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                       PO  STOPÁCH  BOŽENY NĚMCOVÉ 
 
V úterý 26. září jeli žáci 7. třídy a vybraní žáci 8.třídy do České Skalice a Ratibořic. 

Nejdříve jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a starou školu, do 

které chodila i Barunka Panklová. Po této prohlídce měli žáci téměř hodinový rozchod, 

který mohli využít k občerstvení a prohlídce městečka. Poté jsme se všichni vydali 

pěšky do Ratibořic, kde jsme 

navštívili zámek. Zde kdysi 

bydlela kněžna Kateřina 

Vilemína Zaháňská, tedy 

„paní kněžna“ z Babičky. 

Prošli jsme si pokoje i sály, 

které byly naaranžovány 

podle tehdejší doby. Po 

prohlídce jsme pokračovali 

zahradou kolem jezírka a 

došli jsme pěšky do Rudrova 

mlýna. Zde jsme se 

občerstvili. Odtud jsme 

pokračovali na Staré bělidlo. 

Po prohlídce známého 

sousoší babičky a vnoučat, Starého bělidla a splavu, u kterého sedávala Viktorka, jsme 

zamířili k autobusu a odjeli domů. Úžasný zážitek nám nachystal pan řidič, který 

během jízdy pouštěl písničky na přání za podmínky, že budeme zpívat. Za zvučného 

zpěvu a veselé nálady jsme v pořádku dorazili do Proseče.  

Po celou dobu exkurze získávat informace o Boženě Němcové, o jejím životě, 

literárních dílech, které po exkurzi měli zpracovat do prezentací, které pak předvedli 

spolužákům při hodině literární výchovy. 

                                                                                                   

                                                                                                        Mgr. Lenka Tomášková 

E 

X 

K 

U 

R 

Z 

E 



 

R 

A 

C 

E 

I 

C 

E 

T 

                        SÁZENÍ CIBULEK 

Ve středu 2. října se deváťáci a prvňáci společně vydali do školního areálu 

zasadit cibulky narcisů. Toto společné sázení cibulek se v naší škole stalo již 

tradicí. Ráno jsme šli prvňáčky přivítat a představit se jim.  Potom jsme vyrazili 

k připraveným záhonům. Většina prvňáčků byla šikovnějších než my deváťáci, 

a tak to zvládli levou 

zadní. Dále jsme se 

přesunuli do tělocvičny, 

kde na nás čekaly 

připravené odměny, které 

si žáčci  ale museli 

vybojovat prostřednictvím 

her a soutěží. Hráli myší 

ocásky, lezli přes opičí 

dráhu, přetahovali se s 

lanem a měli nelehký úkol 

- vyhrát v přetahování 

proti našemu největšímu 

silákovi - Zdeňkovi. Zvládli to naprosto s přehledem. Celý program jsme si užili 

všichni, neboť i my deváťáci si rádi zahrajeme a zasoutěžíme. Prvňáčci se navíc 

radovali ze sladké odměny a nafukovacího balónku. Jsme rádi, že se tato akce 

vydařila a těšíme se, až nám na jaře narcisky rozkvetou.                                                                          

                                                                 Adéla Stodolová, Nina Sodomková 



                                      PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
 

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnila na Městském úřadě v Proseči slavnost 

žáků 2. třídy – Pasování na Rytíře řádu 

čtenářského. Program dětem připravila a po 

celou dobu jím provázela paní knihovnice Eva 

Rejentová. K malým čtenářům promluvil pan 

starosta Jan Macháček a ředitel školy pan 

Josef Roušar. Po krátkých projevech byli žáci 

pasováni na Rytíře řádu čtenářského rytířem 

Toulovcem, jemuž zároveň slíbili, že se o 

knihy budou o knihy pečovat a dobře se o ně 

starat. 

Na památku si malí rytíři odnesli knížku, 

pamětní list a průkazku do městské knihovny.  

Úvod a závěr celé akce zpříjemnilo vystoupení 

členek školního pěveckého sboru Prosečánek 

pod vedením paní učitelky Dagmar Smělé.  

                                                             Věra Stoklasová 2. A,  Lenka Kvapilová 2. B 



                                 ČTENÍ V  1. TŘÍDĚ 

V pátek 4. října  2019 zahájili žáci 9. ročníku pravidelné letošní čtení 

dětem z prví třídy.  Předčítající Šimon Lustyk si pro ně připravil text z pohádky 

Pan Sova od Arnolda Lobela. Dětem se pohádka velice líbila, a tak si po  

vyslechnutí příběhu ještě chvilku povídaly a 

odpovídaly na otázky k této pohádce. 

