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                                     ZLATÝ LIST 

 

Ve středu 3. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola přírodovědné 

soutěže „Zlatý list“ na záchranné stanici 

Pasíčka.  

Z 22 přihlášených škol obsadilo družstvo 

mladších žáků ve složení Jan Fulík, Josef M. 

Kvapil, Natálie Schejbalová, Anička 

Cachová, Eliška Lehká a Kristýna 

Čermáková velmi pěkné 2. místo. 

 

Mgr. Václav Mikulecký 



                                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          BESEDA O AIDS                        

 

Dne 4. 5. k nám do školy zavítal Tomáš Řehák, druhý kazatel sboru Apoštolské 
církve, který jezdí přednášet do škol a povídá na téma Sex, AIDS, láska a 

věrnost.  

Přednáška byla velice zajímavá a 
dojemná.  

Dozvěděli jsme se mnoho o 
nevyléčitelné nemoci AIDS, co 
obnáší, co daný člověk prožívá a jak 
se asi cítí lidi v jeho okolí.  

Také jsme se dozvěděli o počtu 
nemocných lidí, kteří jsou i v našem 
okolí.  

 

Nakonec jsme si pustili zajímavý film o 
chlapci, který právě touto nemocí trpěl.  

 

Moc děkujeme za zajímavé příběhy, které se 
opravdu staly, a také za prezentaci, kterou si 
p. Řehák  připravil. 

 

                        Eliška Bartošová 

                         

                                           MÁME RÁDI OVOCE  

V pátek 28. 4. navštívil 1. stupeň naší školy Bovýsek. Veselí maskoti rozdali 

dětem ovocná pitíčka a hravě si s nimi zasoutěžili.        Mgr. Jarmila Michálková 
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                    BESEDA  ,,DĚTI - CIZINCI V ČR“ 
 
 
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila zajímavá beseda.  

Zavítaly k nám dvě ženy z 
Mongolska. Jednalo se o 
workshop společnosti MOST, 
která se zaměřuje na integraci 
cizinců.  
Hned po příchodu na nás starší 
z obou žen začala mluvit 
mongolsky, samozřejmě jsme 
vůbec nic nerozuměli.  
Pak se ukázalo, že umí mluvit i 
česky.  
Vyzkoušeli jsme si na vlastní 
kůži,  jaké to je přijít do školy, 
kde vůbec ničemu nerozumíte, 
byli jsme hosty na „hodině v 

mongolském jazyce“, dozvěděli jsme se o rozdílech ve vzdělávání v ČR a v 
Mongolsku a v dalších zemích 
ve světě.  
Pak jsme se mohli mongolské 
studentky a tlumočnice zeptat 
na vše, co nás zajímalo, kolik 
jsou zde let, jak se jim tu líbí, 
jaké naše jídlo jim chutná atd. 
Také nám vyprávěly o svých 
těžkých začátcích v naší zemi. 
 
 Beseda se nám všem moc 
líbila  a navíc se nám  hodí do 
probírané látky.                                                                            
 
 
Marie Jeništová a Soňa Kynclová 



   

                                          TEREZÍN, LÁNY, LIDICE 
 
 

V neděli 21. 5. jsme se zúčastnili zájezdu do Terezína, Lidic a Lánů.  
Ráno jsme se sešli už v pět hodin u školy a čekali na autobus. Cesta byla velmi 
dlouhá, trvala tři hodiny. Jako první jsme navštívili Terezín, kde jsme se podívali 

na slavnostní ceremoniál a kladení 
věnců k památníkům, a poté jsme šli 
na Malou pevnost. Paní průvodkyně 
nám vyprávěla příběhy, které se zde 
staly, a také nás seznámila s její 
historií. Naše další kroky vedly do 
Lidic. Celé Lidice jsme si prošli, 
podívali jsme se na Lidickou hrušku 
a jeli jsme dál. Naše poslední 
zastávka byla v Lánech. V Lánech 
jsme si prošli zahradu na letním 
sídle prezidenta ČR a šli jsme k 
hrobu T. G. Masaryka. Poslechli 
jsme si krátkou přednášku o jeho 

životě a mohli jsme si projít jeho muzeum.  
Celý zájezd se vydařil a těšíme se na další takový.                                                            
                                                                        Veronika Uhrová,  Veronika Lettlová                                                                                             
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                                      VÝLET S KROUŽKEM 

