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                               SKUTEČSKÝ SLAVÍK 

V pondělí 10. června se naši sólisté zúčastnili soutěže Skutečský slavík, kterou 
každoročně pořádá Základní umělecká škola ve Skutči. 

Letos sem přijelo 102 soutěžících, kteří si 
zazpívali v 6 kategoriích jak sólových, tak 
duo. Úroveň přihlášených bývá na této 
soutěži vždy velmi vysoká, při poslechu 
jednotlivých výkonů odhadujeme,  kterého 
ze zpěváků  za nějaký rok uvidíme třeba v 
Superstar nebo v podobné soutěži. 

I našim soutěžícím se dařilo, všichni tři - 
Daniel Kosáček, Zuzka Roušarová i Míša 
Hledíková si vyzpívali krásná 2. místa. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme! 
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        NA VESELÉM KOPCI BYLO VESELO... 

Ve čtvrtek 20. června sem přijeli zpěváčci ze sboru Prosečánek a Červánek, 

tentokrát ne zpívat, ale na výlet. Tento zájezd byl uspořádán v rámci projektu 

Návrat k tradicím  a my jsme zde mohli 

vidět hodně věcí, o kterých jsme zpívali, 

např. Moranu, líto atd.  

Výlet  jsme si společně moc užili. 

                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ZÁVĚREČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
 
V pátek 14. června se uskutečnil v prosečské sokolovně závěrečný koncert. V letošním 

roce byla jeho realizace obzvláště náročná, protože program sestával z několika částí. 

Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o obřadu otvírání studánek, kterou připravili a 

předvedli žáci 8. A. Poté jsme tento lidový obřad doplněný o vynášení smrti a přinášení 

líta mohli zhlédnout v provedení členů Prosečánku a Žlutásků, doprovázené zpěvem 

všech našich sborů. Následovalo pásmo lidových tanců pod názvem Prosečský 

dřeváček. 

V druhé části programu jsme si poslechli pásma nacvičená našimi pěveckými sbory 

Žluťásci,  Prosečánek a Červánek. 

Odpoledne byl program obohacen navíc o vystoupení tanečního oboru ZUŠ Skuteč. 

 

Všem, kteří se na zdárném provedené této akce podíleli, patří naše poděkování. 

 

                                                        redakce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
                              
                                          OCHRANA ČLOVĚKA 

                     ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

                                                                                 

V úterý 25. června 2019 proběhlo na naší škole praktické cvičení „Ochrana člověka za 

mimořádných událostí“.  

I letos si 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.  

Letos nám počasí opravdu přálo, a tak jsme 

společně strávili příjemné a poučné 

dopoledne. 
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                                      MÁTE RÁDI ZMRZLINU? 

Nejdražší zmrzlina na světě? Kopeček stojí přes 20 000 korun 
Dubaj je lákadlem pro největší boháče z celého světa, protože nabízí luxus se 
samými nej. Nově k nim přibyla nejdražší zmrzlina planety. 

Jediný kopeček vyjde v přepočtu na dvacet tisíc korun. Nabízí ji v cukrárně 
Scoopi Cafe, kde ji dostanete pod názvem Black Diamond. Obsahuje 
smetanový krém s madagaskarskou vanilkou nejvyšší kvality, posypaný 
italskými lanýži a vzácný ambróziový šafrán z Íránu, který vyjde v přepočtu na 
dva tisíce korun za osmadvacet gramů. 

Zmrzlinu obsluha dozdobí jedlými plátky třiadvacetikarátového zlata. „Zatím si 
ji objednali jen dva zákazníci,“ uvedl mluvčí cukrárny Scoopi Cafe, kde 
zmrzlinu nabízejí od 15. dubna. Ke zmrzlině patří také miska a lžička značky 
Versace, které si zákazník odnáší na památku. 

