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                                  VÍTEJTE VE ŠKOLE 

Stejně jako každý rok jsme se vydaly do 1. třídy přivítat naše prvňáčky. Zjistily jsme, že 

jich je 22, 7 kluků a  15 děvčat. Za třídní mají paní učitelku Dagmar Smělou. 

Samozřejmě jsme vyzvídaly, který předmět děti nejvíce baví. Naprosto překvapivě jsme 

zjistily, že tělesná výchova , hudební výchova a přestávky! 

Všem prvňáčkům i paní učitelce přejeme, ať se jim  celý školní rok vydaří  a ať se jim ve 

škole líbí.                                                                                 za redakci 

                                                                               Eliška Bartošová a Veronika Uhrová 

 



                         REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV 2016 

 Druhý zářijový víkend byl věnován republikovému finále soutěže „Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů“. Klání nejlepších závodníků hostilo v letošním roce 

Brno – sportovní areál VUT  Brno. Letos se z naší školy do závěrečných bojů 

probojoval Jaromír Síla, který soutěžil v kategorii žáků narozených v roce 2005. Jára 

do soutěže nastupoval jako obhájce titulu nejvšestrannějšího atleta roku 2015. Již po 

přečtení soupisky bylo jasné, že všichni Járovi soupeři z loňského roku jsou na místě a 

jistě v plné síle. Po celé dva dny na stadionu probíhalo setkání olympioniků let 

minulých i těch současných. Popovídat jsme si mohli např. s Jarmilou Kratochvílovou, 

Táťánou Kocembovou, Věrou Růžičkovou, bratry Svojanovskými, Stanislavem 

Rýglem, Lukášem Melichem a s řadou dalších. Rozlosování pořadí disciplín nám 

neudělalo radost – Jára začínal shyby za 2 minuty a hned poté skoky přes švihadlo 

v průběhu 2 minut. Tedy disciplíny velmi fyzicky náročné. Ale právě výkony z těchto 

dvou soutěží položily základ k celkovému úspěchu. Výkony 106 shybů na nakloněné 

lavičce a 370 přeskoků přinesly velký bodový zisk, prvenství ve své kategorii, ale i 

nejlepší výkony mezi všemi účastníky podniku a těch bylo celkem 647. V dalších 

disciplínách – sprintu na 60 m a skoku dalekém – vyrovnal Jára své nejlepší výkony. 

Tyto výkony byly však v porovnání s výkony jeho soupeřů horší, a tak klesl Jára na 2. 

místo v pořadí. Toto pořadí zůstalo i po páté disciplíně – hodu medicinbalem přes 

hlavu, kde výkon 820 cm znamenal sice osobní rekord, ale 2. místo v pořadí a ztráta 70 

bodů na soupeře na 1. místě a náskok 50 bodů na 3. v pořadí. Tato skutečnost 

slibovala obrovský boj o medaile v druhém soutěžním dni.  Úvod druhého dne 

obstaral trojskok. Ani vylepšení osobního rekordu na 637 cm nevedlo k posunu 

v celkovém pořadí, soupeři skákali dál a ztráta na 1. místo narostla na 100 bodů. 

Následující dvě disciplíny měly rozhodnout o celkovém úspěchu. Rekord  137 kliků za 

dvě minuty a 96 lehů-sedů za dvě minuty smazal předchozí bodové manko a Jára byl 

v čele s náskokem 200 bodů. Průměrný hod 36,25 m bodový náskok zmenšil, ale 150 

bodů stále dávalo velkou šanci na úspěch. Poslední disciplína běh na 1000 m byla 

napjatá, výsledky jsou až do poslední chvíle tajné, a tak jsme museli čekat až na 

vyhlášení výsledků. Naše propočty předpokládaly dobrý konec tohoto velkého boje. 