                 TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ  

 

Ve čtvrtek 18. května jsme se vydali na naši druhou plánovanou exkurzi, tentokrát do 

Muzea stavebnic Merkur a Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Hned po 

příjezdu jsme navštívili Muzeum 

stavebnic Merkur, kde jsme viděli 

výrobky ze stavebnic od roku 1920 až 

do současnosti. Nejznámější je úžasné 

Ocelové město z románu Julese Verna, 

velké kolejiště a mnoho dalších 

zajímavých výrobků. Je zajímavostí, že 

z dětské stavebnice Merkur postavil o 

vánocích v roce 1961 akademik Otto 

Wichterle první přístroj na výrobu 

očních kontaktních čoček. V pracovní 

dílně jsme si pak sami vyzkoušeli své 

dovednosti při práci s Merkurem.  

V polední přestávce jsme měli čas na prohlídku města a občerstvení. Celé odpoledne 

patřilo návštěvě Muzea papírových 

modelů, které je jediné svého druhu 

nejenom v České republice. Zde jsme 

viděli precizně do nejmenších detailů 

provedená díla z oblasti architektury, 

strojní, stavební, vojenské a kosmické 

techniky, lodní modely, sci-fi a fantazy 

modely a mnoho dalších. Tuto  

prohlídku jsme měli s průvodcem a 

v závěru jsme si v modelářské  dílně 

sami pod vedením zkušeného lektora-

modeláře vytvořili jednoduchý papírový 

model. 

Cesta tam i zpět byla  velmi příjemná  a zábavná, protože velká část trati vede krásnou 

přírodou údolím řeky Metuje, cestou jsme viděli údolní nádrž Rozkoš, náchodský 

zámek, rodný dům spisovatele Aloise Jiráska v Hronově a jiné zajímavosti. Celý výlet se 

nám moc líbil, navíc k tomu také přispělo krásné jarní počasí. Kdo jste tato místa ještě 

nenavštívili, tak je všem vřele doporučujeme. V přiložené fotogalerii se s námi vydejte 

do úžasného světa fantazie z kovu a papíru.                                     Kolektiv KTD 

                                                                                                    



                                   SOUBOROVÝ KONCERT 
 
V úterý 23. května se mladší členky pěveckého sboru Červánek vydaly do 

Skutče, aby zde navštívily souborový koncert místní ZUŠ. Ten se konal v 

krásném prostředí Kulturního klubu. Zde jsme se dozvěděly, co je to trio a 

kvarteto - obojí jsme si mohly poslechnout -  trio dechové, kde vystupoval i náš 

spolužák Tomáš Binko, kvarteto bylo smyčcové. Dále nám zahrál dechový 

orchestr, v jeho podání nás zaujaly především filmové melodie. Velmi rády jsme 

si poslechly  vystoupení pěveckého sboru Cantando pod vedením p. Zdeňka 

Kudrnky, celý jejich program se nám moc líbil a určitě pro nás byl inspirací. 

Na závěr koncertu vystoupila ještě hudební skupina Žako pod vedením p. uč. 

Václava Štýrského. V jejich programu jsme si poslechly naše oblíbené současné 

písničky a  nedalo nám to, abychom si je společně s nimi alespoň nebroukaly. 

Po koncertě nám ještě zbylo trochu času do odjezdu, takže jsme stihly 

prošmejdit skutečské obchůdky a samozřejmě ochutnat všechny dobroty, které 

zde byly k mání. Celá akce se nám moc líbila.        

 Veronika Lariszová, Petra Kynclová,  Tereza Volfová, Maruška Jeništová  

 

 

 

 

 



                                      

                             NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ                          

Protože se nám minulá beseda v knihovně moc líbila, domluvili jsme si ještě jednu - 

tentokrát o Jaroslavu Foglarovi. Paní Rejentová nám opět řekla spoustu zajímavostí a 

ve třídě jsme se pak podívali i na kousek Záhady hlavolamu. Dílo J. Foglara nás velice 

zaujalo a určitě si od něho něco přečteme. 

