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                                    PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

 
Děti ze školní družiny se hned po zahájení školního roku pustily do přípravy podzimní 

výstavy. 

 Díky individuálnímu přístupu a trpělivosti dětí 

vzniklo mnoho zajímavých prací a výrobků, které 

zdobí prostory před sborovnou 1. stupně.  Poděkování 

také patří p. asistentkám, které nám s realizací výstavy 

pomohly. 

                             Za ŠD J. Jeřábková, M. Macháčková 
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               JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY 

                               aneb        

                Znám já jeden krásný zámek 

Pod tímto názvem proběhl letošní  29. ročník festivalu 
Jičín - město pohádky. Ten  zaměřil pozornost ke krajině 
Českého ráje s jeho skalními městy, hrady, zámky, 
romantickými rozvalinami, k nimž se vážou pověsti, 
pohádky i příběhy slavných osobností. V historickém 
centru města se rozložilo středověké podhradí s řemesly, a 

to nejen s jejich předváděním, ale i s didaktickou částí 
(výkladem o životě ve středověku). Celé třídy se tak 
mohly  zapojit a řemeslné aktivity si vyzkoušet. Nádvoří 
jičínského zámku se proměnilo v Nádvoří rozličných 
kratochvílí -   nabídlo zapojení do dobových kejklí, 
soutěží, her; v Nádvoří umění všelikého - to bylo pestré 
malování s možností omalovánek, koláží, modelování, 
kdo chtěl, mohl si i zahrát  maňáskové divadlo. Nádvoří 
ozdobily erby slavných 
šlechtických rodů (Jičín 
a okolí) a své historické 
znalosti si zde mohli 
ověř i t  i  dospě l í 
n á v š t ě v n í c i  v e 
vědomostním kvízu.  

Nechyběly ani  
autorská čtení, tvůrčí dílny se zapojením řady středních 
škol propagujících svoje obory, chráněné dílny 
zdravotně postižených, pouliční divadýlka, zpívání, 
tanec. Zámecký park poskytl  prostor pro turnaje, šerm, 
kuše, sokolnictví.  

I my jsme se opět velice rádi tohoto festivalu zúčastnili.  
Již tradičně sem jezdíme s našimi pěveckými sbory, 
abychom se podíleli na kulturním programu. Členové 
Prosečánku i Červánku si zde mohli zazpívat na hlavním pódiu na Valdštejnově 
náměstí, kde předvedli svůj koncertní program včetně Otvírání studánek.  

Moc pěkně se nám tu vystupovalo, vše bezvadně fungovalo, pořadatelé měli pro nás vše 
perfektně připravené. Dle ohlasů diváků se náš program líbil, takže můžeme být 
spokojeni. Samozřejmě jsme si užili i následný rozchod-vždyť jenom těch dobrot 
kolem! Linie nelinie, vše bylo třeba ochutnat.  

Také jsme pokoukali 
vystavené krámky, 
prostě jsme si užili 
výlet se vším všudy. 

Rozhodně můžeme 
doporučit,  pokud 
byste si chtěli příští rok 
udělat zářijový výlet, 
tak Jičín je to pravé. 

Za PS Prosečánek a 
Červánek 

          Zuzka Roušarová 

          Nina Sodomková 



                                                     GO PROGRAM 
 

6.A Ve dnech 9. – 11. 9. 2019 jsme společně prožili tři dny v krásné přírodě uprostřed 

dětského tábora Barrandov v rámci seznamovacího a zážitkového pobytu Go program, 

který pro nás nachystala paní učitelka Romana Pešková.  

V pondělí nám  počasí nepřálo, proto jsme hráli různé hry v tělocvičně základní školy a 

v 11h jsme jeli autobusem směr 

tábor.  

Po obědě již bylo krásně, tak jsme 

s p o l e č n ě  p r o ž i l i  s p o u s t u 

venkovních aktivit včetně táboráku 

a noční hry.  

Další den jsme dopoledne strávili 

v lanovém parku, kde si děti 

vyzkoušely hrát různé týmové hry. 

