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                             PRVNÍ DEN VE ŠKOLE 

První září v naší škole bylo neobyčejné. Ptáte se proč? Na návštěvu totiž přijel hejtman 
pardubického kraje pan Martin Netolický. Naše škola byla vybrána především proto, 
že se podařilo ukončit dostavbu nové budovy. Pana hejtmana přivítal pan ředitel Josef 
Roušar.  Dále děti z Prosečského dřeváčku v krojích. Uvítání proběhlo tradičním způ-
sobem - chlebem a solí. K tomuto malému  obřadu přizval pan hejtman i našeho pana 
starostu Jana Macháčka. Oba byli mile překva-
peni, jakým způsobem se děti dokáží prezento-
vat. Náš vzácný host se přišel podívat i do 1. 
třídy na naše malé školáky. Nebylo to ale jedi-
né překvapení dne. Přijela i Regionální televize 
Pardubice, která nenatáčela jen návštěvu pana 
hejtmana, ale i dojmy našich malých žáčků 
z prvního dne ve škole. I ostatní děti uvítalo při 
vstupu do školy překvapení. Přijelo  Rádio Čer-
ná Hora. Celý den se vydařil. Vše proběhlo 
k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.  

Popřejme si tedy krásný, klidný a úspěšný školní rok 2020 – 2021. 

                                                                                                              Mgr. Dagmar Smělá 
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                                             OVOV 

                           Republikové finále OVOV – Brno 2. 9. – 4. 9. 2020 
11. ročník soutěže všestrannosti žáků základních škol se uskutečnil v tradičním zářio-
vém termínu v Brně. Protože neproběhla výběrová okresní a krajská kola, byl proveden 

výběr závodníků pro tuto akci. 
Výběr na RF byl proveden olympijským výborem na 
základě průběžných výsledků, které pravidelně zasí-
láme.  
Celkově bylo z naší školy nominováno 9 žáků. Tři 
děti se republikového finále zúčastnily, čtyři nomino-
vaní se z různých důvodů závodů nemohli zúčastnit 
a dva zůstali v pozici náhradníka. V Brně nás repre-
zentovali Leona Křiklavová, Radek Pešek a Štěpán 
Hromádka. Za krásného slunečného počasí absolvo-
vali všichni tři závodníci ve dvou dnech 10 náročných 
disciplín. Od počátku bylo jasné, že nepůjde nijak 
zvlášť o výsledek, ale hlavně o porovnání sebe sama 
s žáky dalších škol a o získání zkušeností a zážitků 
z této vrcholné sportovní akce.  
Závody  moderovali sportovní komentátoři Štěpán 
Škorpil a Jan Smetana a za dohledu bývalých olympi-
oniků a medailistů z vrcholových sportovních akcí 
(např. Štěpánky Hilgerové, Ivany Večeřové, Dalibora 

Motejlka, Jiřího Dalera a dalších.) se rozpoutaly sportovní boje. Na regulérnost soutěží  
dohlíželi rozhodčí z řad vojáků.  
V pátek ve dvě hodiny byla sportovní klání zakončena slavnostním vyhlášením vítězů. 
Naši borci skončili v první polovině startovního pole. Výpadek tréninku v jarním obdo-
bí byl až příliš znát. 
Unaveni, ale plni dojmů jsme se těšili na klid a odpočinek doma. Po dramatické dvoua-
půlhodinové cestě z České Třebové do Proseče jsme se v Proseči odměnili pizzou a 
pak honem – umýt a spát. 
Díky patří všem třem závodníkům za vzorné chování a reprezentaci naší školy. 
 
          Mgr. Jan Stodola 
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                             BĚH LESNÍ KRAJINOU                 

        

Ve středu 16. 9. proběhla naše tradiční podzimní akce – Závod lesní krajinou, tentokrát 

pod hlavičkou T – Mobile Olympijského běhu. Za krásné-

ho počasí na inovovaných 

tratích mladší děti prověřily 

svůj postřeh při hledání 

všech ukrytých razítek.  

