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Naše každoročně vydávaná výroční zpráva naplňuje literu zákona a vzniklý 
sborník přibližuje široké veřejnosti život v naší škole, snahu našich učitelů, 
vychovatelů a žáků ve školním roce 2009 – 2010.

V tomto školním roce se začal celý druhý stupeň už učit podle vlastního školního 
vzdělávacího programu Škola dětí, na prvním stupni pouze pátá třída se vzdělávala 
podle programu Obecná škola.

Při posuzování úspěšnosti výchovně vzdělávací činnosti jsem vycházel z vý-
sledků vzdělávání v jednotlivých třídách, z výsledků přijímacího řízení a z úspěšnosti 
v soutěžích. Ve všech třech oblastech škola plní ŠVP a je úspěšná. V dubnu 2010 byla 
naše výchovně vzdělávací činnost podrobena inspekčnímu řízení. Inspekční zjištění 
potvrdilo úspěšnost školy ve všech oblastech (inspekční zpráva je k nahlédnutí na 
našich www stránkách).

Dalším významným ukazatelem v hodnocení školy jsou podmínky pro vzdě-
lávání. Od tohoto školního roku děti naší školy mohou pracovat na čtyřech 
interaktivních tabulích, dvě se nachází na I. stupni a dvě na II. stupni školy.

Ve školním roce 2009/10 jsme ukončili česko-polský grant z mikroregionu 
Glacensis „Blíž k sobě ve společné Evropě“. Zároveň se naši učitelé podíleli na 
podání pokračování tohoto grantu „Žijeme ve společné Evropě“ a byli jsme úspěšní. 
V průběhu druhého pololetí probíhaly přípravy na realizaci grantu „EU peníze    
školám“, díky kterému bychom měli obdržet asi 1 500 000 Kč na zkvalitnění výuky.

Děti naší školy se účastnily rozličných soutěží. Velkým úspěchem jsou přední 
umístění na Festivalu vědy a techniky, kde odměnou je zájezd do Francie. Další 
výsledky v soutěžích jsou uveřejněny na následujících stránkách této výroční zprávy.

Rodiče žáků celého II. stupně mohou sledovat školní výsledky práce svých dětí 
pomocí internetu na ONLINE ŠKOLE a život školy na našich internetových 
stránkác

Škole slouží bazén se saunou, venkovní zahrada a travnaté hřiště.
Hospodaření školy tj. čerpání finančních prostředků, bylo v průběhu školního 

roku rovnoměrné. Výsledky hospodaření jsou v kladných číslech.
V nadcházejícím školním roce chceme dobře využít grant „EU peníze školám“, ve 

vzdělávání zkvalitnit výuku využitím nové technologie (interaktivní tabule, počítače 
a výukové programy). Široké rodičovské veřejnosti i nadále zprostředkujeme vyu-
žívání programu ONLINE ŠKOLA s jeho dalšími možnostmi a nabídkami.

Doufám, že po přečtení této výroční zprávy získáte představu o dění ve škole 
a tomu, kdo chce nasát atmosféru školy, doporučuji sledovat www stránky školy.

 
Mgr. O. Strnad, ředitel školy

h www.zslado.cz

1. Slovo úvodem
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Základní údaje
název: Základní škola, Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
ředitel školy: Mgr. Oldřich Strnad
zástupce ředitele: Mgr. Dana Krátká
zřizovatel: MěÚ Lanškroun
sídlo organizace: Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
IČO: 00 854 379
právní forma: příspěvková organizace 
hlavní nápň činnosti: vzdělání a výchova žáků
vedlejší nápň: provoz bazénu a sauny

Charakteristika a organizace 

ŠKOLA POSKYTUJE PŘEDEVŠÍM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ. Zabezpečuje 
rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami 
vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní a estetickou výchovu žáků. 
Umožňuje též náboženskou výchovu.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. 
V právních vztazích vystupuje  svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů.

Naše škola má devět ročníků, které se člení na první a druhý stupeň. První stupeň 
je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT 
ČR. V prvním až čtvrtém ročníku prvního stupně a ve všech třídách na II. stupni 
vyučuje škola dle ŠVP Škola dětí.

Učíme třem cizím jazykům – anglickému, německému a ruskému.
Třídy naplňujeme zpravidla do počtu 30 žáků.
Na druhém stupni organizujeme lyžařské, cyklistické, vodácké kurzy a kurzy 

bruslení, na prvním stupni plavecký výcvik žáků. Dále pořádáme školní výlety, 
exkurze a akce související s výchovně vzdělávací činností.

Škola se účastní grantového řízení.
Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny.
Naše škola má dvě budovy. V historické části je umístěn druhý stupeň a část 

prvního stupně. V nově rekonstruované budově jsou 1. – 3. třídy, tři oddělení školní 
družiny a rekondiční bazén se saunou. Součástí školy je provoz bazénu a sauny, hřiště 
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, knihovnu, 
určenou jak pro žáky tak i učitele, multimediální učebnu, učebnu pracovních činností 

2. Organizace školy - charakteristika
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pro dívky. Budujeme učebnu výtvarné výchovy. V tomto školním roce vyučujeme na 
pěti interaktivních tabulích. To vše vytváří velmi kvalitní podmínky pro vzdělávání
 i výchovu žáků. 

Na škole pracují zájmové útvary - keramika, biologická praktika, šachový oddíl, 
taneční, pěvecký, zdravotnický, florbalový a technický kroužek.

Při škole je ustaveno občanské sdružení SRPDŠ.

Údaje o spolupráci
Škola spolupracuje ve městě se základními a středními školami, s DDM 

a Kulturním centrem Lanškroun. Ve škole je založen klub Amavetu na podporu 
technické tvořivosti. Máme podporu zřizovatele – města Lanškrouna a některých 
místních organizací a firem. Vážíme si spolupráce s Pedagogickým centrem 
v Pardubicích, odborem školství MÚ Lanškroun. Škola již 12. rokem spolupracuje se 
školou v polském Dzierzonowie.

Vzájemná dlouholetá spolupráce vyústila v sepsání společného grantu z mikro-
regionu Glacensis. Ve výběrovém řízení jsme byli úspěšní a v současnosti naše školy 
společně organizují akce (noc s Andersenem, pěvecká soutěž Polsko, výuka lyžování 
v ČR a cykloturistika v Polsku) 

Škola uspořádala nebo se zúčastnila velkého množství různých soutěží a akcí, 
které jsou uvedeny dále.

 Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy
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3. Práce rady školy
Rada školy v tomto školním roce pracovala ve stejném složení jako vloni, a to 

následovně:   
Ladislav Sychra – za město Lanškroun
Jana Pelclová – za rodičovskou veřejnost
Mgr. Jiří Krištof – za školu

Rada školy se sešla v tomto školním roce sešla 3x. Na jednotlivých jednáních se 
seznámila s výroční zprávou za školní rok 2008/2009, plánem práce školy, ŠVP 
a rozpočtem školy. Zástupci Rady školy se podíleli na vyhodnocování nejlepších žáků 
školy v závěru šk. roku. 

Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy

4. Učební plány pro šk. rok 2009/10

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.

Český jazyk

Anglický jazyk

Prvouka

Vlastivěda

Matematika

Přírodověda

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Dramatická výchova

Volitelné předměty

Práce na počítači

7
4
-
2
5
1
1
1
1
2
-

1

 

Učební plán – I. stupeň
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Tabulace učebního plánu

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

časová

dotace

Minimální 

časová 

dotace

časová

dotace

Minimální 

časová 

dotace

8 9 9 8 7 41 38 5 5 4 5 19 16

3 3 3 9 9 3 3 3 3 12 12

5 5 5 5 5 25 22 4 4 4 4 16 16

informatika 1 0 1 2 1 1 4 1

0 0

Prvouka 2 2 2 6 0

Vlastivěda 2 2 4 0

Přírodověda 1 2 3 0
0 0

Dějepis 0 2 2 2 2 8

Výchova k 

občanství
0 2 2 1 2 7

Fyzika 0 1 2 2 2 7

Chemie 0 2 2 4

Přírodopis 0 2 2 2 1 7

Zeměpis 0 2 2 1 1 6

Výtvarná 

výchova
1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6

Hudební 

výchova
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Tělesná 

výchova
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8

Výchova ke 

zdraví
0 0 0 0 0

Pracovní 

činnosti
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Průřezová témata P* 0 0 0 0 P*

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6

druhý cizí jazyk Nj  3 3

druhý cizí jazyk Aj  3 3

Seminář z českého 

jazyka
0   0

0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4

třetí hod TV 0 0 0 0     

Konverzace v cizím 

jazyce
1 1 1 1

Sportovní výchova    

Výpočetní technika  1  1

Programování 1 1

Domácí nauky 1 1 1 1

Speciální Ma

Speciální JČ

Tv volejbal 1 1 1 1

Dramatická v. 1 1

0

18 18 22 22 22 102 28 28 30 30 116

22 22 26 26 26 122 30 30 32 32 124

20 22 25 26 26 119 30 30 31 31 122

12 10

Člověk a zdraví

2. stupeň

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

Člověk a jeho svět

Informační a 

komunikační 

technologie

1

12 0

Matematika a její aplikace

1. stupeň

Disponibilní časová 

dotace 

vázaná 

volná 9

Jazyk a jazyková 

komunikace

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

120

Člověk a příroda 0 22

8

118 122

1110

5 4

100

minimální počet hodin v ročníku

maximální počet hodin v ročníku

vaše dotace

Člověk a 

společnost

Celková povinná časová dotace

Umění a kultura

Člověk a svět práce

3 

15

11

15

21

2 2

3232 124

3

3

2

2

2 11

5

3

3

111

6

2414

3
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předmět

Český jazyk                          

Anglický jazyk                      

Německý jazyk

Ruský jazyk                     

Dějepis                                  

Výchova k občanství         

Zeměpis                              

Matematika        

Přírodopis                

Fyzika               

Chemie                 

Hudební výchova        

Výtvarná výchova     

Tělesná výchova          

Pracovní činnosti

Domácí nauky

Informatika 

Sportovní a pohyb. aktivity

Biologická praktika

počet hodin/týden

24

21

3

9

10

9

7

20

8

9

6

5

7

16

8

4

8

2

3

aprobovanost

100%

neaprobovaně

100%

100%

100%

55,6%

neaprobovaně

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87,5%

neaprobovaně

25%

100%

100%

Aprobovanost: 73,7%
U hlavních výukových předmětů je vysoká aprobovanost, téměř 100%, výuka AJ 
je zajištěna pí učitelkou studující anglický jazyk a vyučujícími s rekvalifikací.  

