
BŘEZEN 2021 

        ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PROSEČ 

 

 

ŠOTEK 

 

Uvnitř najdete: 

Novoroční tradice a 

pověry 

Historie ohňostroje 

Zpráva z knihovny 

Tři králové 

Oslavy Nového roku 

 

 

 

Nepřehlédněte: 

Kde se vzal sněhulák? 

Ráj sněhuláků 

Leden v družině 

A je tu pololetí 

Einstein za to nemůže 

Vtipy o vysvědčení 

 

 

 

Uvnitř najdete: 

Hromnice 

Svatý Valentýn 

Čínský Nový rok 

Dračí tanec 

 

 

 

 

Nepřehlédněte: 

Masopust 

Kde se vzal Penicilin? 

Co je karanténa? 

Karneval v družině 

Turnaj v dobble 

 

 

 

 

Uvnitř najdete: 

Březen - měsíc knihy 

Svatý Patrik 

J. A. Komenský 

Škola hrou 

Rozhovory 

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte: 

Josef 

Symboly Velikonoc 

Velikonoční týden 

Tvoření 

Galerie 

ŠOTEK 

                  ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PROSEČ 

                                                         ZÁŘÍ 2021 

 

 

Uvnitř najdete: 

1Pozdrav z redakce 

Poprvé v první třídě 

GO program 

OVOV 

Závod lesní krajinou 

Svatý Václav 

 

 

 

 

Nepřehlédněte: 

Rozhovor 

(Ne)zájezd do VČD 

Léto a září v MŠ 

Družina 

Podzimní galerie 

Nepřehlédněte 

ŠOTEK 



POZDRAV Z REDAKCE 

Naši milí čtenáři, 

moc nás těší, že se s vámi po prázdninách opět setkáváme. Těšili jsme se na Vás a 

jsme připraveni Vám přinášet opět ty nejzajímavější informace z naší školy , z okolí 

i ze světa.  Budeme rádi, když si nás zase budete číst ,,pod lavicí“ - i když se to ne-

má. 

Máme velikou radost, že jsme po letech mohli provést změnu, po které jste volali a 

která je patrná na první pohled -  a sice vydávání časopisu v barevné verzi. Její tisk 

nám  byl umožněn díky štědrému sponzorskému daru, za který velice děkujeme. 

A tak nám i Vám všem  přejeme krásný, zajímavý a barevný rok! 

                                                                                                                vaše redakce 

V příštím čísle Vám doufejme přineseme i společnou fotografii celé redakce... 
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 Seznamte se s naší ,, staronovou“ redakcí:                                                                                             

Redaktoři:  

Simona Marková 6. A 

Lucie Zvolánková 6. A 

Matyáš Albrecht 7. A 

Adéla Stejskalová 7. B 

Nikola Edlmanová 8. A 

Michaela Kynclová 8. A 

Josef Sodomka 8. A - ilustrátor 

Šéfredaktor: Mgr. Jana Pavlovičová 

 

 

Pavel Vojtěch Pešata  8. B 

Tomáš Košnar 8. B 

Tomáš Schejbal 8. B 

Jaroslav Šlégr 8. B 

Matyáš Tobiáš 8. B 

Josef Halda  9. 

Miroslav Hrabovský  9- 

Ondřej Pešek 5.  -  zástupce za 1. stupeň 



                              PRVNÍ  DEN V PRVNÍ TŘÍDĚ       

  
Středa 1. září byla významným dnem pro 25 prvňáčků. Slavnostní chvíle jejich 
nástupu do školy  doprovázelo očekávání, nadšení, ale i slzičky. 
Kromě vedení školy prvňáčky přivítal proslovem i krásnou knížkou také pan 
starosta Jan Macháček.  
Poté je čekalo seznámení s třídní paní učitelkou Věrou Stoklasovou a paní asis-
tentkou Lucií Šibravovou, s kterými si vyzkoušely prvních pár minut ve školních 
lavicích. Slzičky zmizely, zůstaly úsměvy, které doufám, se jen tak nevytratí. 
  