                                                                                                                  

                                                 JAROSLAV FOGLAR                                                

               ( 2 5 . 0 1 . 1 8 8 6  -  1 2 . 1 2 . 1 9 7 4 )   

 

- český spisovatel, publicista, redaktor dětských časopisů (Junák)   

 

- autor dobrodružných příběhů pro mládež, pohádek a filmových scénářů  

 

Jaroslav Foglar se narodil roku 1907 a celý život prožil v Praze. Od dětství se vyznačoval 

mírnou povahou a na pohled se nezdál výraznou osobností. Rozhodujícím pro jeho 

osud se stalo setkání se 

skautským hnutím; to mu 

umožnilo žít podle zásad, které 

považoval za správné, a také 

uplatnit vychovatelské sklony. 

Skautingu zasvětil svůj život a 

věnoval mu veškerý volný čas - 

ať už jako oddílový vedoucí 

(přezdívaný Jestřáb), redaktor 

časopisů (Mladý hlasatel, Vpřed) 

nebo spisovatel. Dokonale 

rozuměl chlapecké touze po dobrodružství a romantice, po ideálu, s nímž je možné se 

ztotožnit. 

  

Foglarovy knihy neuchvacují literární dokonalostí, přesto oslovily a oslovují nespočet 

čtenářů (i dívek); mnozí z nich se alespoň pokusí ulovit třináct bobříků (odvahy, 

samoty, hladu, ...) nebo žít Modrým životem... Nejslavnější Foglarovou prací - vedle 

kresleného seriálu o Rychlých šípech - je román Hoši od Bobří řeky. Vypráví o vzniku 

chlapeckého oddílu, o přeměně obyčejných městských kluků v odvážné, čestné a 

cílevědomé osobnosti.   

                                                                                                            ž á c i  6 .  r o č n í k u 

 



                      

                      ZA  KARLEM  HAVLÍČKEM BOROVSKÝM     

             
Dne 25. 5. 2017 jsme se vydali na exkurzi: ,,Po stopách K. H. Borovského“.  

 
Sešli jsme se ráno v 7:45 a v 8:00 
hodin jsme vyjeli od školy.  
Jeli jsme asi hodinu, než jsme 
dorazili do obce Havlíčkova 
Borová. Tam jsme absolvovali 
asi hodinové povídání o K. H. 
Borovském a o jeho rodině v 
jeho rodném domku.  
Poté jsme se vrátili k autobusu a 
přejeli jsme do Přibyslavi. Tam 
jsme navštívi l i  Hasičské 
muzeum a podívali jsme se také 
na výkresy ze soutěže ,,Požární 

ochrana očima dětí“, která se každoročně pořádá.  
Opět jsme nastoupili do autobusu a přejeli k mohyle Jana Žižky, kterou jsme si 
prohlédli a vyfotili jsme se u ní.  
Potom jsme pokračovali do Havlíčkova 
Brodu, kde jsme měli rozchod a mohli 
jsme si prohlédnout náměstí, případně 
si něco koupit. V 13:45 jsme se sešli u 
místního muzea a čekala nás poslední 
prohlídka, kde jsme si prohlédli dům, 
ve kterém K. H. Borovský bydlel.  
 
Potom jsme jeli zpátky do Proseče.  
 
Celá exkurze byla  velmi zajímavá. 
                                                                 
                               
 Marcela Košnarová, Lucie Lacmanová, Nela Doležalová 
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                                  TURNAJE V MINIFOTBALU 

 

18. 4. 2017 se naše družstvo zúčastnilo okresního kola v minifotbalu. Okresního 
finále se zúčastnila tři družstva, kromě našeho týmu ještě chlapci ze ZŠ U 
stadionu Chrudim a Gymnasia Chrudim. Za chladného počasí jsme nejprve po 
solidním výkonu porazili tým gymnázia 5:3 a ve druhém utkání prohráli trošku 
nešťastně se ZŠ U Stadionu 4:5. Výkon družstva v obou utkáních  byl velmi 
dobrý. Vítěz postupuje do krajského finále. Chrudimské družstvo však v den 
konání krajského 
finále mělo již 
program, a tak do 
Ústí nad Orlicí ke 
krajskému turnaji 
cestovali naši 
kluci. V Ústí nad 
Orlicí jsme se 
střetli se silnými 
d r u ž s t v y  Z Š 
Ohrazenice, ZŠ 
J a b l o n n é  a 
Jaroměřice. 
Za deštivého a 
velmi chladného 
počasí jsme se 
v š e m i  t ř e m i 
prohráli. Celkově 
jsme skončili na 4. místě, ale i jen účast na tomto turnaji je úspěchem. 
Reprezentovali nás: Filip Sejkora, Adam Sodomka, Samuel Meszarosz, Luboš 
Doubravský, Jakub Šimon, Jakub Dostál, Jakub Hledík, Václav Beránek, 
Jaromír Pytlík. 
                                           Mgr. Jan Stodola 
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                                       OKRESNÍ KOLO OVOV 