Kvalifikace pedagogických pracovníků: 95%

Mgr. Dana Krátká

I. stupeň – 100% aprobovaně
ŠD – 100% aprobovaně

II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech 

5. Aprobovanost  výuky 
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Třída
1.A
1.B
2.
3.
4.A
4.B
5.
celkem:

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

celkem:

hoši
8
7
15
14
11
11
9
75

13
17
13
6
6
55

130

dívky
10
10
13
14
5
6
20
78

10
12
12
10
11
55

133

celkem
18
17
28
28
16
17
29

153

23
29
25
16
17
110

263

třídní učitel

Mgr. Martina Látrová      
pí uč. Zdeňka Štorková
Mgr. Miroslava Jirásková
pí uč. Marcela Málková
Mgr. Radka Koudelková   
Mgr. Petra Minářová                

Mgr. Ivona Vyoralová
Mgr. Daniela Krátká
Mgr. Eva Langhamerová
Mgr. Pavel Resler
Mgr. Vladimír Cacek  

Mgr. Lenka Pilná

Netřídní učitelé: 
Mgr. Jiří Krištof
BcA. Iva Vraná      
pí uč. Jaroslava Havlíčková
pí uč. Pavlína Vojtíšková 
Mgr. Dagmar Flídrová  
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 Monika Kroulíková

Počet pedag. pracovníků: 23
I. stupeň – 7
II. stupeň – 13
vychovatelek – 3
plavec. instruktorů – 3

Počet provozních zaměstnanců: 5
Školník: p. Přemysl Václahovský
Bazén: p. Jindřich Helekal, pí Veronika Fibikarová,  
Mgr. Eva Jurčová
Uklizečky: pí Marie Holásková, pí Bohuslava Mannelová, 
pí Marie Franková, pí Ludmila Srovnalová 
Ekonomka: pí Štěpánka Králová

6. Údaje o pracovnících a žácích školy

 Mgr. Dana Krátká
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7. Záměry školy a přehled akcí

Úkoly předmětové komise

1. Matematika – Mgr. Jiří Krištof 
a/ Účast žáků na matematických soutěžích dle plánu předmětové komice

 b/ Jedna čtvrtletní práce z Ma bude psána na PC
 c/ Pravidelná kontrola dom. úkolů

d/ Příprava 9. ročníků na přijímací řízení 2010
 
2. Přírodní vědy – Mgr. Pavel Resler 
 a/ Zabezpečit využití interaktivní tabule ve výuce fyziky, přírodopisu

b/ Zajištění exkurzí dle plánu předmětové komise
c/ Účast v soutěžích, olympiádách, Festival vědy a techniky

3. Tělesná výchova – Mgr. Daniela Krátká    
a/ Ve školním roce 2009/10 uskutečnit sportovní soutěže dle plánu předmě-
     tové komise
b/ Na školním hřišti zajistit prostor pro vrh koulí
 c/ Na školním hřišti zajistit branky pro fotbal
d/ Realizace výcvikových kurzů: 6. roč. bruslení, 7. roč. LVVZ, 8. roč. 
     cyklistický, 9. roč. vodácký, 5. roč. česko-polské lyžování 
e/ Realizace Školních sportovních slavností 

4. Praktická výchova – Mgr. Pavel Resler
a/ Zajistit přesunutí kompostiště
b/ Soutěž výrobky z dýní (září)
c/ Nové kompletní vybavení kabinetu pozemků (nářadí)
d/ V grantovém řízení usilovat o získání finančních prostředků na eko 
    koutek (grant příhraniční spolupráce La – Dz)
f/ Péče o vysazenou alej
g/ Květinová  výzdoba muškáty, p. uč. P. Resler a pí uč. Daniela Krátká
h/ Květinová  výzdoba v budově, třídy  4.A,B

5. První stupeň ( 4. – 5. roč.) – Mgr. Radomíra Koudelková
a/ Účast na pěvecké soutěži v rámci grantu 
b/ Organizace zápisu do prvních tříd
c/ Účast na akcích v rámci  získaného grantu (lyžování, cyklo, Andersen)
d/ Příprava žáků na přijímací řízení
e/ Zabezpečit využití interaktivní tabule ve výuce
f/ Soustavně iniciovat spolupráci s rodiči
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6. Estetická výchova – BcA. Iva Vraná
a/ Prezentace prací ve výlohách České pošty
b/ Pravidelná výzdoba školy

7. Společenské vědy – Mgr. Ivona Vyoralová
a/ Beseda k výchově dětí  (PhDr. Lidmila Pekařová)
b/ Účast v soutěžích a olympiádách  
c/ Využívání alternativní učebny
d/ Dokončení alternativní učebny 

8. Jazyk český – Mgr. Jitka Stránská
a/ Podpora žáků s SPU a SVP
b/ Uveřejňovaní prací žáků na www stránkách školy
c/ Soutěže dle plánu předmětové komise
d/ Příprava  9. ročníků na přijímací řízení 2010
e/ Využívání alternativní učebny

9. Cizí jazyk – Mgr. Eva Langhamerová 
a/ Organizace závěrečného výstupu pro žáky 9. ročníků (AJ)
b/ Účast v konverzačních soutěžích
c/ Do výuky zapracovat výsledky testování SCIO
d/ Uspořádat zájezd do Vídně

10. První stupeň (1. – 3. roč.) – Mgr. Lenka Pilná
a/ Soutěže dle plánu předmětové komise
b/ Netradiční schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. tříd
c/ Účast na pěvecké soutěži v rámci grantu 
d /Soustavně iniciovat spolupráci s rodiči

11. Školní družina – Dana Zedníčková
a/Realizovat kroužky pro družinu – keramika, plavání, pohybový, 
    hudební, všeobecný
b/ Připravit na školní zahradě program pro děti a veřejnost (Veselá zahrada 
    – jaro)

12. Školní parlament – Mgr. Ivona Vyoralová 
a/ Zajistit činnost parlamentu na školní rok 2009/10 (volby, plán činnosti)
b/ Spolupráce parlamentu na školní soutěži – pořádek ve škole

13. Informatika – Mgr. Vladimír Cacek
a/ Zajištění záložního serveru
c/ Pro potřebu výuky vytvořit systém vnitřní pošty
d/ Zabezpečení školní sítě proti neoprávněným přístupům
e/ Zajistit kontrolu činností na školní síti
f/ Péče o počítačovou učebnu
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Celoškolní úkoly

1. V jednotlivých předmětech vypracovat tematické plány na školní rok 2009/10. 
Zaměřit se hlavně na názornou a přístupnou formu výuky i pro slabší žáky. Do  
tematických plánů zapracovat, jak čelit společensky nebezpečným jevům (rasizmus, 
xenofobie, návyk. látky) 

2. Využití data projektorů a interaktivních tabulí: počítačová učebna, učebna fyziky 
- chemie, přírodopisu, 5. roč. a audiovizuální učebna. (elektronické učebnice)

3. Péče o prospěchově slabší žáky v Čj, Ma individuální přístup

4. Integrace postižených žáků – vypracovat individ. plány

5. Vypracovat plán činnosti školní knihovny na šk. rok 2009/10

6. Zajistit organizaci dalšího ročníku atletických přeborů o „Pohár ZŠ Dobrovského“, 
zajistit organizaci LVVZ, cyklistického a vodáckého kurzu (pro 7. – 9. roč.) 
Rozšířit sportovní slavnosti o turnaj v šachu. Nové venkovní hřiště.

7. Zabezpečit organizaci školních vlastivědných zájezdů, exkurzí, vycházek v prů-
běhu školního roku (nejpozději do 15. 6. 2010)
Organizaci zajisťovat s ohledem na ekonomické ukazatele školy.
Organizaci zajisťovat s ohledem na ekonomické možnosti rodin jednotlivých žáků. 
Jednotlivé aktivity zajišťovat tak, aby byly přijatelné pro většinu žáků.

8. V rámci třídnické práce a výchovy v jednotlivých předmětech se zaměřit: 
l na úctu k dospělým – rodičům, starším lidem, učitelům
l vést žáky ke slušnosti, laskavosti, ohleduplnosti, všímavosti
l připravit s žáky vánoční a velikonoční výzdobu, 28. říjen, 
   J. A. Komenský
l dbát na celkovou výzdobu tříd a školy
l pečovat o dobré vztahy, učitel – žák, učitel – rodič a mezi žáky
l pěstovat u žáků vztah ke své škole
l dbát na nutnost kázně při vyučování (nelze omezovat přístup ke 
   vzdělání)

9. Školní časopis – elektronická podoba

10. Pro výchovu a vzdělání využívat školní žákovskou knihovnu

11. Organizace zápisu žáků do 1. tř. a příprava „Štafety“
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12. Zajistit pro žáky školy besedu na téma: drogy a AIDS, kouření, alkohol. 
Hlavní důraz věnovat v hodinách výchovy k občanství  

13. Ve školním roce 2009/10  realizovat s  partnerskou  školou v Polsku. (3. základní 
škola v Dzierzoniowe) získaný grant z euroregionu Glacensis
Připravit gran pro školní rok 2010/11

14. Dbát na čistotu a pořádek ve škole. Uskutečnit soutěž pořádku v měsíci 
listopadu a březnu. 

15. Pravidelná aktualizace www stránek školy

16. Testování žáků  SCIO – 9., 8. a 7. tř.

18. Zajistit besedu k volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků

19. Výchovné a vzdělávací úspěchy školy prezentovat v městském, okresním 
tisku a www  stránky                      

20. Celoškolní jednodenní projekt

21. Podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogického 
sboru

22. ŠVP – aktualizace: duben – červen

23. Podporovat interaktivní výuku

24. Dokoupení stavebnic pro technický kroužek. Spolupráce s AMAVET
Zajistit účast dvou týmů školy na Festivalu vědy a techniky v Pardubicích 

25. Zorganizovat 4. ročník  vyhodnocení nejlepších žáků školy
                                                               
26. Připravit slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd

27. Zajistit pravidelnou  kontrolu a doplnění lékárniček v organizaci

28. V případě přidělení grantu ,,ICT ve školních vzdělávacích programech“ 
zajistit  realizaci  ve spolupráci s partnerskými školami 

29. Připravit podání grantu z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká 
republika –  Polská republika

30. Beseda k výchově dětí  (PhDr. Lidmila Pekařová)
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31. Vzdělávání ped. sboru na téma  Agrese a agresivita (Mgr. Martínek L.)                                          

32. Zajistit pravidelné vztyčování školní vlajky při následujících příležitostech:
zahájení školního roku – společně s rodiči, končení pololetí a školního roku,
 Školní sportovní slavnosti, výročí školy

Zlepšení materiálně technických podmínek školy

1. Soustavně pečovat o  parkovou úpravu okolí školy. Doplnit další sezeni pro žáky 
v prostoru vedle stánku. Společně s městem zajistit pořádek v okolí školy 
v odpoledních hodinách.

