 2. STUPNI 
 

Tento významný mezinárodní svátek jsme si připomněli na 2. stupni v pondělí 4. 

dubna. Ze Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě k nám přijeli Ing. Jiří Skalický 

a Ing. Romana Novotná, kteří pro nás připravili pěkný program o vodě. V teoretické 

části jsme se zaměřili například na důležitost, nenahraditelnost, čistotu a ochranu 

sladkovodních vod a jejich zdrojů, ale také na šetření s vodou. Seznámili jsme se 

také s některými vodními stavbami u nás i s historickým projektem vodovodu pro 

obec Pomezí u Poličky z roku 1928. V praktické části jsme porovnávali ceny vody i 

ochutnávali čtyři vzorky vody, které jsme i oznámkovali a pojmenovali. 

Porovnávali jsme ceny jednoho litru vody z vodovodu a vody balené. Nejvíce nám 

chutnala voda z kohoutku a nejméně kupovaná balená voda. Prozatím je u nás pitné 

vody dostatek. Více než miliarda lidí na naší planetě ale toto štěstí nemá a trpí 

nedostatkem pitné vody. Voda je vzácná kapalina, bez které by nebyl život, proto ji 

musíme chránit a šetřit s ní.                                                                 
                                                                                                                               redakce 



                                 
                    Dětská scéna 2016 

 A je to tady. Pozvání na setkání recitátorů našeho kraje Emě Sodomkové 

přišlo. Nejstarší recitátoři se sešli 13. dubna 2016 v Pardubicích v Domě hudby. 

S panem Josefem Vránou, hercem divadel v Olomouci a v Pardubicích, se soutěžící 

rozmluvili. 

Tento pán byl jediným mužským členem v porotě. Dalšími členy byly paní Emílie 

Zámečníková, herečka, pedagožka DAMU, a Jana Trojanová, herečka, zpěvačka, 

moderátorka. Krajskou knihovnu Pardubice, pořadatele tohoto kola, zastupovala 

paní Hana Cihlová. 

Kdo asi postoupí do celostátního finále? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za náš kraj v kategorii 8. a 9. třída, tercie a kvarta víceletých gymnázií pojede hoch 

z okresu Svitavy a dívka z okresu Ústí nad 

Orlicí. Držme jim palce. 

Po skončené oficiální části si mohli soutěžící 

od členů poroty vyslechnout rady ke svým 

vystoupením. Přímá setkání účastníku byla 

srdečná. 

 

 

Emě děkujeme za reprezentaci školy a 

okresu a přejeme hodně dalších 

úspěchů. 
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                              BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 
Ve středu 13. dubna 2016 jsem se zúčastnil okresního kola biologické olympiády. Celá 

akce se konala v Domě dětí a mládeže v Chrudimi. Po příchodu jsem si vylosoval číslo 

(2), se kterým jsem potom soutěžil. Porota si od nás vybrala vypracovaný vstupní 

úkol. Jako vstupní úkol jsem si vybral téma „Etiolizované rostliny – rostliny žijící ve 

tmě“. Sledoval jsem růst hrachu v různých světelných podmínkách. Vstupní úkol jsem 

zpracovával asi 3 měsíce. Když všichni vstupní 

úkol odevzdali, začali jsme psát test - ten se týkal 

života v temnotě. Test jsme psali 45 minut. Po 

krátké přestávce nás čekaly ještě dva úkoly – 

poznávačka živočichů a rostlin a  laboratorní 

úkol. 

První tři soutěžící šli na poznávačku. Mezi nimi jsem byl i já. V poznávačce byla 

rostlinná a živočišná část. Potom jsme se prohodili. Posledním úkolem byla 

laboratorní práce na téma mikroskopování cvrčků – porovnání samce a samice.  

Celkově jsem skončil na třetím místě a postupuji do krajského kola.    

                                                                                                                   
                                                                                                               Radek Lacman, 8.A 

 

     
                                         

PYTHAGORIÁDA PRO 5. 

