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1. Slovo úvodem

2. Charakteristika školy - organizace

Přicházíme s druhým ročníkem nové formy výroční zprávy. Nová podoba se
v loňském roce osvědčila, tedy pokračujeme. Ve výroční zprávě vás chceme seznámit
s průběhem školního roku 2005–2006 a přiblížit vám život naší školy, žáků a zaměstnanců školy. Letos naši práci rozšiřujeme o některé aktuální kapitoly.
Na základě rozborů výstupů ze vzdělávání je možno říci, že i letošní rok byl
úspěšný. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v přijímacích řízeních. Průběžné
testování žáků v jednotlivých ročnících (celorepublikovými testy) ukazuje, že
vzdělávání probíhá na dobré úrovni. Účast našich žáků v soutěžích a jejich
umísťování na předních místech bylo v letošním roce kvalitativně lepší.
Podařilo se nám zkvalitnit podmínky pro výuku hudební výchovy otevřením
odborné učebny hudební výchovy, která slouží též jako multimediální. Součástí
učebny je dataprojektor. Od letošního roku mohou naši žáci využívat již třetí dataprojektor (uč. fyzika – chemie, informatika a hudební výchova).
Škola byla úspěšná v grantovém řízení. I v tomto školním roce jsme podali čtyři
žádosti o granty. Byli jsme úspěšní ve třech a celková finanční bilance je téměř
600 000,– Kč.
V rozpočtovém řízení města jsme získali prostředky na výměnu radiátorů a na
termohlavice. Škola svoji aktivitou přispěla k rozšíření bazénu o saunu. Celý školní
rok pracoval pedagogický tým na tvorbě školního vzdělávacího plánu, který byl
s koncem roku úspěšně dokončen.
V závěru školního roku byly položeny myšlenkové základy pro již třetí vydání
školního kalendáře, tentokráte s názvem ,,Co nového na ZŠ“ a začala příprava na
školní ples.
Celospolečenským jevem je ubývání žáků ze základních škol. V současnosti
odcházejí velmi silné ročníky, na jejich místo přichází mnohem méně žáků.
Pedagogický sbor je stabilizovaný a výuka byla ve většině případů zajišťována
aprobovaně. Doufám, že po přečtení dalšího ročníku výroční zprávy získáte
představu co se ve škole děje, tomu, kdo chce nasát atmosféru školy, doporučuji
ještě sledovat naše www stránky, zajistit si naše poslední CD školy (Virtuální škola)
a v říjnu nový kalendář.
Děkuji všem za spolupráci na nové formě dalšího ročníku Výroční zprávy, hlavně
pak Mgr. Janě Knápkové za redaktorskou činnost.
Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy
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Základní údaje
název: Základní škola, Dobrovského 630, Lanškroun
ředitel školy: Mgr. Oldřich Strnad
zástupce ředitele: Mgr. Dana Krátká
zřizovatel: MěÚ, Lanškroun
sídlo organizace: Dobrovského 630, Lanškroun
IČO: 00 854 379
právní forma: příspěvková organizace
hlavní nápň činnosti: vzdělání a výchova žáků

Charakteristika a organizace
Základní škola poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou
výchovu.
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol.
V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům – německému a anglickému.
Třídy školy se naplňují zpravidla do počtu 30 žáků.
Na 2. stupni organizuje škola lyžařské, cyklistické a vodácké kurzy, plavecký
výcvik žáků. Dále pořádá školní výlety, exkurze a akce související s výchovně
vzdělávací činností školy.
Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny.
Škola má dvě budovy. V historické části je 2. stupeň a část 1. stupně. Ve druhé
budově jsou 1.–3. třídy, tři oddělení školní družiny a rekondiční bazén. Součástí školy
je provoz bazénu, hříště školy a rozsáhlá zeleň.
V areálu školy se ještě nachází areál školní družinky, pěstitelských prací a školní
dílny. Kromě toho máme odborné učebny FY–CH, PŘ, počítačovou učebnu
a knihovnu s 2000 svazky, určenou jak pro žáky tak i učitele. Byla vybudována
multimediální učebna.
Budujeme učebnu výtvarné výchovy. To vše vytváří velmi kvalitní podmínky pro
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dobrou výchovu a vzdělávání žáků.
Ve škole pracují zájmové útvary keramika , biologické praktikum, šachový oddíl.
Na škole je vydáván časopis Mix. Na jeho tvorbě se podílejí žáci i pedagogičtí
pracovníci. Časopis úspěšně vychází již sedmým rokem.
Při škole je ustaveno občanské sdružení SRPDŠ.

Rozvoj školy
Byli jsme úspěšní v podávání grantů p.uč.Resler – Laboratorní a praktické
práce ve fyzice a chemii, pí uč. Krátká – Botanika chráněného krajinného území

Údaje o mimoškolních aktivitách
I v tomto školním roce spolupracovala škola ve městě se základními a středními
školami (výměna zkušeností, soutěže apod.), s DDM, Kulturním centrem, měla podporu zřizovatele Města Lanškrouna a některých místních organizací a firem. Také
jejich zásluhou vycházel školní časopis Mix (TG tisk). Vážíme si spolupráce s Pedagogickým centrem v Pardubicích, s nakladatelstvím Nová škola, odborem školství
MU Lanškroun. Škola již 10. rokem spolupracuje se školou v Dzierzoniowě.
Škola uspořádala nebo se zúčastnila velkého množství různých soutěží a akcí,
které jsou uvedeny dále.

Finanční prostředky na DVPP
Účelové prostředky v rámci krajské dotace na DVPP byly rovnoměrně vyčerpány
mezi vychovateli a pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.
Mimorozpočtová dotace na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání byla
vyčerpána v rámci projektu PI – informační gramotnost ve vzdělávací úrovni „Z“
(základní) a „P“.

Kontroly provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekční kontrola.
Mgr. Oldřich Strnad
ředitel školy
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3. Rada školy
Při ZŠ byla ustavena Rada školy ve složení:
Ing. Ladislav Verner
Mgr. Zdeněk Faltejsek
Mgr. Jiří Krištof
Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků
a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci
dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává
ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí
svého předsedu.
Školská rada:
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c)schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
a navrhuje jejich změny
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy.
O schválení dokumentů uvedených v odstavci „Školská rada“ písm. b) až d)
rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud
školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému
projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednávání se zúčastňuje zřizovatel.
Pro Základní školu Lanškroun, Dobrovského 630, stanovila Rada města
Lanškrouna počet členů školní rady na 3.
Třetinu (tj. 1 člena) volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Volby proběhly 3. 11. 2005
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4. Přehled učebních plánů 2005/2006
Učební plán – I. stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Matematika
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvraná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Dramatická výchova
Volitelné předměty
Práce na počítači

1. roč.

2. roč.

4. roč.

5. roč.

7
2
5
1
2
2
1

8
2
5
1
1
2
1

3. roč.

10
3
5
1
1
2
1

8
3
2
5
1
1
2
2
1

7
3
2
5
1
1
2
2
2
-

-

-

-

-

1

Učební plán – II. stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Matematika
Občanská výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Předměty volitelné
Pěstitel. vých. / prac. činnosti
Technická výchova
Vedení domácnosti
Rozšiřující liter. výchova
Blok
Sportovní
Základy práce s počítačem
Jazyk NJ
Přírodovědné praktikum CH
Celkem vol. předměty
CELKEM:
Nepovinné předměty:
Sportovní rehabilitace
Nepovinné předměty:
Náboženství
Technická pr. a elektrotechnika
Online bruslení
Biologická praktika
Keramika
Sport a pohybové aktivity
Taneční oddíl Hlásek
Sebeobrana
Sborový zpěv Hlásek
Vaření
Sport – šachy
Práce s internetem
Francouzština

Nová učebna hudební výchovy
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6. roč.
4
3
1
1
2
0
1
4
2
1
3
1
2
25
1

Poznámka

1
2

4
28

Zájmové útvary:
Technická praktika a elektrotechnika

Online bruslení

Keramika

Sport a pohybové
aktivity

Taneční oddíl Hlásek

Sebeobrana

Sborový zpěv Hlásek

Vaření

Sport – šachy

Práce s internetem

Aerobic

Francouzština

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Matematika
Občanská výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Předměty volitelné
Pěstitelská výchova
Technická výchova
Vedení domácnosti
Rozšiřující liter. výchova
Sport a pohyb. aktivity – volejbal
Základy práce s počítačem
Psaní strojem
Přírodovědné praktikum CH
Celkem vol. předměty
CELKEM:
Nepovinné předměty:
Sportovní rehabilitace
Konverzace AJ
Konverzace NJ
Nepovinné předměty:
Náboženství
Biologická praktika

7. roč.
4
3
2
2
1
0
1
4
2
1
2
1
2
25
1
1A
1A
0
0
2B
1B

7. roč. volejbal
4
3
2
2
1
0
1
4
2
1
2
1
2
25
0
0
0
0
2
2B
1B

4
29

4
29

Poznámka

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Matematika
Občanská výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Předměty volitelné
Pěstitelská výchova
Technická výchova
Vedení domácnosti
Rozšiřující liter. výchova
Sport a pohyb.aktivity – volejbal
Základy práce s počítačem
Psaní strojem
Přírodovědné praktikum CH
Celkem vol. předměty
CELKEM:

1
0
0
Zájmové útvary:
Technická praktika elektrotechnika
Keramika
Taneční oddíl Hlásek
Sborový zpěv Hlásek
Sport–šachy

Nepovinné předměty:
Náboženství
Biologická praktika
Sportovní rehabilitace

8. roč. volejbal
4
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1
1
29
0
0

0
0
1A
1A

0
1 + 1*
1A
1A

2
31

0
31

Zájmové útvary:
Technická praktika elektrotechnika
Keramika
Sborový zpěv Hlásek
Sport – šachy

Online bruslení
Sport a pohybové
aktivity
Sebeobrana
Vaření
Práce s internetem
Francouzština
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8. roč.
4
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1
1
29
1
0
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Poznámka

kurzy –Tp,Vd

* nepovinná

Online bruslení
Sport a pohybové
aktivity
Vaření
Práce s internetem
Francouzština

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Matematika
Občanská výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Předměty volitelné
Pěstitelská výchova
Technická výchova
Vedení domácnosti
Rozšiřující liter. výchova
Sport a pohyb.aktivity – volejbal
Základy práce s počítačem
Psaní strojem
Praktika z ekologie
Informatika
Konverzace NJ
Konverzace AJ
Základy NJ
Přírodovědné praktikum CH
Celkem vol. předměty
CELKEM:

9. roč.
4
3
2
1
1
2
2
4
2
2
2
1
1
27
1
0
0
1
0
1A
1A
0
1B
1B
1B
1B + 1*
0
4
31

9. roč. volejbal
4
3
2
1
1
2
2
4
2
2
2
1
1
27
0
0
1
1
1+1*
1A
1A
0
1B
1B
1B
1B + 1*
0
4
31

Nepovinné předměty:
Náboženství
Biologická praktika

Zájmové útvary:
Technická praktika a elektrotechnika
Keramika

sportovní rehabilitace

Sborový zpěv Hlásek
Sborový spěv Hlásek
Aerobic
Plavání

5. Aprobovanost výuky 2005/2006

Poznámka

I. stupeň – 89,9% aprobovaně
ŠD – 100% aprobovaně
II. stupeň

kurzy – Tp,Vd

* nepovinné

Online bruslení
Sport a pohybové
aktivity
Sebeobrana
Vaření
Práce s internetem
Francouzština

předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Občanská výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Technická výchova
Pracovní činnosti
Pěstitelské práce
Vedení domácnosti
Rodinná výchova
Psaní strojem
Zákl. práce s počítačem
Biologická praktika
Sport. a pohybové aktivity
Tělesná vých. – rehabilitace

počet hodin/týden
36
34
11
14
16
12
32
12
12
8
8
12
32
1
4
6
1
15
3
10
4
12
3

aprobovanost
100%
29,4%
100%
100%
75%
83,3%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
neaprobovaně
neaprobovaně
27%
33%
neaprobovaně
100%
100%
100%

Aprobovanost: 77,7%
U hlavních výukových předmětů je aprobovanost 100%, výuka AJ je zajištěna
aprobovanou učitelkou a vyučujícími s rekvalifikací.
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 88%
zpracovala zástup. ředitele Mgr. Dana Krátká
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6. Údaje o pracovnících a žácích školy
Třída
1
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
celkem:

hoši
9
10
9
12
8
10
9
5
9
81

dívky
19
8
8
5
10
7
10
15
13
95

celkem
28
18
17
17
18
17
19
20
22
176

třídní učitel
Mgr. Petra Minářová
Mgr. Miroslava Jirásková
Mgr. Martina Beranová
Mgr. Zdeňka Štorková
Mgr. Jana Hejkrlíková
Mgr. Lenka Pilná
Mgr. Radka Koudelková
Mgr. Lada Kuběnková
pí uč. Marcela Málková

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem:
celkem:

15
13
14
14
14
18
7
12
107
188

11
13
13
11
15
4
18
10
95
190

26
26
27
25
29
22
25
22
202
378

Mgr. Ivona Vyoralová
BcA. Iva Vraná
Mgr. Lucie Dolečková
Mgr. Vladimír Cacek
Mgr. Pavlína Šemberová
Mgr. Jiří Krištof
Mgr. Pavel Resler
Bc. Petr Grosmann

Netřídní učitelé:
pí uč. Alena Frieserová
Mgr. Eva Langhamerová
Mgr. Jaroslava Urbanová
Mgr. Jana Špringerová
Mgr. Jana Knápková
Mgr. Daniela Krátká
výchov. poradkyně: Mgr. Jitka Stránská
ředitel: Mgr. Oldřich Strnad
zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Krátká
ved. vychovatelka: pí vych. Mirka Kočová
vychovatelky: pí Dana Zedníčková a pí Ilona Matějková
Počet pedag. pracovníků: 30
I. stupeň – 9
II. stupeň – 17
vychovatelek – 3
plavec. instruktorů – 1

Počet provozních zaměstnanců: 6
Školník: p. Přemysl Václahovský
Bazén: p. Jindřich Helekal
Uklizečky: pí Marie Holásková, Bohuslava Mannelová,
Marie Franková, Marcela Hošková
Ekonomka: pí Štěpánka Králová

zpracovala zástup. ředitele Mgr. Dana Krátká
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Vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Tvorba školního vzdělávacího programu
Seminář k Národnímu projektu koordinátor – p. Strnad
Národní projekt koordinátor – pí Vyoralová
Praxe a profesionální nástroje při tvorbě ŠVP – pí zást. Krátká, p. Strnad,
p. Koudelková, pí Vyoralová, p. Resler
2. Realizace státní informační politiky ve vzdělávání
SIPVZ – úroveň „Z“: sl. Špringerová, sl. Urbanová
SIPVZ – úroveň „P0“: sl. Špringerová, sl. Urbanová, pí Zedníčková,
sl. Beranová, pí Hejkrlíková, pí Štorková, pí Koudelková,
pí Málková, pí Pilná
SIPVZ – úroveň „P1S“: p. Strnad, p. Resler, pí zást. Krátká, pí Stránská,
pí Šemberová
SIPVZ – úroveň „P1“ dig. foto p. Cacek, p. Grossmann, p. Resler,
p. Strnad, sl. Vraná, pí Dolečková
3. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů
Metodický seminář „Kouření a já“ – pí Frieserová
Seminář protidrogových koordinátorů – sl. Vraná
Školení koordinátorů k projektu Paragraf 11/55 – pí Šemberová
Exkurze do pardubického nápravného zařízení – pí zást. Krátká, pí Stránská
4. Didaktika, metody, aktivní a projektové vyučování
Matematika plná her – pí Kuběnková
Jak učit matematiku ve věku 11–15 let – pí Reslerová, p. Krištof
Rozvoj kompetencí v literatuře a slohu – pí zást. Krátká, pí Stránská
Ekoškola – pí Krátká
SCHOLA NOVA – p. Strnad, p. Resler
Projekty v matematice – p. Krištof
S češtinou do světa – sl. Urbanová
Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin – pí Zedníčková,
pí Kočová
5. Cizí jazyky
Od čtení k psaní v AJ – sl. Urbanová
6. Výpočetní technika
Školení PC Optim Access – p. Krištof
7. Problematika výchovného poradenství
Individuální vzdělávací plány – pí Stránská
Setkání vých.poradců v České Třebové, přehlídka škol – pí Stránská
Seminář výchovných poradců v Ústí nad Orlicí (celkem 3x) – pí Stránská
8. Osobnostní a sociální pedagogika
Vztah žáka a učitele – celý pedagogický sbor
Kurz GO – pí Dolečková, sl. Vraná
9. Řízení školy
Vedení školní matriky v programu Bakalář – pí zást. Krátká, p. Krištof
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7. Záměry školy a plán práce

Úloha školy v mezinárodní spolupráci – pí zást. Krátká, p. Strnad
Nové školské zákony – pí zást. Krátká, p. Strnad
Aktuální změny právních předpisů ve šk. praxi – pí Králová, p. Strnad
Evaluace ve škole – p. Strnad
11. Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.
Problematika BOZP v Tv – pí Krátká
Školení Hlídek mladých zdravotníků – pí Zedníčková
Školení vyhláška 50/78sb, paragraf 11 – p. Strnad, p. Resler

Zaměření školy – plán práce

zpracovala zástup. ředitele Mgr. Dana Krátká

Plán práce školy je rozdělen do tří částí:
A – výchovně vzdělávací činnost
B – zlepšení materiálně technických podmínek školy
C – provoz bazénu

A. výchovně vzdělávací činnost
Zaměřena na:
1. V jednotlivých předmětech vypracovat tématické plány na školní rok 2005/06.
Zaměřit se hlavně na názornou a přístupnou formu výuky i pro slabší žáky. Do
tématických plánů zapracovat, jak čelit společensky nebezpečným jevům (rasizmus,
xenofobie, návyk. látky). Zapracovat ochranu člověka za mimořádných událostí.
2. Prezentace jednotlivých předmětů v zapojení a přípravě žáků na olympiády a soutěže. Maximálně využívat technické vybavení školy.
Soutěže ve škol. roce 2005/06:
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
ČJ olympiáda
Soutěž mladých historiků
Tv soutěže
Volejbal dívky, chlapci
Klokan
Pythagoriáda
Konverzace AJ
Konverzace NJ
Recitační soutěž
Poznávání rostlin a živočichů
Učitelský sbor 2005
nahoře zleva: p. Šemberová, J. Krištof, I. Vraná, L. Dolečková, G. Reslerová,
P. Resler, A. Frieserová, M. Cacek
uprostřed: L. Kuběnková, M. Málková, P. Minářová, E. Langhamerová, L. Pilná,
I. Vyoralová, D. Zedníčková, M. Kočová
dole: p. ředitel O. Strnad, J. Hejkrlíková, Z. Štorková, M. Jirásková, J. Urbanová,
pí zástup. řed. D. Krátká, R. Koudelková, D. Krátká, M. Beranová, I. Matějková
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Mgr. Šestáková Gabriela
Mgr. Resler Pavel
Mgr. Krištof Jiří
Mgr. Krátká Daniela
Mgr. Šemberová Pavlína
Mgr. Vyoralová Ivona
Mgr. Krátká, Cacek
Mgr. Cacek Vladimír
Mgr. Krištof Jiří
Mgr. Krištof Jiří
Mgr. Urbanová Jaroslava
Mgr. Langhamerová Eva
Mgr. Šemberová Pavlína
Mgr. Krátká Daniela + vyuč. 4. a 5. tř.

