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                               SÁZENÍ CIBULEK 

                                                       

Tak jsme se konečně dočkali! Už jsme v 9. třídě, uteklo to jako voda.  A dnes, 

12. října, jsme prožili vyučovací hodinu „trochu jinak“, sázeli jsme společně  

s prvňáčky cibulky tulipánů. Práce nám šla pěkně od ruky, když jsme cibulky 

vkládali do vyhloubených  jamek.  A protože byl krásný slunečný den, tak jsme 

si ještě venku společně zahráli různé hry, při kterých jsme se ještě lépe poznali.  

Teď budeme napjatě čekat na jaro, až se cibulky probudí a tulipány nás odmění 

svojí krásou. Na závěr jsme předali prvňáčkům ještě pamětní list a slaďounká 

lízátka.  

                                                                                             Žáci 9. třídy 



                                                   

                                          BESEDA SE SENIORY 

 

V pátek 13. října dopoledne navštívili žáci 9. třídy Klub seniorů v Proseči. Už 
nás zde očekávalo několik seniorů ochotných odpovídat na naše otázky. Po 
milém přivítání a představení jsme se dozvěděli bližší informace o vzniku a 
činnosti klubu. Pak už přišly na řadu  odpovědi na naše otázky. Senioři nám 
vyprávěli o svém dětství, o rodině, o škole, ale také o životu za války i po ní. 
Mnohé jejich příběhy i názory byly pro nás poučné. Některé otázky se týkaly 
současnosti, např. zda používají moderní elektroniku, jaká hudba se jim líbí, 
zda mají zkušenost s drogami, které země a zajímavá místa navštívili, co 
zajímavého v životě zažili, kde pracovali před odchodem do důchodu či jaké 
mají koníčky. Beseda byla pro obě zúčastněné strany velice otevřená, upřímná a 
obohacující. V předmětu výchova k občanství žáci následně zhlédli video 
týkající se problematiky bydlení seniorů a na toto téma pak také diskutovali. Na 
závěr chci ještě připomenout, že se beseda se seniory konala v rámci 
celostátního projektu „72 hodin“ - pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Ještě 
jednou bych touto cestou chtěla poděkovat za sebe i za své žáky prosečským 
seniorům za příjemně strávený čas i za milý dárek – Prosečskou kuchařku, 
kterou jistě děvčata využijí v hodinách vaření. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

             Mgr. Šárka Kovářová 
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                                      HROŠIÁDA 

       
 
Ve středu 27. 9. 2017 se naše škola zúčastnila atletické soutěže „Hrošiáda“. 

Soutěžilo se v 5 disciplínách: hod kriketovým míčkem (starší kluci granátem), 

skok do dálky z místa, sprint na 50 m a 60 m, štafeta, běh na 400 m (mladší na 

200 m). Mladší byli nakonec poslední, ale ani u starších to nebylo lepší, ti byli 

také poslední. Ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, takže jsme 

vlastně úkol splnili. 

 

                  za zúčastněné sportovce 

 

                       Veronika Drahošová                 

 

 

 



   

                                        ZÁVODY LESNÍ KRAJINOU 
 

 
Špatné a nestálé počasí neumožnilo uspořádat tradiční závod v běhu a jízdě na kole pro 
žáky 2. stupně naší školy. Babí léto v říjnu nám přineslo několik krásných dnů, a tak 
18.10.2017 se závody přece jen uskutečnily. 
Jako tradičně se žáci rozdělili do dvou skupin – na cyklisty a běžce. 
Cyklisté vyrazili na svoji trať jako první. 14 chlapců a 4 dívky absolvovali terénní závod 
v délce asi 7 km. Vítězem mezi chlapci byl Jakub Hledík z 9.třídy a mezi děvčaty 
Andrea Tulachová ze 7.A. 
Pak už na svoji trať postupně vybíhali žáci z jednotlivých ročníků. Na trati dlouhé asi 2 
km svedli závodníci dramatické boje. Mezi žáky 6.tříd zvítězili Josef Jeništa a  Veronika 
Drahošová, v kategorii 7. tříd byli 1. David Sodomka a Veronika Janková, mezi osmáky 
zvítězili Václav Beránek a Bára Schejbalová a v nejstarší skupině 9. třídy zvítězili 
Miloslav Jeništa  a Natálie Rychová. 
Všichni žáci absolvovali stejnou trať a v absolutním pořadí měl mezi chlapci nejlepší 
čas             Václav Beránek ( 8:29 min) a mezi dívkami  Bára Schejbalová (9:52 min). 
Celkem se závodů zúčastnili 84 žáci jako závodníci a 5 žáků jako rozhodčí na trati. 
Všem patří uznání za předvedené výkony. 