Při vyhlašování výsledků mohla naše radost propuknout naplno. Jára vyhrál 

s náskokem 70 bodů a své prvenství z loňského roku obhájil. K celkovému vítězství ve 

věkové kategorii 2005 přidal ještě 3 vítězství v absolutním pořadí disciplín- shyby, 

kliky a přeskoky přes švihadlo.  Vyhlašování vítězů a rozdávání medailí a cen 

obstarali mistři světa Šárka Kašpárková, Kateřina Kudějová, Michaela Hrubá a Jan 

Kuf. Zlatá medaile a uznání soupeřů byly tou nejsladší tečkou za těžkými závody.  

Blahopřejeme a držíme palce do dalších 

 let přípravy a závodů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Mgr. Jan Stodola 
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                                                GO PROGRAM   

Ve dnech 5.-9. září  se žáci 6. tříd třídy zúčastnili GO programu.   Jak se jim tam líbilo, si můžete 

přečíst od Terezky Tobiášové z 6.A. 

 

Budu vám vyprávět o našem ,,Go programu“,  který se konal od 5.9. do 7.9.2016. 

První den jsme odjeli autobusem do Předhradí a odtud jsme šli pěšky údolím 

Kablaní do tábora Barrandov. Cestou jsme trochu zmokli.V táboře jsme si nejdříve 

vybalili a šli jsme na oběd. Po hodině poledního klidu jsme měli první hru. Hráli 

jsme ji ve skupinkách. Byla náročná na přemýšlení. Nakonec téměř všichni došli k 

tajence. Po hře jsme šli do lesa na klestí, abychom si k večeři mohli opéct 

špekáčky.Večer jsme hráli hru pod názvem ,,Liška“ a potom jsme šli spát. Druhý 

den ráno hned po snídani jsme šli do klubovny, kde na nás čekaly paní učitelka 

Hana Mrkosová s naší novou psycholožkou paní Ivanou Košňarovou. Obě za námi 

přijely, aby nám společně připravily pár her, díky nimž jsme se měli lépe poznat. 

Další hra se jmenovala ,,Kůň a rytíř“. Navečer jsme se všichni sešli v klubovně a 

počkali jsme, až se setmí. Mezitím nám učitelé připravili noční hru. Rozdělili jsme 

se do čtyř skupin a každý si vymyslel své jméno a bojový pokřik. Po cestě jsme 

museli plnit různé úkoly a nakonec jsme všichni dostali odměnu. Další ráno jsme se 

sbalili, uklidili chatky a vydali se na cestu zpátky do Proseče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ,,Go programu“ se mi líbilo a možná 

bych tam zůstala i déle. 

                                                                                 

                                                                                                 Tereza Tobiášová 
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                                   SPIDERMAN BY ZÁVIDĚL... 



                  

FESTIVAL  

JIČÍN – MĚSTO    POHÁDKY 

 

Festival i v letošním roce probíhal druhý týden v září, 

konkrétněji od 7. do 11. září 2016. 

Přijedete-li do Jičína v době konání festivalu, určitě Vám 

nehrozí, že se zde budete nudit. Město ožije řadou 

pohádkových bytostí, probíhá tu jarmark, otevřou se řemeslné dílny i tvůrčí dílničky 

pro děti, kde si všechny činnosti můžete sami vyzkoušet a ještě si odnést domů 

zdařilý výrobek. Tématem pro 26. ročník festivalu byl CIRK.  To znamená, že kdo 

do města zavítal, mohl se těšit na akrobatická vystoupení, moderní akrobacii na 

šálách, chůdách či za využití 

lidské síly na rukou. 

Samozřejmostí v historickém 

centru města byly i pohádkové 

tvůrčí dílničky pro děti, kde si 

mohly vytvořit za pomoci 

instruktorů nejen pohádkové 

výrobky týkající se 

festivalového tématu CIRK, ale 

také rozvinout své smysly a 

zapojit se i pohybově, např. při 

žonglování, chůzi na chůdách, 

točení talířů na tyčce aj.. 

