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                                                        VÝLET DO PLANETÁRIA 

 
V úterý 8. listopadu  se žáci 6. ročníku společně se 7. třídou vydali do Hradce 
Králové do planetária. 

Ráno jsme se normálně sešli ve 
škole  v osm hodin a čekali ve 
své třídě. 
O půl deváté přijel autobus, my 
jsme nastoupili a vyjeli jsme.  Jeli 
jsme zhruba hodinu. Po jedné 
hodině jízdy jsme dorazili do 
Hradce Králové. Vystoupili jsme 
a šli do planetária. 
 Vešli jsme a hned nás zaujal 
trenažér na zemětřesení. Mohli 
jsme si ho i sami vyzkoušet, 
pěkně to s námi třáslo. Konečně 
na mě taky vyšla řada, byla to 
docela příjemná masáž. O chvíli 

později přišla paní a řekla nám, abychom ji následovali. 

  
Přišli jsme do místnosti, která 
vypadala jako kino, ale 
obrazovka nebyla před námi, ale 
nad námi. Sedli jsme si a sedadlo 
se se s námi sklopilo. Přišla paní, 
rozsvítila se obrazovka a byla 
vidět obloha. Po chvíli povídání 
Slunce zapadlo a bylo vidět 
hvězdy a planety. Řekli jsme si, 
jaká je naše největší hvězda atd. 
Po chvíli přišel pán a ukazoval 
nám planety, dokonce i sondu na 
Marsu. 
Po kinu jsme šli naproti a paní 
nám ukazovala dalekohledy, přístroje a také  model našeho souhvězdí. 
Potom jsme nasedli do autobusu  a přejeli do Holic do Muzea Emila Holuba. 

Bylo to tam moc pěkné, byly 
tam zajímavé exponáty, 
napřiklad auto, ve kterém 
cestoval Emil Holub nebo jeho 
místnost. Mohli jsme si i 
sednout na zebru nebo na lva. 
Po návštěvě muzea jsme znovu 
nastoupili do autobusu a vydali 
se na zpáteční cestu. 
Výlet se nám moc líbil a 
dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí. 
 

                                                                                          Šimon Lustyk, Filip Skalník 
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                                                   AUTOSALON 

 

V pátek 11. 11. 2016 se žáci 9. ročníku naší ZŠ zúčastnili tradiční návštěvy a 

prohlídky ISŠT ve Vysokém Mýtě. Součástí dne byla i prohlídka tamějšího 

autosalónu. Zároveň také probíhal „Den otevřených dveří“ této školy. 

 
                                                                                                                   žáci 9. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                     

                                     VÝROBA BROŽÍ 
 

 
V pondělí 21. listopadu do naší školy zavítala paní výtvarnice na tvořivé dílny. 
Tentokrát jsme vyráběli brož. Mohli jsme si vybrat ze tří  obrazců -  srdce, ovál a 
motýl.    

Paní měla vše pro nás připraveno, takže jsme si jen sedli, ona nám vysvětlila, jak 
malovat na brož a pustili jsme se do práce. Měli jsme tam hadřík, na kterém 
jsme pracovali, také tam byly barvy (modrá, červená, růžová, fialová, zelená a 
zlatá) a také speciální tyčky, se kterými jsme pracovali. Vzali jsme si barvu, do 
ní jsme dali tyčku a nanášeli jsme na brož. Když zaschla barva, vypadalo to moc 
hezky, byly na ní ornamenty. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to, myslím, že 
ostatní také. 

                                                                                                     

                                                                                                    Nina Sodomková 



            EXKURZE DO NÁRODNÍHO 

                                          TECHNICKÉHO MUZEA 

 

V úterý 18. října jsme se s kroužkem technických dovedností vydali na dlouho 

očekávaný výlet do Prahy, který byl odměnou kroužku za realizaci jarní 

výstavy Planeta Lego. Hlavním cílem 

b y l a  n á v š t ě v a  N á r o d n í h o 

technického muzea. Zde jsme si 

prohlédli všechny výstavní prostory, 

zejména nás zaujala expozice 

dopravy, astronomie, tiskařství, 

televizní studio, historie domácích 

spotřebičů, fotografie a další. Pro 

veliký zájem se nám prohlídka 

muzea protáhla na téměř čtyři 

hodiny a tak na další plánovanou 

prohlídku Prahy zbylo málo času, 

přesto jsme se prošli Letenskými 

sady, prohlédli jsme si pražský orloj, Staroměstské a Václavské náměstí a 

svezli jsme se pražským metrem.  