Soutěže na 1. stupni
Vv
1. – 5. roč. téma dle DDM a jiné
Přírodovědné 3. – 5. roč. městské, okresní kolo
Tv
O starou kůži 4. roč vybíjená
Atletické přebory Rudoltice
Běh městem Lanškrouna
Hv
Pěvecká soutěž tříd o účast v okresním kole v Dzieronowe,

15

Polsko
Školní družina
Celoroční účast ve výtvarných soutěžích pořádaných DDM a Městskou knihovnou
Lanškroun
3. Ve školním roce 2005/06 věnovat zvýšenou pozornost grafické úpravě v sešitech
žáků a ostatních písemnostech (minimální kontrola 1x za 3 měsíce na II. stupni).
4. Vedoucí sbírek, přemětové komise – pracovní náplně.
Vedoucí sbírek, I. stupeň
kabinet I.st.
ŠD – pomůcky
školní potřeby
učebnice
Vedoucí sbírek, II. stupeň
Matematika
Český jazyk
Ž. knihovna
Cizí jazyk
Videotéka
Uč. knihovna
Občanská výchova
Dějepis, Zeměpis
Hudeb. výchova
Výtvarná výchova
Chemie
Fyzika, dílny
Rv, Pěs. v. + pozemek
Přírodopis
Tělesná výchova
Lyže + kola
Akvária
Tv první stupeň
Učebnice
sklad CO

Mgr. Lucie Kapounová
Mgr. Ivona Vyoralová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Eva Langhamerová
Marcela Málková
Mirka Kočová

5. Využití dataprojektorů – počítačová učebna, učebna fyziky, chemie a audiovizuální
učebna.
6. Péče o prospěchově slabší žáky v Čj, Ma: využít povinně volitelných předmětů,
individuální přístup.

pí uč.Pilná
pí vych. Matějková
pí uč. Štorková
pí uč. Málková

7. Integrace postižených žáků – vypracovat individuální plány.
8. Vypracovat plán činnosti školní knihovny na šk. rok 2005/06.
9. Zajistit organizaci dalšího ročníku atletických přeborů o „Pohár ZŠ Dobrovského“,
zajistit organizaci LVVZ, cyklistického a vodáckého kurzu. (pro 7.–9. roč.)

pí uč. Šestáková
pí uč. Stránská
pí.uč. Dolečková
sl. uč. Urbanová
pí.uč. Dolečková
pí.uč. Dolečková
pí uč. Stránská
pí uč. Vyoralová
pí.uč. Dolečková
pí uč. Vraná
p. uč. Krištof
p. uč. Resler
pí uč. Frieserová
pí uč. Krátká Daniela
p. uč. Cacek
p. uč. Cacek
pí uč. Knápková
pí uč. Beranová
pí uč. Šemberová
p. Václahovský

Předmětové komise:
1. Matematika
2. Přírodní vědy
3. Tělesná výchova
4. Praktická výchova
5. První stupeň (4.–5. roč.)

6. Estetická výchova
7. Společenské vědy
8. Jazyk český
9. Cizí jazyk
10. První stupeň (1.–3. roč.)
11. Školní družina

10. Zabezpečit organizaci školních vlastivědných zájezdů, exkurzí, vycházek v průběhu školního roku (nejpozději do 15. 6. 2006). Organizaci zajisťovat s ohledem na
ekonomické ukazatele školy.
11. V rámci třídnické práce a výchovy v jednotlivých předmětech se zaměřit:
– na úctu k dospělým – rodičům, starším lidem, učitelům
– vést žáky ke slušnosti, laskavosti, ohleduplnosti, všímavosti
– připravit s žáky vánoční a velikonoční výzdobu, 28. říjen, J.A. Komenský
– dbát na celkovou výzdobu tříd a školy
– pečovat o dobré vztahy, učitel – žák, učitel – rodič a mezi žáky
– pěstovat u žáků vztah ke své škole
12. Rozšířit dopisovatelskou základnu pro školní časopis.
13. Organizace zápisu žáků do 1. tř. a příprava „Štafety".
14. Zajistit pro žáky školy besedu na téma: drogy a AIDS, kouření, alkohol.
Hlavní důraz věnovat v hodinách občanské výchovy a rodinné výchovy.
15. Zajistit prázdninovou činnost ve školním bazénu.
16. Přihlásit školu do Tv soutěží
17. Ve školním roce 2005/06 navrhnout partnerské škole v Polsku (3. základní škola
v Dzierzoniowe) plán společných akcí (přátelské utkání ve vybíjení 5. tříd).

Mgr. Jiří Krištof
Mgr. Pavel Resler
Mgr. Daniela Krátká
Alena Frieserová
Marcela Málková

18. Konverzační soutěž Aj a Nj leden/únor 2006.
19. Dbát na čistotu a pořádek ve škole. Uskutečnit soutěž pořádku v měsíci listopadu
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a březnu.

12. Zajistit nové prostory pro školní archiv.

20. Pravidelná aktualizace www stránek školy.

C. Provoz bazénu

21. Dbát na maximální využití počítačové učebny.
22. Předmět Volba povolání zapracovat do tématických plánů předmětů Ov a Rv
v 8.a 9. roč.
23. Testování žáků SCIO 9. a 7. tř.
24. Organizace zájezdu na divadelní představení.

1. Instalace UV lampy.
2. Potrubí pro odpadní vodu.
3. Zajistit letní provoz.
4. Malování bazénu.
5. Výměna dveří v bazénu.
6. Údržba ohřevu teplé vody.

25. Zajistit besedu k volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků.
26. Výchovné a vzdělávací úspěchy školy prezentovat v městském, okresním tisku a
WWW stránky.

zpracoval ředitel školy Mgr. Oldřich Strnad
zástup. ředitele Mgr. Dana Krátká

27. Projekt „Přijímačky nanečisto“.
28. Zajištění počítačového kroužku – programování
29. Celoškolní jednodenní projekt „Napříč školou V.“
30. Připravit grant pro výuky v přírodopisné učebně
31. Spolupráce s DDM (kroužky v prostorách školy).
32. Podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro další vzdělávání.
Rovnoměrné čerpání z fondu pro vzdělávání.
Podporovat projekt P 1 – informační gramotnost škol. rok 2005/06.

8. Plán akcí

33. Zahájit práce na nové verzi CD školy: „Živá škola“.
Měsíc

akce

Srpen

Příprava nového školního roku
Pedagogická rada (1. část, 2. část)

Září

Koncert Citrónku Vítání nového školního roku písní
Výstava „Květiny, ovoce a zelenina“ (4.B, 5.A, B, ŠD)
Podzimní pohádka – pořad KC pro 1. a 2. tř.
Okresní kolo přespolního běhu jednotlivců – účast
Okresní kolo v přespolním běhu družstev dívek – účast
Memoriál M. Schejbala – účast
Exkurze do hvězdárny v Hradci Králové (5.A, B)
Návštěva městské knihovny – 2.A, B

Říjen

Exkurze Dlouhé stráně (8.A, B)
Beseda v městské knihovně s ilustrátorem Dudkem (2.A, B 3.A, B)

B. Zlepšení materielně technických podmínek školy
1. Soustavně pečovat o parkovou úpravu okolí školy.
2. Průběžně doplňovat jednotlivé sbírky dle požadavků správců.
3. Vybavení odborné učebny – šití.
4. Vybavení odborné učebny – kreslení.
5. Dokončit audiovizuální učebnu.
6. Malování – první poschodí.
7. Vybavit kroužek pro aerobik.
8. Realizace projektu – výtah pro hlavní budovu (granty).
9. Podporovat vizi nové sportovní haly (tělocvična).
10. Zabezpečit budovu kamerou (hlídání kol).
11. Vypracovat cenu pro výměně oken na hlavní budově.
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Říjen

Třídní schůzky
Běh do sjezdovky – účast
Přehlídka středních škol v České Třebové (9.A, B)
Strašidelný mlýn – pořad KC (3.A, B)
Slavnostní otevření audiovizuální učebny
Krajské kolo v přespolním běhu družstev dívek – účast
Filmové představení – ŠD

Listopad

Okrskový turnaj v halové kopané – účast
Volby do Rady školy
Okresní kolo družstev ve stolním tenisu – účast
Den školní družiny
Den otevřených dveří SZeŠ, SPŠ (9.A, B)
Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (9.A, B)
Výstava „Kruh a koule“ (2.A, B, 4.B, 5.A, B)
Ježčí den – projekt v 2.B
Ekovýchovný program Bodlinka (1.stupeň)
Sen noci svatojánské – divadelní představení (8.A, B, 9.A, B)
Jak Tonda léčil rohatou kozu – pořad KC pro 2. třídy
Filmové představení Karlík a továrna na čokoládu (1. stupeň)
Olympiáda z dějepisu – šk. kolo
Spaní ve škole (6. B)
Okresní kolo v šachu mladší žáci – účast
Filmové představení Slonisko a medvídek Pú (ŠD)
Návštěva městské knihovny (6.A, B)

Prosinec

Třídní schůzky
Beseda se sociální kurátorkou (7.A, B)
Výchovný program „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ (4.A, B, 5.A, B)
Limonádový Joe – divadelní představení v Šumperku (7.A, B)
Medvídek Ťupínek – pořad KC pro 1. třídu
Okresní kolo v šachu starší žáci – účast
Spaní ve škole (7.A)
Česko – polské lyžování
Okrskové kolo v ledním hokeji – účast
Okresní kolo v ledním hokeji – účast
Den školní družiny
Vánoční vystoupení dětí v „Pečovatelském domě a Penzionu“ (4.B)
Poselství křesťanských svátků (4.A, 5.A)
Exkurze do akvária v Hradci Králové a Třebechovic (2.A, B)
OČJ – školní kolo
Vánoční karneval – pořádá 9.A
Vánoční koncert Citrónku v kostele sv. Anny (I. a II. st.)
Vánoční exkurze do Prahy (9.A)
Projektový den „Naše škola“
Vánoční besídka pro rodiče (3.A)
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Leden

Den otevřených dveří
Okrskové kolo ve florbale – chlapci
Okresní konverzační soutěž z NJ
Školní kolo konverzační soutěže AJ
Ham, ham,velký hlad já mám – pořad KC pro 3. třídy
Filmové představení Madagaskar – ŠD
Lyžařský kurz (7.B)
Návštěva sauny – ŠD
Krajské kolo v šachu starší žáci účast

Únor

Krajské kolo v šachu mladší žáci – účast
Testování CERMAT
Zápis do 1. tříd
Okresní kolo konverzační soutěže AJ – účast
Pythagoriáda – školní kolo
Oblastní přehlídka dětského divadla – účast 3.A
Návštěva sauny – ŠD
Lyžařský kurz (7.A)
Filmové představení Můj auťák Brouk – ŠD
Okrskové kolo v hokeji – účast
Okresní kolo v hokeji – účast
OČJ – okresní kolo – účast
Okresní kolo dějepisné olympiády – účast
Návštěva sauny – ŠD

Březen

Školní kolo projekt Paragraf 11/55 (7.–9. tř.)
Návštěva muzea (7.A, B)
Karneval školní družiny
Ocenění reprezentantů města Lanškrouna
Návštěva sauny – školní družina
Recitační soutěž – II. st.
O Palečkovi – pořad KC pro 1. a 2. tř.
Finále ČR v šachu mladší žáci – účast
Okrskové kolo v basketbalu chlapců
Okresní kolo zeměpisné olympiády – účast
Projektový den (Moje záliby, koníčky a sbírky) – 2.B
Projekt DDM „Den Země“ – 1. část (6.A, B)
Návštěva sauny – ŠD
Matematický Klokan – školní kolo (4.–9. tř.)
Divadelní představení Poprask na laguně v Šumperku – (8.A, 9.A, B)
Divadelní představení Osvobozené divadlo (7.A, B, 8.A, B, 9.A, B)

Duben

Krajské kolo Přehlídka dětského divadla – účast 3.A
Divadelní představení Kašpárkovy čertoviny v Šumperku – (6.A, B)
Divad. předst. O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku v Olomouci – (4.A, B, 5.A, B)
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Duben

Návštěva sauny – ŠD
Pozor! Koza nekouří! – výchovný pořad pro I. st.
Jsem debil, mám vymaštěnej mozek! – výchovný pořad pro II. st.
Coca cola školní pohár – účast
Velikonoční projekt (4.B, 5.B)
Pěvecká soutěž (2.–6. třída)
Okresní kolo projekt Paragraf 11/55
Okresní kolo v hokejbale – účast chlapců 6.–7., 8.–9. tř.
Celoškolní projektový den „Ekologie trochu jinak“
Filmové představení – ŠD
Exkurze do hasičské zbrojnice (5.A, B)
Projekt DDM „Den Země“ – 2. část: Ekostezka (6.A, B)
Mc Donald cup – účast chlapců ze 4.–5. tř.
Jak se zachraňuje Země – pořad KC pro 4. tř.
Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze (2.A, B, 3.A, B)
Poznávání přírodnin – školní kolo
Běh ulicemi města Lanškrouna – účast
Okrskové kolo Malé kopané – účast

Květen

Okresní kolo Malé kopané – účast
Třídní schůzky
Přírodovědná exkurze – lanškrounské rybníky (6. A,B)
Pythagoriáda– okresní kolo
Coca cola školní pohár – účast
Okresní finále v atletickém čtyřboji mladších žáků – účast
Soutěž hlídek mladých zdravotníků – účast
Přespolní běh v Kypuši – účast
Poznávání rostlin a živočichů – okrskové kolo
Besídka ke Dni matek (3.A)
Den otevřených dveří ZUŠ (1. tř.)
Kurz 1. pomoci (8.A, B)
Bienále ZUŠ (4.B, 5.B)
Srovnávací testy ve volejbale
Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie (2.B, 5.A)
Cyklistický kurz (8.A, B)
Exkurze do Uhřínova – středisko experimentální archeologie (6.A, B)
Dopravní soutěž – okresní kolo
Okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin (I. a II. st.)
Bambiriáda v Chrudimi (3.A)
Soutěž Rychlé prsty – účast
Beseda v městské knihovně (4.A, B, 5.A, B)
Návštěva z Dzierzoniowa – turnaj ve vybíjené

Červen

Srovnávací testy ve volejbale – republikový turnaj
Atletické přebory v Rudolticích – účast

Červen

Teče, teče vodička koncert (1. a 2. tř.)
Den bez úrazů (4.A, B)
Družební pobyt v Serocku
Okrskové kolo ve vybíjené – dívky z 6. tříd
Okresní kolo ve vybíjené – dívky z 6. tříd
Závěrečné výstupy žáků z AJ
Přednáška „Mimořádné události, požární ochrana“ (5.–8. tř.)
Požární poplach
Fotbalový turnaj 5. tříd – účast
Promluvíme tancem (I. a II. st.)
Koncert Citrónku a šk. sboru
Štafeta
Spaní ve škole (4.B, 5.B, 7.A)
Filmové představení Účastníci zájezdu (9.A, B)

zpracovala zástup. ředitele Mgr. Dana Krátká

Vítězky Recitační soutěže: D. Andělová, V. Vápenková, S. Stupenová, A. Ficnarová
a L. Langerová
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na žáka
40,7
prospěl

Nj

Stupeň hodnocení prospěchu
omluvené
8 265
prospěl s vyzn.
54

Aj

Přehled prospěchu žáků školy za 1. pololetí školního roku
2005/06

Čj

Ve školním roce 2004/2005 měla škola 21 tříd a 443 žáků.
Ve školním roce 2005/2006 měla škola 17 tříd a 378 žáků.

třída žáků

Celkový průměrný prospěch
Zameškané hodiny

Souhrnná statistika tříd 1. pololetí

9. Přehledné údaje o výsledcích vzdělání
žáků - charakteristika jednotlivých tříd
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zpracoval Mgr. Jiří Krištof
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Stupeň hodnocení prospěchu
omluvené
13 488
prospěl s vyzn.
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třída žáků

Celkový průměrný prospěch
Zameškané hodiny

Souhrnná statistika tříd, 2. pololetí

Přehled prospěchu žáků 2. stupně za 2. pololetí školního roku
2005/06

10. Akce pro vycházející žáky a informace o přijímacím řízení
Vycházející žáci, informace o přijímacím řízení
S našimi deváťáky se každoročně zúčastňujeme akcí, které jim pomohou lépe se
zorientovat při výběru střední školy.
V říjnu se vycházející žáci setkali přímo se zástupci středních škol z našeho i blízkého regionu na tradiční Přehlídce středních škol v České Třebové.
V listopadu si na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí otestovali své schopnosti a pracovnice Poradenského střediska pro volbu povolání jim předaly cenné informace
o středních školách a učilištích, uplatnění se na trhu práce a o náplni jednotlivých
profesí.
Nadále vše směřovalo k datu 24. dubna – dni přijímacích zkoušek. Paní zástupkyně Dana Krátká připravila hned 3x minipřijímačky nanečisto z českého jazyka, aby
si vycházející žáci mohli ověřit, zda zlepšují své výkony a jaké šance mají u přijímacího řízení. Na jaře přidali ještě matematiku.
Kromě této pomoci mohli využít specializované hodiny přípravy z českého i cizího jazyka, někteří vyučující se věnovali žákům i individuálně.
Stejně jako ostatní lanškrounské školy se naši deváťáci zúčastnili také celostátního testování CERMAT.
Stále však platí, že odpovědnost za přístup v přípravě nesou žáci a jejich rodiče.

Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2005/06 vycházelo z naší školy 47 žáků z 9. tříd, 1 žák ze 7. třídy
a 1 z 8. ročníku. Ke studiu na víceletém gymnáziu bylo přijato 11 žáků.
K maturitnímu studiu se hlásilo 68% žáků. Deset žáků nebylo přijato v prvním
kole přijímacího řízení a museli si tak zvolit jiný obor nebo jinou střední školu.

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vychází škola vždy z konkrétní
identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb. Žákům je umožněno používat
potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, je zohledňován druh, stupeň a míra
postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků. V rámci diagnostiky a případné
další pomoci při vzdělávaní těchto žáků spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými
zástupci.
Škola umožňuje působení asistenta pedagoga v případě potřeby a v souladu s právními předpisy. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém
předmětu v jiném postupném ročníku.
Se žáky, kteří nejsou integrováni, ale trpí určitou specifickou poruchou učení
nebo chování, pracujeme podle doporučení pedagogicko–psychologických poraden
a speciálních pedagogických center. Především se jedná o toleranci a individuální
přístup.
Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkyně

Voňavý perníkový zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd na ZŠ Dobrovského proběhl v letošním roce v duchu pohádky
O perníkové chaloupce. Děti plnily zábavné úkoly, při kterých počítaly perníky,
hledaly cestu k chaloupce, vyprávěly pohádku, atd. Za správné splnění úkolů
získávaly perníková razítka a nakonec si odnesly diplom, medaili z opravdového
perníku a malý dáreček, který pro ně připravila děvčata z druhého stupně s paní
učitelkou Frieserovou.
Na všechny budoucí prvňáčky se už moc těšíme!
pí uč. M. Málková, Mgr. R. Koudelková
Počet žáků u zápisu – 47
Počet žádostí o odklad – 12
Do 1. třídy nastoupí 35 žáků

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení formou integrace
do běžné třídy. Ve školním roce 2005/06 byli v naší škole integrováni 4 žáci.
Pro každého integrovaného žáka je na základě posudku pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního centra vypracován individuálně vzdělávací
plán. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP nebo SPC, na co se
konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat,
způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem
pracovat (v reedukačních hodinách se žáky pracují jejich učitelé).
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Výsledky přijímacího řízení
Název školy

Obor

Gymnázium Lanškroun

víceleté gymnázium
4 –leté gymnázium
informatika v ekonomice

VOŠ a SOŠ Česká Třebová

SOŠ a SOU obchodu
a služeb Choceň

SZeŠ Chrudim
SZeŠ Lanškroun
SOŠ a SOU Lanškroun

Střední pedagogická škola
Litomyšl
ISŠ Brno
SPŠ elektrotechnická
Pardubice
SZŠ Svitavy
SZŠ Ústí n. O.
VOŠ a SOŠ Šumperk
SuPŠ Ústí n. O.
SŠ uměleckých řemesel
Brno
SOŠ a SOU automobilní
Ústí n. O.
Soukromá SOŠ Litomyšl
TRADING CENTRE
Soukromá SOŠ Delta
Pardubice
SOU Králíky
OU a PŠ Žamberk

Počet
přijatých
žáků
11
2
1

provoz, organizace a ekonomika dopravy

1

managment firem a sportovních klubů
služby cestovního ruchu
veřejnosprávní činnost
cukrářka
ekologie a ochrana krajiny
podnikání a služby
nástrojař
kadeřník
mechanik elektronik

1
2
1
3
1
8
6
1
1

pedagogické lyceum
puškař

3
1

slaboproudá elektrotechnika
zdravotnický asistent
zdravotnický asistent
aplikace osobních počítačů
modelářství a návrhářství oděvů
reklamní a propagační činnost

1
3
1
1
1
1

užitá malba

1

automechanik

1

ekonomické lyceum

1

managment obchodu a služeb
opravář zem.strojů
pečovatelské práce
zámečnické práce ve stavebnictví

2
1
1
1

11. Údaje o soutěžích, olympiádách a mimoškolních aktivitách
V tomto školním roce se žáci zúčastnili celkem 13 různých soutěží. Informace
o nich přinášejí následující články:

Matematické soutěže
Pythagoriáda
Pythagoriáda je určena pro žáky 6. a 7. tříd. Žáci řeší 15 úloh. Školní kolo se
uskutečnilo v úterý 14. 2. 2006. V 6. třídách si nejlépe vedl Michal Marek (6.B)
a Markéta Pluhařová (6.B). Mezi žáky 7. tříd byli nejúspěšnější Luboš Lamberský
(7.A) a Lucie Šabatová.
Tito žáci reprezentovali naši školu na okresním kole Pythagoriády, které se konalo
9. 5. 2006 v Ústí nad Orlicí. V kategorii 6. tříd si v konkurenci 36 řešitelů z celého
okresu vedl výborně Michal, který obsadil 13.–21. místo, Markéta 32.–35. místo.
Ještě lépe si vedli v kategorii 7. tříd Lucie a Luboš, kteří také mezi 36 řešiteli obsadili
krásné 5.–10. místo. V celkovém pořadí všech zúčastněných škol jsme obsadili
6.–11. místo.
Matematický klokan
Této matematické soutěže, která se koná po celém světě, se pravidelně účastní
i žáci 4.–9. tříd naší školy. Žáci řeší 3 x 8 úloh různé obtížnosti a tím i bodového zisku.
Za každou špatnou odpověď se naopak body odčítají. V kategorii Klokánek pro 4. a 5.
třídy počítalo 75 žáků. Nejlepší byli Lukáš Nečas (4.A), Barbora Krejsová (5.B)
a Michaela Kulhánková (4.B).
Pro 97 žáků 6. a 7. tříd byly připraveny úlohy v kategorii Benjamín. Mezi nejlepší
se zařadili Luboš Lamberský a Lucie Maňková ze 7.A. 88 žáků a žákyň 8. a 9. tříd
soutěžili v kategorii Kadet. Nejlepší byli Hana Kaplanová (9.A), Pavel Jelínek (8.A)
a Soňa Valentová (9.A).