2. Zajistit ve spolupráci  s městem a školní jídelnou večerní uzamykání areálu 
školy

3. Průběžně doplňovat jednotlivé sbírky dle požadavků správců

4. Další úpravy hřiště pro školní družinu a první stupeň (eko učebna, grant) 

5. Malování –  druhá budova

6. Zajistit materiálně-technické vybavení pro technický kroužek 
(programovatelné stavebnice fischer technik ve spolupráci s AMAVETEM)

7. Podporovat vizi nové sportovní haly (tělocvična)

8. Výměna – jedna sada židlí a stolků (jednomístné stolky)

9. Zajistit terminál pro převod inventury školy do digitální podoby

10. Zajistit interaktivní tabuli na I. st. nové budovy

Bazén

1. Zajistit další spolupráci s firmou Karetka
2. Zajistit letní provoz v bazéně
3. Soustavná oprava sprchovacích automatů
4. Sauna – zajištění provozu
5. Pravidelná údržba fénů
6. Zajistit v návaznosti na požadavky veřejnosti provoz o víkendu
7. Dle požadavků hygieny vyměnit vodovodní baterie
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Měsíc
 

akce
 

  

Září 

Přehled akcí

Říjen

Exkurze do Poslanecké sněmovny, historická Praha  (8.)

Soutěž Česká hlavička

Výstava drobného zvířectva (1.B, 4.A,B) 

Memoriál M. Schejbala – účast

Filmové představení (ŠD)

Adventní zpívání (1.- 3. tř.)

Exkurze MěÚ (9.A,B)

Čertovský den (2. – 3. tř.)

Okrskové  kolo ve florbale – účast chlapců

Okresní kolo přespolního běhu družstev – účast

Okrskové kolo malé kopané chlapci – účast

Přírodní bubny – koncert pro II. stupeň

Staré pověsti české – pořad KC (3. – 4. tř.)

Přednáška Policie ČR (9.A,B)

Výstava Ďáblova bible (II. stupeň)

Filmové představení (ŠD)

Hodina zpívání – pořad KC (I. stupeň)

Exkurze Městská knihovna Lanškroun (6. tř.)

Exkurze MěÚ (4.A,B)

Burza středních škol v České Třebové (9.A,B)

Běh do sjezdovky – účast

Nedělní výlet na zámeček (1.B)

Listopad

Prosinec

Renesanční vojenství (5. – 9. tř.)

Ekocentrum Paleta Oucmanice – dvojdenní pobyt 7. tř.

Pasování čtenářů v Městské knihovně Lanškroun (2. tř.)

Okresní kolo ve stolním tenise – účast

Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (9.A,B)

Výchovný koncert (I., II. stupeň)

Ekocentrum Paleta Oucmanice – dvojdenní pobyt 6. tř.

Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tř.)

Policejní pohádka - div. představení v Šumperku (4.A,B)

Pedagogická rada

Třídní schůzky

Netradiční třídní schůzky (1.A,B)

Soutěž PC-ák, programování a tvorba www stránek (8.-9.tř.)

Filmové představení Doba ledová III (ŠD)

Adventní vyrábění (1.B) 

Okresní kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)

Odemykání slabikářů (1.A,B)

 

 

16



Únor

Březen

 

 

 

Leden

Prosinec

 

Michal versus šikana, prim. preventivní program pro 7. tř.

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)

Pedagogická rada

Beseda s porodní asistentkou (9.A,B dívky)

Česko-polské lyžování (5. tř.)

Slavnostní předávání prvního vysvědčení (1.A,B)

Cesta kolem světa – akce DDM (2. tř.)

Krajské kolo přeboru družstev v šachu (1. – 5. tř.)

LVVZ (7. tř.)

Zápis do 1. tříd

Cesta kolem světa – akce DDM (4.A,B, ŠD)

Kurz bruslení (1.B, 5. tř.)

Dětské hrátky pro kamarády (ŠD)

Beseda o energetice (9.A,B)

Beseda o zdravé výživě (8. tř.)

Okresní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Školní kolo: Festival vědy a techniky 

Školní kolo pěvecké soutěže (1. – 6. tř.)

Školní kolo Pythagoriády (6., 7. tř.)

Beseda s horolezcem R. Jarošem – pořad KC (II. stupeň)

Ocenění reprezentantů Lanškrouna ve škole

Okresní kolo: Festival vědy a techniky

Krajské kolo: Festival vědy a techniky

Karneval školní družiny

Radúz a Mahulena – pořad KC (6. – 7. tř.)

Okresní kolo zeměpisné olympiády – účast 

Pěvecká soutěž v Polsku (3., 4.B)

Matematický klokan (2. – 9. tř.)

Ekolibřík, výchovný ekolog. program DDM (4.A,B)

Noc s Andersenem (4.A,B, polské děti)

Filmové představení Artur a Maltazardova pomsta (ŠD)

Tři pohádky na Vánoce - pořad KC (1. – 3. tř.)

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Okresní přebor škol v aerobiku – účast

Divadelní představení Divadelní učebnice (8. – 9. tř.) 

Krajské kolo přeboru družstev v šachu (6. – 9. tř.)

OČJ – školní kolo

Vánoční výstava v Městském muzeu Lanškroun (1.B)

Exkurze: psí útulek (1.B, 5. tř.)

Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I.,II. st.

Vánoční besídka pro rodiče (2. tř.)
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Duben

Květen

 

 

 

Velikonoční projektový den (2., 3. tř.)

Exkurze do zahradnictví (6., 8. tř.)

Aprílový den v pyžamech (1.A,B)

Sběrová várka

Republikové finále přeboru družstev v šachu (1. – 5. tř.)

Okrskové kolo ve volejbale dívky - účast

Pedagogická rada

Okresní kolo ve volejbale dívky - účast

Plazi, přednáška a výstava (1. – 9. tř.)

Okrskové kolo ve vybíjené (chlapci 4. – 5. tř.) - účast

Ekostezka – Den Země, akce DDM (6. tř.)

Školní kolo Právo pro každý den (8. tř.)

Filmové představení (ŠD)

Pedagogická rada

Třídní schůzky (I., II. st.)

Exkurze: ZOO Dvůr Králové (7., 8.tř.)

Muzikoterapie (I.st., 9.A,B) 

Školní kolo recitační soutěže

Beseda s Městskou policií La (9.A,B)

Městské kolo Právo pro každý den  - účast

Poznávání přírodnin v DDM (3. – 5. tř.) 

Poznávání přírodnin v DDM (6. – 9. tř.)

Regionální kolo v poznávání přírodnin (4. – 5. tř.)

Regionální kolo v poznávání přírodnin (II. st.)

Beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR (9.A,B)

Besídka ke Dni matek (2.- 3. tř.)

Exkurze Okresní soud v Ústí nad Orlicí (9.A,B)

Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků - účast

Cyklistický kurz Pastviny (8.tř.)

Běh Kypuší – účast

Případy Sherlocka Holmese - div. představení v Šumperku (6. – 7. tř.)
Exkurze Karlštejn

O starou kůži, okrskový turnaj ve vybájené 4. tříd – účast

Cyklo-turistický pobyt v Polsku (4.A,B)

Školní sportovní slavnosti

O šípkové Růžence – taneční vystoupení ZUŠ (1. – 4. tř.)

Školní výlet (1.A,B, 5. – 7. tř.)

Pirátská pohádka – pořad KC (1. – 5. tř.)

Okrskové kolo ve vybíjené (chlapci 6 tř.) - účast

O starou kůži (4. tř.)
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Červen

 

 

Celoškolní projektový den – ekologie (I., II. st.)

Atletické přebory v Rudolticích (I. st.)

Závěrečné výstupní testy AJ

Výměnný pobyt v Serocku 

Promluvíme tancem, vystoupení ZUŠ (5. – 9. tř.)

Pedagogická rada

Školní výlet (3., 4.A,B, 9.A)

Výlet ŠD

Bouře - div. představení v Šumperku (8. – 9. tř.)

Studijní cesta do Francie

Malované čtení, beseda v knihovně (1. – 3. tř.)

Pedagogická rada

Štafeta

Loučení s žáky 9. tříd

Ocenění nejlepších žáků školy

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011
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Priority (dlouhodobé) vzdělávání v oblasti:
1. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů
    Prevence a řešení šikany, kyberšikany v podmínkách školy – pí Látrová
    PhDr. L. Pekařová: Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku od 
    7 – 13 let – celý pedagogický sbor
    Dr. Martínek: Agrese a agresivita – celý pedagogický sbor

2. Problematika grantů
    Workshop: EU – peníze školám – p. Strnad, pí zást. Krátká

3. Řízení školy
    Setkání ředitelů ZŠ a MŠ okresu Ústí nad Orlicí
    Dvoudenní aktiv ředitelů škol

Další oblasti: 
1. Didaktika, nové metody, RCW, aktivní a projektové vyučování
    Konference EVV – pí Krátká
    Český jazyk a literatura a estetická výchova – pí Stránská
    Svět je plný krabiček – pí Kočová, pí Zedníčková
    Adventní floristika – pí Kočová, pí Zedníčková
    Humor v hodinách českého jazyka II – pí Stránská, pí zást. Krátká

2. Cizí jazyky
    Angličtina pro nejmenší II (dvě části) – pí Vraná
    Aktivizační metody při výuce AJ (dvě části) – pí Vraná

3. Výpočetní technika
    Interaktivní svět nakladatelství Fraus – p. Strnad, p. Resler
    Interaktivně na I. stupni – pí Minářová
    Microsoft Excel pro pokročilé – p. Cacek

4. Problematika výchovného poradenství
    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – pí Stránská
    Setkání vých. poradců v České Třebové, přehlídka škol –- pí Stránská
    Seminář výchovných poradců v Ústí nad Orlicí (celkem 3x) – pí Stránská
    Komunikace – strategie jednání s rodiči – pí Stránská
    Práva dítěte vůči škole a práva školy vůči dítěti – pí Minářová, pí Stránská, 
    pí zást. Krátká

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků
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9. Výsledky vzdělávání žáků

    – přehledné údaje

Ve školním roce 2007/2008 měla škola 13 tříd a 311 žáků.
Ve školním roce 2008/2009 měla škola 13 tříd a 286 žáků
Ve školním roce 2009/2010 měla škola 12 tříd a 263 žáků

1. pol. 2009/2010

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr

18

17

28

28

11

11

1

4

17

7

4

7

153

I. A

I. B

II.

III.

 IV. A

IV. B

IX. A

IX. B

V.

VI.

VII.

VIII.

1

1

1,07

1,1

1,41

1,38

2,11

2,19

1,46

1,76

2,18

2,22

1,57

0

0

0

0

6

6

15

11

12

16

22

14

102

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

4Celkem:

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2009/10

Aktuální oblasti:
1.  Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.
     Porada AŠSK – p. Cacek
     Lyžařský kurz (doškolovací) – p. Strnad, p. Resler, p. Cacek

2. Program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické    
    obory v Pardubickém kraji (AMAVET) – p. Resler
    Seminář AMAVET –- p. Resler
    Seminář Podpora technického vzdělávání – p. Strnad
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2. pol. 2009/2010

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr

I. A

I. B

II.

III.