                                                                                                

 

 

 

               

 

 

 

 

     

 

          

 

 

Mgr. Romana Pešková                                                                                          
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                                   GO PROGRAM 6. A, 6. B 

  
Na začátku září 6. - 9. 9. se zúčastnily nově vzniklé 6. třídy adaptačního pobytu v Tábo-
ře Barrandov.  
Žáci si postupně vyzkoušeli různé hry, kterými se 
učili vzájemné důvěře a spolupráci.  
Nechyběl ani večerní táborák, chytání raků a 
noční bojovky.   
V úterý třídy navštívily také paní psycholožka 
Mgr. Ivana Košňarová a metodik prevence 
PaedDr. Hana Mrkosová, které si připravily zají-
mavý program, ve kterém se žáci blíže seznamo-
vali a vybírali důležitá pravidla třídy.  
Na závěr si děti vyzkoušely případné krizové si-
tuace ve svých  třídách. 
                       
                                                                                                          Mgr. Andrea Boháčová 
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                                    OVOV - REPUBLIKOVÉ FINÁLE 

12. finále soutěže OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů - ,,žákovský deseti-
boj”) se uskutečnilo ve dnech 2. 9. - 4. 9. 2021 na stadionu VUT v Brně. V letošním roce 
neproběhly okresní a krajské postupové soutěže, takže do republikového finále se při-
hlásila družstva - která dokázala splnit podmínky pořadatelů - v družstvu byla účast 

závodníka narozeného roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 a 
zbytek týmu jakéhokoliv věku (družstvo tvoří 4 chlapci a 4 
dívky). Sestavování družstva bylo dosti složité - děti aktivně 
necvičili skoro 1,5 roku. Závody jako tradičně začaly slav-
nostním nástupem a kromě oficiálních hostů přišel závodní-
ky pozdravit i medailista z OH v Tokiu - šermíř Alexander 
Choupenitch. A jako tradičně byli přítomní účastníci olym-
pijských her, kteří působili také jako patroni a rádcové druž-
stev. Naším patronem byl Vladimír Vačkář (dráhový cyklis-
ta - mistr světa v tandemu).  

Za krásného počasí závodníci v pátek absolvovali první dis-
ciplíny - běh 60 m, skok 
daleký, shyby na šikmé la-
vičce, skoky přes švihadlo 
na 2 minuty a hod medi-

cinbalem. První den se nám nevydařil podle našich 
představ a družstvo bylo klasifikováno v polovině zá-
vodního pole. Druhý den jsme začali soutěžit ve vel-
kém stylu, všichni si udělali v prvních dvou soutěžích 
osobní rekordy (trojskok z místa a kliky) a i v dalších 
disciplínách výkony byly na výborné úrovni. Své posta-
vení ve výsledkovém žebříčku jsme si o pár míst vylep-
šili a nakonec bylo naše družstvo jako 38. ze 74 účast-
níků družstev z celé republiky (z družstev Pardubické-
ho kraje jsme byli druzí) a i umístění jednotlivců neby-
lo špatné. Reprezentovali nás - Radek Pešek, Andrea 
Lacmanová, Štěpán Hromádka, Nicole Sladkovská, 
Josef Zahradník, Julie Poslušná, Daniel Vanžura a An-
na Rejmanová. Všichni závodníci podali maximální 
výkony, které byli za dané situace schopny vydat, patří jím velký dík a pochvala. 

Věříme, že příští rok bude už pro sport příznivější a že proběhnou sportovní soutěže 

tak, jak by měly.                                                     Mgr. Jan Stodola, Mgr. Karla Nováková     
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              ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU 1. STUPEŇ 

V pátek 10. 9. se uskutečnil tradiční Závod lesní krajinou. Za krásného slunečného po-

časí mladší děti zvládly bezchybně hledání ukrytých razítek, starší po trase plnily úko-

ly. Na loukách za školou se nikdo neztratil, všichni zdárně závod dokončili a doběhli 

do cíle. Už teď se těšíme na příští ročník. 