Borci z 3. – 5. třídy museli 

na delší trati při plnění úko-

lů prokázat také své znalos-

ti a orientaci v okolí Prose-

če.  

Do cíle nakonec šťastně 

dorazili všichni a po krát-

kém oddechu se vydali za 

vrcholem dne – kotlíkovým obědem v lese, který pro ně 

připravily naše paní kuchařky. Páteční vyhlašování vý-

sledků a rozdávání drobných odměn už 

bylo jen třešničkou na vydařeném dortu. 

                      Mgr. Věra Stoklasová 
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           Závod  lesní krajinou - T-Mobile Olympijský běh 
 
Olympijský rok, který jsme zahájili na naší škole v lednu 2020, pokračoval dalším závo-
dem. 
Již 20 let pořádáme na podzim v září Závod lesní krajinou během i na kole. V letošním 
roce jsme se přihlásili  a zúčastnili akce  T-Mobile Olympijský běh, který proběhl 16. 9. 

2020 v celé republice. Za krásného slunečného po-
časí se závodníci ze všech tříd naší školy utkali na 
tratích pečlivě připravených svými učiteli. Nutno 
říct, že letošní závody byly ovlivněny vysokou ne-
mocností dětí. Žáci 1. stupně běželi tradiční závod 
hlídek po  travnatých cestách za školou. Po asi 2 
km dlouhém běhu se děti vracely unavené, ale 
s úsměvem a spokojené z předvedeného výkonu. 
Celkem na trať vyběhlo 96 závodníků. Radost 
z medailí, kterou 
každý účastník do-
stal bezprostředně 

po závodě, byla veliká. 
Žáci 2. stupně mohou volit mezi jízdou na kole v lesním 
terénu a mezi během. Cyklisté se na náročnou trať le-
sem vydali v počtu 23 závodníků (8 děvčat a 15 chlapců). 
Po boji vyhrála mezi děvčaty Julie Poslušná (6. A) a Ště-
pán Hromádka (7. B). 
Běžci vybíhali na trať po lesních cestách po jednotlivých 
ročnících. Každá třída si na závody přinesla svoji olym-
pijskou vlajku, takže atmosféra závodů byla skutečně 
olympijská. V letošním ročníku jsme viděli skutečně 

dramatické boje 
se sprintérskými závěry skoro každého běhu. 
Celkem na trať vyběhlo 57 závodníků.  
Někteří borci absolvovali cyklistický závod i 
závod v běhu. V jednotlivých ročnících zvítězili 
– 6. třída Anna Kovářová a Jiří Fridrich,  7. třída 
Andrea Lacmano-
vá (nejlepší čas 
mezi děvčaty) a 
David Lacman, 8. 
třída Nela Proko-
pová a Kryštof 

Klíma  (nejlepší čas mezi chlapci), 9.třída Olívie Nevolo-
vá a Marek Soukal.  
 
Díky patří všem závodníkům, kteří skutečně zabojovali a 
na tratích se chovali korektně a ukázněně.  
Dík patří také všem rozhodčím z řad žáků a učitelů, kteří 
zajistili hladký průběh závodů a bezpečnost na trati. 
                                                          Mgr. Jan Stodola 
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                                             GO PROGRAM 

Tak jako každý rok, i letos žáci 6. tříd společně prožili tři dny v krásné přírodě uprostřed 

dětského Tábora Barrandov v rámci seznamovacího a zážitkového pobytu Go program.  