     
                                        Mgr. Jan Stodola 
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                           JEZDÍME DO DIVADLA  
 
K naší velké radosti se opět  začíná rozbíhat  nová divadelní sezóna v Pardubicích. Poprvé 
pojedeme ve středu 1. listopadu na komedii Z postele do postele. A o čem bude?                
Brilantní komedie duchaplného anglického dramatika (*1939) s profesí herce a režiséra, jehož 
místy laskavé, místy značně břitké veselohry slaví úspěch po celém světě. Na scéně se střídají 
i potkávají čtyři partnerské páry ve třech bytech, potažmo ložnicích. Starší manželé Ernest 
a Sofie se chystají na oslavu výročí svatby, Malcolm a Kate pořádají kolaudaci nového bytu 
a očekávají hosty, mezi kterými mají být mimo jiné Jane s Nickem a Zuzi s Trevorem. Jenže 
Nick musí zůstat v posteli s těžce pošramocenými zády, Zuzi a Trevor jdou každý zvlášť, 
protože právě prožívají manželskou krizi. Trevor je synem Ernesta a Sofie a před časem byl 
zamilován do Jane. Všichni zúčastnění touží strávit hezký večer. Jejich představy o něm 
a způsoby k jejich dosažení se však liší natolik, že by postupně navršené a stále se zauzlující 
situace nevyhnutelně spěly ke katastrofě, kdyby jimi autor neosedlal lehkonohého koně anglické 
situační komedie. V originálu se tato hra jmenuje Bedroom Farce, doslova Postelová fraška, což 
je také termín z žánrové typologie, označující komedii. 
                                                                                                Lada Zindulková, Nina Sodomková 



                                                                                                    

                                                                                                   NÁVŠTĚVA  ND 

V úterý 31. října žáci 8. a 9. třídy absolvovali zájezd do Národního divadla. V rámci 

celodenního programu jsme navštívili Grévin - muzeum voskových figurín. Přešli jsme 

přes Karlův most, odkud jsme měli krásný výhled na Prahu a ještě jsme si  poslechli 

vystoupení tamních muzikantů. Měli jsme štěstí, že jsme se na Hradě natrefili právě k 

velkému střídání  hradní stráže. Také jsme prošli Prašnou branou a vydali se směrem k 

Václavskému náměstí, kde jsme měli rozchod. Kolem 17. hodiny jsme se vydali už k 

divadlu, ale cestou jsme se stavili ještě v nákupním centru. Kolem půl sedmé jsme už 

nedočkavě čekali u divadla. Překvapilo nás, jak je obrovské a skoro celé zlaté.  Hra 

podle Williama Shakespearea nesla název SEN ČAROVNÉ NOCI.  Jedná se o kouzelnou 

hru plnou motivů, zápletek a tajemství. Hermie si má vzít Demetria, ale miluje 

Lysandra. Naplánují společný útěk, ale řeknou o něm Heleně, která miluje Demetria a 

která ho přesvědčí, aby je pronásledovali. Do všeho se zaplete Oberon, jemuž Puk 

obstará kouzelný květ vyvolávající v lidech lásku… Už tak dost chaotický příběh se 

odehrává v noci, kdy každé usnutí může přinést nový sen. Jenže kde takové sny končí – 

a co si z nich vlastně pamatujeme? Když se svět kolem nás roztočí, těžko říct, kde jsou 

jeho hranice. Klasický titul, který se na jeviště vrací s každou generací; s nímž se 

alespoň jednou za život musí potkat všichni skuteční divadelní diváci.  

Určitě budeme mluvit za všechny zúčastněné, výlet i divadlo se nám moc libily.  Druhý 

den si všichni žáci užili zaslouženého odpočinku. Jen někteří, kdo mají předplacenou 

abonentku, jeli ještě na divadelní představení v Pardubicích. 

Prostě zažili jsme bezvadný kulturní týden a doufáme, že na nás tyto ,,kulturní zážitky“ 

zanechají patřičné následky. 

Tereza Netková, Tereza Kopecká 

               

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/william-shakespeare


        
                              STRAŠIDELNÁ MÍSTA   
 
Trochu strachu prostě ke konci října patří, vždyť poslední říjnový den slavíme  Halloween. Ale 
jsou místa - dokonce i  u nás - kde  už straší trochu moc! 