Nechybělo ani tvoření klaunských nosů, kloboučků, barevných masek nebo květin 

všech druhů a barev. Dílničky byly tvůrčí, pohybové, dramatické, ale i animační. Na 

hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí i na přilehlých místech probíhal po celých 

pět dní bohatý program, který zajistily přihlášené místní i přespolní školy, školky, 

umělecké školy a další umělci. Byli jsme moc rádi, že jsme i my mohli přispět k této 

bohaté přehlídce – naše 

pěvecké sbory Prosečánek a 

Červánek zde v pátek 9. září 

vystoupily s pásmem písní. 

Oběma sborům se 

vystoupení moc povedla. 

Na náměstí bylo umístěno 

pohádkové šapitó, které 

podtrhlo letošní téma 

festivalu a nabídlo další 

prostor pro dětská tvoření a 

vystoupení. Po vystoupení 

jsme ještě měli čas si zde vše 

projít, vyzkoušet, ochutnat místní dobroty. Celodenní výlet do Jičína se nám vydařil 

a bude-li to možné, rádi se zúčastníme i příští rok. 

                                                                                         Prosečánek a Červánek 



 

                            RADEK PILAŘ 

 
                        (23. dubna 1931 Písek – 7. února 1993)  

 

                                 Výtvarník a spisovatel     

 

Byl významný představitel českého výtvarného umění.  

Věnoval se ilustracím, grafice, malbě, filmové tvorbě, režii.   

Vystudoval Akademii výtvarného umění v Praze u pana profesora Vlastimila 

Rady. 

Později spolupracoval s hudebním divadlem Semafor, se Státním 

nakladatelstvím dětské knihy, Československou televizí i Krátkým filmem. 

Založil obor animované tvorby na FAMU v Praze. Je čestným občanem Jičína. 

K jeho nejznámějším dětským kresleným postavičkám patří loupežník 

Rumcajs z díla spisovatele Václava Čtvrtka a postava Večerníčka uvádějící od 

roku 1965 stejnojmenný pořad pro děti.         

                                                                    Veronika Lettlová, Karolína Vávrová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1993
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilustrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie


                        ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU 

 

 Ve středu 7. září 2016 proběhl na 1. stupni Závod lesní krajinou. 

Mladší žáci plnili na trase rozmanité úkoly, pro starší byl připraven závod 

spíše postřehový a rychlostní.  

Počasí nám neobyčejně přálo, takže se den vydařil.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU - 2.stupeň 

 

V pátek 30. 9. 2016 proběhl tradiční závod „Lesní krajinou během či na kole“. 

Za krásného slunečného dne ke svému závodu nastoupili nejprve cyklisté, kteří 

se utkali na trati dlouhé asi 7 km. 22 chlapců a dívek svoji trať absolvovali ve 

svižném tempu. Mezi chlapci zvítězil Jakub Hledík (8.tř) a mezi děvčaty 

Andrea Tulachová (6.A.). Všichni závodníci dorazili do cíle, jen dva museli 

vzdát kvůli technickým problémům a dva závodníci dlouze bloudili ( F.S. + 

J.K. ). 

Pak už na trať vyráželi běžci podle jednotlivých věkových kategorií. Na trati 

dlouhé necelé 2 km kluci i děvčata prokázali dobrou fyzickou kondici. Závěry 

závodů v jednotlivých třídách byly dosti dramatické. Mezi žáky 6. tříd zvítězili 

David Sodomka (6.B) a Eliška Lehká (6.B), mezi žáky 7. tříd zvítězil Andrej 

Češka a Šárka Hurychová, nejlepší mezi žáky 8. třídy byli Pavel Soukal a 

Natálie Rychová. Mezi děvčaty z 9. tříd zvítězila Anežka Sílová (9.B). Chlapci 

pojali akci rekreačně a vítěz nebyl vyhlášen. 

Závodů se zúčastnilo celkem 22 cyklistů a 70 běžců. 