A jak se jim tam líbilo, o tom nám napsali: 

 Hned po příchodu do školy jsme se dozvěděli, kam pojedeme, půjdeme a jak  

to všechno bude. Jeli jsme do Předhradí a od-

tamtud jsme šli pěšky. Ze silnice jsme sešli  a šli 

jsme lesem. Jelikož byl v řece velký proud, muse-

li jsme přejít po kamenech. Pak jsme hráli hru 

Klíšťata. Také jsme lezli po žebříkách. A  opět 

jsme hráli  hru. Po příchodu do tábora jsme si 

tam nejprve vše prošli. Pak jsme šli na oběd a 

měli jsme volno. Pak jsme hráli hry, povídali si a 

pak najednou byla večeře. A takhle to probíhalo 

každý den.                                    Adéla Stejskalová 

Po příchodu do tábora jsme se hned zabydleli v  

chatkách. Poté jsme šli na oběd, pak byl odpo-

lední klid. Pak jsme hráli hry, např: PAŠERÁCI - 

to jsme se rozdělili na dvě skupiny, pašovali jsme 

různé předměty a všichni jsme se bezvadně bavi-

li. Také jsme hráli  i noční hry s úkoly a korálky. 

Také jsme samozřejmě opékali a zpívali  u tábo-

ráku.  

Všechny nás to moc bavilo.                                                                 Julie Poslušná 
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                    BYLI JSME V DIVADLE 
 
V úterý 15. září jsme ,,zahájili“ divadelní sezónu představením Divadelní komedie. 
Představení se nám líbilo, vy si můžete přečíst, o čem bylo. 

 

V oblastním divadle se zkouší hra, kterou novopečený dramatik, stíhaný tvůrčí 
k r iz í ,  j eš tě  nedopsa l , 
ale předseda správní rady už ji 
zakázal. Režisérka inscenace 
a ředitelka divadla v jedné 
osobě se nevzdává a vede her-
ce, stíhané traumaty všedních 
životů, k naplnění umělecké-
ho poslání a  zároveň 
k uspokojení diváků, kteří se 
chtějí bavit. Nadšená ochotni-
ce, která si přišla vypůjčit kos-
týmy, snaživě nahradí stávku-
jící suflérku.  
Protřelý inspicient, který stří-

davě shání nezvěstného autora, opozdilé herce, chybějící rekvizity a pohoštění 
na tiskovou konferenci, komentuje divadelní dění slovy: „Za kulisama se vždyc-
k y  o d e h r á v á  v ě t š í  d r a m a  n e ž  n a  j e v i š t i . “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komedie, v níž se drama na jevišti prolíná s tím zákulisním, nabízí zábavný 

vhled do procesu, v němž se navzdory veškerým překážkám rodí nová inscena-

ce. Finský autor Bengt Ahlfors do ní vtělil své bohaté zkušenosti z povolání her-

ce, režiséra i divadelního ředitele a postavě debutujícího autora přidělil své 

křestní jméno. 

O tomto autorovi Vám přinášíme pár 

dalších informací: 

Povolání: 
scenárista / režisér / dramatik 
Rodné jméno: 
Bengt Gunnar Richard Ahlfors 
Národnost: 
finská 
Věk: 
82 
Narození: 
28.12. 1937, Helsinky, Finsko 
 
             Zuzana Roušarová,  Jaroslav Šlégr 

 

https://www.fdb.cz/katalog-osobnosti/profese/4-scenarista/
https://www.fdb.cz/katalog-osobnosti/narodnost/38-finska/
https://www.fdb.cz/katalog-osobnosti/narozeni/1937/
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                              POJEDEME DO DIVADLA 
Na další představení VČD - Audience u královny - pojedeme v pondělí 5. října. Přinášíme Vám 

informace o představení, ale i o současné královně Alžbětě II.  