Český jazyk
Olympiáda z českého jazyka
Před Vánocemi proběhl na naší škole již 32. ročník Olympiády v českém jazyce.
Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd a letos se jí účastnilo rekordních 36 žáků. Získané
vědomosti chtěli nejvíce uplatnit deváťáci, kteří tuto soutěž brali tak trochu jako
předpřijímačkový test.
Soutěžící samostatně řešili zadané úkoly z gramatiky a slohu pod dohledem
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pedagoga. Největším problémem se stal úkol, v němž měli žáci napsat, kterými dvěma
způsoby se skloňují místní jména zakončená na hláskovou skupinu -ice. Ale našli se
i ti, kteří úkol s přehledem vyřešili.
Slohový úkol byl tentokrát zapeklitý: Popište, jak vypadá stará bela. Pavla
Jentschková ji popsala takto:
Já si představuji starou belu jako nadpřirozený jev. Když se konečně začne dařit
a všechno je podle vašich představ, najednou se něco „zlomí“ a to, na co jste byli tak
hrdí, je pryč. Všechno je ztraceno a vy musíte začít zase od začátku. Takže já si ji
představuji jako zapšklou, závistivou ženu kolem 40 let, která nemá nic jiného na
práci, než lidem „otravovat“ život. Její postava je štíhlá a vysoká. Barva vlasů
připomíná havraní peří. Tvář má velmi bledou, ale výrazně nalíčenou. Na krku jí visí
velký zlatý náhrdelník posázený diamantem a malými kousky rubínu. Samozřejmě, že
na zápěstí a prstech nechybí totéž.
Její oblečení připomíná dobu před pár desítkami let. Korzet, který má na sobě, ji
dělá velmi křehkou a pas má jako vosa. Sukně, vyšívaná zlatým hedvábím, jí sahá až na
zem. Celý vzhled působí velmi jemně a sladěně, ale pod tím vším se skrývá závist
z cizího úspěchu a unuděnost. Toto je stará bela.
Nakonec si vítězství odnesly Soňa Valentová a Hanka Kaplanová, obě z 9. A.
Mgr. P. Šemberová

FCE (First Certificate in English). Žáci i žákyně byli zkoušeni ve dvojicích. Nejdříve
představili sebe, rodinu, zájmy, oblíbené hudební skupiny, předměty ve škole apod.
Pro druhou část si vylosovali téma a měli za úkol vyřešit nějaký problém, např.
vytvářeli rozhovor v obchodě, ptali se na cestu ve městě, popisovali ideálního učitele,
informovali se o zájezdu v cestovní kanceláři atd. Poslední, třetí část dále rozvíjela
vylosované téma, takže chlapci a dívky rozhodovali podle obrázků a zdůvodňovali,
který druh dopravy, dovolené, obývacího pokoje… je jim bližší, který dárek by
vybrali svému třídnímu učiteli, o jakou reklamu na obrázku se asi jedná atd.
Neodmyslitelnou součástí všech zkoušek jsou i všetečné doplňující otázky
zkoušejících.
Všichni žáci i žákyně předvedli skvělé výkony, někteří měli sice velikou trému, ale
jiní skutečně překonali sami sebe. Nakonec byly uděleny čtyři jedničky (za plynulý
projev, pohotové reakce, pouze drobné chyby), sedm dvojek (za plynulý projev,
vcelku dobré reakce na otázky, více drobných chyb) a dvě trojky (za plynulý projev,
ale pomalejší reakce na otázky, drobné chyby a několik chyb bránících v porozumění).
Celková úroveň byla vysoká, všichni žáci předvedli, že by se v anglicky mluvících
zemích dokázali celkem bez problémů domluvit.
Mgr. J. Urbanová

Recitační soutěž
První jarní den, tedy 21. března 2006, se na ZŠ Dobrovského konala recitační
soutěž. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 žáků a žákyň ze 6. a 7. tříd a 7 žákyň z 8. a 9.
tříd. V porotě zasedly paní učitelky D. Krátká, J. Stránská, P. Šemberová, J. Urbanová
a za žáky hodnotila loňská vítězka S. Valentová.
Vyslechli jsme spoustu pěkných textů od českých i světových autorů, nejčastěji si
žáci a žákyně vybírali texty J. Žáčka, I. M. Jirouse a E. Frynty. Někteří recitátoři měli
velkou trému, která se bohužel ukázala na výkonech, někteří se přišli prostě zúčastnit.
Všem patří pochvala za to, že udělali něco navíc a měli odvahu přijít a přednášet.
V kategorii mladších žáků zvítězila Ludmila Langrová z 6.A, na druhém místě se
umístila Adéla Ficnarová ze 7.A a třetí místo obsadila Denisa Andělová ze 7.A.
V kategorii starších žáků zvítězila Simona Stupenová z 8.A a na druhém místě se
umístila Monika Vápenková z 8.A. Další místa nebyla udělena.
Mgr. J. Urbanová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Na sklonku prvního pololetí školního roku se pravidelně koná konverzační soutěž
v anglickém jazyce.
Školní kolo konverzační soutěže pro žáky 6.–9. tříd se uskutečnilo v první
polovině ledna roku 2006 za účasti 49 žáků. Konverzační soutěž se skládala ze dvou
částí písemné a ústní. Písemnou část soutěže tvořil poslech s porozuměním. Žáci na
základě slyšeného textu z kazety písemně plnili zadané úkoly. Ústní část soutěže se
skládala ze dvou částí. První část tvořil úvodní krátký rozhovor žáků se členy
zkušební komise, ve kterém se žáci krátce představili a zodpověděli několik dotazů.
Pro druhou část soutěže si žáci ve dvojicích připravili krátký popis obrázku. Do
okresního kola postoupily Petra Košárková (6. třída), Zuzana Zechovská (7. třída)
a Renata Košťálová (9. třída).
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 7. 2. 2006 v Domě
dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí za účasti 21 soutěžících. Konverzační soutěž
probíhala podle vzoru cizojazyčných zkoušek organizovaných Radou Evropy – sekcí
Moderní jazyky. Tematické zaměření letošního ročníku konverzační soutěže se týkalo
„Zdravého životního stylu.“ Žáci byli po vylosování rozděleni do dvojic. Každá
dvojice měla za úkol se krátce představit, vyřešit zvolenou jazykovou situaci a vést
rozhovor na základě zvoleného obrázku. V kategorii AI se žákyně 6.–7. třídy umístily
na 9.–10. místě. V kategorii AII se žákyně 9. třídy umístila na 11. místě.
Mgr. Eva Langhamerová

Anglický jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Dne 14. června se na ZŠ Dobrovského uskutečnily zkoušky z konverzace v anglickém jazyce. Zkoušek se zúčastnili žáci a žákyně 9.A, kteří v 9. ročníku absolvovali
předmět konverzace v anglickém jazyce. Ve zkušební komisi zasedli pan ředitel
Strnad, pí uč. Langhamerová a pí uč. Urbanová.
Zkoušky byly organizovány podle vzorů různých cizojazyčných zkoušek, např.
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I.
II.

Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v německé jazyce proběhlo v Domě dětí
a mládeže v Ústí nad Orlicí 17. 1. 2006. V kategorii AI (6.–7.třída), která byla
zaměřena na základní tematické okruhy rodina, škola, volný čas, nakupování, jídlo
a pití, se Luboš Lamberský umístil na 2. místě. V kategorii AII si své znalosti
z tematických okruhů cestování, prázdniny, naše město, móda a kultura (hudba, kino,
literatura) vyzkoušel Ondřej Žaba, který se umístil na 6. místě.
Mgr. Eva Langhamerová

Zeměpis
Zeměpisná olympiáda
Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo ve třech kategoriích 27 žáků
šestých až devátých tříd.
Výsledky školního kola:
Kategorie A (6. ročník) 1. Donátová Klára, 6.B
2. Košárková Petra, 6.A
3. Skalická Pavla, 6.B
Kategorie B (7. ročník) 1. Chaloupek Jan, 7.A
2. Hejl Jan, 7.B
3. Dvořáček Marek, 7.B
Kategorie C (8. a 9. r.) 1. Mráz Radim, 8.B
2. Hejl Vojtěch, 8.B
3. Jelínek Pavel, 8.A
Z každé kategorie postoupil jeden žák do okresního kola, které se konalo
23. 3. 2006 v Libchavách.
Výsledky okresního kola:
Donátová Klára – 3. místo
Chaloupek Jan – 6. místo
Mráz Radim – 5. místo
Všem žákům, kteří postoupili do okresního kola, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a blahopřejeme k velmi pěknému umístění.
Mgr. Ivona Vyoralová

Přírodopis
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů
Školní kolo této soutěže proběhlo ve škole dne 26. dubna 2006. Soutěže se
zúčastnilo 60 dětí ze třetího až devátého ročníku naší školy. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích:
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kategorie: ROSTLINY + HORNINY A MINERÁLY
kategorie: ŽIVOČICHOVÉ + HORNINY A MINERÁLY

Nejúspěšnější soutěžící se v květnu 2006 zúčastnili okresního kola soutěže.
výsledky:
rostliny (6. a 7. roč.):
1. Donátová K. (6.B) – 25,5bodů
2. Langrová L. (6.A) – 25 bodů
3. Maňková L. (7.A) – 20,5 bodů
rostliny (8. a 9. roč.):
1. Juda V. (9. A) – 23,5 bodů
2. Moravcová J. (9.A) –20 bodů
3. Heger M. (8.A) – 13 bodů
živočichové (6. a 7. ročník):
1. Košárková P. (6.A) – 20,5 bodů
2. Chaloupek J. (7.A) , Pohanová L. (6.A) – 19,5 bodů
3. Donátová K. (6.B), Hejl J. (7.B), Langrová L. (6.A) – 19 bodů
živočichové (8. a 9. ročník):
1. Juda V. (9.A) – 24 bodů
2. Preisner L. (9.A) – 21 bodů
3. Moravcová J. (9.A) – 18,5 bodů
rostliny (4. a 5. ročník):
1. Krátká H. (4.B) – 28 bodů
2. Šínová K. (4.B) – 21 bodů
3. Kubíček R. (5.A) – 7 bodů
4. Filipová P. (5.A) – 0 bodů)
živočichové (4. a 5. ročník):
1. Kulhánková M. (4.B) – 28 bodů
2. Habermann J., Rejnušová I. (4.B) – 17 bodů
3. Kubíček R. (5.A) – 10,5 bodů
rostliny(3. ročník):
1. Marešová L. (3.B) – 26 bodů
2. Jačisková T. (3.A) – 24 bodů
3. Ježková J. (3.B) – 18 bodů
živočichové (3. ročník):
1. Marešová L. (3.B) – 27 bodů
2. Jačisková T. (3.A), Kolomý Š (3.B) – 24,5 bodů
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3. Kartariková N. (3.B) – 23,5 bodů
4 .Lešikar V.(3.B), Ježková J. (3.B) – 23 bodů
5. Sušena T. (3.B) – 15 bodů

proběhlo ústřední kolo soutěže. 5. A obsadila krásné 2. místo a 3. místo si vyzpívaly
děti ze 2. B. Odměnami pro ně byl přehrávač a DVD.
Mgr. L. Dolečková
Mgr. Daniela Krátká

Regionální kolo soutěže poznávání rostlin a živočichů
Na školní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů navazuje vždy kolo
regionální, kterého se účastní nejúspěšnější žáci škol. kola. Soutěž pořádá ZŠ
Habrmanova v České Třebové, a to zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ.
Regionální kolo pro I. stupeň proběhlo 17. května 2006. Nejúspěšnější žákyně
naší školy byly T. Jačisková (3.A), která v kategorii rostliny, horniny a nerosty
získala 3.–4. místo, L. Marešová (3.B), která obsadila v kat. živočichové, horniny
a nerosty velmi pěkné 6. místo a H. Krátká (4.B), která se v kat. rostliny, horniny
a nerosty umístila na 4.–5. místě.
Žáci II. stupně soutěžili 31. května 2006. V kat. rostliny, horniny a nerosty se
umístila na velmi pěkném 6. místě K. Donátová ze 6.B, v kat. živočichové, horniny
a nerosty L. Pohanová ze 6.A na místě desátém.
Mgr. Daniela Krátká

Psaní na stroji

Oblastní kolo hlídky mladých zdravotníků ČČK
V úterý 9. května se v okolí Střední zdravotní školy v Ústí nad Orlicí konalo
oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků. Tuto soutěž již několik let pořádá Oblastní
spolek ČČK v Ústí nad Orlicí. Naše škola do soutěže vyslala tři pětičlenné hlídky.
V první kategorii I. stupně soutěžila jedna hlídka a v kategorii II. stupně se do soutěže
zapojily hlídky dvě. V letošním roce jednotlivé hlídky absolvovaly tato stanoviště:
první pomoc improvizace, první pomoc – standardní materiál, obvazová technika,
doprava postižených, léčivé rostliny, test první pomoci, dopravní výchova. Na
každém stanovišti byl hlídce zadán úkol, který musela splnit v daném časovém limitu,
k dispozici měly improvizované prostředky a pomůcky. Letos hlídky řešily například
tyto úkoly: uzavřenou zlomeninu lýtkové kosti, žilní krvácení, poskytovaly první
pomoc osobám pod vlivem drog a nebo prováděly celkovou resuscitaci člověka
v bezvědomí.
Hlídka prvního stupně ve složení: Iveta Rejnušová, Michaela Kulhánková,
Zuzana Macháčková, Anna Tlustá, Tomáš Vanča, Jan Zechovský se v celkovém

Soutěž „Rychlé prsty“
Dne 29. května 2006 uspořádala ZŠ A. Jiráska již 11. ročník Rychlých prstů, což je
soutěž zaměřená na dovednosti rychlosti a přesnosti psaní na stroji. Naše škola se
zúčastnila v kategorii žáků píšících 2. rokem. Pro žákyně a žáky ze ZŠ Dobrovského
a ZŠ Výprachtice bylo překvapením, že celá soutěž probíhala v počítačovém
programu. Soutěžící tedy nepsali na elektrickém psacím stroji, ale na klávesnici
počítače. Všichni však měli možnost se s programem seznámit a vyzkoušet si ho.
Nakonec i v těchto nových podmínkách naše děvčata uspěla. Celkově totiž
vyhrála Simona Stupenová z 8.A, která v celém desetiminutovém opisu měla pouze
jednu chybu. Dále se soutěže zúčastnily Monika Vápenková, Veronika Vápenková
a Kristýna Žampachová z 8.A. Všechny dívky zvládly rychlostní limit 80 čistých
úhozů za minutu.
Mgr. J. Urbanová

Hudební výchova
Školní kolo pěvecké soutěže
19. dubna 2006 se již jako každý rok uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže tříd.
Každá třída si připravila jednu svoji písničku a jednu polskou. Vítězové se účastnili
soutěže v polském Dzierzoniowě. V první kategorii (1.–3. třídy) vyhrála s písničkou
Polámal se mraveneček třída 2.B, ve druhé kategorii (4.–6. třídy) zvítězila 5.A
s písničkou Michala Davida. Dne 23. 5. 2006 odjely vítězné třídy do Polska, kde
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Starší družstvo II. stupně:
M. Filipová, H. Kaplanová, J. Moravcová, K. Marková, L. Buřvalová
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12. Zajímavé třídní akce, kulturní akce,
akce školy

pořadí umístila na druhém místě.
1.
2.
3.

ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
ZŠ Dobrovského Lanškroun
ZŠ Lukavice

Hlídka druhého stupně ve složení: Klára Marková, Lucie Buřvalová, Monika
Filipová, Hana Kaplanová a Jitka Moravcová se umístila na třetím místě.
1.
2.
3.

MS ČČK Ústí nad Orlicí
ZŠ Nádražní Česká Třebová
ZŠ Dobrovského I. Lanškroun
Druhá hlídka ve složení: Ludmila Macháčková, Veronika Marešová, Aleš
Křepelka, Tomáš Cacek a Zuzana Uhlíková se umístila na dvanáctém místě
Mgr. P. Resler, D. Zedníčková

Kultura
Divadelní představení
Naše „spolupráce“ s Divadlem Šumperk pokračovala i v tomto školním roce.
Pestrý repertoár divadla nám opět nabídl představení různých forem a žánrů – od
pohádek přes klasické komedie až po muzikál. Šumperská scéna se navíc může
pochlubit skvělým souborem. Také cena vstupenek představení pro školy je velmi
příznivá.
Šesté ročníky navštívily pohádkové představení Kašpárkovy čertoviny v rámci
právě probíraného tematického celku o pohádkách. Sedmé třídy sáhly po slavném
českém díle Limonádový Joe a mohly tak srovnávat jeho podobu se známým filmem.
Žáci osmých a devátých ročníků zhlédli osvědčenou a podle našich zkušeností vždy
líbivou klasicistní italskou komedii Poprask na laguně.
Za kulturními akcemi však nemusíme jen dojíždět, i u nás v Lanškrouně se nabízí
spousta divadelních příležitostí. Zejména divadelní soubor Škeble místního gymnázia nás nikdy nezklame. Letos jsme dostali možnost navštívit z osmými a devátými
třídami jejich zdařilé zpracování Shakespearovy hry Sen noci svatojánské.
Někteří žáci sedmých, osmých a devátých tříd pak ještě mohli nasát něco z atmosféry Osvobozeného divadla při komponovaném pořadu Divadla Karla Čapka
z Hradce Králové. Děti se seznámily průřezově s tvorbou divadla a s některými
forbínami. Zároveň si mohly společně zazpívat známé písně Voskovce a Wericha
z repertoáru této bývalé slavné avantgardní divadelní scény, což jen umocnilo pěkný
kulturní zážitek.
Mgr. P. Šemberová
Pěvecký sbor Singls
Od začátku 2. pololetí začal svoji činnost školní pěvecký sbor Singl. Vedení se
ujala p. uč. Dolečková. Do sboru se přihlásily děti z 6. a 7. tříd. Dne 8. 3. 2006 sbor
vystoupil na přehlídce dětských pěveckých sborů Rosteme s písničkou. Na
vystoupení se děti velmi těšily, pro mnohé to byla premiéra před publikem.
Další možnost předvést své pěvecké schopnosti se nabídla u příležitosti oslavy
Dne matek. Veškerý čas jsme věnovali přípravě tohoto koncertu. Děti nacvičily
pásmo písniček z pohádek, v programu vystoupili i žáci 2.B s písničkou Polámal se
mraveneček, se kterou zvítězili ve školním kole pěvecké soutěže. Všechny děti měly
pro své maminky dárečky, které jim udělaly velkou radost. Koncert se uskutečnil
14. 5. 2006 a všem posluchačům se líbil.
Koncert ke Dni matek

Mladší družstvo II. stupně
L. Macháčková, V. Marešová, Z. Uhlíková,T. Cacek, A. Křepelka
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Dne 14. 5. 2006 se v kostele sv. Anny uskutečnil koncert ke Dni matek. Vystoupení
se konalo v 16 hodin a všem maminkám zazpíval pěv. sbor Singls pásmo pohádkových melodií. V programu vystoupila i 2.B s písničkou Polámal se mraveneček, se
kterou zvítězila ve školním kole pěvecké soutěže
Mgr. L. Dolečková