 

     

                  ZÁVOD LESNÍ KRAJINOU 2. STUPEŇ 

 Krásné počasí druhého zářijového týdne nás opět vyzvalo ke sportování. Závod lesní 
krajinou jsme v letošním roce uspořádali již po 20.  
Závodníci rozděleni na cyklisty a běžce se sešli v pátek 10. 9. 2021 na startu na Pánově 
kopci. První do bojů zasáhli cyklisté, kteří absolvovali svoji tradiční trať mezi Prosečí – 
Budislaví a Posekancem. Letos se na startu sešli celkem 34 závodníci – 22 chlapců a 12 
dívek. Vítězem mezi chlapci se stal přesvědčivě Dominik Rejman (7.A) před Štěpánem 
Hromádkou (8.B) a Václavem Práškem (8.B).  
Mezi děvčaty zvítězila také přesvědčivě Aneta Šplíchalová před Marií Kőlblovou a Na-
tálií Džbánkovou (všechny ze 6.A). 
Pak se již na trať vydali běžci. Celkem 71 závodníků rozdělených podle ročníků uběhlo 
středně náročnou trať v lese za Pánovým kopcem. 

 



Zde jsou vítězové: 
6. ročník – Filip Jeřábek a Týna Sponnerová 

7. ročník – Filip Jelínek a Anna Kovářová 

8. ročník – David Lacman a Andrea Lacmanová 

9. ročník – Kryštof Klíma a Nela Prokopová  

Absolutním vítězem se stal Kryštof Klíma časem 9:13. 

Mezi děvčaty byla celkově nejlepší Andrea Lacmanová 10:42. 

Dík patří všem závodníkům za kázeň při závodech a rozhodčím na trati za hladký prů-
běh této pořadatelsky náročné akce.                                                    Mgr. Jan Stodola 
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V loňském roce jsme Vám přinášeli rozhovory s  novými vyučujícími.  Ve stejné rubrice chceme pokračovat i 

letos. Nejdříve naši redaktoři vyzpovídali p. učitele Vladimíra Ročka. 

 
Z jakého důvodu jste se rozhodl stát učitelem? 

Lákala mě práce s dětmi a chtěl jsem zkusit něco nového. Jsem rád, že jsem se takto rozho-
dl. 

Který předmět Vás nejvíce baví učit a proč? 

Žádný předmět pro mě není nejoblíbenější. Líbí se mi, že učím více předmětů, protože je 
to různorodé a každý předmět má svoje specifika, která mě baví. 

Co si myslíte o on-line výuce? 

On-line výuka mi moc nevyhovuje. Chybí mi osobní kontakt s žáky. Také se hůře vysvětlu-
je nové učivo a hůře se ověřuje, zda žáci vše správně pochopili a dobře se to naučili. 

Co se Vám na naší škole líbí? 

Líbí se mi učitelský kolektiv, atmosféra a okolní příroda, kterou si užívám vždy, když jedu 
do školy. Také žáci na této škole jsou moc fajn a rád zde učím. 

Je něco,  čím Vás žáci, které učíte, překvapují? 

Někteří mě překvapují svojí bezprostředností, originalitou a bystrostí. Každý žák mě doká-
že překvapit něčím jiným. 

Kolik Vám je let? 

Je mi 39 let. 

Máte rodinu? 

Ano, mám manželku, která je také učitelka. Spolu máme dceru a syna. 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Chroustovic, kde jsem vyrůstal a chodil do školy, a nyní bydlím se svojí rodi-
nou v Bítovánkách. 

Jaké předměty učíte? 

Učím fyziku a pracovní činnosti na druhém stupni. 

Děkujeme za rozhovor.                                                   Tomáš Schejbal,  Jaroslav Šlégr 
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                                      (NE) ZÁJEZD DO VČD 

 

   V úterý 21. září jsme se měli zúčastnit abonentního představení AUDIENCE U KRÁ-
LOVNY  ve Východočeském divadle v Pardubicích.  Na toto představení jsme se těšili celý 
rok,  několikrát bylo odloženo z důvodu karantény herců. 

A když konečně byli herci v pořádku a představení se mohlo uskutečnit, zase jsme spadli 
do karantény my. Přečtěte si tedy alespoň , o čem toto představení je: 

                                     

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 za-

chovávat v tajnosti – i před 

v l a s t n í m i  m a n ž e l y 

a  m a n ž e l k a m i . 

A i když Churchill říká, že 

„neexistuje tak závažný problém nebo tak hluboká krize, 

aby se nedaly vyřešit za dvacet minut“, Británií často otřá-

sají 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, při-

pravena pozdravit svého příštího premiéra.  