 

 

Cestu do Prahy jsme absolvovali vlakem (někteří z nás poprvé v životě) a přes 

počáteční obavy z dlouhé cesty jsme všechno zvládli dobře. Výlet se nám velmi 

líbil a tomu, kdo ještě v Národním technickém muzeu nebyl, jeho návštěvu 

vřele doporučujeme. 
                                             Mgr. Pavel Stodola 
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                              NÁVŠTĚVA U SENIORŮ    

V pondělí 21. listopadu se žáci 9. tříd vypravili na návštěvu do Klubu seniorů. 

Tato návštěva byla dopředu 

domluvená, my deváťáci jsme si 

předem připravili otázky, na které 

bychom se chtěli zeptat, naši hostitelé 

zase pro nás připravili pohoštění. 

Nejdříve jsme se navzájem 

představili. Hned poté jsme se 

dozvěděli, kdy byl Klub seniorů 

založen a jaká je především jeho 

náplň. Také došlo na naše 

připravené otázky. Zástupci Klubu 

seniorů nám všechny zodpověděli, hodně jsme si povídali o tom, co je jiné v 

dnešní době, jak prožívali své dětství, jaké věci je trápí, co jim naopak dělá 

radost. Zjistili jsme, že mají při svých schůzkách skutečně bohatou náplň a 

jejich vitalitu spojenou s přehledem a životním nadhledem bychom jim klidně 

mohli závidět.                                                                                                 

       

                   za žáky 9. ročníku     

   

                      Eliška Bartošová  

                                  a  

                    Veronika Uhrová 

                                                                                                                                                                                                      



FLORBAL - OKRESNÍ KOLO POHÁRU ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL 

Florbal – 2. místo v okrese 

 

Žáci prvního stupně se v úterý 15. 11. zúčastnili okresního kola Poháru 

základních škol ve Skutči. 

Tým postavený převážně z dětí navštěvujících florbalový kroužek v Proseči, 

který se koná každé pondělí od 14:30 v místní tělocvičně. Turnaj byl pro ně 

velice úspěšný. 

Vylosovaný byl do skupiny A, ve které byli další čtyři soupeři, už tato 

skutečnost nám napovídala, že turnaj bude velice těžký a probojovat se do 

semifinále nebude vůbec lehké. 

V prvním zápase náš tým nastoupil proti silnému týmu ze Smetanovy školy ve 

Skutči. Souboj to byl velice vyrovnaný a v utkání dominovali oba brankáři. Po 

výborných výkonech zápas skončil nerozhodně 1:1. V druhém zápase jsme 

narazili na tým z Kameniček. Na tomto soupeři bylo vidět, že s florbalem 

teprve začínají, ale i tak předvedli sympatický výkon, který ovšem na Proseč 

nestačil a vítězství 4:0 bral náš tým. Ve třetím zápase jsme se utkali s týmem 

z Prosetína - celkový výsledek 7:0 hovoří za vše, kluci si s chutí zastříleli. 