Zajímavosti z výuky- akce třídních učitelů
I. stupeň
Akce 4. a 5. tříd ve školním roce 2005/06
V letošním školním roce se čtvrté a páté třídy zúčastnily těchto akcí:
– výchovný projekt EKO CENTRA PALETA s názvem JEDEN ZA
VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
– návštěva divadelního představení pohádky O Slunečníku, Měsíčníku
a Větrníku v Olomouci
– vánoční besídka pro děti
– 4. B připravila tradiční předvánoční vystoupení pro důchodce
– atletické přebory v Rudolticích
– beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou v městské knihovně
– plavecký výcvik
– návštěva hvězdárny v Hradci Králové a muzea Emila Holuba (5. třídy)
– turnaj ve vybíjené O starou kůži (4. třídy)
– přírodovědná soutěž Poznávání rostlin a živočichů (žákyně Hana Krátká ze
4.B se umístila na 4.–5. místě v regionálním kole)
– akce „Bodlinka“ – péče o malé ježky
– taneční vystoupení „Promluvíme tancem“
– protidrogový program „Pozor, koza nekouří“
– akce DDM Den bez úrazů (4. třídy)
– návštěva hasičské zbrojnice a besedy s hasiči (5. třídy)
– turnaj ve vybíjené s Polskem (5. třídy)
– turnaj ve fotbale Mc Donasd´s cup
– školní kolo pěvecké soutěže. 5.A – postoupila tradičně na pěvecký festival,
který se koná v Polsku (obsadili jsme 2. místo).
– návštěva výstavy prací žáků ZUŠ „Cestujeme po Evropě“
– účast na celoškolních projektech „Naše škola“, „Modrý den“
– návštěva filmového představení Karlík a továrna na čokoládu
– turnaj v minifotbale (chlapci 5.tříd)
– školní výlety (Kutná Hora, Šiklův mlýn)
– v rámci výuky probíhaly krátkodobé projekty (výroba herbářů, Cestujeme po
naší vlasti , Cestujeme po Evropě, výlety do historie, zakládáme zahradu,
naše planeta a život na ní..).
pí uč. Pilná, Koudelková, Kuběnková, Málková
Den matek
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Čtvrtek 11. května byl pro děti z 3.B a jejich maminky dnem svátečním. Stalo se již
tradicí, že před druhou květnovou nedělí zve naše třída své maminky, ale i babičky do
školy, aby jim k svátku matek popřála svým přáníčkem, kytičkou a připraveným
programem. Děti zarecitovaly básně, zahrály na hudební nástroje – flétničky, foukací
harmoniku a harmonium, zazpívaly polskou píseň, s níž již vystupovaly na pěvecké
soutěži. Děvčata byla dokonce tak šikovná, že si o volných chvilkách pro své
maminky sama nacvičila taneček. Na závěr všichni zahráli pohádku Sněhurka a sedm
trpaslíků.
O bohaté občerstvení se postaraly jak maminky, tak babičky. Besídka se vydařila.
Děti udělaly radost nejen maminkám a babičkám, ale i své paní učitelce.
Mgr. J. Hejkrlíková
Netradiční třídní schůzka ve 3.B
Čtvrtek 1. 12. byl na naší škole dnem třídních schůzek. Ve 3. B jsme třídní schůzku
naplánovali netradičně. Přišli na ni nejen rodiče, ale i jejich děti, které předvedly, jak
se ve škole učí. Aby děti před rodiči vše hravě zvládaly a překonaly také pocit únavy
v tak pozdní odpolední hodinu, „zapnuly si“ nejdříve své mozečky pomocí několika
cviků z kineziologie. Jeden po druhém pak ukázaly, jak umí číst, jak a co se učí
v prvouce, českém jazyce a matematice. Rodiče tak mohli sledovat, jak se jejich dítě
snaží a chová přímo ve vyučovací hodině a porovnat jeho výkony s výkony ostatních
dětí. Na závěr hodiny předaly děti svým rodičům novoroční přání, které vyrobily
v hodině výtvarné výchovy.
Za velké snažení i pěkné chování byly děti odměněny bonbóny a dalšími
dobrotami.
S pohoštěním pro rodiče, ale i děti pomohlo opět několik maminek.
Mgr. J. Hejkrlíková
Apríl trochu jinak aneb „Pyžamový den“ ve 2. B
Akce proběhla zároveň v 1. třídě, 2.A a 2 B.
Tento rok sice apríl vycházel na sobotu, ale to nám nezabránilo užít si ho už
v pátek. Stále jsme přemýšleli, čím si tento den zpestřit a nějak netradičně ho prožít.
Apríl má být bláznivý den plný legrace, věci mohou být vzhůru nohama a vůbec se to
nemá s ničím přehánět. Tak jsme si řekli, že když den naruby, tak pořádně. Například
se nám každé ráno nechce z vyhřáté postele a nejraději bychom se povalovali celý den.
No a na povalování se nejlépe hodí pyžamo a něco dobrého na zub. Ráno jsme se ve
třídě všichni vymódili, vytáhli jsme ze skříní nejlepší pyžama a noční košile, chybět
samozřejmě nesměly tlusté ponožky, župany, chlupaté bačkory a naši oblíbení
plyšáci. Učili jsme se na koberci, z ležení na polštáři by všichni dostali jedničku
s hvězdičkou. Řešili jsme hádanky a rébusy, četli legrační popletenou pohádku a taky
hráli hry. Abychom se cítili ještě více jako doma, tak jsme si pochutnávali na
dobrotách od maminek a usrkávali z hrníčků sladký čaj. Posezení v lavicích pak pro
nás byla vítaná změna, protože když děláme pořád jednu věc, třeba ležení
a povalování, tak nás to za chvíli omrzí. Pyžamový den se nám povedl a děti
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prohlásily, že bychom mohli do školy v pyžamu chodit častěji, protože učení pak lépe
utíká.
O naši akci projevili zájem také naši kuchaři a kuchařky, takže příští
rok na apríla nás už třeba bude v pyžamech více.
Mgr. M. Beranová

se čtením jsem uvolňovali ruku kresebnými cviky a zapisováním hůlkové abecedy.
Ve druhém pololetí jsme čtení zdokonalovali. Učebnice čtení a různé doplňkové
texty nám nabízely spoustu možností. Malí čtenáři se chlubili prvními knížkami, které
sami přečetli. Všechny jsme zapisovali do „knížkovníku“ ve třídě a na konci roku
jsme vyhodnotili nejlepšího čtenáře. Přečetli jsme více než sto dětských knih. Všichni
máme radost, že umíme číst.
prvňáci a Mgr. P. Minářová

Učili jsme se číst bez slabik
V tomto školním roce jsme poprvé četli v 1. třídě bez slabik. Písmena děti zajímají
už v předškolním věku, hodně předškoláků se umí podepsat, poznávají jméno svého
kamaráda a z toho vychází genetická, nebo-li přirozená metoda čtení. Podchycuje
zvídavost a chuť do čtení.
V září jsme začali číst a psát písmena velké tiskací abecedy a během necelých tří
měsíců jsme ji zvládli celou. Hned zpočátku prvňáci čtou krátká slova a věty a také je
zapisují. Psaní silně podporuje čtení, a tak dělají velké pokroky a práce je baví, protože
rozumí tomu, co čtou. Slova sluchem rozkládají a skládají, hrají si na „Marťany“,
„ťukají“ slova do klávesnice atd. Ke čtení neužívají slabiku, ale čtou po písmenkách
a vyslovují celé slovo. Složitější slova zpočátku „luští – písmenkují“ a postupně
přecházejí k plynulému čtení.
V listopadu jsme začali vyvozovat malou tiskací abecedu. Děti samy hledaly
podobnost písmen a dožadovaly se nových tvarů. Velice mě překvapilo, jak snadno
přešly ke čtení textů psaných malými písmeny. O Vánocích už si většina prvňáků
mohla číst z knížky, kterou dostali pod stromeček. Teprve po zvládnutí tiskacích
písmen jsme začali s písmeny psacími. Ruka byla dobře připravená, protože současně

Vítání adventu
Celé adventní období se první patro nové budovy (tzn. 1. třída, 2.A, 2.B) bude
scházet před vyučováním na chodbě. U zapálených svíček zpíváme koledy, čteme
si vánoční básničky a příběhy, povídáme si o adventních zvycích.
Advent jsme přivítali hned v pondělí 28. 11. po první adventní neděli zapálením
svíčky na vlastnoručně vyrobeném věnci. Každý den si také tři děti vylosují šupinu,
splní její úkol (např. 5 výskoků, skákat panáka, nosit míč na lžičce, prolézt obručí…)
a šupinu pak přilepí na kapříka. Až bude mít kapřík všechny šupiny, půjdeme domů na
vánoční svátky. Od 1. 12. také škrtáme dny, abychom věděli, kolik nám jich do Vánoc
ještě zbývá.
Děti si tradici adventu lépe uvědomí, dozví se nové věci o starých zvycích, naučí se
spoustu písniček i básniček. Ale hlavně, těšení se na Vánoce je mnohem větší
a kouzelnější…
Za 1. tř., 2.A a 2.B Mgr. M. Beranová

Pohádková cesta ke zlatému klíčku

První adventní neděle – železná
Další společná akce 2.B se uskutečnila 27. 11. a tentokrát přímo ve třídě. První
adventní neděli jsme strávili výrobou jak jinak než adventních věnečků. Přišlo deset
dětí (Olda, Martin, Mates, Kamča, Veru Hu., Teri, Luci, Bára, Ráďa a Naty) a společně
s paní vychovatelkou I. Matějkovou jsme se dali do práce. Vánoční atmosféru jsme
nalákali koledami, ovocem, čajem a samozřejmě svíčkami.
Polystyrénový věneček jsme omotali bílou gázovinou a potom vánoční stuhou. Za
stuhu jsme zastrčili různé jehličnaté větvičky a pořádně je upevnili, to bylo asi na celé
práci nejtěžší. Zábavná část byla zdobení věnečků čajovými svíčkami, sušeným
ovocem, oříšky a malými ozdobičkami, které jsme připevnili pomocí tavicí pistole.
Dětem šla práce od ruky, a proto jsme měli čas připravit si ještě řetězy na vánoční
stromeček, který budeme mít už od začátku prosince. Také při přípravě řetězů jsme
používali hlavně přírodní suroviny a mnohdy jsme i ujídali. Na nit jsme totiž navlékali
těstoviny, popcorn, buráky, želé bonbony, pomerančovou kůru a kousky nastříhaných
brček.
Tyto suroviny jsme museli chránit nejen před našimi pusami, ale také před
Vánočkou (pro nezasvěcené naše křeččí spolužačka), která by si všechny dobroty
nejraději nanosila do svého domečku. Pustili jsme ji raději na procházku po třídě
a bystřili si paměť neustálým koukáním pod nohy.
Čtyři hodiny nám pod hbitýma rukama utekly jako nic a když se setmělo, odnesly
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si děti adventní věneček domů, aby si mohly v klidu a pohodě vychutnat první
zapálenou adventní svíčku.
Za 2.B Mgr. M. Beranová

II. stupeň
Spaní ve škole
Na co se děti ze 7.A těší nejvíc? Odpovědi jsou jednoznačné. Děti milují
prázdniny, výlety, exkurze a spaní ve škole. S tímto nápadem přišly děti již minulý
rok. Lavice a klasickou výuku děti s velkou radostí vymění za různé hry v tělocvičně,
koupání v bazénu, společné vaření a nezbytnou diskotéku. O tom, že se jim tato
podoba školy zamlouvá, svědčí i to, že nyní na konci školního roku už budou ve škole
spát potřetí.
Mgr. L. Dolečková
První pomoc
Ve čtvrtek 11. května se na naší škole uskutečnila přednáška s pracovnicí ČČK
z Ústí nad Orlicí paní Sýkorovou. Tato přednáška byla určena pro žáky osmých
ročníků, kteří se na konci května zúčastní cyklistického kurzu. Paní Sýkorová žákům
ukázala a předvedla postup při poskytování první pomoci člověku, který je ohrožen na
životě umělé dýchání, masáž srdce a stabilizovanou polohu. Každý žák měl možnost

si následně vše vyzkoušet na figuríně.
Ekologický den v Orlické vodohospodářské společnosti
Naše skupina prožila den v ekologickém zařízení na úpravu vody v České
Třebové. Nejdříve jsme navštívili úpravnu pitné vody v areálu Orlické
vodohospodářské společnosti v Kozlovské ulici, kde jsme se dozvěděli, jakou musí
voda urazit cestu, než se dostane do našich vodovodních kohoutků.V doprovodu Ing.
Jiřího Šilara, jednatele společnosti, jsme si prohlédli nejdůležitější provozy vodárny.
Začali jsme v rotundě zřídla Vrbovky, prohlédli si také kompresorovou stanici,
zařízení pro chlorování vody a nakonec skončili u jezírka, které je také důležitým
prvkem pro sledování biologické čistoty vody. Poté jsme se dopravili velice
zábavným autobusem do čističky odpadních vod, kde vládla nepřekonatelná
„výkalová“ vůně. Přešli jsme od kanalizace až k „bublinkové koupeli“, a tak se
seznámili s celým procesem čištění odpadních vod. Opustili jsme areál a sami se
dostali na nádraží, kde jsme si čekání na vlak zkracovali pozorováním Pendolina.
žáci ZŠ Dobrovského
Výtvarná výchova, protidrogová prevence
Ve školním roce 2005 – 2006 se zapojili někteří žáci naší školy do přípravy
výtvarné výstavy a koncertu ke Dni matek.
Byly uspořádány výtvarné výstavy tématicky zaměřené na vánoční a velikonoční
svátky v prostorách České pošty na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně. Na stejném
místě se konaly i dvě výstavy keramického kroužku.
Žáci se zapojili do výtvarných soutěží v městské knihovně a vDomě dětí a mládeže, kde získali řadu ocenění.
V rámci keramického kroužku jsme dvakrát navštívili dny otevřených dveří
v Ústavu sociální péče v Anenské studánce – Anenské mosty, které slouží k integraci
postižených.
Ve výtvarné výchově byla výuka zaměřena na soutěž v kresbě na téma „ Život bez
cigarety.“
V průběhu roku byl ve všech třídách splněn stanovený tématický plán.
BcA. Iva Vraná
Občanská výchova
Při výuce občanské výchovy se žáci z obou 6. tříd zapojili do několika projektů,
např. Lanškrounské památky a významné osobnosti Lanškrounska, Rodokmen mé
rodiny. K nejzajímavějším patřil projekt Cestovní kancelář.
Každá skupina nejdříve vymyslela název své cestovní kanceláře, vytvořila logo
a reklamní slogan. Zvolila si zajímavé místo v České republice, pomocí internetu
shromáždila informace, zajímavosti a obrazový materiál k danému místu. Dále určila
trasu, spočítala vzdálenost z výchozího místa a pokusila se stanovit cenu zájezdu pro
jednotlivce. Všechny údaje zpracovala do nabídkového katalogu. Ale to nejdůležitější
je teprve čekalo! Zástupci z každé skupiny při své prezentaci seznámili spolužáky se

Praktická ukázka první pomoci
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všemi údaji a odpověděli na jejich všetečné otázky. Úspěšnost cestovní kanceláře
jsme posuzovali podle získaných potencionálních klientů, kteří se rozhodli s příslušnou CK vycestovat. A kam jsme se např. mohli vypravit? S CK Termal Tour do
Velkých Losin, s Autíčkem do Moravského krasu, nebo na Stříbření do Kutné Hory, na
Karlštejn či do Českého ráje.
zástup. ředitele Mgr. D. Krátká

Práce v nepovinných předmětech
Žákovská a učitelská knihovna
Knihovnu žáci navštěvují denně o velké přestávce, kdy si mohou vypůjčit jak
beletrii tak naučně–vzdělávací literaturu. K dispozici jsou jim také encyklopedie, ze
kterých si mohou vypisovat nebo kopírovat referáty a jiné informace do výuky.
V knihovně jsou také k nahlédnutí všechny časopisy, které škola odebírá. Knihovna je
rozdělena na žákovskou a učitelskou. Žáci mohou vybírat z 1.549 knih v hodnotě
80.867,60 Kč a učitelé z 2.101 knih v hodnotě 131.088,30 Kč.

Další významné akce
Rozloučení se žáky 9. tříd – štafeta
Tradiční akcí v závěru každého školního roku se stala ŠTAFETA. Jde o pomyslné
předání štafety žáků devátých tříd budoucím žákům tříd prvních. Slavnostní akce je
připravena v prostorách lanškrounského zámku za účasti učitelů, žáků a rodičů.

Kulturní program připravují společně se žáky pí uč. I. stupně. Závěrečná slova patří
žákům devátých tříd.
Beseda s důchodci
Stalo se již tradicí každoroční setkání bývalých pracovníků školy s jejich zástupci.
Uskuteční se vždy v nejkrásnějším období roku, tj. v čase vánočním. Při dobrém
pohoštění lze popovídat nejen o běžných radostech i starostech, ale především se
seznámit s novinkami ve výuce i vzdělávání, s novým vybavením školy, fotodokumentací. Akci připravuje pí vych. Kočová ve spolupráci s vedením školy.

Spolupráce s polským Dzierzoniovem
Česko-polské lyžování
ZŠ Dobrovského již několik let udržuje přátelství se 3. školou podstawowou
v Dzierzoniowe v rámci družebních styků příhraničních okresů. Od 17. do 22.
prosince 2005 měli vybraní žáci naší školy možnost strávit příjemný týden s polskými
kamarády. Prožili ho společně díky podpoře Pardubického kraje a města Lanškroun
v krásném prostředí penzionu „Na rozcestí“ v Českých Petrovicích.
Plně využili výborné sněhové podmínky k lyžařským začátkům na sjezdovce
přímo u penzionu. Díky péči a odbornému vedení pana učitele Cacka se polské děti
naučily dobře lyžovat. V odpočinkový den se žáci společně s pedagogy vydali pěšky
na pašeráckou stezku u Zemské brány a na Čihák. Večer plný her a soutěží prožili
společně s vedením školy, zástupcem starosty Dzierzoniowa a starostou města
Lanškroun, kteří přijeli na návštěvu. Ubytování bylo bezvadné a jídlo jako od
maminky...
Užili si spoustu legrace, našli nové kamarády. Utužili kolektiv a všem se týden
strávený na horách moc líbil. Už se těšíme na září, kdy jsme na oplátku pozváni do
Polska na cyklistický týden.

Ahoj lidé z Česka z Polska
Sešli jsme se zrovna dneska
Máme se tu dobře teraz
Přesto že je často i mráz
Lyžujeme rádi a jsme kamarádi
Lyžujeme spolu
Nahoru i dolů.

Ekologický den v Orlické vodohospodářské společnosti
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Narty, sanki, snowbord, lyzwy,
w Petrowicach
Stok najwyzszy. My z wyjazdu konystamy,
Bo pzyjaciál nowych mamy.
Pani Iva i pan Mirek konat
Na nartech z nami godzine,
Poznej shybko uciekaja, no i obiad nam podaja.
Dzis před chata, stavely
Pěkně balwany jak rezby z porcelany.
Wczoraj byla super zabawa i
Smiechu nie lada!
A teraz juž wyjazdzamy i z
Czechami sie zegnamy, bo rodzina
Na nas czeka i macha do nas z daleka.

o kterých se žáci učili v dějepise. Děti shlédly chrám sv. Víta, Pražský hrad, Zlatou
uličku, Petřín, prošly se po Karlově mostě. Nezapomněli jsme ani na starobylý orloj
na Staroměstském náměstí a závěr celého dne patřil procházce po Václavském
náměstí. Domů se všichni vrátili obohaceni novými zážitky. Výlet byl pro mnohé o to
cennější, že navštívili Prahu poprvé.
Mgr. L. Dolečková
Dlouhé Stráně – PVE
V říjnu letošního školního roku jsme v rámci hodin fyziky navštívili přečerpávací
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Této exkurze se zúčastnili žáci osmých ročníků. Po
prohlídce elektrárny jsme vystoupali na nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Odtud jsme
pokračovali na Červenohorské sedlo, kde na nás čekal autobus
Mgr. P. Resler

Školní výlety, exkurze
Exkurze do Prahy
Dne 22. 6. 2006 absolvovali žáci 7.A dějepisnou exkurzi do Prahy. Cílem této
exkurze bylo navštívit historické jádro Prahy s mnoha historickými památkami,

Kutnohorské koulování
Měsíc květen je každoročně ve znamení dlouho očekávaných školních výletů.
V letošním školním roce se naše třídy 4.B a 5.B vydaly po stopách kutnohorských
havířů. Po návratu z výletu si děti zahrály na novináře. Pojďte se s námi podělit
o bohaté zážitky malých reportérů.
Novinky z výletu
Reportéři: Pipi Copatá a Franta Rohlíček
Cestoviny
V 6 hodin jsme odjížděli od školy. V autobuse jsme si hráli hry a luštili v časopisech. Za 2 hodiny jsme dorazili k Hostinci „Na huse“.
Dobývání stříbra
U hostince „Na huse“ jsme se zúčastnili hry v dobývání stříbra. Hra probíhala
tak, že jsme si rozdělili jména a museli podlézt pod plazivkou a sebrat 3 kousky stříbra,
běžet k panu Pokornému, říct mu své jméno a odevzdat mu stříbro. Vyhráli
Hloubilové.
Zámek Kačina
Z hostince „Na huse“ jsme šli na zámek Kačina, zjistili jsme, že park byl založen
dříve než tento zámek. Tento zámek je v reklamě na paštiku Májku.
Stříbrný osel
Chcete vědět jak se v Kutné Hoře objevilo stříbro? Jedna pověst říká, že jeden pán
si vedl osla na provázku, osel se zničeho nic propadl a když ho vytáhli, měl na sobě
stříbro. A tak se tam objevili stříbrné doly. V 16. století se chodby zatopily a zůstala
tam jenom jedna chodba, kterou pojmenovali po oslovi. Když nám to paní dořekla,
všichni dostali svoje pláště (perkytle), helmy a svítilny. Prošli jsme městem a šli jsme
do dolů. Abychom došli dolů, museli jsme sejít 160 schodů. A byli jsme tam. Někdy
byly stěny nízké, někdy úzké a někdy křivé. Měli jsme co dělat, abychom prošli.

