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                                                  BESEDA 

V pondělí 2. prosince proběhly na naší škole hned tři přednášky pracovnic 

Eurocentra Pardubice.  Žáci 6. a 8. 

ročníku si vyslechli poutavé vyprávění 

o zvycích a tradicích slavení vánočních 

svátků  v nejrůznějších zemích EU.  

Třetí přednáška byla určena chlapcům 

a děvčatům z 9. ročníku. Žáci se 

dozvěděli mnoho zajímavého o vzniku 

i fungování EU, ale především o 

čerpání peněz z EU prostřednictvím 

nejrůznějších projektů, a to se 

zaměřením na projekty města Proseče, 

které byly z těchto fondů 

spolufinancovány. 
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                                           ČERTI 

Ve čtvrtek 5. prosinec zažila naše škola skutečně ,,nadílku“. Najednou se vyrojilo tolik 
čertů a andělů, že jsme téměř nestačili počítat. Naštěstí Mikuláš se tu vyskytoval jen 
dvakrát…Celá tato družina se rozdělila na 3 skupiny a vydala se plnit své úkoly. Je 
zajímavé, že největší počet čertů se vydal na 1. stupeň, ale určitě to nebylo proto, že by 
tam děti více zlobily, spíš se asi čerti chtěli vrátit na chvilku do svých dětských let. 
Každopádně hříšníci byli překvapeni, jak je Mikuláš skvěle informován a že v ,,knize 
hříchů“ se najde skutečně všechno... Některé děti pro jistotu seděly paní učitelce na 
klíně, zřejmě aby ji ochránily před 
případným úrazem.  

Ale jak už to tak bývá, pomohla básnička 
nebo písnička, Mikuláš se slitoval a čerti 
opět odešli s prázdnou. 

Pak už následoval připravený program v 
tělocvičně, která  se pro tento den svými 
kulisami proměnila na peklo. Všichni si zde 
mohli zasportovat a zasoutěžit.  

Celý den se vydařil a užili si ho všichni 
společně.                                          redakce                                   



                             VÁNOČNÍ   KONCERT 
 
Vánoční koncert pěveckých sborů byl pro mě pohlazením. Všichni zpívali s nadšením, 
vánoční atmosféru doplňovaly pečlivě promyšlené kulisy - všimla jsem si, že barvy 
motivů na kulisách ladily s barvami na krojích holčiček. Líbil se mi i vybraný repertoár - 
živější písničky se střídaly s pomalejšími. Byly tam zastoupeny i tradiční koledy - s chutí 
jsem si zazpívala. 
Žluťásci, naši nejmenší, s očima nalepenýma na paní učitelce kromě "zpěvu z plných plic" 
předvedli i to, že jsou i muzikální jinak - nebáli se hudebních nástrojů. Mile mě překvapila 
Dorotka a její sólo. 
Prosečánek mě navnadil na Vánoce. Písničky byly úplně nové, vybrané s citem a k tématu 
Vánoc. Veselý dětský zpěv vkusně doplňovaly různé hudební nástroje a sóla holčiček. 
 Prosečský dřeváček - krásné vystoupení, precizně nacvičené básničky a písničky, taneční 
choreografie na vysoké úrovni, holky i kluci si to na pódiu užívali. Vůbec nevadilo, že 
Jakubovi nešel mikrofon. Nenechal se rozhodit a dlouhou básničku pěkně hlasitě 
odprezentoval i bez mikrofonu. Nevadilo mi oddělávání schůdků před vystoupením 
Dřeváčku. Brala jsem to jako součást představení. 
Červánek - těleso nejen pěvecké, ale i (jak to nazvat) hudebně-nástrojové. Zpívat jsem je už 
několikrát slyšela, letos opět nezklamali. Překvapila mě rozmanitost hudebních nástrojů 
v rukou našich zpěváků a to, že se tyto děti nebály, pilně cvičily a své úsilí předvedly na 
jevišti. 
Paní sbormistryně Lenko Kvapilová, Dášo Smělá a Jano Pavlovičová,  děkuji Vám za Váš 
čas, invenci a trpělivost při nacvičování. Vím, že to dalo hodně práce a vzalo to hodně času. 
Vyplatilo se to. Myslím si, že jste potěšily nejen mě.Paní učitelko Věro Stoklasová a Karlo 
Nováková, děkuji Vám za opět originální kulisy, které jste vymyslely, zrealizovaly a 
"našpendlily". Také oceňuji organizační zajištění - a že to bylo náročné! 