ROČNÍK 

K jarním měsícům tradičně patří 

matematická soutěž Pythagoriáda. Školní 

kolo proběhlo již u všech tříd od 5. do 8. 

ročníku. Zatímco okresní kolo pro 6., 7. a 

8. ročník nás teprve čeká, dva žáci z 5. 

třídy již naši školu v okresním kole 

v Chrudimi reprezentovali.  Své 

matematické schopnosti vyzkoušeli Filip 

Skalník a Jana Michálková. Oběma 

soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, 

Janě Michálkové navíc blahopřejeme ke 

krásnému 3. místu. 
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                        PROSEČÁNEK V PRAZE  

                                                   aneb  

                                    PRAHA OPĚT NEZKLAMALA 

Po delší době děti z Prosečánku vystoupily se svým programem na Staroměstském náměstí. 

Akce se konala ve čtvrtek 31. března. Počasí nám víc než přálo. Před vystoupením, které 

proběhlo v 16:45 hod., jsme  navštívili Pražský hrad, Karlův most, prohlédli jsme si 

Staroměstské náměstí a viděli i orloj. Před naším vystoupením se shromáždilo velmi četné 

publikum, které evidentně nebylo jen z Evropy. Naše písně se líbily, obzvláště sóla. Poznali 

jsme to podle velkého potlesku. Není divu.                       

          Vždyť lidové písně se líbí neustále. 

                                          Dagmar Smělá 

 



                                                          

V pátek 19. února se v ZŠ Proseč zastavili Pernštejni. Tato skupina 

historického šermu z Pardubic je v naší škole dobře známá a mimořádně 

oblíbená. Program se jako vždy konal v tělocvičně. Hned jak žáci přišli, usedli  

a ztišili se, vše mohlo začít. Dozvěděli jsme se nové poznatky o zbraních a 

vojenských formacích.  Poté se začal probírat útok na nepřítele. Ovšem 

neprobíralo se pouze teoreticky -  jak je již zvykem, vybírali se dobrovolníci, 

kteří ,,pomáhali“  na scéně. Bylo vybráno 16 žáků, kteří se nejen pěkně 

procvičili, ale  i hodně nasmáli - a my diváci samozřejmě s nimi. Nakonec nám 

šermíři předvedli profesionální souboj, při kterém podali úžasný výkon - jak 

sportovní, tak herecký. Určitě nás tato zábavná forma učení oslovila. Myslím, 

že budu mluvit za všechny, když řeknu, že aktéři měli své vystoupení moc 

hezky připravené.                                                                        Tereza Kopecká 

                                   CHRUDIM ZPÍVÁ 

Ve dnech 18. a 19. dubna se v Chrudimi konala Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů. 

Sešlo se zde 767 zpěváčků v celkem 24 pěveckých sborech. Z naší školy  se tentokrát zúčastnil 

pouze Červánek.  Ve velkém sále chrudimského muzea se nám krásně zpívalo, je tu nejen 

příjemné prostředí, ale i skvělá akustika. Konkurence se zde sešla opět veliká, takže jsme měli 

možnost si poslechnout  vystoupení sborů na skutečně vrcholné úrovni. Umístění v  bronzovém  

pásmu nás tedy (příliš) nezklamalo, jsme rádi, že jsme v naší kategorii srovnatelní s takovými 

silnými soupeři, jako jsou Zvonky a Podorlický pěvecký sbor. Celou přehlídku v Chrudimi 

můžete i vy zhlédnout na adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=WtS2FnwfLZs                                                 Červánek 



                                      JEZDÍME DO DIVADLA 

V úterý 24. května pojedeme do Pardubic na další divadelní představení, tentokrát na 

komedii Rodinný podnik. Už se moc těšíme! 

                            Alan Ayckbourn / RODINNÝ PODNIK  

Dynamická ostrá komedie klasika svého žánru, který umí tnout do živého! Aneb 

rozkrádání se člověk někdy těžko brání i ve vlastní rodině.  

Podnikatel Jack McCracken se drží pevných zásad v korumpovaném systému a světě. 

Jenže ne nadlouho. Jakmile se díky své ženě dostane do područí tchánova byznysu, 

jenž je kontrolován soukromým detektivem ohledně jistých kompromitujících 

materiálů, znamená to pro Jacka dilema: spravedlnost, nebo široká rodina, která drží 

pohromadě za všech okolností? Je důležitější renomé celého podniku, nebo privátní 

byznys a chamtivost každého člena rodiny? Bující sobecké zájmy přerůstají všem přes 

hlavu a směřují v komickou hysterii a děsivé vyvrcholení… 

 

Komedie Rodinný podnik byla s velkým úspěchem poprvé uvedena v londýnském 

Národním divadle v roce 1987 a Ayckbourn za ni získal cenu Evening Standard pro 

nejlepší novou hru. Ve stejném roce byl povýšen do šlechtického stavu. Stal se 

autorem, jehož bohaté dílo přestalo patřit jen do sféry soukromých divadel, ale je 

respektováno i velkými divadelními domy. Komedie totiž není žánr lehký – 

a Ayckbourn ji dokonale ovládá, tak jako se neostýchá říznout přímo do živého.  