S polskými kamarády
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Chrám sv. Barbory
Když jsme vyšli z dolů, šli jsme do chrámu sv. Barbory, dostali jsme papír a paní
učitelka nám přečetla všechny zajímavosti (např. že mají varhany 4000 píšťal).
Kutnohorské koulování
Odpoledne jsme hráli druhou hru jménem Kutnohorské koulování. Účelem hry
bylo shazovat kuželky. Hráli jsme proti školám Hořice a Ostroměř. Po prvním hodu
jsme prohrávali o 4 kuželky, ale nakonec jsme vyhráli a dostali jsme dort ve tvaru
groše.
Kostnice
Z chrámu sv. Barbory jsme se šli podívat do Kostnice. Všechno tam měli z lebek
a kostí. Z 6 pyramid se zachovaly pouze 4. Byly tam i lebky významných husitů.
Počasí
V dopoledních hodinách bylo jasno až polojasno. Odpoledne nás zasáhla malá
přeháňka, ale potom bylo hezky.
Pátá B na výletě
Novinka: 5.B jela na výlet do Kutné Hory. Navštívili chrám sv. Barbory. V chrámu
si chlapec jménem David Kuťák s přezdívkou Krůta promluvil s Angličankou. Pak šla
5.B do muzea stříbra. U muzea byl točící se papoušek, žák Pavel Slavík jako obvykle
ho musel jít potočit. Za chvíli přišla paní průvodkyně, 5.B se šla podívat do dolu
nepravého, aby věděli jak to v dolech vypadalo. Když vyšli ven, tak se šli podívat na
stroje, které pomáhaly horníkům. Potom dostali baterky a oblékli si hábity, vzali si
helmy, museli sejít 160 schodů. Když je sešli, Slavík neodolal a blikal baterkou. Prošli
půlku dolu a paní průvodkyně řekla, že mají zhasnou baterky, ale Slavík nemohl
vydržet a musel blikat. Za chvíli vyšli ven a šli se podívat do mincovny. V mincovně jim
paní průvodkyně řekla, jak se vyrábělo stříbro. Co myslíte, že udělal Slavík?
Provokoval mincovníka. Po mincovně jejich prohlídka v muzeu stříbra skončila.
Potom šla 5.B do autobusu. Naštěstí jsme u toho byli, protože už jednou zmíněný
David Kuťák měl záchvat smíchu. Autobusem jsme dojeli do Kačiny, kde se měl konat
turnaj v kuželkách. Vítěz dostal dort. Zvítězili 4.B a 5.B z Lanškrouna. Snědli dort
a jeli do Kostnice.V Kostnici bylo skoro všechno z kostí. Byly tam kosti ze 40000 lidí.
Po Kostnici výlet skončil.
žáci 5.B

13. Projektové učení
Přehlídka projektů SIPVZ v Pardubickém kraji
V úterý 14. 2. 2006 se sešlo více než 60 zástupců škol Pardubického kraje v sále
zastupitelstva KÚ, aby se seznámili s výsledky realizace projektů a pochytili nápady,
sehnali nové kontakty pro případnou spolupráci při plánování letošních projektů.
Jednání zahájil vedoucí odboru školství Pardubického kraje pan Mgr. Karel Peška.
Za pořádající SPŠE a VOŠ řídil a zajímavými glosami zpestřoval přehlídku ředitel
školy Ing. Miroslav Zapletal. Pan Ing. Ivo Šír z Národní agentury Socrates představil
evropskou vzdělávací aktivitu eTwinning a pravidla realizace SIPVZ v roce 2006
vyložil Mgr. Radek Maca z odboru SIPVZ MŠMT. Mgr. Marie Effenberková jakožto
krajský ICT koordinátor Národního institutu pro další vzdělávání ve svém vystoupení
krátce vyzvedla pozitivní vývoj SIPVZ směrem k větším možnostem aktivních škol,
seznámila s nabídkou metodické pomoci pro přípravu letošních projektů a seznámila
přítomné také s nabídkou vzdělávacích akcí NIDV. Mgr. Jiří Hlava pak za odbor
školství KÚ představil vývoj projektů v kraji a vyzval přítomné k podpoře krajského

Výlet 7. A
Na 5. 6. 2006 se děti ze 7. A těšily dlouho. Tento den skončily alespoň na chvíli se
školní prací a odjely na výlet do Adršpachu. Hned 1. den si všichni prohlédli Teplické
skály, kde i v tomto letním období leží stále ještě sníh. Na druhý den byl naplánovaný
výlet do Adršpašských skal. Dětem se nejvíce líbila projížďka na lodičkách.
Ubytování i strava neměly chybu. O dobrou náladu nebyla nouze, a tak všichni domů
přijeli s přáním, aby se podobný výlet zase někdy opakoval.
Mgr. L. Dolečková
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vzdělávacího záměru.
Ze základní školy na ul. Dobrovského se přehlídky zúčastnili Mgr. Oldřich Strnad,
Mgr. Pavel Resler a čtyři zástupci žáků devátých ročníků s prezentací projektu
„Elektřina kolem nás“. První část prezentace probíhala ve stánku, kde v průběhu
celého dne žáci představovali výsledky své práce – panely, tiskové výstupy a s využitím PC a dataprojektoru i počítačové prezentace jednotlivých témat. Druhá část
proběhla ve velké zasedací místnosti KÚ při přehlídce projektů Pardubického kraje.
Při této prezentaci si žáci vyzkoušeli, jaké to je vystupovat před zcela zaplněným
sálem učiteli Pardubického kraje. Za prezentaci projektu patří dík těmto zástupcům
devátých ročníků: R. Bárnetovi, L. Filipové, D. Hanzlíčkovi a J. Dymákovi.

Fyzikální web
V dubnu letošního školního roku byly na školním webu spuštěny fyzikální stránky
fyzikální web. Tyto stránky slouží jako podpora výuky fyziky na 2. stupni základní
školy. Stránky jsou rozděleny do několika oblastí: novinky, tematické plány, testy,
laboratorní práce, aplety, projekty, soutěže, exkurze a práce žáků. Obsah stránek je
průběžně doplňován a na obsahu se podílí i žáci naší školy. Za tři měsíce provozu bylo
na stránkách zaznamenáno již pět tisíc přístupů.
Kdo byl kdo
V letošním školním roce proběhl v rámci hodin fyziky projekt žáků osmých

ročníků na téma Kdo byl kdo.
Cíl projektu: vytvořit prezentaci se životopisy a charakteristikami děl významných fyziků a vědců, se kterými se žáci seznamují ve fyzice na základní škole. Výstup
projektu bude ve formě jednotlivých prezentací v programu Power Point a webové
prezentace na fyzikálním webu školy.
Výsledné prezentace je možné vidět na školním fyzikálním webu:
http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/index.html.
Mgr. P. Resler

Projekt SIPVZ – botanika chráněného krajinného území
(NATURA 2000)
V letošním roce žádala naše škola v rámci programu PROJEKTY SIPVZ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na vybavení přírodopisné
učebny. Tuto dotaci se nám podařilo získat, námi předložený návrh projektu s názvem
Botanika chráněného krajinného území (NATURA 2000) byl schválen.
Cílem projektu je vytvoření elektronické verze přehledu oblastí Natura 2000
v Pardubickém kraji. Podrobněji bude analyzována oblast Lanškrounské rybníky,
její lokalizace, přírodní podmínky a přehled vyšších rostlin v oblasti. Součástí učební
pomůcky budou i testy nutné k ověření znalostí o oblastech NATURA 2000 a především o květeně Lanškrounských rybníků. Materiál umístěný na DVD bude
přizpůsobený pro výuku přírodopisu v šestých a sedmých třídách ZŠ. Didaktická
pomůcka se bude ověřovat na Gymnáziu v Lanškrouně. Pomůcka bude rozšířena na
všechny základní školy v regionu. Spolupráci na projektu přislíbilo oddělení ochrany
přírody KrÚ v Pardubicích, které podpoří iniciativu na stejný popis dalších
chráněných území v kraji. Součástí projektu bude i zhotovení názorných pomůcek
(herbáře, tabule s fotografiemi a popisem rostlin) žáky školy.
V rámci projektu bude zakoupeno technické vybavení v tomto rozsahu: digitální
fotoaparát, kamera, dataprojektor, plátno, počítač, software pro zajištění grafického
zpracování materiálu.
Projekt jistě přispěje ke zkvalitnění výuky přírodopisu na naší škole.
Mgr. Daniela Krátká

Škola trochu jinak
Čtvrtek 22. prosince, poslední školní den v roce 2005, je pro žáky 4.–9. ročníku ZŠ
Dobrovského opět projektovým dnem, tentokrát na téma „Napříč naší školou“.
Většina žáků už aspoň trochu ví, co je čeká. Nejdříve se žáci ve svých třídách rozlosují
s pomocí třídních učitelů do 17 skupin a každý se vydá hledat svoji skupinu, všechno
probíhá bez problémů, protože naši deváťáci absolvovali podobných celoškolních
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projektů už pět.
V první seznamovací dílně padají první bariéry. Ne ty školní, ale mezilidské
mezitřídní a mezivěkové. V následující soutěžní dílně žáci pracují pouhých 20 minut,
během tohoto časového limitu si musí šéf skupiny vyzvednout v ředitelně papír s otázkami Co víme a nevíme o naší škole. Začíná hemžení po budově, děti např. počítají
schody ze suterénu do podkroví, odborné učebny, zjišťují, kolik je let panu řediteli,
kolik pedagogů zde učí, vzpomínají na to, kolik korun stála nová multimediální
učebna, kolik metrů měří nový běžecký ovál u školy, kdy byla založena česká
menšinová škola a která osobnost se o to nejvíce zasloužila, atd. Některé skupiny se do
hledání správných odpovědí tak zabraly, že si bohužel neuvědomily, že časový limit
jim už utekl, a tak musely být ze soutěže vyřazeny. První místo a sladkou odměnu za
17 správných odpovědí získala skupina číslo 8.
V dramatické dílně se z žáků mávnutím kouzelného proutku stali básníci, kteří
skládali básně o škole. A jak se jim vedlo? To můžete posoudit sami podle
následujících ukázek:
Naše škola
Dobrovského – naše škola
prvňáčky každý rok volá,
než naučí se číst a psát,
každý je s každým kamarád,
než naučí se počítat,
začnou kluci dívčí srdce dobývat.

Škola hrou
Od rána až do setmění
škola nezná lenošení,
čeština, matika, angličtina
není pro nás žádná dřina.
Zvládneme to levou zadní
a ty, Komenský,
Cílem poslední, ale časově nejnáročnější dílnytybylo
z násvytvoření
padni. koláže skupiny
podle určitého zadání. Každá koláž musela obsahovat libovolnou kresbu školy, výše
zmiňovanou báseň a novoroční přání škole. Některá přání byla originální, další
upřímná, ale určitě všechna myšlená vážně:
„Přejeme naší škole pevné zdi, těsná okna, hodně tepla, velké modernizace a hodné a chytré žáky.“
„Do nového roku přejeme naší škole hodně hodných a pilných žáků, usměvavých
učitelů a skvělých sportovních úspěchů.“
Koláže jsme vystavili v přízemí hlavní budovy, protože projekt pokračuje i v prvním lednovém týdnu. Žáci a učitelé budou hlasovat o nejzdařilejší a nejnápaditější
koláži a nejhezčí básničce. A bude určitě velmi těžké vybrat tu nej…
Mgr. Dana Krátká a Mgr. Jitka Stránská

jako běžnou součást našeho života, jako něco, co neslouží k našemu omezování, ale
naopak nám pomáhá v každodenním životě a slouží k tomu, aby naše společnost řádně
fungovala. Číslo 11/55 znamená, že je za pět minut dvanáct, nejvyšší čas začít
dodržovat zákony.
Iniciátorem projektu Paragraf 11/55 je sdružení Aliance 18, které si dalo za cíl
upozorňovat na nedokonalost některých zákonů a jejich nedodržování v praxi. Jejím
hlavním cílem je podporovat novelu zákona, který upravuje hranici prodeje
tabákových výrobků mladistvým z 16 na 18 let. O této novele je však minimální
povědomí a zákon je v běžném životě porušován. Mladistvým do 18 let je tak bez
problémů umožněn přístup k tabákovým výrobkům.
Tento projekt pokračuje letos již 6. ročníkem. Je realizován vždy ve dvou krajích.
Letos je to kraj Pardubický a kraj Praha.
Jedná se o postupovou soutěž. Vítězné družstvo postupuje do kola oblastního,
které proběhne v dubnu v České Třebové, odtud zamíří vítězné družstvo do krajského
kola v Pardubicích. Vítězné týmy krajských kol pak získávají dvoudenní pobyt
v Praze, kde prokáží své vědomosti a dovednosti v nesoutěžním klání s družstvem
senátorů a poslanců a s družstvem novinářů na půdě Parlamentu ČR.
Abychom do akce vtáhli co nejvíce dětí, zvolili jsme pro průběh soutěže
tělocvičnu naší školy, která prostorově vyhovovala nejlépe.
Soutěžilo 6 pětičlenných družstev ze 7.–9. tříd. Děti se na soutěž velmi pečlivě

Paragraf 11/55
Ve středu 1. března proběhla na Základní škole Dobrovského soutěž Paragraf
11/55. Tato soutěž je určena dětem od 10 do 15 let. Je o zákonech, předpisech
a vyhláškách a o jejich tvorbě a dodržování. Soutěž představuje zákony a předpisy
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připravovaly, a to jak v rámci hodin občanské výchovy, tak i samy doma. K dispozici
měly CD-ROM, na kterém se postupně seznamovaly s jednotlivými soutěžními
disciplínami a mohly si tak vyzkoušet soutěžit nanečisto. Každá třída si dopředu
vylosovala svoji barvu, v níž do bojů o vítězství nastoupila. Jejich spolužáci, kteří jim
přišli do tělocvičny fandit a povzbuzovat je, se vyzbrojili různými transparenty a logy,
vyrobenými ve výtvarné výchově.
Soutěž se skládala z pěti kol. V nich soutěžící prokázali své znalosti z oblasti
zákonů, zahráli si na ředitele školy, vymýšleli nové zákony a pravidla, stavěli velké
papírové věže a dokonce se na krátko vžili do role prodejců tabákových výrobků
a zkoušeli podle tváří figurantů odhadnout věk mladých lidí, kteří si chodí kupovat
cigarety.
Nejlepší vědomosti a zvlášť dobrou taktiku v posledním kole prokázalo modré
družstvo z 8. A třídy ve složení P. Jelínek, M. Němec, M. Pecháčková, L. Pohan
a N. Silnicová. Do soutěže se zapojili i diváci. I oni totiž mohli o přestávce tipovat věk
figurantů podle fotografií. Tři vylosovaní výherci této divácké soutěže pak v závěru
získali pěkné ceny. Avšak žádné družstvo neodešlo ze soutěže s prázdnou. Ceny pro
všechny týmy věnovalo sdružení AISIS, které je koordinátorem celého projektu.
O přestávkách mezi jednotlivými soutěžními koly mohli diváci i soutěžící
zhlédnout hned několik vystoupení – ukázku breakdance, country tance, vyslechli si
a společně zazpívali směs písniček v rytmu rocenrolu. Všechna vystoupení přinesla
pěknou uvolněnou náladu a celé soutěžní dopoledne hezky oživila.
Na závěr je na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé
soutěže, zvláště pak p.učiteli P. Grossmannovi, který zajišťoval techniku (ozvučení,
obsluhu dataprojektoru, videa), sl. učitelce I. Vrané, která se s žáky postarala o výzdobu tělocvičny a učitelkám L. Dolečkové a D. Krátké za přípravu kulturních
vystoupení. Poděkování však patří i vedení školy, jež umožnilo tak velkou akci
realizovat.
Mgr. Pavlína Šemberová, školní koordinátor soutěže Paragraf 11/55

I přesto jsme zde všichni prožili velmi příjemné dopoledne se spoustou zábavy.
Mgr. Pavlína Šemberová, školní koordinátor soutěže Paragraf 11/55

Perníková chaloupka, jak to bylo doopravdy
Projekt z českého jazyka v 8.A a 9. A
Koncem školního roku si žáci v osmé a deváté třídě vyzkoušeli projekt, který
pohlíží na známou pohádku trochu jinak, než ji známe z dětských let. Projekt probíhal
9 hodin v několika etapách.
V první vyučovací hodině žáci diskutovali na téma domov jako bezpečné místo.
Uvažovali, proč děti odcházejí z domova, zvažovali možnosti a různé okolnosti, které
mohou vést k opuštění domova. V závěru hodiny psali krátkou úvahu „Moje bezpečné
místo“.
V druhé hodině učitelka v roli matky Marie Pernikářové prosí žáky o pomoc při
hledání svých dětí, Jeníčka a Mařenky. Po třídě kolují jejich fotografie. Žáci postupně
sbírají informace o okolnostech jejich odchodu z domova, zjišťují, jak děti žily, jaké
měly zájmy, s kým se stýkaly. Hovořili v kruhu a hledali možnosti.
V další hodině žáci mapují situaci. Jako novináři přijíždějí do Malého Perníkova
a zjišťují u místních obyvatel, co se s dětmi stalo. Z interview pořizují záznam a píší
pro své noviny zprávu o záhadném zmizení dětí.
Čtvrtá až šestá hodina byla věnována problematice čarodějnic. Žáci tentokrát
pracovali ve čtyřčlenných skupinách výzkumných týmech, v nichž jako odborníci na

Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55
19. dubna se do České Třebové sjely soutěžní týmy ze šesti škol, lanškrounských
a českotřebovských. Vítězná družstva z každé školy zde totiž svedla nelítostný boj
o postup do kraje a poté i o možnost strávit dva dny v Praze a na půdě Parlamentu
České republiky.
Sál kulturního centra byl nabitý k prasknutí. Spolužáci své týmy hlasitě
povzbuzovali, mávali připravenými transparenty a hlavně drželi svým družstvům
palce.
Pozvání přijali i významné osobnosti, starostové obou měst, Lanškrouna a České
Třebové, ředitelé škol, zástupci sdružení Aliance 18 a další hosté.
Našemu družstvu se bohužel nevedlo. Zvláště v nejdůležitějším soutěžním kole
při prezentaci svých názorů na vylosované téma si tréma vybrala svou daň. Zde právě
náš tým ztratil hodně bodů a tuto svou ztrátu již bohužel nedohnal.
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existenci čarodějnic sepisovali zvyky čarodějnic, jejich vzhled, maskování, jaká
kouzla provádějí, jak škodí lidem, pátrali po způsobu jejich zneškodnění atd.
Výsledkem jejich snažení bylo vystoupení řečníků s přednáškou o čarodějnicích na
čarodějnicologickém sympoziu, kde si mimo jiné vyměňovali zkušenosti a další
poznatky. Na závěr tohoto bloku psali slohovou práci, vypravování „Moje setkání
s čarodějnicí“. Nejhezčí práce byly vystaveny ve třídě.
V sedmé hodině jsme se přenesli do tajemného lesa. Žáci si vylosovali kartičku se
jménem zvířete známého z bajek. Učitelka popisovala cestu lesem se všemi
překážkami až k chaloupce, v níž žije čarodějnice. Žáci pak jeden po druhém líčili své
pocity a zážitky, které po cestě prožili coby zvířátko, jehož podobu si vylosovali.
V další hodině si ministr – učitelka – sezve žáky jako odborníky na poradu na
ministerstvu vnitra. Informuje je o dopisu paní Pernikářové, v němž žádá o pomoc při
hledání ztracených dětí. Společně se domluví na problémech, které budou zkoumat.
Jeníček s Mařenkou se nacházejí v perníkové chaloupce u paní Čarokrásné, kde se ale
údajně dějí nekalé věci – perník – pervitin. Žáci živě diskutují o nebezpečí, které
malým dětem hrozí výroba drog, jejich distribuce, nezákonná práce dětí atd. Poté se
žáci jako odborníci – lékaři, ekologové, reportéři, sociální pracovníci a policie
– vydávají k domku paní Čarokrásné. Zde ji vyslýchají, zkoumají prostředí a zjišťují,
co se s dětmi Jeníčkem a Mařenkou – v domě děje. V komunitním kruhu pak diskutují
o obvinění, potrestání a snaží se celou situaci dořešit.
V závěrečné hodině se děti přenesly v čase o deset let dále. Televize se vrací do
Malého Perníkova. Žáci – reportéři – předvádějí „živé“ vysílání do televize, kdy
v podobě reportáže z „místa činu“ domýšlejí další osudy Jeníčka a Mařenky. S mikrofonem v ruce hovoří s místními obyvateli či se samotnými aktéry našeho příběhu. Jiné
týmy zvolily formu televizní besedy, do které si přizvaly kromě hlavních postav i odborníky z řad psychologů, lékařů apod. V této části se snad žáci vyřádili nejvíce.
Popustili uzdu své fantazii a předvedli i své herecké umění, neboť scénky, které
skupiny předvedly, byly všechny výtečné.
Mgr. Pavlína Šemberová

Projektové vyučování v 6. třídách
Pohádkový podzim
Literatura v 6.A a 6.B měla řadu podob. Jednou z nich byla i pohádková soutěž.
Každých čtrnáct dní během podzimu paní učitelky Dana Krátká a Jaroslava Urbanová
připravily na nástěnku u knihovny sadu otázek nebo úkolů, které se netýkaly pouze
literárních textů, ale i ilustrací nebo TV zpracování. Žáci a žákyně měli možnost
zúčastnit se ve třech částech: večerníčky, zvířecí pohádky a filmové pohádky. Soutěž
byla dobrovolná, nejlepší řešitelé získali pěkné ceny.
Škola čar a kouzel
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V listopadu se žáci ze 6. tříd mávnutím kouzelné hůlky ocitli ve světě čar a kouzel.
Spravedlivá Minerva McGonagallová, pí uč. Urbanová v 6.B a pí uč. Krátká v 6.A, je
přivítala ve škole v Bradavicích a kouzelný klobouk je rozdělil do čtyř kolejí
– Nebelvíru, Havraspáru, Zmijozelu a Mrzimoru. V těchto skupinách všichni
pracovali po celou dobu trvání projektu, kdy plnili několik úkolů. Nejdříve se studenti
bradavické školy dozvěděli, že se díky podivuhodným a tajemným okolnostem
ztratila z knihovny Kouzelná kniha odvarů a lektvarů, proto jejich úkolem bylo
vypracovat příspěvky do této knihy, vymýšleli příznačné názvy kouzelných nápojů
a postupy při jejich přípravě. Všechny byly uveřejněny v Kouzelné knize odvarů
a lektvarů, děti ji samy ilustrovaly a podílely se na její grafické úpravě v hodinách
výtvarné výchovy. Dále nakreslily poutavé plakáty, které zvaly diváky na turnaj ve
famfrpálu. Nevíte, jak se famfrpál hraje? Nevadí, přečtěte si jednoduchá pravidla.
Při famfrpálu hrají proti sobě dvě družstva. V poli nastoupí za každé mužstvo pět
hráčů, kteří létají na košťatech (tzn. mezi nohama si přidržují dřevěnou tyčku). Každý
hráč má svoji úlohu, jeden chytá zlatonku, druhý je brankář a ostatní jsou v poli. Ve
hře používáme 3 druhy míčů: camrál, potlouk a zlatonku.
Camrál musí hráč vhodit do soupeřovy branky, a tím získá pro své družstvo 10
bodů. Dále hrajeme se dvěma potlouky, pokud hráče trefí potlouk, musí odejít ze hřiště
a až udělá 20 dřepů, vrátí se zpět a pokračuje ve hře. Po hřišti létá zlatonka, kterou se
chytač snaží chytit. Pokud ji chytí, hra končí a družstvo získá 150 bodů. Jestliže
chytači neuspějí, famfrpál končí po 5 minutách (délku hry je možné měnit podle
situace).
Velikost hřiště si hráči zvolí sami podle podmínek, ve kterých hrají. Obě poloviny
hřiště musí mít stejné rozměry.
Upozornění! Famfrpál je bezdotyková hra, kterou řídí rozhodčí.
Potlouky vhazují družstva, která nehrají, a zlatonku rozhodčí.
Zpracováno podle práce E. Bambuška a O. Pavelky
A jak projekt skončil? Ještě bradavičtí studenti napsali zprávy do kouzelnických
novin Denního věštce a celé své snažení zhodnotili. Projekt se snad líbil všem, byl
zábavný, napínavý, všichni se pobavili a zároveň naučili něco nového.
Starořecké báje
Na dva týdny se žáci a žákyně 6. A a 6. B přenesli do doby dávno minulé, přesto
zajímavé. Jednak v dějepise byla probíráno starověké Řecko, ale paní učitelky Dana
Krátká a Jaroslava Urbanová připravily pro žáky projekt. Ve všech hodinách češtiny
během těchto dnů chlapci a děvčata řešili úkoly zaměřené na starořecké báje.
Základem byla samozřejmě literatura, kterou četli a využívali pro další práci. Ve
skupinkách sepisovali charakteristiku starořeckých bohů nebo bohyň a vyobrazili je.
Četli úryvek z Odysseových cest a odhadovali, jak se cesta bude vyvíjet. Přicházeli na
kloub různým rčením, takže dnes rozumí, když ve třídě někdo z učitelů prohlásí: „Vy
tady ale máte Augiášův chlév!“ Příběh o Faethonovi žáci aktualizovali na dnešní dobu
a seznámili se i se spisovateli, kteří sice tvořili ve 20. století, ale vybírali si témata
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z antiky.
Vyvrcholením celé dvoutýdenní práce bylo antické divadlo. Ve skupinkách si žáci
nacvičili divadelní představení na určené téma se starořeckých bájí, ve výtvarné
výchově si vyrobili kostýmy a rekvizity a nakonec vše zahráli. Některá představení
byla naprosto okouzlující, vtipná, provedená do detailů. Jiné skupinky měly velkou
trému a neměly zrovna dokonalé herce, přesto se na dramatizaci snažily připravit.
Během projektu žáci prošli různými formami práce od frontální výuky přes různé
způsoby skupinových úkolů až k samostatné práci, přičemž důraz byl dán na vlastní
objevování. Značný prostor byl také věnován rozvoji kritického myšlení a tvořivosti.
Žáci museli mnoho informací vybírat, posuzovat, zpracovávat a poté získané
poznatky dál použít ve vlastní tvorbě (sloh, drama). Výsledky práce žáků byly
nejčastěji zpracovány písemně a poté prezentovány před třídou. Při zpracovávání
úkolů ve skupinkách bylo důležité i hodnocení, kdy se učitelky ptaly, s kým se žákům
dobře spolupracovalo, s kým ne, proč ne, kdo přišel s čím, aby učitel viděl, kdo
skutečně pracoval a kdo se jen vezl.
Mgr. J. Urbanová, Mgr. D. Krátká

Modrý pátek 21. dubna

Jak se jim během netradičního vyučování dařilo? To musí posoudit především žáci
a učitelé.
O zdařilém průběhu svědčí plakáty a koláže, které jsou umístěny v prostorách
školy. Možná, že vás zaujmou i akrostichy skupiny …zkuste poznat, kterému tématu
se věnovala.
Mgr. D. Krátká
Je to už dávno
Ale prostě mě okouzlil
Ve tmě tam stál a stál
Osvětlen měsícem
Rozrostlé větve sahaly až do nebe.
Bílý stál dům
Okolo plot
Růžovou zahradu schoval
Oleandrů voňavých plnou
V této zahradě byla lavička
I sedávala na ní babička
Celá se skvěla ve své kráse

Trochu podivný nadpis. Možná, že čtenářům vůbec nedává smysl. Snad modré
pondělí nebo Velký pátek! Doufám, že následující článek vysvětlí vznik tohoto
nadpisu.
Oslavy Dne Země tradičně připadají na 22. duben, což letos byla sobota. Proto
jsme se rozhodli uspořádat jednodenní celoškolní projekt „Ekologie trochu jinak“
o den dříve, v pátek 21. dubna. A proč modrý? Naše zeměkoule se zatím jako jediná ve
vesmíru pyšní přívlastkem modrá, proto jsme se dohodli, že zalovíme v šatnících
a přijdeme v pátek do školy oblečeni v této barvě. Výsledkem naší snahy byl
ohromující počet modrého oblečení a doplňků. Celkem 3345 kusů, což znamená, že
každý žák a učitel si v průměru oblékl 9 kusů – od azurových až po indigo. Mezi
skupinami zavládla soutěživá nálada, počítalo se a sčítalo, ve vítězné skupině
napočítali 311ks, tzn. 16,4 ks na osobu, a tak vyhráli modrou, tajemnou odměnu.
Dort, to byla další cena. Tentokrát pro vítěze tradiční papírové várky. Od rána nosí
žáci i učitelé do školy starý papír, opět se zapisuje, sčítá a nakonec o veškeré snaze
vypovídají výsledky. Celkem jsme nasbírali 2 t papíru, nejúspěšnější třída 3.A
odevzdala 335 kg a za ní se umístili vyučující se 311 kg.
Na tento pátek si učitelé připravili pro žáky zajímavé pracovní dílny. Děti na
prvním stupni se do nich rozlosovaly, na druhém měli žáci jedinečnou možnost si
sami vybrat, jak stráví páteční vyučování. Od úterý se mohli zapisovat do dílen, které
je zaujaly aspoň podle názvu, např. Naučná stezka Sázavským údolím, Očista přírody,
Úprava pitné vody, čistička, Den ze mě (pozn. zde není chyba, ale slovní hříčka), Není
strom jako strom, Globální problémy lidstva, Práva zvířat, Pět smyslů poznávání
přírody, Národní parky atd.
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Bílý stál dům
Okolo plot
Růžovou zahradu schoval
Oleandrů voňavých plnou
V této zahradě byla lavička
I sedávala na ní babička
Celá se skvěla ve své kráse

Modrý Pátek
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14. Sportovní vyžití žáků a sportovní akce
Součástí dlouhodobého projektu zaměřeného na sportovní vyžití žáků jsou
cyklistické kurzy a LVVZ. K zajištění cykolkurzu škola postupně zakoupila 12
trekinkových kol, 30 cyklistických přileb a další vybavení včetně náhradních dílů.
Pětidenní cyklokurz je připraven každoročně pro žáky 8. tříd. Jezdí do okolí Pastvin
nebo na Českomoravskou vrchovinu.
Pro žáky 7. tříd je rok co rok přichystán týdenní lyžařský kurz v Čenkovicích nebo
v Janoušově u Šumperka.Půjčit si mohou žáci lyže jak sjezdové, tak i běžecké.
Kromě toho mohou žáci v mrazivých zimních měsících využívat ledové plochy,
v kterou se změní hřiště před školou zásluhou vyučujících Tv. Je využívána i v hodinách Tv, volně v odpoledních hodinách.
Pro výuku lze rovněž využít kolečkové brusle, kterých je celkem 26 párů.
Hodnocení LVVZ – Čenkovice 2006, 7. B
Lyžařský sjezdový výcvik probíhal na sjezdovkách v Čenkovicích.
V okolí ubytovny a na zdejších tratích „Buď fit“ žáci absolvovali ve skupinách
2 výcviky na běžeckých lyžích.
Kurzu se účastnilo 26 žáků pod vedením Bc. Petra Grossmanna a vyučujících
Mgr. Pavla Reslera a Mgr. Vladimíra Cacka.
Díky panu učiteli Mgr. V. Cackovi byla rozšířena nabídka o výuku snowboardingu, které využilo aktivně 5 žáků.
V rámci kurzu byli žáci obeznámeni s technikou sjezdového a běžeckého lyžování
a snowboardingu. Žáci byli dále seznámeni se základní údržbou lyžařské výzbroje
a technikou mazání lyží.
Zaznamenali jsme velmi dobré sněhové podmínky. Počasí bylo po všechny dny
kurzu dosti větrné a mrazivé.
V závěrečném dni kurzu se konaly závody ve slalomu na sjezdových lyžích
a běžecké závody pro všechny účastníky.
V rámci kurzu nebyly řešeny žádné kázeňské přestupky, které by významně
překračovaly vnitřní řád platný pro tuto akci. Na konci pobytu však došlo k drobnému
poškozením na majetku.
Pro letošek jsme změnily stravovací zařízení. Po domluvě s kolektivem kuchařek
nám vařily i jedno zvláštní jídlo navíc pro osobu s bezlepkovou dietou.
Bc. Petr Grossmann, vedoucí kurzu
Hodnocení LVVZ 2006 v Janoušově
Lyžařského kurzu v Janoušově ve dnech 5. 2.–11. 2. 2006 se účastnilo 39 žáků pod
vedením Mgr. Vladimíra Cacka, lyžařských instruktorů Mgr. Oldřicha Strnada,
Bc. Petra Grossmanna a Dany Zedníčkové. Zdravotnické záležitosti zabezpečovala
s přehledem paní zdravotnice Monika Kolomá.
Lyžařský sjezdový výcvik probíhal na místní sjezdovce. Zároveň se zde
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uskutečnila i výuka snowboardingu, které využili aktivně pouze dva žáci. V okolí
ubytovny absolvovali žáci ve skupinách výcvik na běžeckých lyžích, který pro velké
množství sněhu nevyvrcholil plánovaným závodem.
Zaznamenali jsme velmi dobré sněhové podmínky, počasí nám přálo po celou
dobu kurzu. Na konci kurzu se konaly závody ve slalomu na sjezdových lyžích.
V rámci kurzu nebyly řešeny skoro žádné kázeňské přestupky.
Mgr. Vladimír Cacek, vedoucí kurzu
Hodnocení cyklistického kurzu 2006.
Cyklistického kurzu na Pastvinách ve dnech 22. 5.–26. 5. 2006 se zúčastnilo 39
žáků z 8. roč. rozdělených do čtyř družstev dle výkonnosti.
Vedoucí družstev: Mgr. D. Krátká, Mgr. J. Krištof, Mgr. V. Cacek a Bc. P.
Grossmann.
Ubytovaní jsme byli na pensionu „Lesanka“. Kurz probíhal v oblasti Orlických
hor v malebném prostředí přehrady na řece Divoká Orlice.
Hlavní náplň kurzu: základní pohybové dovednosti jízdy na kole volně v terénu
a v méně frekventovaném silničním provozu, základní znalosti a dovednosti
pravidelné údržby a opravy jízdního kola, základní znalosti pravidel silničního
provozu.
Doplňková činnost: kopaná, softbal, stolní tenis, základy vodní turistiky...
Pro zpestření programu proběhla beseda s instruktorem potápění, členem vodní
záchranné služby na Pastvinách
Během kurzu měli žáci možnost seznámit se a vyzkoušet si jízdu na lodích (kánoe,
kajak).
Vyvrcholením kurzu byl cyklistický závod jednotlivců, který mezi chlapci vyhrál
Tomáš Fořt časem 4:19,4 s. Vzhledem k tomu, že byly nepříznivé podmínky (déšť
a vítr), nepodařilo se mu překonat rekord trati z roku 2004, kdy Jan Obst ujel stejný
úsek za 4:02,6 s, přesto se mu podařilo zajet druhý nejlepší čas této trati. U děvčat
vyhrála Michaela Komínková časem 5: 44,8 s, která také nepřekonala nejlepší výkon
Nely Jadrníčkové z loňského roku 5:39,6 s.
Počasí v průběhu celého kurzu bylo celkem příznivé (trochu chladné, hlavně že
nepršelo).
Mgr. Vladimír Cacek
Z cyklistického deníku skupiny 82. A
Cyklistický kurz: Pastviny Lesanka 22.–26. května 2006
Naše heslo: „Vyšlapeme“ každý kopec
Vedoucí: Dana Krátká
Zástupce: Monika Vápenková
Mechanici: Ondřej Farkaš, Tomáš Vinter
Členové: Nikola Michalová, Magdaléna Pecháčková, Kristýna Pospíšilová,
Nikola Silnicová, Simona Stupenová, Veronika Vápenková
Pondělí 22. května
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Paní učitelka nám slíbila nejkratší cestu na Pastviny, ale hned za humny jsme
zakufrovali, takže okolí Mistrovic známe dost podrobně. Na Lesanku jsme přijeli jako
poslední, ale akorát na oběd. Ujeli jsme stejně jako ostatní skupiny 34 km. Odpoledne
při okružní jízdě kolem Pastvin jsme museli Nikole rozmasírovat lýtka, protože ji
chytla křeč. Ne a ne se pustit. Při dalších cestách s ní bojovala iontovým nápojem.

Dopolední jízda bez Nikoly, která si léčila své odřeniny. Asi první odpočinkový
den, najeli jsme celkem 34 km. Nic mimořádného se nestalo. Až večer! Všichni se už
těšili na kanoe a kajaky, jenom Simča se bála, že se překlopí (prý zkušenosti z rodiny).
Nakonec se nic takového nestalo, nejen Simče se na lodích líbilo a vůbec se nikomu
nechtělo přistát u břehu.

Úterý 23. května
Ráno nám přes cestu přeběhla černá kočka (předzvěst blížícího se nebezpečí)
a v Kunvaldu hopkala po silnici černá veverka. Simče se udělalo zle, špatně se jí
dýchalo, a proto odpoledne odpočívala. Monča ji opatrovala (např. jí dala pod
polštář cyklistickou přilbu, aby měla víc pod hlavou) a obě o hodně přišly. Odpoledne
si to frčíme od Bartošovic na Zemskou bránu. Dva větší klacky, které ležely na silnici,
všichni objeli, jenom Nikole se to moc nepodařilo. Skončilo to pádem z kola, prasklou
přilbou, hodně sedřenou Nikolinou levou nohou, ramenem a lokty, roztrhanými
kalhoty za 1200 Kč a nepojízdným kolem. Statečnou Nikolu jsme ošetřili bolestivou
zelenou dezinfekcí (potom ještě několikrát) a mezitím naši šikovní mechanici opravili
kolo.

Čtvrtek 25. května
Dnes jsme si naplánovali cestu sami podle mapy a taky jsme sami navigovali.
Samozřejmě dobře, žádné kufrování a v pohodě jsme dojeli, až na Ondru, který asi půl
km před Lesankou píchl zadní kolo. Odpoledne nás čekaly závody, trasa do kopce
dlouhá 2 km. Všichni jsme se snažili v dešti, větru o co nelepší umístění, takže jsme si
někteří sáhli i na dno svých sil. První místo získala Veronika, 2. místo Monika a třetí
Kristýna, zvláštní odměna byla udělena Simče a Nikole, té za nejvíce zelené barvy na
těle (pozn. dezinfekce ran).
Pátek 26. května
Dnes už nás čekala jenom cesta domů, naštěstí žádný déšť, žádné havárie, žádné
bloudění.