   
Máte rádi tajemná a strašidelná místa? Pak pro vás máme pár tipů na nevšední výlet... 
Pokud chcete zažít nevšední dobrodružství, otestovat vlastní odvahu, nebo se prostě 

jen pokusit odhalit, jestli existuje něco 
mezi nebem a zemí, nemusíte jezdit 
daleko. I u nás v Česku se totiž najde 
množství míst, kde vám budou vstávat 
vlasy hrůzou na hlavě a zezadu na krku 
vás bude podivně mrazit… Tohle je 
6 nejzajímavějších z nich.  
1. Hrad Houska  
O hradu ležícím 20 kilometrů 
severozápadně od Mladé Boleslavi jste 
nejspíš už něco slyšeli. Říká se, že se 
v něm ukrývá brána do samotného pekla. 
V noci zde prý jdou slyšet zvuky podobné 
krokům a fotografie z hradních prostor 
jsou často rozmazané. Zajímavé je, že 

stěny místní kaple jsou vždy vlhké i za léta, zatímco stěny sousedních místností jsou 
suché. Podle pověsti se traduje, že pod kaplí jsou podzemní prostory, v nichž jsou 
kostry „nelidských“ bytostí. Dokázáno je, že i naprostí bezvěrci se tu necítí úplně 
nejlépe. Přespání se rozhodně nedoporučuje ani v okolí hradu! 
 

 
2. Hrad Křivoklát 
 Ačkoliv je obklopený malebnou krajinou 
křivoklátských lesů, jeho minulost je protkána 
temnotou. V 16. a 17. století sloužil hrad jako 
vězení a traduje se, že jej nyní obchází duše 
mrtvých a utýraných vězňů. 
 
 
 
3. Les Pánova březina u Mukařova  

Jen 5 kilometrů jihozápadně od 
Prahy je místo, ze kterého vám 
vůbec nebude dobře.  
Říká se, že za třicetileté války 
v místech mezi Mukařovem a 
Žernovkou, poblíž Zelené cesty 
v Pánově březině utíkala kněžna 
Nežárka před žoldáky. Než byla 
dopadena, stačila v lese ve 
studánce ukrýt velký zlatý kalich. 
Dopadli ji na místě dnešního 
Mukařova a poté krutě mučili až 
k smrti.  

Zlatý kalich nebyl nikdy nalezen a podle pověsti jej dodnes hlídá v lese černý pes, jehož 
občasné vytí oznamuje blížící se neštěstí. Mladá kněžna se tu prý zjevuje jako 
světlovlasá dívka s černými skvrnami místo očí.  
Koncem devatenáctého století se v lese také rozhodli nešťastní milenci ukončit své 
životy, když jim rodiče odmítli požehnat sňatek.  
Místu, kde se ve velkých mrazech milenci vysvlékli a později byli nalezeni umrzlí, se 
dodnes říká „U zmrzlých“. 
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4. Hrad Kašperk  

Šumavský hrad Kašperk je nejvýše položeným královským sídlem v Čechách. Leží ve 

výšce 886 m n. m a hrdě nese jméno 

císaře Karla IV. Název vznikl 

zkomolením původního Karlsberg, 

Karlova hora. Lesy, jež ho obklopují, 

působí ponuře i v pravé poledne, a tak 

není divu, že Kašperk patří k nejstrašidel

nějším památkám v Čechách. 

K nejstarším místním raritám prý patří 

Swiza, prastará noční můra pocházející 

ještě z dob, než Čechy zaplavili 

misionáři s Kristovým křížem. Tato 

pohanská bohyně se zjevuje oděna do 

vlčí kůže s jeleními parohy na hlavě a 

potrpí si na obdiv. Ten, kdo jí neprokáže 

patřičnou úctu, zkamení. 

 

5. Hřbitov ve Velharticích  

Četli jste Erbenovu Svatební košili? Asi si pamatujete na umrlce… Staré i současné 
hroby se tlačí na sebe, a když se 
zatouláte do jihovýchodní části, 
pocítíte možná plíživé zlo, jež 
přetrvalo staletí. Podle původní 
dávné pověsti z úsvitu 
křesťanství se místní dívka 
zamilovala do mládence, který 
padl v bojích. Nedokázala se 
s jeho smrtí vyrovnat a další 
nápadníky vytrvale odmítala. 
Jeden ze zhrzených mužů pak 
ze žárlivosti a pro pomstu na 
hřbitově oživil mrtvolu jejího 
milého, aby si „neživý“ vzal 
s sebou do hrobu „tu živou“, 
která odmítala milovat. Stopy 
černé magie, jež se při obřadu 

uvolnila, jsou zde prý patrné dodnes a citliví lidé v místě vnímají negativní energii. 