 

Jaroslav Šlégr, Adéla Třasáková 
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                                   PRÁZDNINY  V  MŠ 
 
Kdo by se netěšil na prázdniny?  

I když v mateřské škole prázdniny vlastně nej-
sou, přizpůsobujeme režim školky prázdninám. 
Provoz školky byl pouze v jedné třídě, protože 
některé děti trávily prázdniny se svými staršími 
sourozenci, rodiči či prarodiči a školku nena-
vštěvovaly.  
O prázdninách jsme hodně času trávili s dětmi 
hlavně venku v přírodě, na dětských hřištích 
nebo na zahradě MŠ. Tam jsme jezdili na ko-
lech, hráli fotbal 
a jiné míčové 
hry, za teplých 
dní jsme se mlži-

li a užívali jsme si spousty legrace. 
Zároveň v naší školce probíhal velký úklid všech prostor 
i dezinfekce hraček a také příprava na nastávající školní 
rok. 
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                                    A JE TU ZÁŘÍ... 

Nový školní rok  bude celý věnován projektu “Rok stromů”, který tak navazuje na loňský 
projekt “Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?”  
Září je ve školce tradičně adaptační období. Nové děti nejprve 
poznávají nové kamarády a paní učitelky a poté jsou seznáme-
ni s prostředím MŠ a režimem školky. Děti se vydávají na oblí-
benou výpravu po školce, kdy navštíví i prostory, kam běžně 
nemohou, jako např. sborovna, ředitelna, kuchyň, sklady nebo 
dokonce i sklep. 
Každý týden na děti čeká nějaké aktuální téma. V září jsme se 
věnovali těmto tématům: Ve školce jsme kamarádi, Moje koře-
ny - kam patřím, Co vyprávěl starý dub, Strom jako dům, nebo 
Podzim ťuká na dveře. Dětem jsou v dopoledních hodinách 
nabízeny různé činnosti, kde procvičují komunikaci, matema-
tické představy, předčtenářskou gramotnost, pozornost a mno-
hé další. Děti cvičí a věnují se výtvarným činnostem. Poté ob-
vykle vyrazí ven na procházku po Proseči, nebo chodí na lou-
ku, do remízku či lesíka. Po obědě se děti zachumlají do postý-

lek a odpočívají, poslouchají pohádku nebo spí. No a po odpočinku a svačince si děti hrají 
nebo dodělavají činnosti z dopoledne a těší se domů. 

Mimo běžné každodenní činnosti jsme tento měsíc navštívili Záchrannou stanici Pasíč-
ka, vyrazili jsme na výpravu za veverkou Čiperkou a hledali jsme v okolí školky duby a 
už se těšíme na další společná dobrodružství. 
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                              ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 V letošním školním roce jsme ve družině přivítali dvacet jedna prvňáčků. Společně 
s devíti třeťáky tvoří jedno oddělení. Do druhého oddělení jsou zařazeni žáci druhého a 
čtvrtého ročníku. Při rozdělování dětí do oddělení jsme postupovaly tak, že jsme se, na 
doporučení Ministerstva zdravotnictví, snažily zajistit homogenní skupinu a přitom 
udržet kapacitu na jedno oddělení, která je 30 žáků. Podle těchto kritérií nám vznikla 
dvě oddělení. S lítostí musíme říci, že využít další možnost a to je zařazení sourozenců 
do stejné skupinky,  v současné době není vždy možné. 
Děti mají ale na výběr mnoho pestrých činností, takže jim to určitě ani nevadí. 
 

I. oddělení 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      II. oddělení 
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 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ    

Při některých činnostech rozšiřujeme a upevňuje-
me poznatky získané během vyučování. 

 
A …. a 

A je jako Anička, 

Co má ráda jablíčka. 

A je žebřík u jabloně, 

Anička si leze pro ně. 

Á … á 

Agátu dnes v krku bolí, 

proto nesmí jít do školy. 

U lékaře řekne: „ Á!“ 

V posteli se léčit má. 

 

Tvary 

Nakreslíme domeček, 

 základem je čtvereček. 

Potřebujem taky střechu, 

déšť by nám dělal neplechu. 