                                                 Tomáš Košnar,  Michaela Kynclová 

                                                   
Vtipná i dojemná hra o monarchii v moderním světě. Její 

Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království 

a dalších dominií britské koruny, jeden den v týdnu přijímá 

své premiéry ke konzultacím. Každý z dvanácti předsedů 

vlády – od Churchilla po Camerona – si během těchto 

schůzek ujasňuje své postoje a často se zpovídá i ze svých 

intimních pochyb a problémů. Obsah oněch setkání byli 

a jsou jak panovnice, tak „jejích” dvanáct premiérů povinni 

zachovávat v tajnosti – i před vlastními manžely 

a manželkami. A i když Churchill říká, že „neexistuje tak 

závažný problém nebo tak hluboká krize, aby se nedaly vy-

řešit za dvacet minut“, Británií často otřásají politické krize 

a ekonomické problémy. Svět se za šedesát let, co Alžběta II. dává v Buckinghamském 

paláci audience, změnil. Politici přicházejí a odcházejí, královna však zůstává, připra-

vena pozdravit svého příštího premiéra.  

Alžběta II. je v současné době vládnoucí královna šestnácti nezávislých států 

označovaných jako Commonwealth realm. 

Narození: 21. dubna 1926, 94 let, Mayfair, Londýn, Velká Británie 

Manžel: Princ Philip, vévoda z Edinburghu (sňatek: 1947) 

Děti: Charles, princ z Walesu, Andrew, vévoda z Yorku, Anne Mountbatten-

Windsor, Edward, hrabě z Wessexu 

Vnoučata: Princ Harry, vévoda ze Sussexu, VÍCE 

Sourozenci: Margaret, hraběnka Snowdon 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+narozen%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9MSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1jFE3OO7ks6MrskUSEzU08hL7Eovyo17_BaANca7HU-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAke
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+man%C5%BEel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFBfmlxamLWEUTc47uSzoyuyRRITNTTyE3Me_ovtQcACNrMAk-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAlegQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Princ+Philip,+v%C3%A9voda+z+Edinburghu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCs9KLy820JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcUF-aXHqIlalgKLMvGSFgIzMnMwCHYWywyvL8lMSFaoUXFMy85JKi9IzSnewMgIA2oTaGlgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+man%C5%BEel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFBfmlxamLWEUTc47uSzoyuyRRITNTTyE3Me_ovtQcACNrMAk-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAlegQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Princ+Philip,+v%C3%A9voda+z+Edinburghu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCs9KLy820JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcUF-aXHqIlalgKLMvGSFgIzMnMwCHYWywyvL8lMSFaoUXFMy85JKi9IzSnewMgIA2oTaGlgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+man%C5%BEel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFBfmlxamLWEUTc47uSzoyuyRRITNTTyE3Me_ovtQcACNrMAk-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAlegQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+d%C4%9Bti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYhRNzju5LOjK7JFEhM1NPIQXIygQANsXhkz4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAmegQICx
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Charles,+princ+z+Walesu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyryko21pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVnHnjMSinNRiHYWCosy8ZIUqhfBEILd0BysjAEbHGBlPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8QmxMoA
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+d%C4%9Bti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYhRNzju5LOjK7JFEhM1NPIQXIygQANsXhkz4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAmegQICx
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Charles,+princ+z+Walesu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyryko21pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVnHnjMSinNRiHYWCosy8ZIUqhfBEILd0BysjAEbHGBlPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8QmxMoA
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+d%C4%9Bti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYhRNzju5LOjK7JFEhM1NPIQXIygQANsXhkz4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAmegQICx
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Charles,+princ+z+Walesu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyryko21pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVnHnjMSinNRiHYWCosy8ZIUqhfBEILd0BysjAEbHGBlPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8QmxMoA
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+d%C4%9Bti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYhRNzju5LOjK7JFEhM1NPIQXIygQANsXhkz4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoADAmegQICx
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Anne+Mountbatten-Windsor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyryTIu0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVgnHvLxUBd_80rySpMSSktQ83fDMvJTi_KIdrIwAA5pfa1AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Qm
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Edward,+hrab%C4%9B+z+Wessexu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsypy4w20pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVgnXlPLEohQdhYyixKQjsxWqFMJTi4tTK0p3sDICADJr-wpQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPY
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Anne+Mountbatten-Windsor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyryTIu0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVgnHvLxUBd_80rySpMSSktQ83fDMvJTi_KIdrIwAA5pfa1AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Qm
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+vnou%C4%8Data&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9NSyCi30k_Oz8lJTS7JzM_TL0jNL8hJtUovSsxLSc7IzElZxCqemHN0X9KR2SWJCpmZegplefmlR3oTSxIBdvfT_kgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHS
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Princ+Harry,+v%C3%A9voda+ze+Sussexu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCs4yLktK0FDLKrfST83NyUpNLMvPz9AtS8wtyUq3SixLzUpIzMnNSFrHKBxRl5iUreCQWFVXqKJQdXlmWn5KoUJWqEFxaXJxaUbqDlREAxyLDDl0AAAA&sa=X&ved=2ah
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+vnou%C4%8Data&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9NSyCi30k_Oz8lJTS7JzM_TL0jNL8hJtUovSsxLSc7IzElZxCqemHN0X9KR2SWJCpmZegplefmlR3oTSxIBdvfT_kgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHS
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+sourozenci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFmUk5mXnpi1glEnOO7ks6MrskUSEzU0-hOL-0KL8qNS85EwA-X6AlQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=Margaret,+hrab%C4%9Bnka+Snowdon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT1MCsyxzisq0JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcWZSTmZe-iJWad_EovTEotQSHYWMosSkI7PzshMVgvPyy1Py83awMgIAmC5htlIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_K
https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_csCZ770CZ770&q=al%C5%BEb%C4%9Bta+ii.+sourozenci&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDGMT9OSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFmUk5mXnpi1glEnOO7ks6MrskUSEzU0-hOL-0KL8qNS85EwA-X6AlQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibibKyrovsAhUM_KQKHSPYAi8Q6BMoAD
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                           LITERÁRNÍ STRÁNKY 
V loňském školním roce jsme se zúčastnili literární soutěže s tématem Rodinná pohoda 

