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                        BESEDA SE SPISOVATELKOU 

 

V rámci akce „Týden čtení dětem v ČR“, která probíhá od 1.6.  do 7.6. 2017 jako 

součást kampaně Celé Česko čte dětem, naši školu v pondělí 5.6. navštívila paní 

spisovatelka Ivona Březinová. 

Žáci 5. – 7. ročníku se při 

besedě dozvěděli zajímavé, 

pro někoho nové, informace o 

vzniku a tisku knihy, např. 

kniha se tiskne v arších, které 

se po svázání rozřezávají, na 

archu nejsou po sobě jdoucí 

stránky, před zasláním textu 

do tiskárny autor musí text 

několikrát přečíst a opravit 

překlepy, kniha se dá napsat 

podle předem nakreslených 

motivů  ilustrací…… Paní spisovatelka přivezla svůj „archiv nápadů“ na vznik 

knihy, ukázala nám svoje knihy, 

k te ré  poutavým způsobem 

představila (někteří žáci hned po 

besedě zatoužili po přečtení těchto 

knížek a na místě si je zakoupili). 

Paní spisovatelka se ve svých 

knihách věnuje i aktuálním 

tématům, jako je např. autismus či 

prob lemat ika  A lzhe imerovy 

choroby, a jejich dopad na 

obyčejný, každodenní život. 

Zájemci z řad dětí si domů odnesly 

objednané knihy i s podpisem paní spisovatelky.  

Mgr. Alena Zvárová 

 

 



                                              ROZHOVOR 

Samozřejmě, že si naše redakce nemohla nechat ujít takovou příležitost - paní 
spisovatelku vyzpovídat. Rozhovor s ní Vám přinášíme: 

Jakou školu jste studovala? 
8letá základní, 4 roky gymnázium, pedagogická fakulta – ČJ a D. 
 
Jak jste přišla na to, že chcete být spisovatelkou? 
Jako malá jsem si vymýšlela vyprávění a už v pěti letech jsem chtěla být spisovatelkou. 
 

Kolik máte dětí a co říkají na vaši tvorbu? 
Mám dvě dospělé děti  - dcery. Když byly malé, 
zkoušela jsem, jestli se jim to líbí, a radily mi. 
 
Baví vás více psát pro malé děti nebo pro 
dospívající? 
Střídá se to. Neláká mě psát pro dospělé. Píšu od 
knížek pro malé děti po knížky o fetování. Mám ve 
své tvorbě velkou škálu. 
 
Na jakou knížku jste nejvíce hrdá? 
Každá kniha je část mého života. Nejvíce čtené 
jsou asi Lentilka pro dědu Edu, Začarovaná třída, 
Řvi potichu, brácho. 
 

Získala jste už nějaké ocenění? Jaké? 
2x Zlatá stuha – Literatura pro děti a mládež, Cena dětí, Cena učitelů, Cena rodičů. 
 
Máte nějakého spisovatele jako vzor? 
Nikdy jsem neměla, mám svůj styl, ale nejvíce mě bavil žánr sci-fi. Jako malá jsem 
hodně četla a díky tomu mám dobrou slovní zásobu. Moji oblíbení spisovatelé jsou Iva 
Procházková a Jostein Gaarder, od něho kniha Dívka s pomeranči. 

                                                                              Děkujeme za rozhovor. 

                                                    Eliška Bartošová, Veronika Lettlová, Veronika Uhrová 

B 

E 

E 

A 

S 

D 



 

                            SKUTEČSKÝ SLAVÍK 
                                         

      V měsíci červnu se již tradičně naši sólisté účastní pěvecké soutěže 

Skutečský slavík. Ani letos tomu nebylo jinak. V pondělí 12. června se z naší 

školy vypravilo na tuto soutěž 7 zpěváků. 

Konkurence zde bývá již tradičně veliká, 

soutěží zde nejen děti z Pardubického kraje, 

ale i z dalších krajů republiky.  V letošním 

ročníku jsme si mohli poslechnout 117 

soutěžních vystoupení, která byla rozdělena 

do 9 kategorií. I našim zpěváčkům se zde  

moc hezky zpívalo a jejich výkony si zaslouží 

pochvalu.  

A jak jsme dopadli? 

3. místo: Kristýna Kohoutková, Sabina 

Křiklavová, Adéla Jetmarová 

2. místo:  Petr Herynek, Adéla Stodolová             

1. místo s postupem: Jan Zelinka, Patricie Giňová 

Máme velikou radost, že hned dva naši sólisté 

postoupili do ,,dalšího kola“.  