V posledním zápase skupiny nám šlo o postup do semifinále a boje o medailové 

umístění. Naším soupeřem byl tým z Chrasti. Tento tým nám v základní části 

dal nejvíce gólů, ale i tak jsme vyhráli 5:3 a postoupili do bojů o nejvyšší 

příčky. V semifinále se nám postavil vítěz skupiny B a loňský účastník 

republikového kola a to tým z Třemošnic. Tento tým nebyl nejpočetnější, ale o 

to snaživější. V úvodu zápasu se nám povedlo vstřelit hned dvě branky, ale 

bohužel týmu z Třemošnic se podařilo celý zápas otočit a dvě minuty před 

koncem utkání vedl už o tři branky. S vypjetím všech sil se ale našemu týmu 

podařilo do konce zápasu vyrovnat a vynutit si tak samostatné nájezdy. Do 

nájezdů nastupovaly oba týmy se třemi střelci. První z našeho týmu jel ten 

nejmladší vybraný a to Karel Břeň, který chladnokrevně zakončil pod břevno 

a tím našemu týmu připsal vedení. V další sérii brankář Daniel Nekvinda 

zlikvidoval pokus soupeře a jelo se na druhé kolo, ve kterém jel Antonín 

Odehnal, po pěkné kličce se mu ovšem nepovedlo skórovat. A tak se opět musel 

předvést náš gólman a to mu se to znovu povedlo. Ve třetí rozhodující sérii 

nám stačilo dát gól, na to se chystal Radek Pešek, který po kličce trefil břevno. 

A tak musel rozhodnout Dan, náš brankář a chytit poslední nájezd, to se mu 

opět podařilo a díky tomu jsme postoupili do finále a ještě si tím zajistili postup 

do krajského kola. Ve finále jsme se znovu potkali se Smetanovou Školou ze 

Skutče. Po vydřeném semifinále nám ale bohužel na finále nezbyly síly a 

poprvé za celý turnaj jsme prohráli 1:3. 

Ale i tak 2. místo a postup do Krajského kola považujeme za veliký úspěch a to 

i s tím, že náš tým měl suverénně nejmladší družstvo. 

Sestava: (G) Daniel Nekvinda, Radek Pešek, Karel Břeň, Jaromír Síla, Antonín 

Odehnal, Jiří Fridrych, Filip Bohatý, David Lacman, Milan Šebesta. 

Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Ondřej Laška 
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                            TURNAJ V RINGU        

 
Listopad je tradičním měsícem, kdy školnímu sportu vládne sport jménem RINGO – 
hra se dvěma kroužky. Do letošního turnaje se přihlásilo rekordních 18 družstev – a do 
turnaje se tedy zapojilo 38 hráčů a hráček. Turnaj byl dlouhý, ale úspěšně se podařilo 
ho dokončit. Nejspravedlivějším systémem každý s každým byly odehrány celkem 73 
zápasy. 
Ve skupině chlapců a smíšených družstev (celkem 8 družstev) zvítězila dvojice Tobiáš 
Svoboda a Jakub Hledík ( 8.třída) před dvojicí Pavel Soukal (8.tř.) a Andrej Češka 
(7.tř.). Na třetím místě skončila dvojice Kateřina Stodolová a Samuel Meszarosz 
(9.Atř.). 
V dívčí skupině (celkem 10 družstev) zvítězila dvojice Veronika Lettlová (9.A) a 
Kristýna Třasáková (9.B) před dvojicí Natálie Rychová a Lucie Lacmanová (8.tř.) a třetí 
místo obsadila Hana Odvárková (9.A), Eliška Bartošová (9.B) a Ema Sodomková (9.A). 
Turnaj se vydařil, dík patří všem účastníkům za předvedené výkony a za kázeň, kterou 
během turnaje prokázali. 

 
                 Mgr. Jan Stodola 
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                                     MARTIN NA BÍLÉM KONI 
 
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy 
tento světec slaví svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila královna mrazivých 
večerů a dlouhých nocí – paní zima. 
Také nás zajímalo, kolik Martinů máme v naší škole, abychom jim nezapomněli 
popřát. A představte si, zjistili jsme, že ani jednoho! Tak alespoň těm ostatním 
blahopřejeme. 
                                                      Tereza Netková, Veronika Lariszová, Tereza Volfová 

                                                          

11.11.  

Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v 

římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím 

se seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k 

císařskému jezdectvu. Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého 

nahého žebráka. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě 

poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný 

právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a 

tato událost měla za následek, že se dal pokřtít. O něco později, když mu bylo asi 

dvaadvacet let, byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel 

do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 

přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako 

mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. 

Zemřel v 81 letech roku 397 n.l. v Candes u Tours. Svatý Martin je patronem vojáků, 

koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a 

žebrákem. 
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                           JEZDÍME DO DIVADLA  

Ve čtvrtek 15. prosince se můžeme těšit na další návštěvu Východočeského divadla.   

Tentokrát uvidíme komedii Hoří, má panenko.  