Odpoledne pro nás připravily zajímavý program paní psycholožka Iva Košňarová 

s metodičkou prevence Hankou Mrkosovou.  

Měli jsme čas si zahrát fotbal, stolní tenis i lovit raky v řece. Na druhou noční hru se 

děti moc těšily.  

Poslední dopoledne jsme si zastříleli 

z luku pod dohledem pana učitele Jana 

Stodoly.  

O jídlo a pitný režim se nám velmi dobře 

postarala paní asistentka Blanka 

Stodolová.  

Děkujeme. 

                   Mgr. Veronika Roušarová, 

                               

třídní učitelka 
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6.B 

Ve dnech 11. až 13. září si 6. B prožila Go program v dětském táboře Barrandov. Za 
krásného podzimního počasí jsme si užili venkovní hry, aktivity s paní psycholožkou 
Ivou Košňarovou a paní učitelkou Hankou Mrkosovou i dvě noční hry. Někteří z žáků 
si stíhali zahrát stolní tenis, fotbal, přehazovanou i houbařit či hledat raky v řece 
Krounce.  

Naše velké poděkování patří paní učitelce Romaně Peškové za vedení celého 
programu.                                                Mgr. Petr Košňar, třídní učitel 
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POJEDEME DO DIVADLA 

Jsme velice rádi, že začala nová divadelní sezóna  a už se moc těšíme na 

představení ,,Spřízněni  volbou“, které uvidíme ve čtvrtek 17. října. 

„Nic není pro žádný vztah tak osudné, jako příchod někoho třetího,“ říká na počátku 

románu jedna z jeho hlavních postav. Ale Eduard a Charlotta dopustí příchod hned 

dvou „třetích“. Zprvu žili na zámku jen jeden pro druhého, obklopeni divokou krajinou 

se strmými skalisky a hlubokými jezery. Pak Eduard pozve na zámek přítele setníka 

a začne podle jeho rad upravovat krajinu, Charlotta k sobě vezme mladičkou neteř a ta 

se jí i oběma pánům stane milou společnicí i pomocnicí. A kostky jsou vrženy. Lásku 

nelze ukotvit racionálními záměry, stejně jako přírodu nelze spoutat krajinnou 

architekturou. Milostná rizika mohou být smrtící, jakkoli jsou životodárná. 

Strhující mnohovýznamový příběh osudových lásek vypovídá i o tom, že ho stvořil 

básnivý dramatik, filosof, odborník v několika přírodních i společenských vědách, 

stavitel a také vášnivý milovník žen. 

JOHANN WOLFGANG GOETHE 

Německý básník Johann Wolfgang Goethe se 

narodil v 28.08.1749 ve Frankfurtu nad Mohanem 

v měšťanské rodině. Vystudoval gymnázium a 

poté práva. Krátce působil jako právník . Patřil 

mezi spisovatele chápající literaturu jako okno 

do duše umělcovy osobnosti, jako vyjádření jeho 

citů a myšlenek. Goethe uznával Shakespeara a 

jeho díla. Působil jako ministr malého vévodství. 

Zde se věnoval státním záležitostem. 

Natálka Schejbalová, Zuzka Roušarová 



 SOUTĚŽ VYSOKÉ MÝTO SKILL 2019 

 
 
 

Dne 19.9.2019 se žáci obou devátých tříd zúčastnili 9. ročníku akce SKILL 2019, 

což je soutěž odborných dovedností studentů SOŠ v oboru dřevo, kovo a stavba 

ve Vysokém Mýtě.  

Nejdříve jsme byli přivítáni na VOŠ a SOŠ 

stavební V.Mýto, kde se žáci rozdělili na 

několik skupin a vyzkoušeli si některé 

odbornosti, které se na této škole vyučují.  

Například projektování na počítači 

v programu CAD, práci s GPS lokátorem při 

zaměřování staveb, měření parametrů vodních 

toků v laboratorních podmínkách.  

 

 

 

Plnění úkolů bylo bodováno, a tak žáci 9.B 

obsadili šesté místo a žáci 9.A obsadili 

velmi pěkné třetí místo.  