Soutěžící, kteří získají první cenu s postupem ve 

výběrovém kole, se účastní Koncertu vítězů, kde 

mají jedinečnou možnost zazpívat si na velkém 

pódiu za doprovodu profesionální kapely. 

Koncert vítězů se bude konat v úterý 26. září 2017 ve 

velkém sále Kulturního klubu ve Skutči a vystoupí 

zde 24 účinkujících. 

Pochvalu si zaslouží samozřejmě nejen naši 

zpěváčci, ale i hudební doprovod.  Děkujeme p. Kristýně Řebíčkové, která vše 

se zpěváčky pilně nacvičila  a svým citlivým  přístupem jejich výkony podpořila. 

 

 

Za vzornou reprezentaci školy 

děkujeme jak zpěvákům, tak 

těm, kteří jim s nácvikem 

pomáhali . 

 
 
                           redakce 



   

                                       ZÁVĚREČNÝ  KONCERT  

 
 

Již tradiční závěrečný koncert našich pěveckých sborů se konal v Orlovně v 
pátek 16. června.  
Nejdříve proběhl dopoledne, 
kdy si vystoupení malých i 
větších zpěváků mohli 
poslechnout především jejich 
spolužáci a páni učitelé.  
 
Odpoledne již Orlovnu 
zaplnili rodiče, babičky, 
dědečkové a další rodinní 
př ís lušníc i .  Mohl i  s i 
poslechnout repertoár všech 
tří pěveckých sborů - 
Žluťásků pod vedením p.uč. 
L e n k y  K v a p i l o v é , 
Prosečánku pod vedením 

p.uč. Dagmar Smělé a 
Červánku pod vedením p.uč. 
Jany Pavlovičové.  
 
Na hudební  nástro je 
doprovázely p. Kristýna 
Řebíčková, sl. Michaela 
O n d r á č k o v á , V e r o n i k a 
Lettlová,  Adéla Stodolová,  
Eliška Bartošová a Jaromír 
Pytlík.  
 
Všechny sbory předvedly to 
nejlepší, co za školní rok 
nacvičily, a byly odměněny 
zaslouženým potleskem od 
početného obecenstva.  
Celý den proběhl v příjemné atmosféře, všem se nám v krásně vyzdobené 
Orlovně moc líbilo.  
                                                                                                        Adéla Vášková 



 

                                          DRAVCI 

V pondělí  12.6. jsme se byli podívat na ukázku výcviku dravců, která se konala na 
fotbalovém hřišti v Proseči. Tento program pro nás připravili členové ochranného 
spolku Seiferos z Brna.  Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o různých druzích 
dravců. Vyprávěli nám o tom, jak zachraňují nemocné ptáky, poslechli jsme si také  
zajímavé příhody, které se jim nebo jejich přátelům či známým staly právě s dravci. 
Členům  spolku moc děkujeme za zajímavý program. 
                                                                                                      Veronika Janková D 
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                                                           BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

 

                                     Krajské kolo biologické olympiády 

Dům dětí a mládeže v Chrudimi byl 17. května 2017 cílem mladých biologů z 8. a 9. 
tříd ZŠ a tercií a kvart 
z  v í c e l e t ý c h  g y m n á z i í 
Pardubického kraje. Z každého 
okresu přijeli 3 úspěšní účastníci, 
za náš okres byl mezi nimi také 
Radek Lacman z 9. A. 
Již při příjezdu si v jedné ze tříd 
mohli účastníci všimnout 
připravených pomůcek na soutěž. 
Kufříky ukrývají mikroskopy, což 
Radek ocenil. Na okresní kolo 
veze každý účastník svoji práci a 
mikroskop. A vozit jej v nákupní 
tašce není nic příjemného. 
Alespoň jeden kufřík by se hodil i 

naší škole. 
Soutěžící psali test, absolvovali poznávačku a pracovali s mikroskopem. V této 
laboratorní části bylo důležité psát odborně co při práci s preparáty a s mikroskopem 
vidí. 
Je moc dobře, že porotci nejenom vyhodnotí práce, ale na závěr znovu s účastníky vše 
proberou, vysvětlí to, co se jim zdálo, že dělalo dětem problémy, i to, které formulace 
odpovědí byly odborné, které nesplňovaly všechny podmínky, a proč. 
Radkovi se letos dařilo, skončil na 6. místě. A paní ředitelka DDM se těší, že se s ním 
bude setkávat na biologické olympiádě i v době jeho studií na střední škole. 
Radku, blahopřejeme Ti a děkujeme za reprezentaci školy. Přejeme Ti, ať se Ti daří 
v přírodovědných soutěžích i v dalších letech. 
                    Blanka Stodolová  



                                      

                                KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ?   

