V šestém ročníku jsme probírali pověsti. Také jsme si vyzkoušeli pověst
napsat. Vy si můžete přečíst ukázku od
Niny Sodomkové.

Jedno utkání jsme prohráli 8 : 7 po prodloužení, když vítězný bod zaznamenal
soupeř 7 sekund před koncem. Reprezentovali nás Filip Sejkora, Jaromír Pytlík,
Jakub Šimon, Jakub Dostál, Adam Sodomka, Luboš Doubravský, Pavel Soukal, Tomáš Vích a Jakub Hledík. Díky za
předvedené výkony.
Mgr. Jan Stodola

doby je jejich rod prokletý, a pes je zabíjel
tak, že je zakousl, ukousl jim hlavu anebo
je alespoň vystrašil až k smrti...“ Cizinec
dopil, odložil sklenici a řekl: „Já vím, jsem
Karel
Popr.“ „Ooo, ale když to víte, proč
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tam chcete jít? Čeká vás jistá smrt!“ KaProseč hostinec 1845 10. 7.
rel popošel ke dveřím a řekl: „Nehodlám
„Dobrý den, pane, co si dáte?“ pravil umřít, chci zjistit, kdo vraždí můj rod.“
hostinský. „Pivo, prosím.“ Hostinský Hostinský k němu došel: „Ale pane, není
podá pánu pivo a ptá se dál „Co tady po- to snad jasné, vraždí ten pes!“ „Je to jen
hledáváte, pane?“ „Jedu do sídla Popro- zvíře, pane hostinský, sám přemýšlet
vých.“ „Cože!? Pane, vy snad nevíte, co nemůže, určitě je za tím člověk. To mi
se o nich povídá? Prý tam bydlelo jedno věřte.“ Otevřel dveře a odešel. Hostinský
děvče, které si mělo vzít nějakého lorda s otevřenou pusou se za mladíkem ještě
či co, prostě politický sňatek. Jenže ona chvíli díval...
ho nechtěla, a tak mu utekla, on ji ale dohonil, jenže ta dívka ho proklela. Potom
se potopila do bažin, ke kterým doběhla... Celou pověst si můžete přečíst v časopisu ŠoToho lorda pak zabil černý pes s červe- tek.
nýma očima, rozsápal ho na cucky. Od té

Všechna kompletní čísla školního časopisu ŠOTEK jsou ke stažení na internetové adrese www.zsprosec.cz

Základní škola a mateřská škola Proseč informuje - www.zsprosec.cz, www.msprosec.cz
BESEDA S PAVLEM DOLEŽALEM O SLEDGE HOKEJI

Ve čtvrtek 2. 3. a v pátek 3. 3. se uskutečnily pro žáky naší školy besedy s panem Pavlem Doležalem. Obě se konaly v
přednáškovém sále Ergotepu a organizátorem a zároveň moderátorem celé akce
byl ředitel Ergotep CSR Institut o. p. s,
pan Jan Pospíchal. Téma besedy bylo
velmi lákavé: Mistrovství světa skupiny
Pavlovy hokejové dresy a vzít si do ruky
„B“ ve sledge hokeji v Japonsku.
jeho upravenou hokejku. Pan Jan Pospíchal vyprávění Pavla Doležala doplňoval,
kladl i různé navozující otázky směřované
k Pavlovi i k žákům, a tak se žáci brzy
osmělili a sami vymýšleli různé zajímavé
dotazy. Vypravování bylo doplněno popisem a ukázkou fotografií a také záznamem zápasů z mistrovství světa. Video
nám umožnilo přenést se na vítězný zápas našeho reprezentačního týmu sledge
hokejistů, vidět v akci i samotného Pavla
Děti zpočátku vyslechly příběhy obou a chvíli se radovat ze „zlatých gólů“.
aktérů vyprávějících o tom, jakým způsoPo návratu do školy žáci i učitelé hodbem se z plného zdraví a aktivního spornotili besedu jako velice zajímavou a přítovního života stali v okamžiku vozíčkáři.
nosnou. Často zazněl obdiv, ale i údiv
Jen díky své silné vůli tuto velmi těžkou
nad tím, že „to nevzdal“.
životní zkoušku oba překonali a vedou plDíky ochotě pana Jana Pospíchala
nohodnotný život.
všichni žáci i učitelé naší školy obdrží
Pavel Doležal vypravoval hlavně o své
ještě fotografii Pavla Doležala, mistra
cestě ke sledge hokeji, o hokejové výstroji,
světa skupiny „B“ ve sledge hokeji, s jeho
cestě do Japonska i průběhu mistrovství
vlastnoručním podpisem.
světa. Žáci Pavlovo vyprávění sledovali
Panu Janu Pospíchalovi, panu Pavlu
velmi pozorně. Nezapomenutelné bylo
Doležalovi
a společnosti Ergotep CSR
si zblízka prohlédnout a potěžkat zlatou
Institut
patří
za uspořádání této akce
medaili z mistrovství světa, sáhnout si na
velký
dík.
sportovní pomůcky, které umožňují poMgr. Jarmila Michálková
stiženým hrát sledge hokej, „omakat si“
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Beseda očima žáků 5. ročníku:
Ve čtvrtek 2. 3. jsme navštívili Ergotep.
V Ergotepu jsme slyšeli přednášku Pavla
Doležala o sledge hokeji. Pavel Doležal
ze dne na den ochrnul. Ještě předtím hrál
fotbal. I když ochrnul, tak to nevzdal a
vyhledal si na internetu sledge hokej. Pavel začal hrát hokej a byl v tom tak dobrý,
že jel na MS v Japonsku a tam vyhrál zlatou medaili. Přednáška se mi moc líbila.
Natálka Fridrichová
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