6. Vyšehrad 

I Praha má samozřejmě svá tajemná místa. Patří mezi ně 
například mýty opředený a záhadný Vyšehrad. Na Vyšehrad 
se dostanete lehko metrem, ale třeba i pěší procházkou. 
Hradiště je spjato s mnoha českými pověstmi a váže se 
k němu mnoho vyprávění o různých nadpřirozených 
zjeveních. Údajně se tu mají zjevovat strašidelné zjevení psů 
či Bílá paní. Poslední záhadou jsou magické ďáblovy 
kameny, kterým se říká Čertův sloup.  A co duchové? Máte je 
rádi a stejně tak i strašidelné pověsti? Tak to navštivte 
Muzeum pražských pověstí a strašidel v Praze! Muzeum má 
dvě části – přízemní část věnovanou pověstem a podzemní 
uličku duchů. Je možné ho navštívit jako součást školní 
výpravy nebo rodinný výlet. V temných uličkách se skrývají ta 
nejslavnější pražská strašidla. Heslo muzea zní „K nám se 
strachem, od nás s úsměvem“.      Filip Skalník, Šimon Lustyk 
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http://www.muzeumpovesti.cz/cz/clanek/78/
http://www.muzeumpovesti.cz/cz/clanek/78/


                                      

                   O HVĚZDĚ, KTERÁ NECHTĚLA PLNIT PŘÁNÍ 
                                                          
                                                               (bajka) 
 
Na noční obloze lze najít miliony hvězd a hvězdiček. Malé či velké, zářivé, či o trošku 
méně zářivé. Najdeme jich tam prostě spoustu. 
Hvězdy ale nejsou na nebi jen tak pro nic za nic. Mají důležitý úkol, a to plnit přání. 
Pokud je přání sobecké, hvězdy jen proletí dál a nespadnou. Pokud je ale upřímné a 
nesobecké, jejich povinnost je přání splnit. Tedy, pro hvězdy to je upřímná radost, plnit 
přání. I přesto, že když jednou spadnou, už se nevrátí. 
Na hvězdy dohlíží samotný Měsíc. Stará se o ně, radí jim, prostě bere je jako své dcery. 
O jednu měl ale starost.. 
Mezi všemi hvězdami se našla jedna jediná, která přání plnit nechtěla. O lidech měla 
své mínění. Myslela si o nich, že myslí jen a jen na sebe, na nikoho jiného a jen na svoje 
pohodlí či potěšení. Opovrhovala jimi. 
Jednoho dne si ji Měsíc k sobě přivolal. Poslušně za ním přišla a hned se zvědavě 
zeptala. 
 „Co potřebuješ, Měsíci? Zněl si hodně naléhavě.“  
,,Jak jistě víš, jsi tu dlouho. Na hvězdu až moc dlouho. Často jsem tě viděl, jak se třeba 
nudíš, nebo jsi smutná, když spadly tvé přítelkyně. Nemůžu Tě tu držet tak dlouho. 
Proto se rozhodni, jestli spadneš, nebo splníš někomu přání.“ 
,,Upřímně, raději spadnu,“ zabrblala opovážlivě. 
Povzdechl si. ,, Dobrá tedy, jak myslíš. Nebudu Tě nutit plnit přání, když vím, jaký máš 
na lidi názor. Jen chci říct, že existují i dobří lidé-“….to už ale hvězda byla na cestě. 
Došli až k bráně, kterou hvězdy padaly. Ani nezaváhala a skočila. 
Padala a padala, mezi planetami, galaxiemi a hvězdami, které na ni užasle a udiveně 
hleděly. Aby se nebála, konejšila se myšlenkami, že znovu uvidí své přátele. 
Najednou něco uslyšela. Byl to nějaký jemný dívčí hlásek. Se zájmem a zvědavostí se 
zaposlouchala… 
,, Jé, ahoj hvězdičko. Jmenuji sr Evelin, je mi 9 let. Slyšela jsem, že vy hvězdy plníte 
přání. A já si moc přeju, aby to byla pravda… Moje maminka je nemocná - smrtelně 
nemocná. Pan doktor říká, že už nemá moc času. Každou noc se modlím, aby se 
maminka uzdravila. Mám ji totiž hrozně moc ráda, víš? Je to ta nejlepší maminka na 
světě. Stará se o mě, před spaním mi čte nebo zpívá. Vždycky mě nějak rozesměje. Ona 
si to vážně nezaslouží. Je hodná., laskavá, milá, prostě úžasná! Takže já tě prosím, 
hvězdičko, o splnění mého přání. Přeju si, aby byla moje maminka zase zdravá.“ 
Hlásek zněl doopravdy upřímně. Ke konci se malé Evelin zlomil hlas, jak začala 
vzlykat. 
,,Asi jsem lidi vážně trochu podcenila“, pomyslela si naše hvězdička a rozhodla se, že 
malé Evelin její přání splní. A jak se rozhodla, tak udělala. 
Měsíc ji celou dobu pozoroval. Měl z ní obrovskou radost. A hvězda si uvědomila, že 
bychom neměli dělat závěry, dokud neznáme celou pravdu. 
                                                                                                        Tereza Volfová 