 IV. A

IV. B

IX. A

IX. B

V.

VI.

VII.

VIII.

1,02

1,02

1,1

1,15

1,48

1,36

2,26

2,36

1,57

1,92

2,18

2,33

1,65

0

0

0

0

6

5

15

14

16

18

23

15

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

4Celkem:

18

17

28

28

11

12

1

2

13

5

4

7
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Ocenění nejlepší žák třídy
I letos jsme v závěru školního roku vyhodnotili nejlepší žáky z jednotlivých tříd. 
Žáci navržení třídními učiteli se musí vzorně chovat, reprezentovat školu v různých 
soutěžích a mít dobré studijní výsledky. Slavnostního vyhodnocení se také 
zúčastnila pí Hajzlerová, zástupkyně SRPDŠ, a Radu školy reprezentovala pí 
Pelclová. Oba hosté společně s panem ředitelem předali nejmladším dětem (1. – 2. 
třída) encyklopedie, které zakoupilo ze svých finančních prostředků SRPDŠ. Starší 
žáci, 3. – 9. třída, byli odměněni týdenním zájezdem do polského družebního města 
Serocku, který se uskutečnil v polovině června. Těm byl slavnostně předán 
upomínkový list. 

Gratulujeme těmto oceněným žákům:
1.A VeronikaVeselá
1.B Ondřej Mačuda
2.    Petra Suchá, Čeněk Žák
3.    Natálie Benešová, Nela Kubelková
5.    Marie Pavlasová, Veronika Mičková, Věra Smejkalová
6.    Barbora a Kateřina Hejlová, Eliška Jelínková
7.    Tereza Jačisková 
8.    Hana Krátká
9.B Daniel Knápek, Jaroslav Holeček 
Dále zde byli odměněni nejlepší sportovci školy, a to Hana Krátká a Jan Pavlas, 

oba z osmé třídy.

Mgr. Dana Krátká
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Mládež reprezentuje město Lanškroun 
Ředitelství školy si velmi cení žáků, kteří jsou úspěšní v různých soutěžích, 

z tohoto důvodu je také navrhlo do ankety „Mládež reprezentuje Lanškroun“. Pro ty, 
kteří nebyli ocenění na úrovni města, připravilo malou slavnost, na niž pozvalo pana 
starostu Ing. M. Košťála. V pondělí 28. března se všichni sešli v učebně hudební 
výchovy, program zahájily děti ze IV.B písničkou, se kterou reprezentovaly na 
pěvecké soutěži v polském Dzerzoniowě. Poté pan starosta města předal spolu s p. 
ředitelem O. Strnadem oceněným žákům pamětní listy a peněžní poukázky. A kdo 
patřil mezi odměněné? Adam Kolomý ze III. třídy, Michal Mikula ze IV.A, Marie 
Urbanová, Dominik Marek, Martin Knápek, Antonín Vu, všichni ze VI. třídy, Hana 
Krátká, Jan Pavlas a Lukáš Nečas z VIII. třídy. Dále jsme panu starostovi představili 
naše úspěšné žáky a žákyně, kteří se zúčastnili krajského kola Festivalu vědy 
a techniky mládeže Pardubického kraje. Ani na ty jsme nezapomněli sladkou 
odměnou zakoupenou z finančních prostředků školy. Na závěr šesťáci 
zdramatizovali příběh z řecké mytologie o Pandoře.

Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci města a zároveň naší 
školy.

Mgr. Dana Krátká

Výhled počtu žáků na další školní rok

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011
Ve středu 10. února bylo v naší škole ještě více živo než obvykle. Konal se totiž 

zápis budoucích školáčků. První „nedočkavci“ se objevili ve 13 hodin a paní 
učitelky měly plné ruce práce až do 17 hodin. Po přivítání děti dostaly průvodní list a 
postupně navštívily sedm stanovišť, pomáhali jim také páťáci ve zvířecích 
maskách. Letošní zápis byl totiž inspirovaný zvířátky a lesem, proto děti plnily 
úkoly u sedmi zvířátek. U veverky házeli oříšky do košíku, u pavoučka kreslili 
pavučinu, u chytré sovy zase poznávali písmenka. Zajíc si pro ně přichystal 
překážkovou dráhu a sojce pomohli spočítat vajíčka v hnízdě. U srnky hledali stejné 
listy a mazaná kmotra liška zjišťovala, jestli mají bystrá ouška. Za každý splněný 
úkol si budoucí prvňáčci do listu nalepili obrázek zvířátka. Dětem se procházka po 
lese líbila a samozřejmě se jim hravě podařilo všechny úkoly splnit. Za odměnu si 
vybraly dáreček, dostaly pamětní list, keramickou medaili a další drobnosti. 

Zápisu se zúčastnilo celkem 37 dětí, 5 rodičů zažádalo o odklad školní 
docházky. Další čtyři budoucí prvňáčci byli přijati během dubna až července, příští 
školní rok by mělo nastoupit celkem 36 žáků do dvou prvních tříd.
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Název školy Obor studia 

Počet 
přijatých 
žáků 

Gymnázium Lanškroun 4leté studium 3 

  8leté studium 1 

SOŠ a SOU Lanškroun nástrojař 1 

  knihařka 1 

SZeŠ Lanškroun veterinářka 1 

  ekonomika a podnikání 5 

SOŠ atomobilní Ústí n.O. dopravní prostředky 3 

  mechanik opravář  1 

SOŠ polygrafická Olomouc reprodukční grafik 1 

ISŠ Moravská Třebová sociálněsprávní činnost 2 

  hotelnictví 1 

  kuchař-číšník 1 

SOŠ obchdu a služeb Choceň veřejnosprávní činnost 1 

SOŠ Šumperk cestovní ruch 1 

  informační technologie 1 

SZŠ Pardubice ošetřovatelka 1 

SPŠ Rychnov n. K. autotronik 1 

SPŠ Letohrad technické lyceum 1 

SŠUP Ústí n. O. grafický design tiskovin 1 

  obalová technika 1 

SOŠ tech.oborů Česká Třebová truhlář 1 
SOŠ G. Habrmana Česká 
Třebová 

provoz a ekonomika 
dopravy 2 

SOŠ Litomyšl floristika-vazačství 1 

 

10. Zpráva výchovného poradce

- přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2009/2010
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zvláštní pozornost věnujeme podle Školského zákona č.561/2004 Sb. žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Ústí nad Orlicí i s ostatními speciálními pedagogickými centry. 
Ve školním roce 2009/20010 jsme jako žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
vzdělávali 12 žáků na I. stupni a 9 žáků na II. stupni. 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.

Se žáky, kteří nevyžadují speciální péči podle tohoto zákona, pracujeme na 
základě doporučení PPP a SPC. Jedná se především o individuální přístup 
a toleranci.

Akce pro vycházející žáky
Na podzim se vycházející žáci zúčastnili Přehlídky středních škol v České 

Třebové. Jejich zástupci nabízeli budoucím středoškolákům informace o mož-
nostech studia na různých typech středních škol a učilišť v našem i blízkém regionu. 

V listopadu  pak získali cenné informace v Poradenském středisku Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí. Otestovali si své schopnosti, dozvěděli se o náplních jednotlivých 
profesí a o tom, jaké jsou jejich možnosti uplatnění se na trhu práce po dokončení 
studia.

Zájemci (a byla jich většina) se přihlásili k testům volby povolání COMDI, 
vyvinuté v systému Phare, kterými se zjišťují se zájmy, technické schopnosti, 
všeobecný přehled, znalosti českého jazyka a matematiky, zevrubně osobnost. Ty 
přijeli přímo do školy uspořádat zaměstnanci Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

Další akce směřovaly k přípravě na přijímací zkoušky. Všichni měli možnost 
využít ranní semináře zaměřené přímo na přípravu k přijímacím zkouškám, popř. 
individuální konzultace.

Zodpovědnost za přístup  k přípravě však vždy nesou samotní žáci a v nepo-
slední řadě i jejich rodiče.
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11. Testování žáků

V listopadu 2009 se uskutečnilo na naší škole testování žáků 9. tříd. Toto tes-
tování proběhlo v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a SCIO
–STONOŽKA (SZTŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

Deváťáci vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů, následně každý obdržel individuální zprávu s dosaženými výsledky.

Dále citujeme pouze část ze závěrečné zprávy, podrobné výsledky všech testů, 
porovnání tříd i jednotlivců obsahuje analytická část zprávy, která je uložena 
v ředitelně.

Český jazyk
Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných 

studijních předpokladů jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků 
včeském jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů.

Hodnocení podle částí testu
Z hodnocení tematické části textu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši žáci 

ve všech oblastech – mluvnice, sloh a literatura.
Z hodnocení dovednostní části textu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši 

žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.

Matematika
Porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních 

předpokladů jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice 
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů.

Hodnocení podle částí testu
Z hodnocení tematické části textu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši žáci 

v částech aritmetika, geometrie, funkce, rovnice, nerovnice a v části algebra je 
výsledek Vašich žáků slabý.

Z hodnocení dovednostní části textu vyplývá, že průměrné výsledky měli Vaši 
žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.
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12. Zpráva o hospodaření školy 

     za rok 2009

       

PŘÍJMY

PŘÍJMY

       

 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (od zřizovatele)

  

       

 

NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 

     

        14.697.217,39    

       

 

z toho:

 

prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ)

 

0,00

0,00

  

prostředky z ÚSC celkem

  

        13 557 455,00        

    

z toho:

 

od zřizovatele

 

          3 520 000,00        

     

krajského úřadu

 

        10 037 455,00    

     

mimorozpočtová

 

  

od subjektů (smouva o sdružení)

   

-

-

  

prostředky od státních fondů

  
 

-

  

příspěvky a dary:

 

od fyzických osob

  

-

    

od právnických osob

  

                7 000,00        

    

-

  

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnost)

    

  

příjmy z jiné - doplňkové činnosti 

  

            854 061,39        

       

            278 701,00        

VÝDAJE

       

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

    

-

       

 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

     

        14 573 152,66    

       

 

z toho:

 

náklady na platy pracovníků školy

  

          7 868 744,00    

  

ostatní osobní náklady

   

            146 575,00    

  

zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění

 

          2 429 538,00    

  

výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky

  

129 239,00     

  

výdaje na pomůcky z projektů

    

0,00

  

ostatní provozní náklady celkem

   

          3 768 157,16       

náklady jiné - doplňkové činnosti             230 899,50      

   

Z TOHO PROSTŘEDKY NA DVPP

 

       

CELKEM PŘÍJMY NA DVPP               15 000,00    

z toho: příjmy obsažené v rozpočtu kraj. úřadu               15 000,00    

mimorozpočtové příjmy MŠMT-SIPVZ                        0,00    

VÝDAJE

CELKEM VÝDAJE  NA DVPP               21 194,00    

z toho: DVPP v rámci rozpočtu kraj. úřadu                21 194,00    

DVPP mimo rozpočet - MŠMT (SIPVZ)                        0,00    

   

    

    

   

   

    

  

    

    

    

    

    

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2009 činí 124.064,73 Kč (převod do FR a FO)
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Kontroly hospodaření provedené zřizovatelem.
Ve sledovaném období neproběhla žádná kontrola vedená zřizovatelem.