Středa 24. května
Vodácký kurz 31. 5. – 2.6.2006, Sázava

Skupina 82. A na hrázi Pastvin

Veronika skoro v cíli
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Žáci deváté třídy měli možnost zúčastnit se vodáckého kurzu na řece Sázavě. Ve
středu dopoledne jsme odjeli z Lanškrouna vybaveni na třídenní putování. Ve tři
hodiny již žáci získávali první zkušenosti s vedením lodi na divoké vodě. Na žáky
čekala asi 1,5 km dlouhá trasa proti proudu.
Od prvních chvil bylo jasné, že nás čeká náročná práce. Po důkladném
prohlédnutí okolí (někteří se vydali i po proudu prohlédnout si, co je čeká zítra)
a procvičení hlasivek na místním jezu nás přepadaly myšlenky k rychlému návratu
domů. Na vodácky nenáročné trase jsme potkali pár jezů, které jsme vždy přenášeli.
Největší překážkou bylo nepříznivé počasí, které nás provázelo celý den. Voda nás
obklopovala zdola i shora. V podvečerních hodinách jsme dorazili do Ratají nad
Sázavou na místní vodáckou základnu, kde jsme se také ubytovali. Snažili jsme se
usušit si věci a trochu si odpočinout. Po večeři se někteří vydali na prohlídku
zajímavým městečkem.
V pátek nás konečně probudilo sluníčko. Po poradě (někteří už nechtěli o vodě oni
slyšet) jsme vyrazili do Sázavy, kde jsme naši plavbu podle plánu ukončili. Nutno
dodat, že jsme si aspoň jeden hezký den zasloužili.
Nikdo nám neuplaval, nikdo se neutopil, tak snad zase někdy. Vodě zdar!
Ahoj!!!
Bc. Petr Grossmann, vedoucí kurzu

Hokejbal proti drogám 2006 – okresní kolo Ústí nad Orlicí
hrajeme s Dominikem Haškem
6.–7. třídy, Letohrad, středa 19. 4. 2006
Soupiska ZŠ Dobrovského
7.B Chmelík Ondřej, Dvořáček Marek, Musil Stanislav, Matějka Pavel, Koudelka
Alois, Hejl Jan, Veselý Petr, Friml Martin
6.B Cacek Tomáš, Křepelka Aleš, Juda Adam
SKUPINA A:
Gymnázium Letohrad
Komenského Ústí nad Orlicí
Nádražní Žamberk

SKUPINA B:
Komenského Letohrad
Choceňského Choceň
Masarykova Klášterec n.O.
Bří Čapků Ústí nad Orlicí

SKUPINA C:
U Dvora Letohrad
Dobrovského Lanškroun
Třebovská Ústí nad Orlicí
Nádražní Česká Třebová

LET
xxx
1:0
3:0

Vodácký kurz na Sázavě
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ŽA
0:3
1:1
xxx

SKORE

BODY

POŘADÍ

0:4
2:1
4:1

0
3
3

3.
2.
1

LET CHO KLÁŠ
0:1
4:0
xxx
1:0
6:0
xxx
0:4
0:6
xxx
0:4
1:1
2:1

ÚO
4:0
1:1
1:2
xxx

LET LAN
0:0
xxx
0:0
xxx
0:1
1:0
1:1
0:1

ČT
1:1
1:0
2:0
xxx

KONEČNÉ CELKOVÉ POŘADÍ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÚO
0:1
xxx
1:1

ZŠ U Dvora Letohrad
ZŠ Nádražní Žamberk
ZŠ Choceňského Choceň
ZŠ Komenského Letohrad
ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí
ZŠ Dobrovského Lanškroun
ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
ZŠ Komenského Ústí n.O.
ZŠ Nádražní Česká Třebová
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ZŠ Masarykova Klášterec n.O.
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Hokejbal proti drogám 2006 – okrskové a okresní kolo Ústí nad Orlicí
hrajeme s Dominikem Haškem
8.–9. třídy, Česká Třebová, čtvrtek 20. 4. 2006

SKUPINA A:
ZŠ Nádražní Česká Třebová
ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
ZŠ Komenské ho Ústí n.O.
ZŠ Choceňského Choceň

SKUPINA B:
ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí

ZŠ Habrmanova Česká Třebová
ZŠ Sv. Čecha Choceň
ZŠ Dobrovského Lanškroun
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Soupiska ZŠ Dobrovského
8.B – Boruch, Fořt, Hejl, Hajzler, Chládek, Mráz, Tobiška,
9.B – Shejbal, Smejkal, Król, Šimek, Barnet

Malá kopaná 2005
První listopadový den se zúčastnili naši žáci okrskového kola v malé kopané. Při
účasti tradičních soupeřů si naše družstvo udržovalo naděje na postup až do
posledního utkání. V tom na sebe narazily zatím neporažené týmy. Domácí tým ZŠ
Smetanova a právě celek naší školy. Zápas byl vyvrcholením celého turnaje. Oběma
družstvům šlo o postup. Oba týmy se v prvním poločase střídaly ve vedení. V druhém
poločase tým ZŠ Smetanova plně využil výhody domácího prostředí a vítězstvím nad
naším družstvem si zajistil celkové vítězství a postup do okresního finále. Pro naše
družstvo zbylo jen třetí místo.
Bc. Petr Grossman
Malá kopaná 2006
V pátek 28. 4. 2006 proběhlo okrskové kolo v malé kopané. Hrálo se na
škvárovém hřišti u fotbalového stadionu. Po neúčasti tří škol se okrsek zúžil jen mezi
tři lanškrounské základní školy. Naši žáci si chvílemi cestu k postupu komplikovali
zbytečnými chybami. Nakonec se jim však podařilo postoupit do okresního kola,
které se konalo 4. května v Králíkách.

Zleva: Dvořáček Marek, Žaba Ondřej, Tobiška Martin, Smejkal Martin, Barnet
Robin, Shejbal Michal, Mík Petr, brankář Chmelík Ondřej
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Výsledky zápasů:
ZŠ Jiráskova – ZŠ Smetanova 2:2
ZŠ Dobrovského – ZŠ Smetanova 3:3
ZŠ Jiráskova – ZŠ Dobrovského 2:3
Celkové pořadí:
ZŠ Dobrovského 4 b.
ZŠ Smetanova 2 b.
ZŠ Jiráskova 1 b.
Okresní kolo v malé kopané se odehrálo na fotbalovém hřišti v Králíkách.
Zúčastnilo se ho šest družstev. Naši hráči měli v průběhu turnaje trochu smůly. Hned
v prvním utkání nás zaskočil soupeř ZŠ Bílá Králíky ojedinělou akcí po té, co jsme
celý zápas soupeře tlačili. V druhém zápase jsme si chuť spravili a naše družstvo
zaslouženě zvítězilo nad Gymnáziem Králíky. Třetí zápas byl z pohledu hry našeho
družstva nejvydařenější. Hráli jsme proti favoritovi celého turnaje, ZŠ Habrmanova
ČT, rovnocennou partii. Nutno dodat jako jediní. V poločase byl stav vyrovnaný 1:1.
V druhém jsme neproměnili penaltu a toho soupeř využil. Dvě minuty před koncem
vstřelil vítěznou branku. Poslední utkání bylo kdo s koho. Chlapci už neměli mnoho
sil a dělali zbytečné chyby. Obě družstva se střídala ve vedení. Rozhodlo posledních
pět minut, kdy se naši hráči vrhli do útoku a na obranu zapomněli. Soupeř se ujal
vedení, které už nepustil. Celkově naše družstvo skončilo čtvrté. Předvedenou hrou
však nezklamalo. Chybělo trochu štěstí.

Běh ulicemi města Lanškrouna
Ve čtvrtek 27. dubna se děti z I. stupně zúčastnily závodu Běh ulicemi města
Lanškrouna.
Našich 28 žáků běželo doslova jako o závod a získali tato ocenění:
1. místo Adéla Caldová, 5.A
2. místo Martin Škop, 2.B
Pavel Bednář, 3.A
Tereza Krsková, 4.A
3. místo Hana Krátká, 4.B
Získali jsme ještě dvě umístění na 4. pozici. Bohužel Tereza Musilová, která
běžela po prvním kole na krásném 3. místě, do cíle nedoběhla. Naštěstí si jenom
vyvrtla kotník. Všichni zúčastnění byli odměněni tatrankou a teplým čajem. Po
slavnostním vyhlášení vítězů byli ještě všichni závodníci zahrnuti do slosování o další
věcné ceny. Zde se usmálo štěstí pouze na Davida Filipiho z 1. třídy. Sláva vítězům
– čest poraženým!
Ilona Matějková

Výsledky:
ZŠ Králíky – ZŠ Dobrovského 1:0
ZŠ Dobrovského – Gym. Králiky 2:0
ZŠ Dobrovského ZŠ Habr. ČT 1:2
ZŠ Dobrovského – ZŠ Choceň 2:3
Coca-cola školský pohár
Naši chlapci postoupili do dalšího vloženého turnaje. Turnaj organizovala
Základní škola Komenského Letohrad na hřišti s umělou trávou. Mnoho našich
chlapců hrálo na tomto povrchu poprvé. Turnaj probíhal standardním způsobem za
účasti čtyř mužstev. Kromě naší a pořádající školy zde bylo družstvo ZŠ Ústecké
v České Třebové a Gymnázia Zábřehu na Moravě. Naše družstvo bylo velice
oslabeno. Především nám chyběl brankář a hráči na střídání.Tito hráči se zúčastnili
okresního kola v lehké atletice. Na našem družstvu to bylo znát. Především absence
brankáře byla velmi vidět. Naši hráči dokázali vstřelit jediný gól. To bylo na vítězství
hodně málo. Naše družstvo tak skončilo poslední. Důležité je to, že si chlapci mohli
zahrát a poznat i jiné prostředí.
Bc. Petr Grossman
Běh ulicemi města, zleva: M. Škop, P. Bednář, A. Caldová, T. Krsková, H. Krátká
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Výsledková listina – přespolní běh
DÍVKY – III.kategorie:
2. Langrová Ludmila
6:16
4. Kobzová Hana
6:35
6. Trkalová Aneta
6:38
7. Habeermann Joseph
6:41
13. Ficnarová Adéla
7:06
15. Turková Vendula
7:09
Pořadí družstev :
1. ZŠ Dobrovského Lanškroun 19 bodů
DÍVKY – IV.kategorie :
2. Báčová Magda
3. Zachařová Veronika
9. Jirásková Bára
11. Komínková Michaela
14. Šebrlová Tereza
16. Jadrníčková Nela

6:12
6:20
6:37
6:42
6:54
7:01

Pořadí družstev :
2. ZŠ Dobrovského Lanškroun 25 bodů
Okresní finále v atletickém čtyřboji 9. 5. 2006
Výsledky:
1. Matějka Pavel
12. Koudelka Alois
16. Pavelka Ondřej
20. Chmelík Ondřej

1554 bodů
1178 bodů
1065 bodů
844 bodů

V hodnocení družstev obsadili celkové 4. místo ziskem 3797 body.

starší žákyně na startu: zleva Jirásková (12), Jadrníčková (15), Zachařová (13),
Báčová (16), Šebrlová (14), Komínková (17)
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Přespolní běh v Kypuši
Dne 10. 5. 2006 se 30 žáků naší školy zúčastnilo přespolního běhu pod lyžařskou
sjezdovkou v oblasti rybníků.
Naši závodníci zabojovali skutečně skvěle, podařilo se jim získat celkem 12
medailí, 6 prvních míst, 2 druhá místa a 4 třetí místa.
Na nejvyšším stupni stáli tito žáci a žákyně: Krátká H. (4.B), Langrová L. (6.A),
Pavelka O. (6.A), Zachařová V. (8.B), Báčová M. (9.B), Šimek J. (9.B). Druhé
místo získaly tyto žákyně: Trkalová A. (6.A), Komínková M. (8.B). Bronzovou
medaili si odnesli: Marek D. (2.B), Komínek (6.A), Matějka P. (7.B), Marielová P.
(8.A).
Mgr. Daniela Krátká
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Okresní běh mládeže
Tento běh se konal 21. září 2005 v Jablonném nad Orlicí na atletickém stadionu.
Úspěchu zde dosáhli jeden žák a dvě žákyně naší školy:
M. Báčová (9.B) – v kategorii starších žákyň obsadila na trati dlouhé 800m druhé
místo
R. Mráz (8.B) - v kategorii mladších žáků vybojoval místo čtvrté
L. Langrová (6.A) - v kategorii mladších žákyň se umístila na čtvrém místě
Běh do sjezdovky – 12. 10. 2005
Běhu do sjezdovky se žáci naší školy zúčastňují pravidelně a rovněž pravidelně si
odnášejí několik medailí. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy nás úspěšně reprezentovali
tito žáci:
kategorie 5.–6. třída chlapci: O. Pavelka – 2.místo
kategorie 5.–6. třída dívky: L. Langrová –1. místo, A. Trkalová – 2. místo
kategorie 7.–8. třída dívky: V. Zachařová – 2. místo, M. Komínková – 3.místo
kategorie 9. třída chlapci: J. Šimek – 2. místo

17. ročník Školních sportovních slavností při ZŠ Dobrovského.
V úterý dopoledne 27. června 2006 se na ploše sportovního areálu při ZŠ
Dobrovského shromáždilo přes stopadesát žáků lanškrounských základních škol
a gymnázia, aby spolu již tradičně změřili své výkony v atletických disciplínách.
Dobrá nálada, příznivé počasí, přízeň sponzorů (Drogerie A + L) a některé velmi
kvalitní sportovní výkony žáků 6. až 9. ročníků základních škol, to vše přispělo
k velmi zdárnému průběhu celé akce. Letos podruhé na nově vybudovaném běžeckém
okruhu v areálu ZŠ Dobrovského.
Je mojí příjemnou povinností na tomto místě poděkovat všem, kdo se na zdaru
podíleli – žákům ZŠ Dobrovského, kteří pomáhali při pořadatelské činnosti,
rozhodčím, závodníkům i divákům, a samozřejmě, poblahopřát všem jednotlivcům,
kterým bylo dopřáno pyšnit se na stupních vítězů. Letošní ročník byl v boji o pořadí
škol nejvyrovnanější a bodové rozdíly minimální.
Upřímně blahopřeji a těším se příští rok opět nashledanou.
Mgr. Vladimír Cacek
CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL 2005/2006:
1. místo: ZŠ Dobrovského Lanškroun – 54 bodů
1. místo: ZŠ Jiráskova Lanškroun – 52 bodů
3. místo: ZŠ Smetanova Lanškroun – 48 bodů
4. místo: Gymnázium Lanškroun – 46 bodů

Školní sportovníslavnosti – skok do dálky

Vítězové přespolního běhu v Kypuši
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Dívky mladší:
BĚH 60M
2. Turková V.
5. Krejčířová D.
9. Martincová N.

9,17
9,67
10,15

Dívky starší:
BĚH 60M
3. Jelínková S.
4. Valentová S.
5. Marielová P.

9,22
9,77
9,83

DÁLKA
2. Ficnarová A.
3. Langrová L.
9. Hanzlíčková N.

4,12
3,84
3,57

DÁLKA
1. Jelínková S.
8. Chládková L.
10. Jadrníčková N.

4,02
3,60
3,52

HOD MÍČKEM
5. Barbořáková N.
6. Ficnarová A.
10. Martincová N.

34,9
33,7
31,3

HOD MÍČKEM
3. Šebrlová T.
4. Komínková M.
9. Šemberová M.

40,2
39,6
33,2

ŠPLH
1. Pohanová L.
2. Krejčířová D.
3. Hanzlíčková N.

4,14
4,89
5,97

ŠPLH
9. Nechvílová L.

6,77

BĚH 1500M
2. Trkalová A.
Žáci mladší:
BĚH 60M
2. Matějka P.
6. Pavelka O.
9. Veselý P.
DÁLKA
1. Matějka P.
2. Veselý P.
5. Musil S.
HOD MÍČKEM
1. Koudelka A.
5. Pavelka O.
8. Bambušek E.
ŠPLH
1. Koudelka A.
5. Drábek J.
10. Čech J.

15. Šachový klub ZŠ Dobrovského
V letošním roce pracovaly opět dva šachové kroužky. Jeden pro začátečníky
a druhý pro pokročilé. Celkově se do různých akcí ŠK zapojilo přes 40 hráčů, z toho
3 dívky.
Dále uvádím stručný přehled akcí, které se konaly vedle pravidelných schůzek.
1. Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže jednotlivců
Mistrovství se konalo ve dnech 24.–25. září 2005 v Sedlčanech. Hrálo se
švýcarským systémem na 9 kol a 2 x 25 minut bez zápisu. Z našich hráčů se na
Mistrovství ČR probojoval Michal Marek, 21. místem a svým vystoupením neudělal
našemu šachovému klubu ostudu.
2. Krajský přebor jednotlivců, kat. 10 + 12, Česká Třebová
V sobotu 1. 10. 2005 uspořádal DDM Kamarád v České Třebové 1. turnaj mládeže
kategorií H/D 10 – 12 v sezóně 2005/06. V mladší kategorii mezi 8 účastníky zvítězil
Adam Lorenc ze Žamberka, naši dva hráči Jan Paukert a Dominik Marek odsadili
další dvě místa na stupních vítězů. Lukášovi Nečasovi se celkem dařilo a 9. místem
šlapal postupové osmičce na záda.

BĚH 1500M
4. Komínková M.
7. Šemberová M.

3. Krajský přebor jednotlivců, kat. 14 + 16, Vysoké Mýto
V sobotu 15. 10. 2005 se ve Vysokém Mýtě uskutečnil 1. turnaj mládeže kategorií
H/D 14–16 v sezoně 2005/06. V kategorii H/D 14 byl mezi 40 účastníky nejlepší
Marek Kosek z Vysokého Mýta, Michal Marek podal na začátku sezóny pěkný výkon
a skončil na 5. místě.

8,68
8,95
9,59

Žáci starší:
BĚH 60M
1. Smejkal M.
3. Šimek J.
12. Němec M.

8,12
8,12
9,7

4,75
4,25
4,05

DÁLKA
1. Tobiška M.
5. Šimek J.
10. Němec M.

5,05
4,79
4,31

4. Mistrovství Čech mládeže 2005
Ve dnech 22. – 29. října 2005 proběhlo v Seči u Chrudimi Mistrovství Čech
mládeže 2005 v kategoriích H12, H14, H16 a Open dívky. Jediným účastníkem
z našeho ŠK byl v kategorii H14 Michal Marek. Z devíti kol vybojoval přesně 50%
bodů a skončil na 28. místě.

52,5
47,5
44,3

HOD GRANÁTEM
3. Krol M.
5. Saňák P.
6. Smejkal M.

48,00
47,35
47,30

5. Přebor šachového klubu mládeže Lanškroun
Od září do poloviny listopadu probíhal na začátku každého tréninku Přebor ŠKM.
Zapojilo se do něho 10 hráčů, hrálo se na 2 x dvacet minut. Přeborníkem v kategorii
starších žáků se stal Ondra Chmelík, mladší žáky vyhrál Lukáš Nečas.

3,23
4,20
4,85

ŠPLH
7. Voksa A.
9. Dvořák R.
10. Nechvíle J.