     

 Již několik let máme v naší škole výhodu, že máme svého školního psychologa 

( mimochodem paní psycholožku vyzpovídáme v příštím čísle časopisu). Letos nám 

přibyla i paní speciální pedagožka Mgr. Dana Novotná. Moc rády jsme se s ní šly 

seznámit. 

 

Kde bydlíte? 

Bydlím v Hlinsku. 

Kam jste chodila do školy? 

V Chrudimi ZŠ Sladkovského, pak gymnázium tamtéž. 

Kde jste studovala potom? 

Obor speciální pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Jak se Vám v naší škole líbí? 

Na škole se mi líbí. Je světlá, prostorná. Všichni členové pedagogického sboru jsou 

vstřícní a přívětiví. Žáci si váží  vztahů, které mají mezi sebou, jsou slušnější k 

dospělým osobám, než tomu je ve srovnání se  ZŠ ve větších městech. 

Kde jste pracovala předtím? 

V SPC Žďár nad  Sázavou a ve Skutči jako učitelka i jako spec. pedagožka. 

Máte rodinu? 

Rodinu mám, měla jsem 4 děti. 

Jaké máte koníčky? 

Cestování, turistika, volejbal, plavání. 

Děkujeme za rozhovor.                                                 Tereza Netková, Tereza Kopecká 
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     the 31st October  

Connect the words with the pictures and translate  

(Spoj slova s obrázky a přelož slovíčka) 

 

a jack-o ´-lantern       

 

a vampire      

 

sweets       

 

a spider     

 

a haunted house      

 

a ghost 

 

a scarecrow 



 

Хэллоуин (из английского Halloween) – ночь перед Днëм всех святых. Говорят, 

Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Происходит этот противоречивый праздник из 

кельтской культуры. У кельтов существовали чëтко обозначенные «начала времëн 

года». Их было четыре. В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днëм всех 

святых, так как желал отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 

ноября стал Днëм всех душ, когда 

поминали всех умерших. Однако 

традиции сохранились в народной 

памяти, и победить их до конца так и 

не удалось. В последние годы 

праздник вернулся в Европу. Также 

он популярен и в некоторых 

азиатских странах. Дети надевают 

костюмы чудовищ и ходят по 

соседским домам. За это 

представление они получают сладо- 

сти. В Хэллоуин люди также органи- 

зуют маскарады, а в окно выставляют пустые тыквы с вырезанными отверстиями 

в виде глаз и рта. Внутрь тыквы вставляют горящую свечу, чтобы отпугнуть духов. 

Для России Хеллоуин экзотический и неоднозначный праздник. Большинство 

русских знает об этом празднике, но лишь 

немногие его празднует. Однако ситуация 

постепенно меняется, и праздник становится 

более популярным, прежде всего среди 

молодëжи. Однако русская православная 

церковь и мусульмане России относятся к 

празднику негативно. Они считают его 

«нежелательным», потому что он не имеет 

никакой связи с традициями народов, 

проживающих в России.  

                                                                          redakce 

Jsme velice rádi, že můžeme opět zařadit rubriku Jazyková škola. Všechny skupiny 

jazyků u nás perfektně fungují, takže Vám budeme přinášet různé jazykové úkoly. 

Začínáme Haloweenem. 

                                             

боя́ться – bát se  

та́йна – tajemství  

кровь – krev  

крича́ть – křičet  

кла́дбище – hřbitov  

уби́ть – zabít  

фильм у́жасов – horor  

полнолу́ние – úplněk 

 гро́зный – hrozivý 

 тьма – tma классный  
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 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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