Chtěla bych poděkovat i všem okolo, kteří nebyli vidět, ale pomáhali, kde bylo třeba. 
Nevím, kdo to všechno byl. I tak jim všem pěkně děkuji. 
Prostě: „Bylo to krásné."                                                                        Mgr. Alena Zvárová 
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                                ANDĚLSKÁ NEDĚLE 

O adventu se na Litomyšlské zámecké návrší slétají andělé. Svůj domov našli 
v místním nově zrekonstruovaném chrámu, kde návštěvníky 
provádějí Ježíšovým příběhem a o Vánocích stráží desítky 
betlémů. Z Andělské vyhlídky pak shlížejí na program 
Andělských adventních nedělí. Ten je plný koncertů, pohádek, 
světel, ohňů a provoněný gurmánskými specialitami 
z probíhajícího trhu.  
Jsme rádi, že jsme k tomuto bohatému programu mohli letos 
přispět i my s Červánkem. Vystoupili jsme zde v neděli 8. 
prosince s naším vánočním pásmem. Vše zde bylo perfektně 
připraveno, takže i díky tomu se nám naše vystoupení moc 
povedlo. Po vystoupení nám zbyl i čas, abychom si prošli 
zámecké návrší, prohlédli 
si výzdobu i ledacos 
ochutnali. 

 Pokud Vám to vyjde, zajeďte si i vy o adventu 
do Litomyšle! V předvánočním období je 
opravdu andělsky krásná. 
 
Za Červánek Lada Zindulková a Nina Sodomková 

  

 



                                   KRABICE OD BOT 

                                              aneb 

                 DĚTI DARUJÍ DĚTEM K VÁNOCŮM 

Žáci 7. třídy se opět po roce zapojili do 8. ročníku charitativního projektu s 
názvem Krabice od bot.  
Tento jedinečný projekt organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Smyslem této 
akce je potěšit děti z chudých rodin, azylových domů či nízkoprahových center 
v daném regionu. 
 Letošní ročník byl trochu nový v tom, že si zájemci o darování museli dopředu 
zarezervovat dárek pro konkrétní dítě, předešlo se tak velkému přebytku a 
zároveň nedostatku dárků v určitých věkových kategoriích.  
Po celé republice pak dárci mohli odevzdávat zabalené krabice na sběrných 
místech.  
My jsme si vybrali sběrné místo v ČCE Krouna, odkud všechny dárky putovaly 
do vybraných rodin na Hlinecku, Chrudimsku nebo Žďársku.  
Na přípravu dárků sedmáci věnovali hodiny výtvarné hodiny, kdy si nejdříve 
vyrobili vlastní vánoční papír, do kterého pak krabice s věnovanými věcmi 
zabalili. Mohli připojit přání či vzkaz pro obdarovaného kamaráda.  
Jsme rádi, že se letos do této akce zapojili také naši spolužáci z 6. B.  
Věříme, že dárky všechny děti potěší, vždyť možná to pro ně budou jediné 
dárky, které pod stromečkem naleznou.  
                                                                                       

                                                    Mgr. Lenka Tomášková, třídní učitelka 7. třídy 
 



                                     FLORBALOVÝ TURNAJ 

V úterý 19. 11. 2019 jsme jeli do Skutče na okrskové kolo ve florbale žáků 6. a 7. tříd. 
Hráli jsme proti týmům Základních škol Smetanova a Komenského ze Skutče. Protože 
jsme tu byly jen 3 týmy, hráli jsme s každou školou dvakrát. 
Naše sestava vypadala takto: Jirka Fridrich, Kája Břeň, Adam Štrumfa, Aleš Mrviš, 
Peškové Marek a Radek, Petr Herynek, Patrik Nešetřil, Vašek Prášek, Štěpán 
Hromádka, David Lacman a brankář Tom Košňar. 
Nad kluky ze Smetanovky jsme dvakrát vyhráli 3:2 a 6:3, s kluky z Komenského jsme 
dvakrát prohráli. Celkově jsme skončili druzí. 
         Petr Herynek 