není náhoda.  Výsledky jsme se dozvěděli letos v září a můžeme z nich mít radost. Da-

niel Kosáček obsadil 2. místo, Zuzana Roušarová  získala  čestné uznání.  

                             Rodinná pohoda není náhoda 

V každé rodině je to nastavené jinak. Nejsou dvě domácnosti, kde by to fungova-

lo úplně stejně. Střídají se dobrá a špatná období. Je to jako na houpačce. A je to moc 

dobře. Kdyby nebylo špatných chvil, nikdy bychom si nevážili těch dobrých.  

Ve všech rodinách se občas stane nějaký problém. Může se přihodit, že někdo 

bude mít úraz, nebo třeba umře.To ale bohužel většinou změnit nemůžeme. Můžeme 

tomu jen předcházet. Můžou také nastat různé situace, kdy je v rodině něčeho nedosta-

tek, ať už peněz, lásky, pohody… Každá špatná chvíle, dříve či později, bude vykoupena 

něčím dobrým. Nebo by tomu tak alespoň mělo být. Po ztrátě zaměstnání přijde práce 

nová, z nemoci se člověk vyleží. 

  V některých rodinách taky bývá, že si sebe vzájemně neváží a chovají se k sobě 

zle. Například když syn dobrovolně uklidí, ale nikdo si toho nevšimne. Případně si toho 

všimne, ale nedá dostatečně najevo, že je vděčný a rád. Nebo když maminka přijede z 

práce a nikdo se nezajímá o to, jak se celý den měla. To každého z nich může rozesmut-

nit.  

Každá taková věc se ale v životě dá změnit. Především je třeba zamyslet se sám 

nad sebou. Nad svými činy. Jak se chovám, jestli někomu neubližuji, ať vědomě, či ne-

vědomě. Myslím si, že když se každý alespoň trochu zamyslí sám nad sebou, tak se věci 

začnou měnit. Když se změní člověk, může se začít měnit i rodina. Taková změna se 

pak bude šířit dál do okolí přátel a spolužáků. A to je taky velmi důležité. Může se tak 

pomalu měnit celý svět k lepšímu. My třeba doma sázíme stromy, protože je v krajině 

sucho a stromy a jejich stín pomáhají zadržovat vodu. Sekáme trávu kosou, aby v ní pře-

žili brouci a jiná zvířata. 