                                                                  

Za 14 dní, v pátek 18. října, se uskutečnilo 

druhé setkání prvňáčků s pohádkou, kterou 

jim přišla přečíst děvčata z 9. B – Anička 

Cachová  a Natálka Schejbalová. Děti si 

poslechly pohádku od Miloše Macourka. 

Jak pozorně poslouchaly se ukázalo při 

doplňování pracovních listů, kam musely 

správně vybrat a nalepit, co všechno Ivánek 

snědl. Pohádka i následná činnost s pracovními listy bavila všechny.  Už nyní se 

všichni těšíme na další pokračování. 

                                                                                                                                          



                         
                              
                                                                                                                                                                                                                                                             

POJEDEME DO DIVADLA 

Ve středu 27. listopadu nás čeká v pardubickém divadle další představení  letošní 

divadelní sezóny.  

Tentokrát uvidíme hru Společenstvo vlastníků. Samozřejmě už se moc těšíme. 

 

Čtrnáct sousedů na schůzi SVJ řeší nejen katastrofální stav plynových rozvodů 

v domě, ale také rozpadající se 

střechu, absenci výtahu, prodej či 

neprodej vlhkých půdních prostor, 

prachbídnou úklidovou službu, 

nálety holubů, mladé rodiny 

přeplňující popelnice plenkami, byt 

pronajatý studentům černé pleti, 

pánské návštěvy 

u staromládeneckého souseda…  

Jenže se nemohou dohodnout ani na pořadí důležitosti jednotlivých 

projednávaných problémů, natož pak 

nalézt z nich cestu ven.  

A přesto se najde někdo, kdo vymyslí 

pro neuspokojivý stav jejich domu 

i sousedských vztahů překvapivé 

„řešení“.  

 

Hra úspěšného autora Jiřího Havelky 

(*1980), spjatého s divadlem Vosto5, získala roku 2017 Cenu Marka Ravenhilla 

a byla nominována na Cenu divadelní kritiky jako Hra roku. 

                                                            Natálka Schejbalová, Zuzka Roušarová. Lada Zindulková 

                                       



                                 AUTOSALON VYSOKÉ MÝTO 

I letos jsme stejně jako v minulých letech navštívili  Autosalon ve Vysokém Mýtě. 

Tentokrát jsme jeli my, žáci 8. ročníku, v pátek 4. října. 

Určitě jsme zde měli co vidět a také jsme si mohli leccos sami vyzkoušet.  

Exkurze se nám moc líbila                                                                     Ondřej Trynkl 

 



                                         MEZI KNIHAMI 

V měsíci říjnu i naši žáci oslavili Týden knihoven, který se nám v podstatě protáhl na 

celý měsíc. Několik tříd navštívilo jak školní, tak městskou knihovnu, kde  pro nás paní 

knihovnice připravily zajímavý a pestrý program, za což jim moc děkujeme. 

 

           BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PRO  9. ROČNÍK 

 
V hodinách literatury probíráme německého spisovatele Ericha Maria 

Remarqua. Jeho dílo nás zaujalo, a tak 
jsme přivítali možnost besedy s paní 
knihovnicí Evou Rejentovou právě o tomto 
spisovateli. 
Beseda se uskutečnila ve stŕedu 9. 10. v 
městské knihovně. Paní Rejentová měla 
pro nás připravený výklad o spisovateli, 

fotografie, jeho knihy, ale také třeba 
jeho citáty. To, co jsme se dozvěděli, 
jsme si mohli ověřit v následném testu. 
Také jsme měli čas si prohlédnout i 
ostatní knihy a vypůjčit si něco třeba z 
doporučené četby. 
Beseda se nám moc líbila, paní 
Rejentové děkujeme a určitě rádi 
přijdeme i příště. 
                                               

                                                                    Natálie Schejbalová, Štěpán Brůžek                                                                            
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Ve středu 16. října zavítali žáci 6. ročníku do školní knihovny, kde je provedla 

paní knihovnice Marie Rejmanová. Vše jim ukázala, vysvětlila, doporučila jim 

vhodnou četbu,  zájemcům knihy hned i zapůjčila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 23. října žáci 6. ročníku navštívili městskou knihovnu, kde pro ně paní 

Eva Rejentová připravila besedu o probíraném učivu - o pohádkách a 

pověstech. Na besedě si žáci doplnili to, co již věděli, o nové informace a také si 

mohli vybrat a  vypůjčit z veliké hromady připravených knih. Beseda se dětem 

moc líbila a určitě přispěla k tomu, aby si žáci chodili knihy půjčovat a aby se 

četba stala jejich oblíbenou zábavou. 