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

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

 
Číslo účtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem (součet položek 1 až 30)

   

 

               Činnost

 

hlavní hospodářská

Název ukazatele P. č.

 

1 2

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

   

   

 

    

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2009

 

501

502

503

504

511

512

513

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

544

545

546

548

549

551

552

553

554

556

559

Spotřeba materiálu

 

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dod.

Prodané zboží

Opravy a udržování

 

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Odpis pohledávky

Úroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku

Zůstatková cena prod. dl. nehm. a hm. maj.

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba zákonných rezerv

Tvorba zákonných opravných položek

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

1204,78

1401,44

326,51

44,21

2,40

2,01

810,84

7817,25

2429,54

146,57

18,04

45,31

62,94

32,82

14342,26

160,37

13,08

3,55

51,50

230,90
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               Činnost

  

hlavní hospodářská

Číslo účtu

 

Název ukazatele

 

P. č.

 

1 2

  

  

823,6 260,70

  

  

   

   

   

   

   

   

   

0,47

31,96 4,96

5,01 13,04

13557,46

Výnosy celkem (součet položek 32 až 57) 58 14418,52 278,70

Hospodářský výsledek před zdaněním (58 -31) 59 76,26

76,26

47,80

591 Daň z příjmu 60

595 Dodatečné odvody daně z příjmu 61

Hospodářský výsledek po zdanění (59 -60-61) 62 47,80

Okamžik sestavení: 19. 1. 2009

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2009

Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními nebo inspekčními 
orgány.
Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důcho-
dovém pojištění. Kontrola: neproběhla
Kontrola zdravotních pojišťoven: neproběhla

Š. Králová, hospodářka školy

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

601

602

604

611

612

613

614

621

622

623

624

641

642

643

644

645

648

649

651

652

653

654

655

656

659

691

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování zákonných rezerv

Zúčtování zákonných opravných položek

Příspěvky a dotace na provoz

 

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
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13. Olympiády, soutěže, mimoškolní 

aktivity

Matematické soutěže
Matematický klokan
Jako každoročně se naše škola zapojila do celosvětové soutěže Matematický 

klokan. Úlohy počítalo 232 žáků ze druhých až devátých tříd. Nejlepší ze 2. a 3. tříd 
v kategorii Cvrček 55 jsou Tatiana Vakulová 50 bodů, Natálie Benešová 47 bodů 
a Zdeněk Skalický 47 bodů. Ze 4. a 5. tříd v kategorii Klokánek – Tereza Kostelecká 
72 bodů, Sandra Korsusová 71 bodů a Eliška Paukertová 64 bodů. Ze 6. a 7. tříd 
v kategorii Benjamín – Lukáš Langr 75 bodů, Zdeněk Knoll 69 bodů a Eliška 
Jelínková 63 bodů. Z 8. a 9. tříd v kategorii Kadet - Lukáš Nečas 88 bodů, Jan Pavlas 
80 bodů a Petra Kovaříková 62 bodů.

Pythagoriáda
V soutěži Pythagoriáda se školního kola zúčastnilo sedm žáků ze 6. třídy, z toho 

úspěšně úlohy vyřešily Barbora a Kateřina Hejlová a deset počtářů ze 7. třídy, ale 
ani jeden nebyl úspěšný. V okresním kole školu reprezentovali Tereza Jačisková 
a Lukáš Langr ze sedmé třídy a Barbora Hejlová a Kateřina Hejlová ze šesté třídy. 

Mgr. Jiří Krištof 

Český jazyk
Recitační soutěž
V posledním dubnovém týdnu se v alternativní učebně konala již tradičně 

recitační soutěž.  
V 1. kategorii 6.–7. tříd se zúčastnilo 7 dětí, druhou kategorii 8.–9. tříd 

reprezentovalo 5 soutěžících.
V porotě zasedly paní učitelky Dana Krátká a Jitka Stránská a za žáky hodnotila 

Nela Lachmanová.
Letošní recitátoři měli velkou trému, která se bohužel i trochu podepsala na 

jejich výkonech. Přesto jsme si mohli vyslechnout překrásné verše i prózu.

II. DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY
V této kapitole jsou uvedeny některé ukázky z rozsáhlé činnosti žáků a učitelů, 
úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách, zážitky z třídních akcí, výletů.
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V kategorii mladších žáků zvítězily děti ze 7. třídy, a to  Aneta Koláčná s verši 
Jiřího Žáčka o pravidlech šťastného manželství, druhou příčku obsadil Lukáš Langr 
s Kainarovým Kocourkem a třetí Tomáš Stejskal  se Slonem od Miloše Macourka.
V kategorii starších recitátorů zvítězila Nikola Skalická z 8. třídy s Erbenovou 
Polednicí, druhé místo patřilo Karin Hromkové z 9. třídy, která soutěžila s prózou 
V. Rady a J. Žáka, třetí místo vybojovala Zuzka Macháčková z 8. třídy s verši 
Václava Hraběte  Déšť.

Všichni jmenovaní dostali drobné dárky a diplom, ostatní zúčastnění cenu 
útěchy a pamětní list.

Všem patří  pochvala za to , že měli odvahu přijít recitovat a udělat i něco navíc.

Mgr. Jitka Stránská 

Anglický jazyk
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo v Domě dětí 

a mládeže v Ústí nad Orlicí 16. 2. 2010 za účasti 17 soutěžících. Kategorie AI (6.-7. 
třída) se skládala ze tří částí. V první části soutěže soutěžící krátce představili sebe, 
svou rodinu a kamarády. Ve druhé části soutěže si soutěžící vylosovali jedno ze 
sedmi témat (kamarádi, rodina a rodinné vztahy, volný čas, můj typický den, 
vesnice/město, ve které(m) bydlím, škola, jídlo a pití) a společně se zkoušejícími 
o vylosovaném tématu hovořili. Ve třetí části soutěže si soutěžící vylosovali 
obrázek, který jednoduchými větami popisovali a krátce odpovídali na doplňující 
otázky jednotlivých členů komise. V základní kategorii AI se na základě rozhodnutí 
dvoučlenné poroty umístila Tereza Jačisková (7. třída) na 3. místě.

Mgr. Eva Vitásková

Fyzika
V Lanškrouně proběhlo oblastní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti 

a mládež 
Lanškroun dostal příležitost pořádat oblastní kolo soutěže pro školní rok 

2009/2010 pro celkem 10 škol z  okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. 
Sportovní hala naší Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v ulici 

Sokolské („Na Střelnici“) ve středu 3. března hostila zhruba 53 soutěžících 
kategorie „JUNIOR“ s 29 projekty v oborech Technika, Robotika, Fyzika, Biologie, 
Chemie, Zoologie, Společenské vědy, Životní prostředí a Medicína.

Dalších 29 soutěžících kategorie „STŘEDOŠKOLÁK“ z  obou okresů 
představilo 26 projektů v oborech Technika, Mechatronika, Chemie, Informatika, 
Fyzika, Biologie, Medicína a Společenské vědy.

Naprostá většina prací postoupila do krajského kola, připraveného v Pardu-
bicích na příští čtvrtek a pátek 11. a 12. března. Toto krajské kolo již bude přístupné 
i veřejnosti a nejlepší řešitelé se mohou těšit na zajímavé odměny.
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Organizátor celého systému těchto soutěží, AMAVET, Asociace pro mládež, 
vědu a techniku, o.s. ( http://www.amavet.cz/ ) odvádí úžasnou práci pro navedení 
mladých lidí na dráhu odborné činnosti. Dnes je poměrně málo dětí a studentů 
s vyhraněnými odbornými koníčky a ještě méně se k nim umí zřetelně vyjadřovat. 
Tyto schopnosti mají v této soutěži možnost pilovat a třeba časem obstát na vysoké 
odborné úrovni.

Naše lanškrounská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zaslouží 
vysoké ocenění za bezchybnou organizaci celé akce.

Jiří Kohout

Festival věda a techniky na Dobrovského škole
Jedenáct žáků a žákyň z osmých tříd Dobrovského školy dostalo ve čtvrtek 18. 

února příležitost v hudební učebně školy předvést a obhajovat šest projektů 
přihlášených na „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“. 
Tak zní plný název letos již třetího ročníku této akce podporované Pardubickým 
krajem. 

V celostátním měřítku toto klání již řadu let organizuje občanské sdružení 
Asociace pro mládež, vědu a techniku AVAMET. Festival se vyhlašuje na jednotlivé 
školní roky. První ročník probíhal ve školním roce 2007/2008. 

Jiří Smolák – Programovaná robotická ruka 
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Nyní jsme byli svědky základního kola uvnitř školy. Tímto sítem se vybírají 
zdařilé projekty pro oblastní kolo Festivalu. To letos proběhne 3. března 2010 také 
v Lanškrouně, ve sportovní hale Střední odborné školy a středního odborného 
učiliště na Střelnici, a bude společné pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. 

Pak bude následovat krajské kolo v Pardubicích a celostátní kolo v Praze pod 
názvem Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže pro školní 
rok 2009/2010. Ani tam ale soutěž nekončí. Existují ještě další kola až po 
celosvětové v USA. 

Pro ty opravdu dobré v celostátním měřítku následuje poznávací zájezd do 
Francie, sponzorovaný již zmíněným AVAMETEM.

V předchozích dvou ročnících bodovala Dobrovského škola naplno, například 
loni do Francie jelo pět jejích žáků, úspěšných na celostátní úrovni.

Letošní výběr šesti témat byl opět pestrý a zajímavý – od ryze technických 
robotických systémů přes ověřování fyzikálních principů po archeologický 
průzkum a ověřování lidských schopností vnímat i ty věci, které nejsou ve středu 
pozornosti. 

Soutěž má už svá pravidla i uspořádání exponátů: lehká konstrukce podobající 
se paravanu dovoluje předvést hlavní informace na ústřední desce po obou stranách 
doplněné užšími deskami pro doprovodné informace. Přednášející na nich může 

Hana Krátká a Lucie Krátká – Střípky minulosti zámečku
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lehce ukazovat, o čem právě hovoří. V prostoru pod hlavním panelem nebo vedle 
pak jsou samotné předváděné předměty nebo pomůcky. 

Ve dvou případech soutěžící dívky exponáty doplnily i videem. Jedno video 
dokreslovalo historii archeologického naleziště formou pohádkového příběhu, ve 
druhém případě se stalo video podkladem pro psychologický průzkum.