Rád mamce kupuji nebo trhám kytky. Má moc ráda kopretiny. Miluju, když vi-

dím to překvapení a štěstí v jejich očích. To je k nezaplacení! A přitom natrhat na louce 

květiny je pro člověka maličkost. Myslím si ale, že skutečný život je těchto o maličkos-

tech. A když je těch maličkostí víc, tak se stanou velké věci. Krůček po krůčku. Každý by 

měl začít především sám u sebe a nesnažit se měnit jen druhé a hledat v nich chyby. 

Všichni lidé by se k sobě měli chovat s respektem a úctou.  

Myslím, že nejdůležitější v životě je láska. Vždyť se říká v jednom přísloví, že 

“láska hory přenáší”. A podle mě tohle přísloví opravdu platí. Stačí si všímat maličkostí, 

chovat se pěkně a být shovívavý k chybám druhých, protože nikdo není dokonalý.  

A já začnu právě teď! :-) 

                                                                                     Daniel Kosáček, 8. třída 
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 Naše rodinná “pohoda” 

 Upozornění pro čtenáře tohoto textu: “podobnost s naší rodinou je čistě náhodná”. 

Každý si rodinnou pohodu představuje jinak. Někdo, jak rodina sedí večer u televi-

ze, jí popcorn a kouká na nějaký film, jiný zase,  jak jeho rodina sedí u stolu a společně hra-

jí karty nebo jakékoli jiné společenské hry. Já vám teď představím pohodu u nás ve dnech 

nouzového stavu. 

Den vždy začíná vzbuzením. U nás se vždy první vzbudí taťka nebo mamka. Vlast-

ně nevím, kdo se vzbudí první, jelikož ještě spím, ale předpokládám, že je to taťka. Ten se 

vždy, ještě než se stihnu vzbudit, vypaří do školy, jelikož má teď hodně práce. Mamka se 

taky vzbudí brzo a po ní se vzbudí moje mladší sestra. Ještě než se probudím já, tak to začí-

ná být u nás hotový blázinec, jelikož moje malá sestra se začala na začátku školního roku 

učit na flétnu a hodně ji to chytlo. A tak začíná hrát už brzo ráno, nebo vlastně hned, jak se 

probudí. Mamka je samozřejmě ještě doma, a jelikož má ještě nějaký čas, než půjde do 

školy, tak si vzpomene na svoje dětství a většinou začne hrát na flétnu se ségrou. A to už 

vzbudí zbytek naší rodiny. Já se probudím nějaký čas po sestře, a to už většinou odchází 

mamka do práce.  

V poledne pomáháme mamce uvařit a přichystat oběd. Vypadá asi tak, že se všich-

ni motáme v kuchyni, nosíme talíře nebo loupeme brambory. Oběd většinou probíhá po-

klidně. Po obědě pomáháme uklidit vše ze stolu, umýt a utřít nádobí, takže se zase všichni 

nahrneme do kuchyně. Nejhorší pak je, když musí ještě někdo z nás zametat. Nejdřív totiž 

začne zametat v kuchyni. Jen si to představte! Zatímco já se ségrou utíráme nádobí, tak 

brácha kolem nás zametá a plete se nám pod nohy.  

Po obědě si na chvilku odpočineme (to ještě stále není pohoda, protože to trvá tak max. 10 

minut, než ségra zase začne hrát na flétnu). Většinou jdou pak všichni někam ven nebo 

brácha odjíždí na trénink. 