Komedie o tom, jací jsme byli, nás zavede do 

malého města, jehož obyvatelé si jdou vyrazit na bál 

dobrovolných hasičů. Diváky čeká spousta 

úžasných dobových hitů, postavy hry si ale kromě 

tance užijí i neplánovaných problémů. Muži se 

hádají se svými ženami, pijí a perou se, předvádějí, 

dohadují a podezírají. Připravená tombola je 

rozkradená, volba nejkrásnější dívky plesu je 

směšná fraška a adeptky na miss se stydí a utíkají… 

A k tomu všemu požár!  

Sarkastický humor nešetří nikoho a nic. Odkrývá 

lidskou bezohlednost, zabedněnost, aroganci 

i prázdné fráze, kterými se kde kdo zaštiťuje.  

Scénář slavného nadčasového filmu je 

podobenstvím, které platí v mnoha dobách a mnoha zemích. Poznáme se v něm 

i dnes?                        

Miloš Forman se narodil v Čáslavi v roce 1932. Vyrůstal v domově mládeže v Poděbradech, 

protože jeho rodiče zahynuli během války. Vystudoval FAMU a v roce 1963 debutoval jako 

režisér snímkem KONKURS, což byly dvě povídky (Konkurs a Kdyby ty muziky nebyly). V 

tomtéž roce natočil svůj první film ČERNÝ PETR, který získal mnoho zahraničních ocenění. 

Velice známým se stal snímek z roku 1965 LÁSKY 

JEDNÉ PLAVOVLÁSKY. O dva roky později natočil 

jeden z nejznámějších českých filmů, vypovídající o 

nešvarech české společnosti HOŘÍ, MÁ PANENKO.  

Od roku 1968 žije v USA, kde získal cenu britské 

akademie BAFTA (nejlepší režie) a také cenu na MFF v 

Cannes hned za svůj první film TAKING OFF, ve 

kterém si zahrála dokonce i Tina Turner. Asi nejlepším 

filmem Miloše Formana, který byl oceněn Oscarem za 

nejlepší režii, film, scénář atd. je snímek PŘELET NAD 

KUKAČČÍM HNÍZDEM z roku 1975. Tento film získal 

i řadu dalších ocenění (Cena amerických kritiků, 4 Zlaté 

glóby atd.)  

Dalšího Oscara za nejlepší režii obdržel v roce 1985 za 

film AMADEUS, který získal celkem 8 Oscarů a byl 

nominován ve 13 kategoriích. Z dalších Formanových 

snímků můžeme jmenovat např. VIDËNO OSMI (1973) 

nebo muzikál VLASY (1979)  

Miloš Forman se kromě režie věnuje také herectví. Zahrál si např. ve filmech STŘÍBRNÝ 

VÍTR (1954), HOŘKOST (1986), RABIN, KNĚZ A KRÁSNÁ BLONDŸNA (2000), WHY 

HAVEL? (1991) nebo MUŽ NA MĚSÍCI (1999). 

Miloš Forman má z manželství se zpěvačkou Věrou Křesadlovou dvojčata Matěje a Petra (nar. 

1964) a s herečkou Martinou Zbořilovou dvojčata Jima a Andyho (nar. 1998).                               

Veronika Lettlová, Karolína Vávrová 

 

http://www.osobnosti.cz/tina-turner.php
http://www.osobnosti.cz/petr-forman


                                                       

 

      DANIEL JUN - klavír 

      JIŘÍ KABÁT -  viola 

Tito dva úžasní hudebníci nám 

připravili skutečný zážitek, když jsme 

mohli slyšet jejich adventní koncert v 

evangelickém kostele. Přiblížili našim 

žákům jednak díla světových mistrů, 

ale také se nám Jiří Kabát ,, pochlubil 

“ i vlastní tvorbou -  Ukolébavkou pro 

Apolenku, kterou složil pro svoji 

dcerku.  Vystoupení se nám moc 

líbilo, jsme pyšní, že náš bývalý žák 

Daniel Jun sklízí takové úspěchy a 

oběma umělcům přejeme mnoho 

zdaru v jejich další práci. 

                                               redakce 

 



                N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

                             

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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