Ve středu 3. 5. 2017 se v Hlinsku uskutečnilo okresní kolo „Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů“. Po dobré zimní přípravě vyrazilo 17 
závodníků z naší školy bojovat o medaile a o postup do krajského kola této 
soutěže.  
 
Za krásného slunečného počasí a v konkurenci devíti družstev jsme celé 
dopoledne bojovali v disciplínách – skoky přes švihadlo po dobu 2 minut,  kliky 
po dobu 2 minut, hodu medicinbalem, trojskoku snožmo a běhu na 1 kilometr. 
Situace v posuzování nadějí našeho družstva se měnila každou disciplínou, 
protože jsme se nevyvarovali chyb. 
 
Při vyhlašování výsledků jsme byli napnuti až do úplného konce. 
Ve své věkové kategorii v soutěži jednotlivců vyhráli Radek Pešek, Veronika 
Janková a Jaromír Síla. Na třetím místě skončil Filip Romportl a Andrej Češka. 
Všichni postupují do krajského finále.  
 

V hlavní soutěži družstev jsme obsadili konečné 2. místo a také postoupili do 
krajského kola, které se koná 1. 6. 2017 v Moravské Třebové. V družstvu nás 
reprezentovali Václav Beránek, Andrej Češka, Mirek Dvořák, Jaromír Síla, Alice 
Bukáčková, Natálie Rychová, Kristýna Mrvišová a Veronika Janková. 
 
V soutěžích jednotlivců závodili ještě Jakub Hledík, Pavel Soukal, David 
Sodomka, Jana Michálková, Tereza Tobiášová, Bára Schejbalová a Šárka 
Hurychová. 
 
Blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho sportovních 
úspěchů v krajském finále. 
 
                                Mgr. Jan Stodola 
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                          JEZDÍME DO DIVADLA 

Ve středu 14. června se rozjedeme do Východočeského divadla v Pardubicích již v 
letošním školním roce naposledy. Všechna představení, která jsme letos zhlédli, se nám 
moc líbila a těšíme se na novou divadelní sezónu v příštím roce. 

                                                                                                            Lada Zindulková 

Vrcholné drama Josefa Topola se odehrává na konci masopustního veselí. Nekončí 
však jen masopust s průvodem maškar, ale také socialistická kolektivizace vesnice. 

O politiku nám ale v naší nové inscenaci 
tolik nejde. Podstatné jsou především 
mezilidské vztahy ve všech svých rovinách 
a otázky, které se po generace opakují. 
Sledujeme souboj jedince se společností ve 
vypjaté chvíli, čili nahlížíme do běžného 
lidského života. Vždyť jsme jak součástí 
společnosti, tak především sebou samými.  
 
Tajemník přijíždí, aby pomohl přesvědčit 
posledního soukromého rolníka Krále, aby 
pochopil nové hodnoty a vstoupil do 
společného družstva. Ale nejde zde přeci 

jen o jednoho Krále, ale o tradiční hodnoty společnosti jako takové, o poměřování 
(lidských) hodnot! Boj o ně dotváří v přímém zrcadlivém propojení s realistickým 
příběhem symbolická rovina masopustních maškar – obě roviny, alegorická i reálná, 
jsou pak symbioticky srostlé v jednu. Přičemž se hloubka příběhu spojuje s precizností 
a u t o r o v a  u ž i t é h o  j a z y k a .   
 
Josef Topol se nikdy nezabýval malými situacemi, jeho hry vypovídají o světě ve velké 
hloubce a šíři, a tedy mají stále svoji platnost a má hluboký smysl se jimi inscenačně 
zabývat. Josef Topol jedním z největších dramatiků, které české divadlo kdy mělo.  



                                         

                                   EZOPOVY BAJKY 

Předškoláci a žáci 1. – 4. třídy ve středu 17. 5. zhlédli divadelní představení 

Ezopovy bajky. Divadelní vystoupení se všem moc líbilo a náramně si ho užili.  