Na vysokomýtském náměstí si žáci také 

vyzkoušeli některé zednické práce a práce 

instalatérů.  

Celá akce byla velmi úspěšná. 

Mgr. Václav Mikulecký 
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                                         NÁVŠTĚVA ND 

Ve čtvrtek 26. září žáci 9. ročníku absolvovali zájezd do Národního divadla. V rámci 

celodenního programu jsme navštívili Loretu, kde jsme nejen absolvovali prohlídku a 

vyplnili úkoly v pracovních listech, ale 

také jsme si mohli poslechnout proslulé 

Loretánské zvonky.– Poté jsme 

navštívili areál Pražského hradu, kde 

nás svou monumentálností zaujal 

především Chrám svatého Víta. Odtud 

jsme sešli po ,,Starých zámeckých 

schodech“. Přešli jsme přes Karlův 

most, odkud jsme měli krásný výhled na 

Prahu. Na Staroměstském náměstí jsme 

obdivovali spolu s cizinci náš 

světoznámý orloj. Odtud jsme se vydali 

do Havelské Koruny, kde jsme si 

všichni pochutnali na výborném obědě. 

Odtud jsme se vydali na Můstek, kde 

jsme dostali rozchod. Ten jsme využili k 

procházce po Václavském náměstí. 

Sešli jsme se v 17.30 a vydali jsme se po 

Národní třídě k divadlu. Zde jsme si na 

vlastní oči prohlédli vše, co jsme předtím ve škole zhlédli v prezentaci. Přestože jsme 

věděli, co máme čekat, divadlo 

nás i tak překvapilo a obdivovali 

jsme jeho výzdobu i velikost. 

Seděli jsme na krásných místech, 

ve 2. - 4. řadě, takže jsme občas 

byli i nechtěně zatažení do hry. 

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 
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generací; s nímž se alespoň jednou za život musí potkat všichni skuteční divadelní 

diváci.  

Určitě můžeme říci, že se nám výlet i divadlo moc líbily. Druhý den si všichni žáci užili 

zaslouženého odpočinku a mohli tak ještě vstřebávat své dojmy. 
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    CO (MOŽNÁ) NEVÍTE O NÁRODNÍM DIVADLE) 

 

Národnímu divadlu se neříká nadarmo Zlatá kaplička. Na výzdobu jeho střechy bylo 

použito víc než dva a půl kilogramu čtyřiadvacetikarátového zlata.  

 

Zlatý lustr okouzlil při slavnostním znovuotevření v roce 1883 nejen krásou, ale také 

světlem, které zajišťovaly dva tisíce „lampiček Edisonových“. Národní divadlo patřilo 

k prvním elektrifikovaným divadlům na světě.  

 

Pod budovou Národního divadla vedou tajné chodby. Přesněji tunely ústící u Vltavy. 

Kdysi se využívaly pro přepravu kulis, dnes slouží převážně zvědavým labutím.  

 

Lunety zdobí nejen Sixtinskou kapli, ale také Národní divadlo. Jejich autory však 

nejsou jen slavní Mikoláš Aleš a František Ženíšek, ale také dnes zcela zapomenutý 

Josef Tulka, který jako jediný dodržel požadavky zadavatelů.  

 

Nad Národním divadlem bdí múzy. Kromě devíti kamenných, které je hlídají zvenku, 

se vznášejí i nad diváky. Na obrazech Františka Ženíška, které zdobí strop hlediště.  

 

 

                                        Nina Sodomková, Adéla Stodolová, Andrea Tulachová 
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              ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU - 1. STUPEŇ  
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                                          HROŠIÁDA    

   
V úterý 24.září se konala „Hrošiáda“ v Hrochově Týnci.  
 
Když jsme přijeli, tak jsme se přestrojili do 
školních dresů. Potom jsme se rozcvičili.  
Po rozcvičce byl nástup a šli jsme sportovat. 
 
Byly tam tyto disciplíny: skok daleký do 
písku, hod granátem a kriketovým míčkem, 
sprint na 50 či 60 metrů.  
Poslední se běžela štafeta. 
 