Trojúhelník špičatý,  

jen počítej: raz, dva, tři. 

Dveře to je obdélník, 

fíha, ty jsi kouzelník. 

A nakonec kolečko, jako žluté sluníčko. 
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                                            SVATÝ VÁCLAV 

 

28. září slavíme státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce české země 
- svatého Václava. Ke svatému Václavovi se náš národ obrací s prosbami o 
přímluvu, neboť byl moudrým a laskavým panovníkem naší země. Žil svůj život 

ve víře v Ježíše a snažil se zlo přemáhat dob-
rem. 
Václav se narodil kolem roku 907 jako syn 

českého knížete Vratislava z rodu Přemys-

lovců. Byl vychováván svojí babičkou Lud-

milou v křesťanském duchu.  

Křesťanství však nebylo tehdy v české zemi 

ještě příliš zakořeněno. Václavova matka 

Drahomíra s nelibostí nesla, že Václava vy-

chovává v křesťanské víře babička. Sama 

byla sice též křesťanka, ale chtěla mít vliv v 

zemi a nechtěla, aby jej měla její tchýně. 

Zpočátku však proti svému muži ani Ludmi-

le nic nezmohla. 

Když bylo Václavovi kolem patnácti let, zemřel mu otec. Václav byl jeho právo-

platným nástupcem, ale protože ještě nebyl plno-

letý, ujala se vlády Drahomíra. Začala vyhánět 

kněze, kteří se v zemi usadili se svolením jejího 

muže, a nechala bořit nově vybudované kostely. 

Chtěla mít v zemi vliv a bála se, že ji její tchýně 

Ludmila může o moc připravit. Kvůli své politice 

se proto s Ludmilou dostávala do stále větších 

sporů a nakonec ji nechala zavraždit najatými vra-

hy. Když však Ludmilu pochovali, Drahomíra 

svých činů litovala a nad Ludmiliným hrobem da-

la brzy po její smrti vystavět kostel. 

Když Václav dospěl a dosedl na knížecí stolec 

sám, podezříval Drahomíru z toho, že chystá úkla-

dy také proti němu, a vyhnal ji. Mladý kníže přive-

dl do země kněze a obnovil zničené kostely. Svým 

vlastním příkladem trpělivě přiváděl lidi k Bohu a 

lidé ho ctili. Byl velmi mírný, zbožný a spravedli-

vý. Vykupoval otroky z otroctví, protože chtěl, aby žili svobodně. Nechtěl, aby 

byli lidé popravováni, a snažil se tomu zabraňovat. Staral se o vdovy a sirotky. 

Nakonec se smířil i se svojí matkou a přivedl ji zpátky ke dvoru. 

Možná však právě jeho mírnost mu byla osudná. Jeho bratr Boleslav totiž mezi-

tím spřádal plány, jak uchvátit moc v Čechách pro sebe. 27. září 929 pozval Vác-

lava k sobě na návštěvu u příležitosti slavné mše na památku svatých Kosmy a 

Damiána, kterým byl zasvěcen chrám ve Staré Boleslavi. Dobře věděl, že zbož-

ný Václav takové pozvání neodmítne. Ačkoli byl Václav patrně varován, zůstal 

na hostině u svého bratra i přes noc. V pondělí 28. září byl napaden bratrem a 

jeho ozbrojenci, právě když šel do kostela na ranní bohoslužbu. Před chrámový-

mi dveřmi byl ubit k smrti. Lid Václava oplakával a nikdy na něj nezapomněl. 

Na jeho hrobě se stalo mnoho zázraků. Nakonec i Boleslav vyjádřil svému bra-

trovi posmrtně úctu a přenesl jeho ostatky na Pražský hrad, kde nechal Václava 

pohřbít. Jeho nynější hrob v chrámu sv. Víta v Praze je dodnes hojně navštěvo-

ván.                                                                      Josef Halda, Miroslav Hrabovský 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 
 

 



NADPIS 

Sem př ijde text č lá nku. 

 

Š 

O 

T 

E 

K 

                      GALERIE V  PODZIMNÍCH BARVÁCH 

 
 

 

 

 



                      NEPŘEHLÉDNĚTE: 

                                                                                                                

 

 

 

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  

T 

E 

O 

Š 

K 