Ačkoli Guinnessova kniha světových rekordů hovoří o tom, že nejdražší 

zmrzlinou světa je Frrrozen Haute Chocolate společnosti Serendipity 3 (vyjde 

na pětadvacet tisíc dolarů), jedná se trochu o podvod.  

Cenu mraženého krému totiž zvyšuje náramek ze zlata a diamantů, který se 

zlatou lžičkou zákazník získává jako dárek. 

Nejdražší zmrzlinu světa jsme sice neochutnali, ale i tak si myslíme, že není 

nad jahodovou… 

                                                                            Nina Sodomková,  Filip Skalník 

                                                        

https://tema.novinky.cz/iran
https://tema.novinky.cz/americky-dolar


        POHÁDKY PRO RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO 

Je hezkou tradicí v naší škole, že  druháčci bývají slavnostně pasováni na  rytíře řádu 

čtenářského. Další tradicí se stalo to, že deváťáci pro tyto naše malé čtenáře vytvoří 

knihu pohádek, kterou jim pak slavnostně předají. Letos tato akce proběhla v úterý 18. 

června, kdy jsme my, žáci 9. třídy, přišli druháčkům předát knihu 20 pohádek, kterou 

jsme pro ně napsali. Nejprve přečetli zástupci naší třídy 3 vybrané pohádky, poté zase  

předvedli druháčci nám, jak již oni krásně čtou. Nakonec jsme se všichni společně 

vyfotili. Druháčci  pak ještě nakreslili obrázky inspirované našimi pohádkami.  

Naši knihu pohádek najdete na webových stránkách školy.     Petra Kynclová, Tereza 

Volfová 
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                                     SPORTOVNÍ DEN 

Na pondělí 17. 6. připravili deváťáci pod vedením pana učitele Jana Stodoly pro 
žáky 1. stupně tradiční sportovní den. Děti soutěžily v osmi sportovních 
disciplínách na hřištích i v tělocvičně.  
 
Krásné letní dopoledne si s námi užily i děti a paní učitelky ze školy v Perálci. 
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                                                     FOTBAL, TO JE HRA... 

 

...se zpívá v naší známé písní a my s tím souhlasíme. Ve středu 19. června jsme se 
fotbalového dne zúčastnili všichni, ať již na straně hráčů nebo diváků. 
Není důležité,kdo vyhrál, ale že jsme si celý den parádně užili. 
 
                                                                                                                                               redakce 



                               SLÁVA VLASTI VÝLETU                       

    Tak jak máme rádi z vyučovacího dne především přestávky, tak milujeme na konci 

roku výlety.                 

I letos jsme si je užili… 

 



 

 



                 L O U Č Í M E  S E :  
Každý červen patří tato poslední stránka našim deváťákům, es kterými se musíme 
rozloučit. Loučíme se neradi, protože byli našimi aktivními redaktory, zpěváky, 
sportovci. Přejeme jim do dalšího studia i života hodně štěstí a úspěchů. 

A Vám, naši milí čtenáři, přejeme krásné prázdniny !                                   redakce 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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   S e z n a m  ž á k ů :   
 

 
Andrej ČEŠKA 

Patrik CHLEBNÝ 
Jiří JANECKÝ 

Jan MÁJI 
Tomáš MÁLEK 
Jan POSPÍŠIL 

Jindřich SODOMKA 
Aleš TICHÝ 
Jan ULIČNÝ 

Pavel VAŇOUS 
Ondřej ZELINKA 
Alice BUKÁČKOVÁ 

 
 

 
 
 

Šárka HURYCHOVÁ 
Marie JENIŠTOVÁ 
Petra  KYNCLOVÁ 
Soňa KYNCLOVÁ 

Kristýna MRVIŠOVÁ 
Tereza NETKOVÁ 

Bára SCHEJBALOVÁ 
Kristýna SOCHOVÁ 

Kristýna STEJSKALOVÁ 
Denisa ŠLÉGROVÁ 
Tereza VÁŠKOVÁ 
Tereza VOLFOVÁ 

 