                                            aneb 

                                      Šílená vrtulka 

Určitě máte všichni alespoň jednu tuhle moderní blbost jako každý. Říká se, že tato 

hračka je proti stresu, ale dnes si nepovídáme o tom, jakým způsobem mají uklidnit, 

dnes se podíváme na nějaká fakta a druhy spinnerů. 

                                                                                                Filip Skalník, Šimon Lustyk 

Fidget spinner je hračka, jejímž původním účelem bylo pomáhat dětem, které 

potřebují uklidnit (s ADHD, autismem a podobně.) Společnost Gadget 

World na svém blogu tyto údajné výhody popisuje. Naopak jiní lidé, hlavně 

učitelé, hovoří o tom, že hračka děti rozptyluje.  

Fakta: Catherine Hettingerová, chemická 

inženýrka, je označována za vynálezkyni fidget 

spinnerů. Její příběh se objevil i v novinách 

jako The Guardian, The New York 

Times nebo New York Post.  Sama však uznala, 

že její původní nápad nemá se současnou 

hračkou moc společného.  

V roce 1993 podala společnost Hettinger 

patentovou přihlášku pro "spinningovou 

hračku". Hlavním cílem fidget spinners je zábava. Některé kousky jsou 

vyráběny hlavně s důrazem na cool vzhled, jiné hlavně pro "fidgering".  

Druhy: Existuje mnoho druhů fidget spinnerů, jako třeba svítící, s LED 

diodami nebo kovově lesklé.  

Nejpopulárnější jsou svítící fidget spinners s LED diodami, vyráběné 

v Londýně.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York_Post
https://cs.wikipedia.org/wiki/LED
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn


                      

                                               PROJEKTOVÝ DEN 

  ,,OCHRANA ČLOVĚKA   ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“ 

V pondělí  26. června 2017 proběhlo na naší škole praktické cvičení "Ochrana člověka za 

mimořádných událostí". Jako každý rok i letos připravili vycházející žáci pro své mladší 

spolužáky z 5. až 8. třídy celou řadu zajímavých úkolů. Děti si mohly například vyzkoušet 

ošetření zraněného, volání tísňové linky, orientaci v terénu pomocí busoly, jak se chovat v 

zamořeném prostoru a co si s sebou vzít při evakuaci. Samozřejmě plnily celou řadu dalších 

sportovně branných úkolů, které se jim mohou v životě hodit.  

Přítomni byli i místní hasiči z SDH Proseč, kteří dětem zasvěceně vyprávěli o své činnosti a 

předvedli jim své vybavení a techniku. Také s našimi nejmladšími hasiči předvedli to, co pilně 

nacvičili. Chceme jim touto cestou poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost.  

Společně jsme strávili příjemné a poučné dopoledne.                Mgr. Zdeněk Pecina 
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                                             FOTBALOVÝ  DEN 

Na závěr školního roku nám již několik let pořádá fotbalový oddíl turnaj v kopané. 
V letošním roce hrálo sedm družstev chlapců ze 6.-9. tříd, šest dívčích družstev a šest 
družstev dětí z 1.-5. třídy. 
Celého turnaje se aktivně zúčastnilo 140 dětí. Za krásného počasí jsme viděli velmi 
pěkné výkony, nechybělo nadšení ani radost z pěkných výsledků. Mezi nejstaršími 
chlapci zvítězilo družstvo ve složení Filip Sejkora, Samuel Meszaros, Adam Sodomka, 
Luboš doubravský a Petr Honzák. Nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen Filip 
Sejkora a nejužitečnějším hráčem Václav Beránek.  
Ve skupině dívčích skupině bylo nejlepším družstvo ve složení Veronika Lettlová 
( nejužitečnější hráčka ), Karolína Vávrová ( nejlepší brankařka ), Natálie Nešetřilová, 
Kristýna Třasáková a Veronika Uhrová. Mezi nejmladšími týmy byli nejlepší Jaromír 
Síla, Josef Zahradník, Miloš Dostál, Adéla Stejskalová, Daniel Renza, a Marek Pešek. 
  