                                       KOMIKS 

Žáci 7.třídy v rámci hodiny slohu vytvářeli komiksy. Inspirací byl pro ně text Ezopovy bajky. 

Některé komiksy se jim velmi vydařily, a proto Vám je zde přinášíme: 

                                                          LEV A MYŠ 

 Král džungle, mocný lev, odpočíval po jídle, když mu před nosem 

proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za 

to, že rušila jeho klid. Myška začala prosit: „Nezabíjej mě, mocný lve, někdy ti 

třeba pomůžu zase já.“ Lva pobavila její řeč, jak by mu malá myška mohla 

pomoci! Ale myšku přece jen pustil. 

 Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do sítě. Bezmocný lev se 

svíjel v síti na zemi. Zatímco lovci poodešli, potichu přišla malá myška a řekla 

lvovi: „Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece zavázána.“ Lev si jen smutně 

povzdechl, nevěřil jí. Ale myška už svými ostrými zoubky hryzala síť a rychle se 

jí podařilo překousat několik provazů, až díra byla dostatečně velká a lev mohl 

utéci                                                                          (Ezopovy bajky – upraveno) 

 

BAJKA literární útvar (jeden z nejstarších → vznik kolem 6. století př.n.l.), oblíbený již 
v antické literatuře . Za zakladatele bajky je považován Ezop. 

Základem bajky je alegorie (= jinotaj – utajený, skrytý smysl), kdy zvířata jednají jako 
lidé a mají i lidské vlastnosti (personifikace); lidé se do bajky nehodí pro svou 
svobodnou vůli → nejčastěji v ní proto vystupují právě zvířata (jednak pro svou 
mechanicky důslednou povahu, jednak pro svou podobnost lidem), setkat se však lze 
i s rostlinami či věcmi s lidskými vlastnostmi (např. nerosty).  

V závěru bajky bývá nějaké obecně platné ponaučení. Cílem bajky je kritika špatných 
vlastností a společenských nešvarů.                                                   Miroslav Hrabovský 
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http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/literatura-a-jeji-funkce/
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/ezop.html
http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/obrazna-pojmenovani-v-uzsim-smyslu/


                                     
                                                                                                                                   

EZOP 

   

 Ezop je povaz ova n za zakladatele ř ecke  bajky a 

patř í  dodnes k nejzna me js í m bajkař ů m. Pů sobil v Ř ecků asi 

v 6. století  př . n. l. Pocha zel ů dajne  z Male  Asie, z il v 

Athe na ch a na ostřove  Samos. O jeho z ivote  toho není  př í lis  

zna mo, nařodil se přavde podobne  jako otřok thřa cke ho 

nebo fřyz ske ho pů vodů      
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               TRADIČNÍ TURNAJ V RINGU   

    

                                                      11. 10. a 18. 10.  

Tradičního turnaje v ringu – hry se dvěma kroužky – se letos zúčastnilo 30 
družstev z 5. – 9. třídy a celkem sportovalo 70 dívek a chlapců. Turnaj byl 
rozložen do dvou pátečních odpolední. Všechny zápasy proběhly ve velkém 
tempu a byla znát velká snaha všech zúčastněných. Řada zápasů byla vyrovnaná 
až do konce a často končila tím nejtěsnějším výsledkem. Velmi příjemným 
překvapením byla účast a výsledky družstev nejmladších – žáků 5. třídy. 

V kategorii dívky 5. – 7. 
třída hrálo celkem 10 
týmů ve dvou skupinách 
a celkově zvítězila trojice 
ze 6. B Tereza Janecká, 
Valerie Svobodová a 
Amálie Romportlová, 
která porazila ve finále 
Nelu Prokopovou a 
Zuzanu Roušarovou (7. 
tř.) 15:12. Na třetím místě 
skončila dvojice ze 7. 
třídy Leona Křiklavová a 
Miloslava Janková). 

V kategorii dívek 8. – 9. 
třídy sportovalo 5 

dvoučlenných družstev. Zvítězila dvojice Natálie Fridrichová a Sabina 
Křiklavová (8.tř) před Lilianou Poslušnou a Emou Klesnilovou (9.B tř.) a Natálií 
Jelínkovou a Alenou Zavadilovou (8.tř.). 

Mezi chlapci 5. – 7. třída (také 10 družstev ve dvou skupinách) zvítězila dvojice 
Roman Forhachi a Kryštof Klíma (7.tř.) před dvojicí Aleš Mrviš a Patrik Nešetřil 
(7.tř.). Finále bylo skutečným vyvrcholením turnaje – kluci předvedli skutečně 
vrcholové ringo a výsledek 18:16 hovoří za vše. Na třetím místě skončili chlapci 

z 5. třídy Karel Břeň, 
Josef Zahradník a Jiří 
Fridrich. 