A pak na chvíli konečně POHODA! Jsem sama doma a čtu si. Jenže brácha má 

hodně kamarádů, kteří se pro něj každé odpoledne stavují, takže já chodím otevírat dveře 

každých pět minut a pokaždé je to někdo jiný. A věřte, časem vás omrzí chodit pořád po 

schodech, i když si říkáte, že alespoň zhubnete. Naštěstí, když už toho mám dost, přijde 

mamka nebo sestra a otevírají za mě. Navečer přijde domů brácha i taťka a dáme si společ-

nou večeři, na kterou se nejvíc těším. Povídáme si, kdo co během dne zažil, jaké jsme dělali 

úkoly, co nás čeká zítra a někdy plánujeme společné výlety. Nejradši mám společné výlety 

na kole. Po večeři si vezmu lepidlo, nůžky, pinzetu, špejle a další věci a začnu si konečně 

lepit modely z papíru. Ke mně se přidá ségra, taťka a někdy i brácha. Lepení byla taťkova 

vášeň z dětství a jediný člověk v naší rodině, který se tím nenakazil je mamka. Ta statečně 

odolává.  

Takže naše rodinná pohoda je vždy, když si sedneme společně ke stolu, povídáme 

si, smějeme se a lepíme papírové modely. To si vždycky přeju, aby ten čas tak rychle neutí-

kal a abychom nemuseli jít spát.                                       Zuzana Roušarová, 8. třída 
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                              LITERÁRNÍ STRÁNKY 
 

 Miloslava Jánková  z 8. ročníku se soutěže ,,Rodinná pohoda není náhoda“ zúčastnila s 
komiksem.  
Obdržela poděkování za účast.   
 
I my všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme. 

   
                                                                                                                 redakce 
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                                 NÁVŠTĚVA  LEGIOVLAKU 

 

Dne 29. 9. 2020 jsme v rámci hodiny dějepisu navštívili s žáky 9. třídy prohlídku 

Legiovlaku, která se konala ve Skutči 

na vlakovém nádraží. Prohlídka je pro-

jektem Československé obce legionář-

ské a jejím cílem je obnovit povědomí 

veřejnosti o čsl. legiích a jejich záslu-

hách na vzniku samostatného česko-

slovenského státu.  

Legiovlak je replikou vlaku z let 1918-

1920, který putoval napříč Ruskem 

po Transsibiřské magistrále. Procházeli jsme 14 zre-

konstruovanými vagóny, kterými nás provázel prů-

vodce oblečený v dobovém legionářském stejnokroji. 

Postupně jsme navštívili vůz polní pošty, těplušku, 

zdravotní, fil-

mový, štábní, 

obrněný, pro-

dejní, krejčov-

ský, kovářský a 

ubytovací va-

gón a viděli i dva plošinové vozy s polní 

kuchyní a dělem. Ve všech vozech na nás 

čekala věrná rekonstrukce vybavení, originální exponáty a několik stovek foto-

grafií na panelech mapujících historii čs. legií.                               

                                                                                            Mgr. Adéla Boštíková                      
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                                        ZPÁTKY VE ŠKOLE 
aneb 
                      ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
   
Tak je tu konečně září a my jsme mohli, po dlouhé době, opět zahájit běžný provoz 

naší družiny. Všichni jsme se na sebe moc těšili, ale i na naše nové kamarády, kteří na-

stoupili do 1. třídy.  Všichni si to společně užíváme.  
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                          SEZNAMOVACÍ TÁBORÁK 

 

Poslední slunečný zářijový den jsme strávili u seznamovacího táboráku. Opéká-

ním  špekáčků a  zábavnými hrami jsme si v příjemné atmosféře prožili páteční 

odpoledne. Při hašení táboráku jsme měli možnost poznat a zároveň si vyzkou-

šet,  jak uhasit oheň ručním hasicím přístrojem džberovka.                             

           

          

               kolektiv ŠD  

                                                      

 

 

 



                         NEPŘEHLÉDNĚTE:                         

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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