Tříčlenná porota složená z externích členů s praxí ve školství a technice (doc. 
Ing. Ladislav Maixner, CSc, předseda, Jindřich Resler a Ing. Jiří Kohout, členové) 
ohodnotila všech šest projektů s uznáním a všechny doporučila pro vyšší okresní 
kolo soutěže. 

Soutěžící se dobře orientovali ve své zvolené tématice a v tomto kole si ověřili, 
co to ještě chce, aby své dílo účinně a přesvědčivě předvedli a prosadili i na neznámé 
půdě okresního, a doufejme i krajského či celostátního kola.

Na Základní škole Dobrovského organizuje s podporou vedení školy tento 
Festival vědy a techniky už třetím rokem Mgr. Pavel Resler, vyučující na této škole 
fyziku.

Jiří Kohout

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji
Místní kolo v Základní škole Dobrovského

Přehled projektů a soutěžících (v pořadí, jak byly vylosované):

1. Programovaná robotická ruka – Jiří Smolák
(Sestava prvků stavebnice fischertechnik se zadaným úkolem přemisťovat tři 

válcové předměty; a naprogramování tohoto úkolu)

2. Vidíte, že nevidíte – Denisa Špinlerová a Aneta Koláčná
(Vytvoření videa s nahranou basketbalovou scénou s jednou netypickou situací. 

Video shlédlo 170 žáků tří základních škol a zjišťovalo se, kolik z nich rozpozná onu 
netypičnost)

3. Měření stáří vajíčka – Jan Pavlas
(Aplikace Archimedova zákona o nadlehčování plovoucích předmětů)

4. ROBO Ruka – Pavel Bednář, Tomáš Sušena a Tomáš Stejskal
(Vlastní výroba robotické ruky z plastu ve školní dílně podle návodu z internetu, 

sestavení s použitím pohonných prvků a ovládací jednotky fischertechnik, s úkolem 
přemisťovat válcový předmět) 

5. Tepelné ztráty spotřebičů – Tereza Krsková a Jakub Janisch
(Vyhodnocení spotřeby elektřiny čtyřmi spotřebiči pro ohřev vody, nalezení 

energeticky nejšetrnějšího způsobu ohřevu)
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6. Střípky minulosti zámečku – Hana Krátká a Lucie Krátká
(Zpracování vlastního archeologického průzkumu suti vyvezené z podzemí při 

nedávné rekonstrukci Nového Zámku u Lanškrouna. Pokus o rozpoznání a datování 
doby původu nálezů ve spolupráci s odborníky. Propojení s historií zámku formou 
nápaditého videa)

Mgr. Pavel Resler, Mgr. Daniela Krátká

Druhé místo v soutěži „České hlavičky“ míří do Lanškrouna
Po úspěšném vystoupení v soutěži „Festival vědy a techniky pro děti a mládež 

v Pardubickém kraji“ a „Národním finále soutěže AMAVET“ se žáci naší školy 
přihlásili do soutěže „České hlavičky“ s projektem „Úspora elektrické energie 
v domácnosti“. 

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především 
v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a příro-
dovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky 
vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava 
s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, 
vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže České 
republiky a dalšími generálními partnery projektu, kteří podporují v každém ročníku 
vybranou soutěžní kategorii.
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Porota, složená z renomovaných českých vědců, letos vybírala z 89 přihlášených 
prací v pěti kategoriích. Autoři tří nejlepších prací v každé kategorii pak své projekty 
osobně prezentovali před porotou v čele s prorektorkou VŠE v Praze Prof. 
Stanislavou Hronovou. Ta uvedla, že „…úroveň nominovaných prací, zejména 
v oblasti přírodních věd, ukazuje na skutečný zájem mladých lidí o vědu. Poznávají, 
že kvalitních výsledků ve vědě se dosahuje jen systematickou a trpělivou prací 
a opravdovým zaujetím pro zkoumaný problém, tedy vlastnostmi, na které se 
v současné uspěchané době bohužel často zapomíná a které jsou pro mladé lidi 
neocenitelným vkladem do budoucnosti.“

Projekt Jakuba Brejši a Tomáše Cacka byl přihlášen do kategorie „Abraxan“, 
což je kategorie určená žákům do 15 let za nejvýraznější projekt, práci nebo počin 
v technických a přírodovědných oborech. Po zasedání odborné komise byla práce 
nominována mezi tři nejlepší. Po prezentaci projektu na VŠE v Praze v měsíci září 
a posouzení všech kritérií dosáhli žáci na vynikající druhé místo.

Zúčastněným žákům školy za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů při 
studiu na střední škole.

Mgr. Pavel Resler

Informatika
PC-ák 2009, počítačová soutěž pro žáky základních škol
Jako každý rok, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun zúčastnila ve středu 

25. 11. 2009 počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je 
vypsána pro žáky 8. – 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba www stránek, grafický 
návrh a prezentace v powerpointu, která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé 
ročníky. 

Než začnou soutěžící pracovat ve své zvolené kategorii, tak ještě porovnávají 
své vědomosti v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom 
správnost odpovědí, ale i rychlost účastníků. Z velice početného pole soutěžících 
(167) se nejlépe z naší školy umístil Jan Pavlas, který obsadil vynikající třetí místo, 
pěkné je i v této velké konkurenci 11. místo Hanky Krátké.

Ve vlastní soutěži měla naše škola zastoupení pouze ve dvou kategoriích, a to 
grafický návrh, ve kterém se pokoušel zaujmout porotu z naší školy pouze Jan 
Pavlas, a tvorba prezentace v powerpoitu, kde tvořil Nikolas Havelka. Mnohem 
početnější zastoupení zde bylo ze strany dívek, a to Iveta Rejnušová, Zuzana 
Macháčková a nejúspěšnější opět Hanka Krátká, která v této soutěži obsadila 
nádherné druhé místo.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a výhercům blahopřejeme. 

Mgr. V. Cacek
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Přírodopis
Soutěže v poznávání rostlin a živočichů  
V letošním roce jsme měli velké problémy s účastní v poznávacích soutěžích, 

a to v městském i regionálním kole. Soutěže se konaly v termínech 17. a 19. 5. 2010, 
tedy přesně v době, kdy byli žáci ze sedmé a šesté třídy na výletě v Srnčí u Moravské 
Třebové. Přesto se nám podařilo se soutěží zúčastnit, i když v malém počtu žáků. 
A byla to účast velmi úspěšná.

Soutěže v poznávání v DDM se zúčastnili čtyři žáci osmé třídy, a to 
Z. Macháčková, G. Štěrbová, J. Tareš a H. Krátká. První tři jmenovaní poznávali 
živočichy, H. Krátká rostliny. Nejúspěšnější v poznávání živočichů byla Z. Macháč-
ková, která v konkurenci žáků z ostatních škol v Lanškrouně obsadila pěkné 
dvanácté místo. Hana Krátká v poznávání rostlin zvítězila.

Velkého úspěchu jsme se dočkali i v regionálním kole v poznávání rostlin. V ka-
tegorii 6.-7. tříd zvítězila žákyně naší školy Tereza Jačisková, která kvůli tomu, aby 
se mohla zúčastnit této soutěže odjela dříve ze školního výletu. Předčasný odjezd se 
skutečně vyplatil!

 Mgr. Daniela Krátká 

 Nikolas Havelka, Jan Pavlas, Hanka Krátká, Zuzka Macháčková, Iveta Rejnušová

37



Soutěž v poznávání  přírodnin – 1. stupeň
Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů v DDM Lanškroun proběhla 

v tomto školním roce velmi brzy, už 27. dubna. Rostliny a stromy se sotva stačily 
zazelenat, a tak jsme měli trochu obavy, zda jsme všechno přes zimu nezapomněli. 
Ale opak byl pravdou. Žákyně 5. ročníku obsadily první tři místa.

Naše výsledky:
1. místo  Veronika Mičková       
2. místo  Věra Smejkalová
3. místo  Marie Pavlasová      

Do regionálního kola v České Třebové jela soutěžit dvě děvčata. V kategorii
 4. – 5. tříd v poznávání rostlin a minerálů se umístila Veronika Mičková na 5. místě 
a Marie Pavlasová na 10. místě.  To je také velmi pěkný výsledek. Blahopřejeme.           

P. Minářová 

Mladí zdravotníci
Oblastní kolo „Hlídek mladých zdravotníků“
Oblastní  soutěž proběhla 12. 5. 2010 v Ústí nad Orlicí, v centru města. 

Zúčastnily se jí z naší školy tři  hlídky, celkem šestnáct děvčat. Dvě hlídky z 1. 
stupně a jedna z 2. stupně.  Na vytyčené trase je čekaly různé situace, např. cyklista, 
který porazil chodce, těžce i lehce zranění sportovci, atd. Figuranti své role 
zraněných zvládali na výbornou! Děvčata použila všechny své znalosti a do-
vednosti, aby poskytla co nejlepší první pomoc. I přes velkou trému výsledky 
potěšily. Hlídka z 2. stupně skončila na krásném 3. místě! Ale hlavním posláním této 
soutěže je povzbudit zájem mladých správně pomoci druhému člověku. Jak 
zdůraznil ředitel soutěže M. Hodoval, potěšující může být konstatování, že by se 
mohl bez obav svěřit do péče jakékoliv ze zúčastněných hlídek. Poděkování patří 
ČSČK v Ústí nad Orlicí za výbornou organizaci celé soutěže. 

D. Zedníčková 
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14. Z činnosti školy

A. Projektové vyučování

Ekologický projektový den    
V tomto školním roce jsme celoškolní projekt věnovali aktuálnímu tématu 

– ekologii. Zapojili se všichni žáci od 1. – 9. třídy, mimo druháčků, kteří už měli 
předem domluvený výlet na Svojanov. Děti byly rozděleny zvlášť na I. a II. stupni, 
tentokrát vyučujícími, do věkově různorodých skupin, každá potom absolvovala 
během dne tři dílny. Žáci z prvního stupně se učili třídit odpad, poznávat přírodu 
všemi smysly, vytvářely frotáže a mořský svět v plastových lahvích, prohloubily si 
znalosti o rostlinách a živočiších. I starší žáci třídili odpad, zabývali se globálními 
problémy, vytvářeli stromy přání, která byla určena naší Zemi, frotáže… Pan ředitel 
s několika chlapci dosázel stromky do aleje u haly B. Modrého, kterou jsme vloni 
vysadili a předali městu při oslavách 80. narozenin naší školy. Bohužel, ne všechny 
vymrzly během zimy, ale některým ublížila i ruka vandalská.

Mgr. D. Krátká

Ekologický projektový den
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Jak viděli projekt šesťáci, si můžete přečíst v následujících zprávičkách.
V úterý 1. 6. 2010 jsme ráno přišli do školy a rozdělili se do skupin, v nichž jsme 
během dopoledne pracovali ve třech dílnách. Mně se nejvíc líbila dílna č. 2 s paní 
učitelkou Stránskou, kde jsme nakreslili na velký papír strom a na něj přilepili listy 
přáním pro stromy, přírodu, vodu, nebo ovzduší atd… Navštívili jsme i jiné dílny, 
např. naši třídu s paní učitelkou Vyoralovou, kde jsme třídili odpad. V učebně 
přírodopisu (paní učitelka Krátká) jsme zpracovávali problémy lidstva, např. 
skleníkový efekt, ozonová díra, kácení deštných lesů, kyselý déšť a znečišťování 
vody. Den se mi moc líbil, protože jsem se dozvěděla něco nového a neučili jsme se. 