V kategorii nejstarších 
chlapců se o první dvě 
místa podělila družstva z 
9. B třídy – 1. David 
Sodomka a Josef Kvapil a 
2. skončila dvojice 
Miroslav Horníček a 
Filip Romportl. Na 
třetím místě skončila 
dvojice Josef Jeništa a 
Tadeáš Trynkl (8. tř.). 

Turnaj proběhl naprosto 
plynule a nejrychleji jak 

jen mohl. Poděkování patří všem zúčastněným hráčům a všem, kteří se 
spolupodíleli na přípravě turnaje a rozhodčím zápasů. 
                                                                                             Mgr. Jan Stodola
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ADAM KAJUMI 

V pátek 25. října naši školu navštívil Adam Kajumi, známý a obdivovaný především mladou 
generací. 

Adam Kajumi (*  17. března 1999 Neratovice[3]) je český influencer, videobloger a 
hudebník afghánského původu. Je považován za největšího českého Musera, tedy 
osobu tvořící prostřednictvím hudební aplikace TikTok. Na sociální síti Youtube má 
přes padesát tisíc odběratelů a na Instagramu ho sleduje přes sto padesát tisíc lidí. V 
červnu 2019 začal streamovat své let's playe na platformě Twitch.tv.               redakce 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/17._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neratovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Kajumi#cite_note-famousbirthdays-3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_Afgh%C3%A1nist%C3%A1nu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let%27s_play
https://cs.wikipedia.org/wiki/Twitch.tv


 
                            HALLOWEEN -  DUŠIČKY  
 
Svátek Halloween plný strašidel, čarodějnic a vydlabaných dýní připadá na 31. října, což je 
poměrně známý fakt. Kolem Halloweenu se točí celá řada zajímavostí, o kterých jste třeba ani 
neměli tušení…   

 

  K Halloweenu neodmyslitelně patří oranžová a černá barva. Oranžová 

symbolizuje podzimní 

sklizeň a černá značí 

temnotu a smrt. 

 Dýně (v Americe se 

jim říká Jack o‘ Lanterns) 

mají svůj původ v Irsku, 

kde do nich kdysi dávno 

lidé v průběhu svátku 

Samhain dávali svíčky, 

aby odehnali zlé síly 

a duchy. 

 Do USA se Halloween dostal díky evropským imigrantům, kteří chtěli oslavit 

úspěšnou sklizeň velkou vatrou, strašidelnými historkami, tancem a zpěvem. 

 První čokoládová mince v USA se jmenovala Tootsie Rolls. 

 Staří Keltové věřili, že se o halloweenské noci po venkově potulovali duchové. 

Začali tak nosit kostýmy a všelijaké masky, aby nebyli duchy rozeznáni jako lidé. 

 Každoročně se na Halloween v USA prodají sladkosti za 2 miliardy dolarů. 

 Nejoblíbenější jsou čokoládové tyčinky, přičemž naprostou jedničkou je Snickers. 
Halloween je hned po Vánocích druhým nejúspěšnějším komerčním svátkem 
v Americe. 

 Jedna z tradic, kdy se zpravidla děti snaží z kádě vylovit v zubech jablko, má svůj 

původ ve starém římském festivalu, který velebil Pamonu – bohyni ovocných stromů. 
Kdysi se věřilo, že černé kočky jsou spojenkyněmi všech čarodějnic, jejíž síly měly 
chránit.                                                                                                                               
 
DUŠIČKY 
 
 
V našich zemích ale mají spíše 
své tradiční místo Dušičky 
Památka zesnulých, tzv. 
Dušičky, připadá na 2. 
listopadu a je významným 
křesťanským náboženským 
svátkem věnovaným vzpomínce 
na blízké, kteří již nejsou mezi 
námi.  
 

https://chcidoameriky.cz/svatek-halloween-symboly-zvyky-a-tradice
https://chcidoameriky.cz/jak-se-slavi-vanoce-v-usa


Tento svátek má kořeny v pohanském přesvědčení, že duše mrtvých se vrací na 
hostinu se svou rodinou. Zvyk tedy navazuje na předkřesťanské tradice. Byl to svátek 
všech zesnulých a součást příprav na zimu.   
                                                                                                            Petr Herynek, Míša Kynclová 

 

 

Halloween jsme ale v naší škole oslavili také, a to při hodinách angličtiny  

ve 3., 4., a 5., třídě s paní učitelkou Milenou Tobiášovou, kde proběhl Rej mumií. 

 

 



                

                        NENECHTE SI UJÍT: 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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