Díky patří také žákům, kteří se podíleli na závodech jako rozhodčí na trati. 

                            Mgr. Jan Stodola  
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                              PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ 

  

 Ve čtvrtek  29. září se žáci 8. třídy společně s několika žáky 7. třídy zúčastnili 

celodenního projektového dne „Po stopách Boženy Němcové“. 

Když jsme kolem 9. hodiny přijeli do České Skalice, u Muzea Boženy Němcové 

nás přivítala socha Barunky. V muzeu nám paní průvodkyně vyprávěla o 

životě, díle i rodině Boženy Němcové. Muzeum bylo spojené i s Muzeem textilu, 

kde jsme se dozvěděli mnoho nového o historii výroby látek. 

Další zastávka byla ve škole Barunky Panklové. Viděli jsme prostředí, ve 

kterém se učila, i některé staré školní pomůcky. Také jsme se dozvěděli, že se 

známkovalo i šestkou! Následovala 3 km procházka na zámek Ratibořice, kde 

jsme si  prohlédli 1. patro zámku se zajímavým výkladem.  

Pan průvodce nás poté vzal na Rudrův mlýn, Staré bělidlo a k Viktorčinu 

splavu, kde jsme se dozvěděli, jak to bylo  s Viktorkou doopravdy. 

Ze získaných materiálů nyní zpracujeme prezentace.   

                                                                                účastníci projektového dne 



                               JEZDÍME DO DIVADLA 

I v letošním roce budeme jezdit na abonentní představení do Východočeského divadla v 

Pardubicích a už se moc těšíme. Jako první zhlédneme 19. října tragédii W. Shakespeara 

Othello. O čem bude, pro nás zjistili Nina Sodomková a Šimon Lustyk: 

 

Děj jedné 

z nejproslulejších tragédií 

slavného alžbětince se 

odehrává v Benátkách 

a na Kypru, kde právě 

vypukla válka s Turky. 

Mouřenín Othello je 

hrdinský vojevůdce ve 

službách Benátské 

republiky. Tajně se oženil 

s Desdemonou, bílou 

kráskou z patricijské 

rodiny. Jeho pobočníkem je bezcharakterní prospěchář Jago. Ten zneužije Othellovy 

důvěřivosti k odstranění náměstka Cassia, na jehož místo se chce dostat. Vnukne 

Othellovi podezření, že je mu Desdemona s Cassiem nevěrná. Když mu poskytne 

falešné důkazy, Othello zaplane spalující žárlivostí… 

Othello - Maur ve službách Benátek, chorobně žárlivý, důvěřivý k Jagovým intrikám 

Desdemona - Othellova žena, věrná, čestná 

Jago - bezcharakterní, pro dosažení vlastního úspěchu se neštítí ničeho, lhář, závistivý, 

Othellův praporečník 

Cassio - Othellův náměstek 

Bianca - jeho milenka 

Emilie - Jagova žena 

Roderigo - benátský šlechtic  

Othello je hra o nezvladatelných vášních, které hýbou naším světem stejně jako 

dávným Shakespearovým – egoismus, závist, žárlivost, kariérismus, xenofobie… Pro 

nejslavnějšího dramatika všech dob se staly hnací silou dramatu, které je ceněno nejen 

jako umělecké dílo, ale je zmiňováno i v odborné psychologické literatuře.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%A1tky


 

                         HROŠIÁDA   

Dne 27. září jsme se zúčastnili Hrošiády v Hrochově Týnci. Soutěžili jsme ve 2 

kategoriích, mladší a starší, v 5 disciplínách: běh na 200 metrů (mladší), 400 metrů 

(starší), běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem a granátem, skok do dálky z místa 

a s rozběhem, štafeta 4x60 metrů. Bylo to velmi náročné, nakonec jsme se umístili na 

3. místě starší a mladší na krásném 5. místě. Bylo to fajn.             Kristýna Třasáková 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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