3,22
3,54
3,57

6. Okresní přebor družstev mladších žáků ZŠ
I ve školním roce 2005/2006 se Šachový klub ZŠ Dobrovského Lanškroun zapojil
do celostátní soutěže školních šachových týmů.
Okresní kolo kategorie 1.–5. tříd se hrálo 24. listopadu 2005 ve Vysokém Mýtě

76

77

a my jsme postavili dvě družstva v sestavách: „Áčko“ L. Nečas, D. Marek, J. Paukert,
A. Vu a „Béčko“ M. Chmelík, Š. Kolomý, D. Zadražil, K. Urban. Náš první tým
bojoval do posledního kolo o druhé místo, ale i získané 3. místo znamenalo postup do
krajského kola. I naše druhé družstvo podalo bojovný výkon a Dominik Zadražil
získal 4. VT.
7. Krajská soutěž čtyřčlenných družstev 1. kolo
V sobotu 26. listopadu 2005 se v Lanškrouně konalo 1. kolo KSDŽ. Deset
družstev se utkalo každé s každým na dvakrát 20 minut. Lanškrounský Šachový klub
postavil čtyři týmy, první dva bojovaly o první místo. Teprve poslední kolo mezi
těmito soupeři, které skončilo 2:2, rozhodlo o vítězství našeho „béčka“.
Lanškroun B
Jméno
Jačisko Jakub
Chmelík Ondřej
Nečas Lukáš
Brejša Vít

Lanškroun C
Jméno
Komínek Lukáš
Vaculík Jakub
Vu Antonín
Kolomý Štěpán

Lanškroun D
Jméno
Krátký Josef
Minaschek David
Marek Dominik
Lamberský Luboš

Lanškroun E
Jméno
Ječmínek Stanislav
Chmelík Martin
Zadražil Dominik
Paukertová Eliška

8. Krajský přebor jednotlivců, kat. 10 + 12, Mistrovice
V sobotu 3. 12. 2005 se v Mistrovicích odehrála 2. kvalifikace KP kategorií do
desíti a do dvanácti let. V padesátičlenném startovní poli se patnácti členná výprava
lanškrounských šachistů neztratila. Kategorie do desíti let spíše připomínala oddílový
přebor Lanškrouna, kdy naši zástupci obsadili první čtyři místa v pořadí: Antonín Vu,
Jan Paukert, Dominik Zadražil a Dominik Marek.

prvních 5 míst. Kristián Urban a Míša Šolcová zaplatili nováčkovskou daň, Vítku
Jursovi, třetímu nováčkovi mezi lanškrounskými šachisty, se dařilo, ke třetímu místu
přidal i splněnou 4.VT.
12. Krajské kolo přeboru škol kategorie 6.–9. tříd
Do krajského kola, které se uskutečnilo 30. ledna 2006 v Ústí nad Orlicí,
postoupilo i družstvo ZŠ Dobrovského Lanškroun. Na nejlepší týmy z gymnázií jsme
v sestavě Pavel Skalický, Michal Marek, Lukáš Komínek, Ondřej Chmelík a Lukáš
Pohan nestačili, ale 4. místo znamená nejlepší umístění mezi základními školami.
13. Krajské kolo přeboru škol kategorie 1.–5. tříd
Krajské kolo se konalo 2. února 2006 ve Vysokém Mýtě za účasti 8 školních týmů
pardubického kraje. Mladí šachisté našeho družstva, v sestavě Lukáš Nečas, Štěpán
Kolomý, Jan Paukert a Vít Jursa, podávali velmi pěkný výkon. Z náhradníka jsme se
stali krajskými přeborníky a postoupili na Přebor České republiky, který se hraje ve
dnech 21. a 22. března 2006 ve Frýdku-Místku.
14. Krajský přebor mládeže, kat. 14 + 16, – Žamberk
Třetí kvalifikace KP mládeže kategorií H/D 14 a 16 se hrála v sobotu 11. 2. 2006
v Žamberku. Na třetí pokus vyhrál v kategorii do čtrnácti let chrudimský Jakub
Půlpán. Michal Marek skončil šestý a potvrdil, že by mu finálová osmička slušela.
15. Krajská soutěž družstev žáků v šachu – 2. kolo

9. Okresní kolo přeboru škol v šachu družstev kategorie 6.–9. tříd
Okresní kolo starších žáků přivítalo také Vysokého Mýto. 8. prosince 2005 se zde
sjelo 11 čtyřčlenných školních týmů. Lanškrounský Šachový klub reprezentovala dvě
družstva. Družstvo ZŠ Dobrovského, hrající v sestavě P. Skalický, M. Marek,
O. Chmelík, L. Pohan a L. Komínek, se celý turnaj drželo na 3. místě a teprve prohra
v posledním zápase nás odsunula na 4. místo.
10. Krajský přebor jednotlivců, kat. 14 + 16, Lanškroun
Šachový klub Lanškroun pořádal dne 17. prosince 2005 11. ročník šachového
turnaje mládeže Přebor města Lanškrouna, který se hrál jako 2. turnaj KPJ v kategoriích H14 a H16. Ze 13 míst Pardubického kraje se do ZŠ Dobrovského sjelo 66
hráčů.Našim hráčům se příliš nedařilo, do bodované patnáctky se probojovali jen Jiří
Snítil a Michal Marek.
11. Krajský přebor jednotlivců, kat. 10 +12, Horní Čermná
Sokolovna v Horní Čermné přivítala první sobotu roku 2006 (7. ledna) mladé
šachisty. Nejpočetnější skupina byla z Lanškrouna – 18 šachistů a 1 šachistka.
Nejvíce se našim hráčům dařilo v nejmladší kategorii, kde naši mladíci obsadili
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18. února 2006 se v prostorách DDM Kamarád v České Třebové konalo 2. kolo
Krajské soutěže čtyřčlenných družstev. Tentokráte náš Šachový klub postavil 3 týmy.
Celkem se sjelo 8 družstev a tak se hrálo na 7 kol a dvakrát 30 minut na partii. Potvrdili
jsme roli favorita a naše dvě čtveřice svedly urputný boj o vítězství. V celkovém
pořadí nám patří dvě první místa.
16. Krajský přebor jednotlivců, kat. 10 +12, HLINSKO
Poslední dějství čtyřdílného seriálu Krajského přeboru jednotlivců v šachu v kategoriích H/D 10 a H/D 12 se hrálo 4. března 2006 v Hlinsku. V obou kategoriích se
zúčastnilo nejvíce hráčů v celé sezóně. Je potěšitelné, že naší hráči v nejmladší
kategorii opět prokázali dobrou formu, Dominik Marek vyhrál, Vít Jursa skončil
druhy a Dominik Zadražil pátý.
17. Celostátní finale družstev škol 1.–5. ročník
Ve dnech 22. – 23. března 2006 proběhl ve Frýdku-Místku finálový turnaj Přeboru
škol v šachu v kategorii 1.–5.tříd základních škol. Suverénními vítězi se stalo družstvo
ze Základní školy ČSA z Frýdku-Místku, my končíme na 23. místě. Pro naše hráče to
byla první veliká zkušenost z celorepublikové akce. Hlavní výhodou je, že tři hráči
jsou teprve ve druhé třídě a v této kategorii budou hrát ještě tři roky.

Body

Partie

%

Zadražil Dominik

0

4

0

Nečas Lukáš

½

5

10

Paukert Jan

2

5

40

2½

5

50

2

4

50

Jursa Vít
Kolomý Štěpán

20. Krajský přebor družstev žáků
V letošním ročníku Krajského přeboru šesti členných družstev jsme proti sobě
měli 7 soupeřů. Hrály se vážné partie se zápisem na 2 x 1,5 hodiny. V našem družstvu
se vystřídalo celkem 11 hráčů. Prohra ve 4. kole s Poličkou nás odsunula na průběžné
2. místo. Teprve poslední dvojkolo rozhodovalo o stupních vítězů. Nás v Pardubicích
8. dubna 2006 čekaly týmy z Pardubic a z Hlinska. Podáváme letošní nejlepší výkon
a oba soupeře suverénně porážíme 5,5 : 0,5, tím zatím vedoucí Hlinsko odsouváme na
3. místo. První místo pro nás znamená titul Krajského přeborníka pro rok 2006, zlatý
pohár a postup do 1. české ligy dorostu.
21. Krajský přebor družstev mladších žáků
Krajský přebor družstev mladších žáků uspořádal DDM Kamarád v České
Třebové 29. dubna 2006. Naše družstvo prohrálo pouze dva zápasy, ale remízy
s družstvy z konce tabulky nás stály lepší umístění. Naše sestava: Nečas Lukáš,
Vu Antonín, Vaculík Jakub, Cacek Tomáš, Paukertová Eliška a Paukert Jan.
22. Krajský přebor v rapid šachu
Předposlední vrchol šachové sezóny mládeže Krajský přebor v rapid šachu
přilákal 6. května 2006 do sokolovny v Heřmanově Městci 60 šachistů a šachistek.
Hrálo se 9 kol na dvakrát 20 minut švýcarským systémem a 11 hráčů našeho

Sestava týmu ZŠ Dobrovského, Lanškroun

Jméno

kole s celkovým vítězem ho odsunula na 6. místo. Druhým nejlepším naším hráčem
byl překvapivě Aleš Voksa, který tímto pěkným výsledkem splnil 3. VT. Nezklamala
hra ani našich mladíků do 10-ti let.

Marek Dominik
2
5
40
18. Krajský přebor mládeže H/D 14-16 - 4. turnaj
Poslední čtvrtý turnaj Krajského přeboru mládeže kategorií H/D 14–16 se
uskutečnil v sobotu dne 25. 3. 2006 v Heřmanově Městci. Vedle hlavních turnajů se
hrál turnaj o Pohár starosty Heřmanova Městce. V tomto turnaji se našim hráčům na
rozdíl od mistrovských zápasů dařilo a Dominik Marek si krásný pohár odvezl domů.
19. Orlická šachovnice
Již 35. ročník šachového turnaje mládeže Orlická šachovnice se konal 1. dubna
2006 v Ústí nad Orlicí. 122 šachistů a šachistek se utkalo švýcarským systémem na
9 kol a 2 x 15 minut, mezi nimi se neztratilo ani 15 hráčů našeho Šachového klubu.
Michal Marek bojoval do posledního kola o stupně vítězů, teprve prohra v posledním
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Šachového klubu se zapojilo do bojů v kategoriích do desíti a čtrnácti let. V nejmladší
kategorii hráli v posledním kole o prvenství naši Dominik Marek a Antonín Vu.
Remíza znamenala zlatou medaili pro Toníka, zatímco Dominika pomocné
hodnocení odsunulo až na čtvrté místo. I v nejstarší kategorii jsme měli dvě želízka
v ohni. Našeho nejlepšího hráče Michala Marka nezastihl turnaj v úplné pohodě
a skončil pátý. Více se dařilo Ondrovi Chmelíkovi, který si cestu k vítězství
zkomplikoval dvěma zbytečnými remízami.
23. Krajské finále přeboru jednotlivců v šachu
Do finále Krajského přeboru jednotlivců ve dnech 13. a 14. května 2006 ve
Vysokém Mýtě se probojovalo 6 hráčů z Lanškrouna. V kategorii H 10 patřili naši
hráči k favoritům a předpoklady nezklamaly. Antonín Vu se stal Přeborníkem kraje na
rok 2006, Dominik Marek vybojoval stříbrnou medaili a úspěch podtrhl ziskem
3. výkonnostní třídy. Michal Marek hrál v kategorii H14 a předvedl taktický boj.
V turnaji ani jednou neprohrál a dvě výhry mu stačily na 3. místo, čímž doplnil naší
medailovou sbírku. Všichni medailisté postupují na Přebor Čech.
24. Lanškrounská věž
Už podvanácté se v Lanškrouně v prostorách naší školy konal integrovaný
šachový turnaj mládeže do osmnácti let. Sešlo se zde 53 šachistů a šachistek, kteří
sehráli ve dvou kategoriích 7 kol na 2x 25 minut. Ve startovním poli se neztratilo ani
18 hráčů našeho ŠK. Nejlepším hráčem byl v mladší kategorii Tonda Vu na 3. místě,
Vítek Jursa skončil šestý. Ve starší kategorii byli výsledky našich hráčů o něco horší,
ale soupeři byly lepší. Šestý se umístil Michal Marek, sedmý skončil Vít Brejša.
25. Soutěže dospělých
Někteří členové ŠK se zapojili do soutěží dospělých v krajských přeborech
a v krajské soutěži. Jak se jim to dařilo ukazuje tabulka výsledků.

Jméno
Body Partie %
Marek Michal
10,0 / 20 50,0
Snítil Jiří
1,0 / 2 50,0
Novák Miroslav
3,0 / 8 37,5
Křivohlávek David 4,5 / 14 32,1
Pohan Lukáš
1,0 / 5 20,0

Jméno
Body Partie %
Chmelík Ondřej 0,5 / 4 12,5
Brejša Vít
0,0 / 1
0,0
Cacek Tomáš
0,0 / 1
0,0
Komínek Lukáš 0,0 / 1
0,0
Pekárek Marián 0,0 / 2
0,0

26. Šachový tábor "Čistá 2006"
Tradiční letní soustředění mladých šachistů, na které jede devět lanškrounských
šachistů, proběhne od soboty 5. 8. do neděle 13. 8. 2006 na chatě MěÚ Hořice
v Čisteckém Bolkově.
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16. Práce školní družiny
Naše školní družina je zaměřena na volný čas dětí, ráno od 6.30 hod. – do 7.45 hod.
před vyučováním a odpoledne po vyučování do 15.30 hod. Ve třech odděleních se
dětem věnují paní vychovatelky Miroslava Kočová, Dana Zedníčková, Ilona
Matějková. V letošním školním roce navštěvovalo pravidelně školní družinu 79 dětí
1. až 4. ročníku.
V týdenním zaměstnání se střídají zájmové činnosti estetické, pracovní,
přírodovědné, sportovní a činnost rekreační. Pořádáme řadu tradičních akcí jako jsou
vánoční besídky, masopustní karnevaly, sportovní soutěž ,,Družinový šikula“,
opékání buřtů a zpěv s kytarou u ohně, na jaře to jsou besídky pro maminky nebo
oslavy Dne dětí. „Družinové odpoledne“ – to je název nové akce probíhající jednou do
měsíce. Děti si mohou zvolit činnost, která je nejvíce zaujme. Také změna paní
vychovatelky je pro děti zajímavá.
Pod vedením pí vych. Matějkové děti vytváří vkusné výrobky z keramiky, kterými
při různých společenských příležitostech obdarovávají maminky, důchodce nebo děti
v nemocnici. Úspěšné jsou také výstavy v budově pošty.
V předvánoční době navštěvujeme důchodce s připraveným pásmem koled a básniček. Taktéž se zapojujeme do akcí Domu dětí a mládeže, každý měsíc posíláme
výkresy do výtvarné soutěže na různá témata.
V zimních měsících jezdíme do sauny v Dolní Čermné, kde je naším cílem
otužovat děti.
Filmová dětská představení v městském kině patří k oblíbeným akcím školní
družiny. Ve školním bazénu si děti formou her a soutěží upevňují základy plavání.
Pokud počasí dovolí, snažíme se, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém
vzduchu. K tomu nám pomáhá školní hřiště a přilehlá školní zahrada, kde byla
vybudována konstrukce s houpačkami a závěsné lano.
V květnu a červnu pořádáme výlet do Velkých Losin na termální koupaliště. Děti
se na tuto akci vždy velmi těší.
Našim cílem je, aby si děti ve školní družině odpočaly, naučily se kamarádskému
chování a poznaly přírodu a historii našeho kraje.
Vychovatelky M. Kočová, D. Zedníčková, I. Matějková

17.Školní bazén
Krytý plavecký bazén při ZŠ Dobrovského je v provozu od roku 1998. Jeho
základní rozměr je 12,5 x 6 metrů, největší hloubka je 130 cm a nejmenší 90 cm.
V dopoledních hodinách na bazénu probíhaly plavecké kurzy pro základní a mateřské školy z Lanškrouna, Výprachtic, Horní a Dolní Čermné, Horního a Dolního
Třešňovce, Sázavy, Albrechtic, Tatenic, Lukové, Damníkova, Rudoltic a Jablonného
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nad Orlicí.
Dále od 12.00 do 15.00 hodin zde probíhala tělesná výchova 2. stupně a rehabilitace pro sportovní třídy této školy.
Dvakrát týdně od 12.45 do 13.45 hodin navštěvovala bazén školní družina při ZŠ
Dobrovského. Letos poprvé využily tuto možnost i jiné školní družiny.
V odpoledních hodinách byl bazén otevřen pro veřejnost, a to od pondělí do pátku
v této době:
pondělí
17.15–20.00 hodin
úterý
15.00–20.00 hodin
středa
17.00–20.00 hodin
čtvrtek
rezervováno pro maminky s dětma
pátek
16.00–21.00 hodin
Jsou dny, které jsou vyhrazeny pro spolky v danou neměnnou hodinu. Je to
v pondělí od 16.15 do 17.15 hodin, kdy do bazénu chodí školní družina z Rudoltic. Ve
středu od 15.00 do 16.00 hodin zde probíhá plavecký kroužek dětí z DDM a po něm do
17.00 hodin cvičí ve vodě těhotné ženy pod vedením cvičitelky. Čtvrtek je na bazénu
vyhrazen pro maminky s dětmi, kdy pod vedením seznamují maminky své ratolesti
s vodním prostředím.
V pátek od 15.00 do 16.00 hodin se do bazénu chodí rehabilitovat spolek
diabetiků.
Bazén je v provozu po celý rok, takže i v době letních prázdnin ho může veřejnost
navštěvovat. V létě je z bazénu zpřístupněn prostor školní zahrady, kde se návštěvníci
v horkých letních dnech mohou slunit.
O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné
revize a výměna opotřebované technologie.V letních měsících bylo vyměněno
oběhové čerpadlo ve filtračním okruhu bazénové vody, v září proběhla výměna
vadného odvlhčovače č. 2. Na požadavek hygieny byly vyměněny dlaždice v šatnách
a do okruhu filtrů se dodaly průtokoměry na měření profiltrované vody.
Na přelomu roku 2005/2006 byla provedena revize a oprava rekuperace. V květnu
2006 byl bazén vymalován. Pravidelné opravy jsou prováděny na čerpadlech,
sprchách a fénech.
Pro zvýšení nabídky služeb obyvatelstvu se v tomto roce pracovalo na vyprojektování suché sauny.
Návštěvnost v roce 2005 dosáhla 12 300 návštěvníků.
I přes prázdniny byl bazén v provozu. Nejen lanškrounská veřejnost jeho služeb
využívala v době od 10:00 do 17:00 hodin.
J. Helekal, vedoucí bazénu
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18.Výroční zpráva o hospodaření školy za
rok 2005
PŘÍJMY
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM

14 354 907,00

z toho:

95 727,00
14 259 180,00
2 813 300,00
11 413 000,00
32 880,00
4 500,00
344 779,00
271 178,00

prostředky získané od MŠMT(projekty,SIPVZ)
prostředky z ÚSC celkem
z toho:
od zřizovatele
krajského úřadu
mimorozpočtová
od subjektů (smouva o sdružení)
prostředky od státních fondů
příspěvky a dary:
od fyzických osob
od právnických osob
poplatky od žáků, rodičů (zák.zástupců)
ostatní příjmy
příjmy z jiné - doplňkové činnosti

VÝDAJE
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
z toho:

14 354 730,00

náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění
výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky
výdaje na stipendia
ostatní provozní náklady celkem
náklady jiné - doplňkové činnosti

8 350 610,00
157 182,00
2 935 719,00
197 318,00
2 397 325,00
316 576,00

Z TOHO PROSTŘEDKY NA DVPP
PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP
z toho:
příjmy obsažené v rozpočtu kraj. úřadu
mimorozpočtové příjmy MŠMT-SIPVZ

85 730,00
37 000,00
48 730,00

VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE NA DVPP
z toho:
DVPP v rámci rozpočtu kraj. úřadu
DVPP mimo rozpočet -MŠMT (SIPVZ)

86 642,00
37 912,00
48 730,00
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2005

hlavní

Číslo účtu
Název ukazatele
P. č.
501
Spotřeba materiálu
001
502
Spotřeba energie
002
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dod. 003
504
Prodané zboží
004
511
Opravy a udržování
005
512
Cestovné
006
513
Náklady na reprezentaci
007
518
Ostatní služby
008
521
Mzdové náklady
009
524
Zákonné sociální pojištění
010
525
Ostatní sociální pojištění
011
527
Zákonné sociální náklady
012
528
Ostatní sociální náklady
013
531
Daň silniční
014
532
Daň z nemovitostí
015
538
Ostatní daně a poplatky
016
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
017
542
Ostatní pokuty a penále
018
543
Odpis pohledávky
019
544
Úroky
020
545
Kursové ztráty
021
546
Dary
022
548
Manka a škody
023
549
Jiné ostatní náklady
024
551
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 025
552
Zůstatková cena prod. dl. nehm. a hm. maj. 026
553
Prodané cenné papíry a podíly
027
554
Prodaný materiál
028
556
Tvorba zákonných rezerv
029
559
Tvorba zákonných opravných položek
030

1

Náklady celkem (součet položek 1 až 30)

031

Činnost
hospodářská
2

717,78
952,59

524,17
51,46
1,1
799,53
8462,91
2930,73

207,03
29,66

0,26
58,95
44,88
4,1

167,02
0

14,43
26,13

59,31
31,73

0,47

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2005

Číslo účtu
Název ukazatele
601
Tržby za vlastní výrobky
602
Tržby z prodeje služeb
604
Tržby za prodané zboží
611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
612
Změna stavu zásob polotovarů
613
Změna stavu zásob výrobků
614
Změna stavu zvířat
621
Aktivace materiálu a zboží
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
623
Akltivace dlouhodobého nehmotného majetku
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
Ostatní pokuty a penále
643
Platby za odepsané pohledávky
644
Úroky
645
Kursové zisky
648
Zúčtování fondů
649
Jiné ostatní výnosy
651
Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku
652
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
653
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654
Tržby z prodeje materiálu
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656
Zúčtování zákonných rezerv
659
Zúčtování zákonných opravných položek
691
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem (součet položek 32 až 57)

14724,46

316,58

Kontroly hospodaření provedené zřizovatelem.
Kontrola na základě zákona 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky 64/2002 Sb (audit).
Kontrola proběhla dne: v průběhu roku 2005 neproběhl audit.

hlavní
P. č.
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

Činnost
hospodářská

1

2

338,21

324,09
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Hospodářský výsledek před zdaněním (58-31)
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Okamžik sestavení: 24.1.2006

Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány.
Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
V roce 2005 neproběhla žádná kontrola.

Kontroly hospodaření provedené Českou školní inspekcí.
V tomto roce nebyla provedena kontrola.
Kontroly hospodaření provedené Nejvyšším kontrolním úřadem.
V tomto roce nebyla provedena kontrola.

Š. Králová, hospodářka školy
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