A co na to hráči? Napsala nám Adéla Stodolová: 
 
Ve středu 21. 6. jsme se zúčastmili fotbalového turnaje. Ráno jsme se sešli ve škole 
normálně v osm. Poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme se rozcvičili a připravili. 
Když turnaj začal, byly jsme trochu nervózní. Bylo hrozné horko a my byly vyčerpané, 
ale nakonec jsme se umístily na 4. místě. Na 1. místě byl tým P-Gang, na 2. místě Little 
winners, na 3. Sovičky, na 4. my – Mouchy, na 5. Best girls a na 6. Tornáda. Turnaj se 
mi velmi líbil a doufám, že si ho příští rok zopakuji. 
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                              KRAJSKÉ KOLO OVOV                 

 

          ,,Krajské kolo „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ 

Krajské kolo OVOV  tradičně probíhá na stadionu v Moravské Třebové. 1. 6. 2017 se 
sešlo 13 družstev a asi 50 jednotlivců, aby  změřili své síly a vybojovali si postupová 
místa do republikového finále v této soutěži. Naše družstvo ve složení Alice 
Bukáčková, Natálie Rychová, Veronika Janková, Kristýna Mrvišová, Václav Beránek, 

Miroslav Dvořák, Andrej Češka a 
Jaromír Síla patřilo hned od 
začátku k družstvům, které 
bojovalo o přední příčky. 
Vyrovnané výkony a velká 
bojovnost byly hlavními znaky 
našeho týmu. Disciplíny  hod 
míčkem, shyby na šikmé lavici, 
lehy-sedy, běh na 60metrů, skok 
daleký a běh na 1000m probíhaly 
velmi rychle za sebou. 
Rozhodovalo se až v posledních 
dvou disciplínách a naše menší 
zaváhání v disciplíně lehy-sedy 
využili soupeři a na nás zbylo 
nakonec 4. místo s minimálním 
odstupem na soupeře před námi. 

Mezi jednotlivci si ve svých věkových kategoriích vybojoval Jaromír Síla 2. místo, 
Radek Pešek 3. místo a Václav Beránek 3. místo a podle postupového klíče se 
probojoval do republikového finále, které se uskuteční v září v Brně.  
 
Všem reprezentantům děkujeme za předvedené výkony a skvělou reprezentaci školy. 
                                                                                                                  
Mgr. Jan Stodola 
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                      DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

V úterý 20. června nám členové dramatického kroužku předvedli v sokolovně svá 
představení, která v letošním školním roce nacvičili pod vedením p. uč. Jany Hrubé. 

První stupeň zhlédl hru  Františka Nepila O sedmi dnech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro žáky 2. stupně herci nacvičili z Povídek malostranských od Jana Nerudy:  

O měkkém srdci paní Rusky,  Doktor 
Kazisvět a Jak si pan Vorel nakouřil 
pěnovku.  Všechna představení se 
nám moc líbila. Bylo vidět, že se naši 
herci na prknech, která znamenají 
svět, cítí skutečně dobře a my se už 
teď těšíme, co pro nás dramatický 
kroužek nacvičí příště.  

                             Adéla Vášková 



   

                                   LOUČÍME SE… 

I když se v naší redakci snažíme, aby červnové číslo časopisu bylo optimistické a veselé 
- vždyť si nesete domů krásné vysvědčení a hlavně prázdniny  klepou na dveře - ale i 
tak se nám vždy troška toho smutku na naše stránky vloudí. Musíme se rozloučit s 
těmi, kteří tu s námi strávili 9 let, mnozí z nich byli i členy naší redakce, sportovali, 
zpívali, hráli na trubku, flétnu či saxofon, byli šikovní i v mnoha dalších oblastech. Moc 
a moc jim přejeme, aby stejně úspěšní byli i na další škole, aby se jim dařilo v oboru, 
který si vybrali. 

TAK TEDY HODNĚ ŠTĚSTÍ A NEZAPOMEŇTE VYKROČIT SPRÁVNOU 
NOHOU! 

                                                                                                                     Vaše redakce 



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

                                  A na závěr pár školních vtipů: 

Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením? 

Ve škole sedíš, ale nevíš za co.  

Z hodiny němčiny: "Vyplývá z testu nějaké ponaučení?" 

Žák, který dostal špatnou známku: "Nejezdi do Německa, nedomluvíš se."  

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin."  

"Tatínku, umíš psát potmě?".  

"No a proč?" 

"Potřebuju podepsat žákovskou."  

Ptá se tatínek Pepíčka: 

"Pětka z matematiky, proč?" 

Pepíček: "Protože šestka neexistuje."  

             Krásné slunečné prázdniny Vám přeje Vaše redakce. 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  

Š 

O 

T 

E 

K 