Na krásném čtvrtém místě se umístili žáci 
prvního stupně.  
 
Druhému stupni se to bohužel nepovedlo a 
skončili na osmém místě. 
 

Hrošiády se zúčastnili žáci prvního 
stupně Jiří Fridrich, Anna Rejmanová, 
Lenka Tobiášová, Julie Poslušná, Tereza 
Melšová, Košňar Daniel, Jakub Sříteský, 
Josef Zahradník.  
 
Z druhého stupně jsme byli my sedmáci a 
deváťáci Jana Michálková, Tereza 
Tobiášová, Jan Fulík a Šimon Lustyk. 
 
            
  Leona Křiklavová, Miloslava Janková,  
     Štěpán Hromádka a Radek Pešek 
     

      

           



          

                         ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU - 2. STUPEŇ 

Ve čtvrtek 5. září 2019 proběhla tradiční sportovní soutěž „ Závod lesní krajinou během 
a na kole“. 
Za krásného slunečného počasí 
odstartovali celkem 104 závodníci – 21 
cyklistů a 83 běžci na známých tratích 
v lese za „Pánovým kopcem“. 
Cyklisté absolvovali asi 7 km dlouhou 
terénní cestu mezi Prosečí a 
Posekancem. V kategorii chlapců zvítězil 
Tomáš Král z 9. A  třídy, mezi děvčaty 
dojela na prvním místě Kristýna 
Kohoutková ze 7.třídy. 
Běžci běželi na trati dlouhé asi 2 km. 
V jednotlivých ročnících zvítězili – v 6. 
ročníku David a Andrea Lacmanovi, v 7. 
ročníku Kryštof Klíma a Miloslava 
Janková, v 8. ročníku Antonín Odehnal a Anežka Jánová  a v 9.ročníku David Sodomka 

a Veronika Janková. 
 
K pěknému zážitku z celého sportovního 
dopoledne přispěly i paní kuchařky naší 
školní jídelny, které nám servírovaly oběd 
přímo v lese. 
 
Dík patří také žákům a učitelům, kteří se 
podíleli na organizaci závodů jako rozhodčí 
přímo na trati. 

 
         Mgr. Jan Stodola  
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ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 
Dne 18. 9. 2019 žáci 6. A a 6. B provedli archeologický průzkum okolí Základní školy 
Proseč. Našli několik zajímavých materiálů. 

1. Zelné hliníkové víčko 

2. Kousek keramické dlaždičky 

3. Další kus dlaždičky 

4. Další kousek dlaždičky 

5. Keramický hrníček 

6. Keramická nádoba 

7. Hliníková poklička 

8.    Část keramické dlaždičky  
Vše jsme nafotili, zdokumentovali a uskladnili. 

       Archeologický tým 6. A a 6.B 
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                           POZDRAV Z REDAKCE 
 
 
Naši milí čtenáři, 
zdravíme Vás po prázdninách a jsme moc rádi, že se s Vámi budeme opět setkávat. 
Máme velkou radost, že počet našich čtenáře neklesá a že je o náš časopis stálý zájem. 
To nás samozřejmě zavazuje k tomu, abychom se snažili pro Vás dělat náš časopis co 
nejzajímavější, vybírali témata, která Vás budou bavit a samozřejmě sledovali, co se v 
našem okolí děje.  
Snad se nám to bude dařit i v letošním roce.  
 
Členové redakce: 
6. ročník:  Michaela Kynclová, Nikola Edlmanová, Petr Herynek 
7. ročník: Josef Halda,  Miroslav Hrabovský, Zuzana Roušarová 
8. ročník: Ondřej Trynkl 
9. ročník: Štěpán Brůžek, Tomáš Král, Nina Sodomková, Adéla Stodolová, Andrea 
Tulachová, Lada Zindulková, Natálie Schejbalová 
 
Šéfredaktor: Mgr. Jana Pavlovičová 
 
 
Přejeme nám všem úspěšný nový školní rok! 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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