J. Kotyzová, M. Urbanová, M. Škop

Ekologický projekt jsme absolvovali v úterý 1. června 2010. Po skupinách jsme 
chodili po škole do jednotlivých dílen a plnili různé úkoly. Celá naše skupina si 
myslí, že pan učitel Krištof měl nejlepší dílnu, zabývali jsme se vodou na Zemi. 
U paní učitelky Vyoralové jsme třídili odpad a hráli na toto téma hry. Paní učitelka 
Vraná nás naučila frotáže. Pan učitel Cacek nám pustil dokument o problémech 
světa. Skončili jsme o půl jedné. Projekt se nám moc líbil a chtěli bychom si ho příští 
rok zopakovat.

P. Tuček, V. Hustá, F. Lebduška, S. Heráková

Čarodějnice mezi námi
Tento projekt byl určen žákům 7. tříd. Zábavnou formou se v něm seznámili 

s charakteristikou osoby, procvičí si popis a vypravování.
Žáci pracovali v 3-4 členných skupinách. Sami si s pomocí literatury vyhledali  

jednotlivé slohové útvary. Pak už se z nich staly vědecké týmy. Po přečtení ukázky 
z knížky R. Dahla týkající se existence čarodějnic si děti vybraly jednotlivou zemi 
a jako jejich vědečtí zástupci „zkoumali“ existenci čarodějnic ve své zemi. 
Pracovaly na charakteristice čarodějnice, její výtvarné podobě a v neposlední řadě i 
na tajemném vypravování.

Po splnění tohoto úkoly se vědecké týmy sjely na konferenci o čarodějnicích, 
kde přednesly  své příspěvky.

Výsledkem celého projektu byl sborník s názvem Čarodějnice mezi námi.

Erbovní pověst
V literární výchově v 7. ročníku se také žáci setkávají s erbovní pověstí. Využili 

jsme známé regionální pověsti o znaku České Třebové a hledali její znaky, 
přemýšleli o pravdivém jádru a fantazijních prvcích.

Takto „vyzbrojeni“ vědomostmi jsme se pak ve skupinkách seznámili se znakem 
města Pardubic. Pověst o pardubickém znaku však nikdo neznal. Z žáků se rázem 
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stali spisovatelé a vymýšleli, jak se dostala půlka koně do pardubického znaku.  Na 
internetu měli také za úkol vyhledat další obce v Pardubickém kraji, které mají ve 
znaku koně.

Fantazie některých žáků nebraly meze, takže jsme se nad některými pověsti 
opravdu zasmáli, ale i kroutili hlavami.

Mgr. Jitka Stránská

B. Zajímavé třídní akce

Nové šatní skříňky    
Už před rokem navrhli žáci, členové školního parlamentu, zda by nebylo možné 

zakoupit do šaten v suterénu skříňky. To samozřejmě není levná záležitost, ze 
školního rozpočtu jsme nakonec zaplatili za šatní skříňky 200 tisíc Kč. A tak 1. září 
očekávalo nové vybavení v šatnách žáky 7. – 9. tříd. Pokud vstoupíte do šaten, 
budete se lehce orientovat, protože sedmáci mají jmenovky žluté barvy, osmáci 
červené, 9.A zelené a 9.B se pyšní modrými. Doufáme, že žáci budou o nové 
vybavení suterénu vzorně pečovat, skříňky nebudou polepovat různými sa-
molepkami a obrázky…  A hlavně nesmí zapomínat klíče nebo je dokonce ztrácet. 

Podzimní procházka po Lanškrouně
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Ředitelství školy se snaží neustále zlepšovat prostředí pro žáky, skříňky jsou 
také dalším dárkem k 80. výročí školy.

Mgr. Dana Krátká

Podzimní procházka po Lanškrouně
Každý rok na podzim jsem jeden podzimní víkend vyrazila se třídou na malý 

výlet. Letos učím sice teprve prvňáčky, ale malé nožky nám přeci ve výletování 
nezabrání. Nešli jsme nikam daleko, ale za celé nedělní odpoledne (4. října) jsme se 
nachodili a naběhali přeci jenom dost. Výletu se zúčastnilo deset dětí z 1. B a čtyři 
sourozenci. Sešli jsme se u školy ve 14 hodin a „Myší dírou“ pokračovali přes 
sídliště až na dětské hřiště na Střelnici. Houpačky, průlezky i skluzavky byly rázem 
obsazené a děti se mohly dosytnosti vyřádit. Běhali jsme také různé závody, sbírali 
ve skupinkách žaludy a stavěli z nich dlouhého hada. Když jsme se posilnili 
svačinkou, vydali jsme se ještě o kus dál k rybníku. Tady jsme také vyzkoušeli nové 
dětské prolézačky, největší úspěch měl lanový kolotoč. Hledali jsme různé druhy 
listů a také postavili domeček z větví. Velkým zážitkem bylo krmení kačenek, mnozí 
obětovali vlastní svačinu. Když nám začalo být zima a došly svačinky, vzali jsme 
zase batůžky na záda a hurá domů. Ke škole jsme se vrátili v 18 hodin a než si nás 
maminky a tatínkové vyzvedli, stihli jsme ještě najít pár kaštanů.  

I.B a M. Látrová

Odemykání Slabikáře
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Odemykání Slabikáře

Odemykání Slabikáře
Čtvrtek 26.11. nebyl pro prvňáčky jen tak obyčejný školní den, byl to den přímo 

pohádkový. Všichni přišli do školy v masce, aby mohli vstoupit do království 
Písmenkov. Celý den princezny, rytíři a jiné pohádkové postavy plnili různé úkoly, 
za které je král odměnil zlaťáky z královské pokladny. Děti hledaly a psaly slabiky, 
skládaly slova, trénovaly pamět', kreslily pohádku. Nakonec získané zlaťáky vy-
měnily s panem králem za zlatý klíč, kterým si odemkly nový Slabikář. Mezi 
jednotlivými úkoly děti mlsaly z bohaté královské tabule a na závěr se konal 
pohádkový ples obou tříd. Všechny děti odcházely domů velmi spokojené.

Za 1. třídy L. Pilná, M. Látrová

Netradiční třídní schůzky prvňáčků
Odpoledne v úterý 24. listopadu jsme pozvali maminky a tatínky do školy na 

netradiční třídní schůzky. Představte si, že od září už uběhlo hodně času a my jsme se 
toho ve škole také stihli hodně naučit. A proto jsme naše dovednosti a znalosti chtěli 
předvést rodičům ve škole. Ukázali jsme kousek z matematiky, počítali jsme, hledali 
geometrické tvary, poznávali čísla nebo doplňovali příklady. V českém jazyce byl 
vidět pokrok veliký, známe už devět písmen, umíme je napsat, složit je do slabik 
a dokonce i do prvních slov. S koncem listopadu jsme zvládli první díl Písanky 
a Živou abecedu, můžeme se těšit na Slabikář. Obě třídy také rodičům předvedly 
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pohybovou písničku Žabička zelená. Ale nemyslete si, že se ve škole učíme jenom 
počítat a psát. 

Rodiče viděli, jak se hlásíme, krásně sedíme u psaní, odpovídáme pěkně nahlas 
a nebo si naopak hlídáme pusu, aby nás zbytečně nerušila, protože nejen učení, ale 
i ticho je jednou z důležitých věcí, které jsou ve škole potřeba. Na konci ukázkové 
hodiny jsme si za odměnu vybarvili písmenkové omalovánky. 

 Za 1. třídy M. Látrová a L. Pilná

Vánoční nadílka v lese
Prvňáčci nemysleli před Vánoci nejen na sebe, a proto jsme se ve čtvrtek 17. 

prosince vypravili k rybníku. Počasí jsme měli dávno objednané, protože po dlouhé 
době opět krásně nasněžilo a dokonce i vykukovalo sluníčko. Vyzbrojili jsme se 
teplým oblečením a pořádnou svačinou, zima nám vůbec nebyla. Ona totiž taková 
svižná procházka až k rybníku dokáže pořádně zahřát. Do batůžků jsme si přibalili 
nadílku také pro lesní zvířátka, nesli jsme jim jablíčka, tvrdé pečivo, mrkev, kaštany 
a další dobroty. U smrčku jsme jim pak tu vánoční hostinu pěkně prostřeli a na-
chystali. Ještě jsme si zazpívali koledy a samozřejmě zapálili prskavky, aby se 
vánoční atmosféra ještě trochu přiblížila. Cestou domů jsme si užívali čerstvého 
sněhu a na koulování také došlo. 

Za 1.B M. Látrová

Vánoční nadílka v lese
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Vánoční besídka v 1. B
Na závěr celého předvánočního shonu nás čekala ještě besídka ve třídě, na tu 

jsme se těšili asi nejvíc. Celý prosinec jsme si každý den přidali na obrázek 
stromečku jednu ozdobu a také nás čekala malá dobrota v adventním kalendáři. Není 
divu, že prosincové dny pádily rychlým tempem a nadílky jsme se nakonec dočkali. 
Už od pondělí se totiž pod stromečkem hromadily dárky i dárečky a všichni jsme je 
chodili zvědavě okukovat a je zajímavé, že každého zajímal dárek s úplně jiným 
jménem Už dopředu jsme si totiž navzájem vylosovali jméno kamaráda, pro kterého 
máme dáreček připravit a pomohli tak Ježíškovi v jeho náročné službě. Ale než 
mohlo konečně vypuknout rozbalování, tak jsme se ještě posilnili cukrovím 
a čerstvým čajem. Také jsme nezapomněli na přání, které by mohlo pomoci někomu 
jinému než nám. Pod stromečkem každý našel jeden balíček a předal ho správnému 
majiteli, až se nakonec všechny dárečky rozdaly. Taky naše králičí holka Julča 
dostala spoustu dobrot a dokonce i novou misku. Ježíšci, děkujeme, všechny dáreč-
ky se moc líbily a pomohly nám určitě lépe přečkat to napínání do Štědrého dne.

Mgr. M. Látrová

Moje první vysvědčení
Na čtvrtek 28. ledna 2010 se těšili všichni prvňáčci naší školy. Čekalo na ně totiž 

jejich první vysvědčení v životě, takže většina z nich ani nemohla dospat. Tento den 

Vánoce přicházejí 
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První vysvědčení

byl o to slavnostnější, že byli  pozvaní i rodiče. Sešli se v hojném počtu a nestačili se 
divit, co všechno jejich děti za ten půlrok zvládly. Nakonec byli všichni spokojeni, 
protože děti si odnášely domů jen samé jedničky a za odměnu nové pero. Všem 
dětem blahopřejeme a do další školní práce přejeme hodně chuti a úspěchů.  