                          

                             FLORBAL JEŠTĚ JEDNOU 
 
Ve čtvrtek 17. prosince 2019 se holky z 5., 6. a 7. třídy vydaly na turnaj ve florbale.  
Na turnaji jsme sice byly nejmenší, ale i přesto se nám tam líbilo, měly jsme totiž 
nejlepšího brankáře, a to Andrejku Lacmanovou. Na turnaji jsme nevyhrály první 
místo, zato jsme vyhrály něco mnohem lepšího, a sice to, že jsme se skamarádily s 
jinými družstvy a navzájem jsme si potom všichni fandili, podporovali se a radili si. My 
jsme na tomto turnaji asi byly jako jediný tým, co běžně florbal netrénuje, a proto nad 
námi většina jiných týmů vítězila. Turnaj jsme si všechny zúčastněné moc užily a 
doufáme, že se s družstvem ze Slatiňan ještě někdy potkáme. 
                                                                                                                Zuzana Roušarová 
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                              ZIMNÍ  SOUTĚŽ OVOV HLINSKO 

 
4. ročník zimní soutěže OVOV se uskutečnil v letošním roce v Hlinsku 12. 12. 2019. 
V pěti disciplínách – skákání přes švihadlo, lehy- sedy, trojskok z místa, hod medi-
cinbalem, driblink – se střetlo 11 družstev.  
Náš tým ve složení Julie Poslušná, Tereza Melšová, Andrea Lacmanová, Nicole Slad-
kovská, Štěpán Hromádka, Radek Pešek, Milan Csóka a Tadeáš Trynkl patřil 
k nejmladším družstvům v soutěži. Od počátku byla vidět velká snaha o co nejlepší vý-
sledek. Po prvních dvou disciplínách se startovní pole rozdělilo do tří výkonnostních 
skupin a náš tým se zařadil do boje o 4. -7. místo. Bojovnost nechyběla, nervozita si vy-
brala svoji daň, a tak v konečném účtování družstvo obsadilo 7. místo, i když ke čtvrté-
mu nám chybělo pár bodů. Soutěž byla velmi vyrovnaná.  
Mezi jednotlivci v jednotlivých věkových kategoriích jsme brali medaile. Julie Poslušná, 
Nicole Sladkovská a Štěpán Hromádka své kategorie vyhráli, Radek Pešek byl druhý a 

Andrea Lacmanová skončila na třetím místě. 
Blahopřejeme. Do jarního okresního kola nás 

čeká ještě mnoho práce.  
  
 
                                            Mgr. Jan Stodola 



                            ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY 
 
Recyklace starých knih 
Ze starých knih ve školní knihovně  žáci během prosince tvoří dárečky pro své blízké. Již po 
prvním setkání tak vzniklo několik andělů, stromků a svícnů. 

 
Výtvarná soutěž 
Ve školní knihovně proběhla výtvarná soutěž na téma „Portrét mého kamaráda“. Zapojilo se 
55 žáků z prvního i druhého stupně. Pro 
pedagogy výtvarné výchovy nebylo vůbec 
jednoduché vybrat 12 portrétů, které již nyní 
zdobí příchozí chodbu ke školní knihovně. 
Cestou do knihovny můžete tak hledat tváře 
svých kamarádů. Mezi autory patří: ze 3. třídy 
Tereza Šplíchalová, Filip Pešek, Dominika 
Pešková, Alena Macháčková. Ze 4. třídy Sandra 
Schejbalová, Karolína Mencová. Z 5. třídy Tereza 
Melšová, Matěj Šplíchal, Dominik Rejman. Z 6. 
třídy Adéla Třasáková, Josef Sodomka, Ida 
Klímová.  Moc děkuji všem žákům, kteří se nebáli 
velkého formátu a do soutěže se zapojili. Ostatní 
portréty jsou k vidění ve školní knihovně. 
                                                                                                     knihovnice Marie Rejmanová 

 
 