                                                 FOREVER  YOUNG  

V úterý 12. dubna zájemci z řad žáků 8. a 9. ročníku odjeli do Litomyšle na divadelní 

představení v anglickém jazyce FOREVER YOUNG na motivy románu ORLANDO 

Angličanky Virginie Woolfové. V této 

divadelní hře jsme mohli posoudit výkony 

neherců – studentů středních škol, kteří 

nastudovali scénář Mgr. Niky Štěpánkové ze 

společnosti Domino Theater & Domino 

Project. Obdivovali jsme herecké i taneční 

výkony vystupujících, někteří „herci“ se nám 

představili i v několika rolích. Z pódia 

zaznívala jednoduchá angličtina, takže 

porozumění bylo bez problémů. Hlavní 

postava Orlando „jako písař či spisovatel“ 

nás provází dějem v různých historických 

dobách – od dob panování Alžběty I. po rok 

1928 (tehdy poprvé vyšel román Orlando v knižní podobě). Na začátku příběhu mladý 

šlechtic Orlando vystupuje jako muž, v průběhu představení jsme sledovali důležité 

okamžiky jeho života a jeho proměnu v ženu. Divadlo se nám velmi líbilo.  

                                                                       
                                                                         Veronika Bukáčková, Veronika Zachová 



                              JURIJ GAGARIN  

                             aneb 1. LET DO VESMÍRU 

Před 55 lety vstoupilo lidstvo do kosmické éry. Jako první člověk na světě se do vesmíru 

podíval sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. V lodi Vostok za 108 minut jednou obletěl 

Zemi a otevřel tak cestu dalším astronautům.  

Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář jeho čin považuje za hrdinský: 

„Nikdo neměl ani tušení, co se s člověkem na oběžné dráze kolem Země stane, jak na něj 

bude působit stav beztíže. Bude schopen obsluhovat kosmickou loď? Zanechá to na něm 

nějaké zdravotní stopy? On věděl, s 

jakým rizikem do toho letu jde,“ říká 

Kolář. Let vyvolal mimořádný ohlas na 

celé planetě. Rozhlasové stanice 

přerušovaly vysílání a oznamovaly 

úžasnou zprávu o cestě prvního člověka 

do vesmíru.  

„Vážení přátelé, voláme vás všechny k 

rozhlasovým přijímačům. Poslyšte hlas 

prvního astronauta těsně předtím, než 

jeho kosmická loď bezpečně přistála,“ hlásil tehdy Československý rozhlas velkou 

novinu. Úspěch sovětské kosmonautiky poté v Československu opěvovala také píseň 

Pozdrav astronautovi, kterou nazpíval Gustav Brom. Písnička vystihla atmosféru nadšení a 

spontánního obdivu lidí k odvážnému, sympatickému muži, který se jako první dostal na 

oběžnou dráhu mezi nebem a zemí.  

 

NAVŠTÍVIL PRAHU 

Úspěšného letu do vesmíru sovětská vláda náležitě využila k propagandistickým účelům. 

Gagarin se s tal  chloubou 

sovětského systému. Bez ohledu na 

to ho ale lidé všude ve světě, kam 

přijel, vítali s upřímnými ovacemi. 

Vůbec první Gagarinova zahraniční 

cesta vedla do Prahy. V Praze se 

mimo jiné setkal se členy Dětského 

p ě v e c k é h o  s b o r u 

Československého rozhlasu. 