A  abyste všichni věděli., kdo vlastně Ezop byl,  v naší redakci jsme Vám o něm 

vyhledali základní údaje.                                                                  Adéla Stříteská 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Ezop patří dodnes k nejznámějším bajkařům. Působil v Řecku. Pocházel údajně 

z Malé Asie, žil v Athénách a na ostrově Samos. Narodil se pravděpodobně jako 

otrok thráckého nebo fryžského původu. Po propuštění z otroctví hodně 

cestoval. Procestoval Řecko, Babylonii a Egypt. Podle pověsti byl Ezop křivě 

obžalován ze svatokrádeže a v Delfách odsouzen k smrti. Údajně byl shozen ze 

skály do propasti. Své bajky přednášel ústně. Šlo o krátké prozaické příběhy se 

stručným dějem, v nichž vystupovala ustálená skupina postav, zvláště zvířata a 

rostliny, které přebírají lidské vlastnosti. Mnohdy se objevují také skuteční lidé 

a postavy řeckých bohů. Každá bajka obsahuje na konci většinou poučení. 

Ezopova tvorba se stala postupem času známou po celém světě (např. O chytré 

lišce aj.). Teprve ve 3. století př. n. l. byly Ezopovy bajky písemně zaznamenány 

a později zpracovány v římském prostředí do veršované podoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  NOC KOSTELŮ 

Již několikátým rokem probíhá v naší  republice zajímavá akce - Noc kostelů.   Nabízí  se 
možnost podívat se tam, kde jste třeba ještě nebyli, navíc spojená s kulturním zážitkem. A 
jelikož probíhá i v naší obci, připravili jsme pro Vás krátkou upoutávku. 

                                                                                                                                          redakce 

ůvodně raně gotický kostel byl postaven 
někdy ve 13. století, prvně je zmiňován jako farní 
roku 1350. Roku 1610 věnoval kostelu hrabě 
z Trautsohnů velký zvon sv. Mikuláš. Po roce 
1620 se stal kostelem filiálním k Novým Hradům. 
Roku 1625 byla provedena oprava kostela, při 
které byl kostel přestavěn a rozšířen. Roku 1754 
se stal kostel po 333 letech znovu farním. Roku 
1890 prošel kostel další opravou. 

očátkem 20. století původní kostel již 
nepostačoval svou kapacitou, také měl, jak se 
ukázalo, narušenou statiku. Proto byl r. 1912 
stržen (s výjimkou původně raně gotického 
presbytáře s křížovou žebrovou klenbou, 
samostatně stojící zvonice a kamenného portálu 
s ostěním) a v letech 1912–1913 byl 
v pseugodotickém stylu postaven nový kostel 
kolmo na osu původního, který byl propojen se 

zvonicí (ta byla zvýšena a upravena do dnešní podoby kostelní věže). Autorem podoby nového 
kostela byl architekt Bóža Dvořák (1864–1954). Roku 1921 vymaloval interiér kostela velkými 
malbami Antonín Häusler podle šablon Mikoláše Alše. V levé kapli jsou starší malby.  

Evangelický kostel:  

Empírová architektura evangelického kostela 
z let 1834-38 je jednolodní, typicky 
bezvěžová stavba s obdélnou lodí a 
pravoúhle zakončeným presbyteriem. 
Popsaný celek je významným hmotným 
dokladem vztahujícím se k historii obce, 
zejména k její početné protestantské 
komunitě. Stavba evangelického okrsku s 
farou a školou, jejímž vyvrcholením byla 
novostavba tolerančního chrámu, je 
výsledkem mimořádného společného úsilí 
věřících. Neméně významná je urbanistická 
hodnota objektu, který je jednou ze dvou 
dominant obce, uplatňující se i v dálkových 
pohledech od severozápadu a soupeřící svojí 
výškou se starším katolickým kostelem sv. 
Mikuláše. Ve své současné podobě je objekt 
ukázkou architektonické úpravy typické 
toleranční sakrální stavby jednoduchého 
bezvěžového objemu v empírovém slohu. 
Nedílnou součástí této stavby je i její soudobá 
uměleckořemeslná výbava, zastoupená 
zejména truhlářskými a řezbářskými pracemi 
v interiéru i exteriéru.  
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