 
 



BIOPLASTY NEJSOU PLASTY 

Letos jsme se rozhodly pokračovat v našem projektu o mikroplastech.  Od začátku 

listopadu jsme chodily po třídách a náš projekt 

představovaly. Prezentace dětem ukázala, jak se 

prostředí u moře kvůli plastům mění, jak 

zbytečně umírají živočichové. Také jsme jim 

předvedly, jak se  mají správně třídit plasty. Pro 

děti jsme si připravily i rekvizity. Daly jsme jim  

tašku, která samozřejmě nebyla z plastu, ale z 

plátna. Taška obsahovala dva bioplastové 

kelímky, tři tašky také z bio plastu, dále tam 

byla dvě brčka z bio plastu, ,,uchoštoury“ z 

bambusu a z bavlny a jako poslední  dva sáčky 

čaje, také z bio plastu. 

Anna Cachová, Liliana Poslušná, Zuzana Roušarová 
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SVATÝ MARTIN V DRUŽINĚ 
 

11. listopadu jsme si v družině připomněli svátek svatého Martina. Přečetli jsme 

si legendu o sv. Martinovi, zazpívali písničku,  připomněli si tradice a 

pranostiky tohoto dne a potom jsme tvořili.  
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                                     PRVNÍ SNÍH                                                                                                     

 

Prvního sněhu jsme se sice letos na sv. Martina nedočkali, ale nemuseli jsme  

čekat tak dlouho. Sice ho nenapadlo mnoho, ale abychom postavili první 

sněhuláky, to stačilo.  
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                ADVENT, NEBO-LI DOBA PŘEDVÁNOČNÍ 

I v družině prožíváme předvánoční čas. Povídáme si o adventu a jeho symbolech, 

těšíme se na Mikuláše, vyrábíme vánoční ozdoby, zpíváme známé koledy a sledujeme 

vánoční příběhy (Legenda o Vánocích). Práce dětí zdobí  třídy, prostory před družinou 

a vitrínu u BPK. 
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                          POJEDEME DO DIVADLA                                                                                                     

Ve čtvrtek 16. ledna pojedeme opět do divadla, tentokrát na hru Čtyřlístek v podání  hradeckého 
divadla. 

Zapomeňte na dělení sangvinik, cholerik… ne. Generace dětí řešily, kdo je Fifinka, kdo 
Pinďa, kdo Myšpulín a kdo Bobík! Autor a režisér inscenace David Drábek považuje 
za jeden z největších životních úspěchů 
toto: „Měli jsme partu a obsazovali ty 
čtyři role. A já byl obtloustlý a celý Bobík. 
Ale chtěl jsem tak moc hrát Myšpulína, že 
jsem ostatním vsugeroval, že se na 
Bobíka nejvíc hodí vyzáblý klučina s 
vyčnívajícími řezáky. Od toho momentu 
bylo jasné, že ze mne vyroste politik nebo 
režisér.“  Historie legendárních čtyř 
kreslených přátel začala v roce 1969, kdy 
se v redakci nakladatelství Orbis objevil 
čtyřiadvacetiletý Jaroslav Němeček s 
prvním příběhem, nazvaným Vynález 
prof. Myšpulína. Původně vůbec nepočítal s tím, že by příhody Čtyřlístku mohly mít 

nějaké pokračování, ale velký zájem 
čtenářů si vynutil další díly. A od té 
doby se tento komiks stal naprosto 
zásadním průvodcem  dětstvím  let 
sedmdesátých a osmdesátých. 
Všichni  cestovali v představách do 
Třeskoprsk i k Blaťáku, do 
středověku i do hlubin oceánu.   

Víte, že Čtyřlístek vyšel už česky, 
slovensky, anglicky, německy, 
řecky, rumunsky, francouzsky, 
estonsky, bulharsky, litevsky, 
maďarsky, portugalsky a turecky?                                                           

                                                                              Natálie Schejbalová, Zuzana RoušarováVíte, 

že Čtyřlístek vyšel už česky, slovensky, anglicky, německy, řecky, rumunsky, 



                  Š Ť A S T N É  A  V E S E L É !  

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                             

 www.google.com  
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