Předali mu magnetofonový pásek s 

písněmi, které vznikly na počest 

jeho letu. Podruhé už se Gagarin do 

vesmíru nepodíval, i když byl 

náhradníkem pro let Sojuzu 1 v 

roce 1967. Zahynul 27. března 

1968 při cvičném letu vojenským 

letadlem.               Nela Doležalová 
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                            PROSEČSKÁ HVĚZDA 
V pátek  8. dubna se v naší ZŠ konalo výběrové kolo pěvecké soutěže Prosečská 

hvězda., již 17. ročník! Pod dohledem odborné poroty si zde zazpívalo celkem  22 

zpěváčků z 1. stupně a 15 zpěvaček z 2. stupně. Porota měla velmi náročnou práci, 

výkony byly velmi zdařilé a  vyrovnané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesto se podařilo vybrat ty nejlepší na finálovou přehlídku do Orlovny. 

Ta se uskutečnila v pátek 22. dubna v tematicky vyzdobené Orlovně. Bohatý program 

zahájili zpěváčci z MŠ, kteří se nezalekli ani velkého pódia a naprosto neohroženě zde 

předvedli své nacvičené písničky. Jejich vystoupení sice byla nesoutěžní, ale i tak by od 

poroty i od diváků obdrželi všichni velkou jedničku. 

Vystoupení školních dětí se již hodnotila a porota měla opět velice těžkou roli. 

Všichni soutěžící odzpívali krásně, jejich výkony podpořili ,,muzikanti“ svými 

melodickými doprovody. Po odzpívání všech soutěžních vystoupení se porota poradila 

a sestavila konečné pořadí.  

Všechna vystoupení přispěla k naplnění krásného podvečera. Poděkování patří všem, 

kdo se na zdařilém průběhu soutěžní přehlídky podíleli. 



1. kategorie (1.-3. třída) 

         1. místo:  Zuzana Poslušná  1. tř., Dan Renza 3. tř., Jan Zelinka 3. tř. 

         2. místo: Adéla Zelinková 2. tř., Kristýna Kohoutková 3.tř., Leona  Křiklavová 3.tř.,  

Zuzana Roušarová 3.tř. 

          3. místo: Veronika Kohoutková 1.tř., Jiří Fridrich 1. tř. 

2. kategorie  (4.-5.třída) 

           1. místo:  Patricie Gińová 5.tř., Nina Sodomková 5.tř. 

           2. místo: Sabina Křiklavová 4.tř., Michaela Hledíková 4.tř. ZŠ Perálec, 

           Adéla Stodolová 5.tř., Eliška Lehká 5.tř. 

3. kategorie (6.-7. třída) 

           1. místo: Nela Doležalová 7.tř.   2. místo: Adéla Jetmarová 6.tř., Tereza Vášková 6.tř., 

Duo Adéla Jetmarová, Nela Doležalová 

4. kategorie (8.-9.třída) 

            1. místo: Kateřina Stodolová 8.tř.     2. místo: Šarlota Schejbalová 9.tř.   

  3.  Veronika Zachová 9.tř                    Ocenění za osobitý výkon: skupina Sweets Bon Pari  



 

                      ČARODĚJNICKÝ DEN V MŠ 

 

Úžasný čarodějnický den zažily 28. 4. děti 

z MŠ. Po čarodějnicku tancovaly, soutěžily, 

prostě hýřily nadpřirozenými aktivitami 

všeho druhu. Malé čaroděje a čarodějnice 

provázeli po celý den hadi, myšky, netopýři, 

pavouci a další nepostradatelní pomocníci. 

                                         Libor Michálek           

 

 

 

 

 

 

SLAVILI JSME I V ZŠ 

Když jsme se v deváté třídě bavili o tom, zda uspořádáme pro mladší žáky oslavu dne 

čarodějnic, naši kluci prohlásili, že takový potenciál v naší třídě by bylo škoda 

nevyužít. A měli pravdu,  když jsme se trochu „přikrášlily,“ Saxana by mezi námi 

neměla šanci… 

Nejdříve jsme proletěly 2. stupněm, nevynechaly jsme ani ředitelnu, pan ředitel se s 

námi dokonce vyfotil. Po velké přestávce následoval  sportovně zábavný program v 

tělocvičně, která se díky nápadům a pomoci p. uč. Novákové proměnila v takové 

čarodějnické hřiště, že by nám ho určitě záviděli i v Bradavicích. Žáci si zařádili, my 

deváťáci jsme se pořádně zapotili, připravený program se nám všem moc líbil. 

  Za redakci                          Kristýna Jadrná, Míša Oherová, Aneta Pospíšilová 



                                            



 

               NENECHTE SI UJÍT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  