 Třídní učitelky 1. tříd  

Netradiční třídní schůzky prvňáčků
Odpoledne v úterý 24. listopadu jsme pozvali maminky a tatínky do školy na 

netradiční třídní schůzky. Představte si, že od září už uběhlo hodně času a my jsme se 
toho ve škole také stihli hodně naučit. A proto jsme naše dovednosti a znalosti chtěli 
předvést rodičům ve škole. Ukázali jsme kousek z matematiky, počítali jsme, hledali 
geometrické tvary, poznávali čísla nebo doplňovali příklady. V českém jazyce byl 
vidět pokrok veliký, známe už devět písmen, umíme je napsat, složit je do slabik 
a dokonce i do prvních slov. S koncem listopadu jsme zvládli první díl Písanky 
a Živou abecedu, můžeme se těšit na Slabikář. Obě třídy také rodičům předvedly 
pohybovou písničku Žabička zelená. Ale nemyslete si, že se ve škole učíme jenom 
počítat a psát. 

Rodiče viděli, jak se hlásíme, krásně sedíme u psaní, odpovídáme pěkně nahlas 
a nebo si naopak hlídáme pusu, aby nás zbytečně nerušila, protože nejen učení, ale 
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i ticho je jednou z důležitých věcí, které jsou ve škole potřeba. Na konci ukázkové 
hodiny jsme si za odměnu vybarvili písmenkové omalovánky. 

 Za 1. třídy M. Látrová a L. Pilná

Besídka 3. ročníku ke Dni matek
Dne 11. 5. 2010 si děti třetí třídy pozvaly své maminky do školy, aby jim 

připraveným vystoupením poděkovaly za jejich lásku, péči, starostlivost a společně 
oslavily svátek matek. Na začátku všechna děvčata přednesla básničku „K čemu 
jsou na světě holky“ a chlapci „K čemu jsou na světě kluci“. Potom si dívky zahrály 
s panenkami na své maminky. Každý si připravil básničku, kterou přednesl, 
společně zazpívali několik písniček a první část besídky ukončili tancováním 
mazurky na písničku „Mravenčí ukolébavka“ od Zdeněka Svěráka. V druhé části 
programu děti písničkou přislíbily maminkám pomoc v domácnosti (vynášení 
odpadků, luxování, mytí nádobí, starost o domácí mazlíčky atd.) a vyvrcholením 
odpoledne byla hudební pohádka „O Červené karkulace“. V pohádce si zahrála 
nejenom Karkulka, maminka, babička, vlk a myslivec, ale i zajíčci, motýlci, 
stromy… Po programu předaly děti maminkám vyrobené kytičky, přáníčka a 
dárečky, které vyrobily při výtvarné výchově a pracovním vyučování.

 Dětem se vystoupení moc podařilo a udělaly radost  svým maminkám, 
babičkám i paní učitelce. Protože se pohádka všem velice líbila, předvedeme ji ještě 

Besídka 3. ročníku ke Dni matek
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Ekocentrum Paleta Oucmanice, 7. třída, program „Zvířata“ 

jednou před větším obecenstvem u příležitosti „Předávání štafety“ budoucím 
prvňáčkům na zámku.

Miroslava Jirásková a Monika Kroulíková

Ekocentrum Paleta Oucmanice – 7. třída
Ve dnech 5. – 6. 11. 2009 si sedmá třída zopakovala loňský pobyt v Ekocentru 

Paleta v Oucmanicích. Během dvoudenního pobytu žáci absolvovali čtyři vybrané 
programy.

První den si v rámci programu Pečení v peci připravili jednoduché těsto, ze 
kterého pak v replice historické venkovní pece upekli výborné housky. Žáky pobavil 
i druhý zvolený program s názvem Zvířata, kde museli přiložit ruku k dílu a se 
zvířaty se nejen pobavit, ale i se o ně postarat. Druhý den pak žáky čekal program 
Hry na vsi. Při něm si vyzkoušeli hry, které se hrály už v dávné minulosti a není k nim 
potřeba nic jiného než pár kamínků, klacíků, fazolí nebo kuliček. Na závěr pobytu 
žáci při programu Bylinky ochutnali a naučili se poznávat nejběžnější bylinky, 
zjistili, k čemu se používají, namíchali se vlastní čaj a nakonec si i vyrobili 
bylinkové mýdlo. Pobyt v Oucmanicích opět splnil naše očekávání. Ve velice 
příjemném prostředí ekocentra se žáci nejen dozvěděli mnoho nového, ale zároveň 
se i pobavili a upevnili si vztahy v třídním kolektivu. 
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Ekocentrum Paleta v Oucmanicích – 6. třída
Žáci 6. třídy se ve dnech 19. – 20. 11. 2009 vydali do Ekocentra Paleta v Oucma-

nicích. Po jízdě vlakem je čekala asi půlhodinová procházka na ubytování. Pokoje 
byly pro dvou až šesti s názvy jako Mraveniště, Brloh, Nora, Lesík, Paseka, Rybník, 
Brčálník.

První den dopoledne děti strávily venku a počasí jim opravdu přálo. Na začátek 
byl zvolen výukový program Hry na vsi. Děti si vyzkoušely několik jednoduchých 
her z dávné minulosti – tlučení špačků, káču, hry s fazolemi.

Odpoledne pokračovalo v učebně výukovými programy Odpady a Včely. 
Zabývali jsme se problematikou nakládání s odpady, jak se třídí nejběžnější 
domovní odpad, poznali jsme výrobky z recyklovaných odpadů a mluvili o vlivu lidí 
na přírodu i na naše vlastní zdraví. Seznámili jsme se s životem včel medonosných, 
jejich významem pro člověka i pro přírodu, ochutnali dobroty ze včelí kuchyně a vy-
robili si svíčku ze včelího vosku.

Večer děti pod vedením instruktorky si vyzkoušely práci s drátkem, samy si 
ozdobily kameny a vyrobily si tak dárek pro své nejbližší. 

Druhý den dopoledne následoval výukový program Rozumíme si. Hráli jsme si 
a poznávali sami sebe i druhé, spolupracovali jsme a komunikovali. Hry a aktivity 
na posílení vzájemných vztahů ve třídě nám ukázaly, jak dobrý kolektiv jsme.

Nakonec jsme se rozloučili se zvířaty (oslíkem, prasátkem, kočičkou, kozou…) 
a po obědě na nás čekala opět cesta vlakem domů.

Mgr. I. Vyoralová

Ekocentrum Paleta v Oucmanicích – 6. třída
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Školní výlet 6. třídy
 Třídenní výlet (17. – 19. 5. 2010) žáci šesté třídy strávili v Srnčí u Moravské 

Třebové. Je to rekreační středisko 4 km od města, které leží na pomezí Čech 
a Moravy.

První den i přes nepřízeň počasí jsme se vypravili na rozhlednu Pastýřka, která se 
tyčí na vrchu Pastvisko (516 m n. m.). Je to dřevěná věž s ocelovým vřetenovým 
schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27 m a vyhlídková 
plošina je v 25 metrech. Večer byl plný her, soutěží a fandění hokejovému týmu. 

Druhý den po sportovním dopoledni (fotbal, nohejbal, stolní tenis, volejbal) 
jsme navštívili Moravskou Třebovou, město založené v polovině 13. století 
Borešem z Rýzmburka. Od roku 1980 je historické jádro se zámkem městskou 
památkovou rezervací ČR. Renesanční zámek nabízí zámecké expozice i tajemná 
zámecká sklepení. My jsme prošli tyto prohlídkové okruhy: Poklady Moravské 
Třebové a Středověkou mučírnu. V muzeu jsme si prohlédli bohaté národopisné 
sbírky z Egypta, Indie, Japonska, Číny a Tichomoří. Expozici o starém Egyptě 
vévodí mumie princezny Hereret.

Třetí den nás již čekala jen cesta domů

   Mgr. I. Vyoralová

Školní výlet 6. třídy
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C. Kulturní akce

Kulturní akce, kterých se žáci v průběhu školního roku zúčastňují se týkají 
především návštěvy divadla v Šumperku, akcí Kulturního centra v Lanškrouně, 
návštěvy filmových představení, adventní vyrábění.

Vítání adventu
První až třetí třídy i letos tradičně vítaly advent. Každé pondělí po adventní 

neděli jsme se sešli na chodbě, povídali si o různých předvánočních svátcích 
a zvycích, které se vztahovaly k danému týdnu. Postupně jsme se tak dozvěděli, proč 
se advent a Vánoce slaví, povídali jsme si o „barborkách“, o Mikuláši, čertu 
a andělovi, jak se dříve slavil svátek svaté Lucie a nakonec o štědrovečerních 
zvycích. Také jsme zpívali koledy a samozřejmě zapalovali postupně svíčky na 
adventním věnci. Pokaždé jsme si také přáli nějaké tajné přáníčko pro sebe nebo pro 
ostatní a určitě se nám během 

Vánoc některá splnila. Naposledy jsme se sešli v pátek před zimními 
prázdninami a rozsvítili poslední svíčku. Teď už nám nezbývá než těšit se na příští 
rok.

Za 1. až 3. třídy M. Látrová

 Adventní čekání, zpíváme koledy
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Adventní dílny 1. B
Advent letos začínal v neděli 29. listopadu, proto jsme se po obědě sešli ve škole 

a přinesli si spoustu materiálu na různé vánoční výrobky. Třída nám skoro nestačila, 
protože přišlo 12 prvňáčků, 8 sourozenců nebo kamarádů, 4 maminky a 5 šesťaček. 
I když za oknem to na zimu nevypadalo, my jsme si tu pravou adventní náladu 
vykouzlili dobrým čajem, dobrotami a koledami. Nejprve jsme se pustili do 
vyrábění adventního „ježka“. Na špejle jsme napíchli různé sušené ovoce a želé 
bonbony, občas jsme uvázali mašličku. Špejle jsme postupně zapichovali do velké 
brambory a na závěr jsme ježka ozdobili ještě zelenými větvičkami. Teď můžeme 
každý den mlsat a nějakou dobrotu sundat ježkovi z bodliny. Potom jsme si připravili 
nasušená kolečka jablek, citronů a pomerančů. Postupně jsme je navlékali na silnější 
drát a zase střídali s mašlemi. Podle libosti jsme ovocné věnečky dozdobili 
drobnými dekoracemi nebo větvičkami. A po takové dlouhé práci jsme se šli 
protáhnout a zahrát si hru, abychom si trochu odpočinuli. Posledním výrobkem byly 
papírové ozdoby na stromek. Na červenou vlnkovanou lepenku jsme si obkreslili 
šablonu, na lesklý papír menší šablonku a obě části slepili dohromady. Zbylo už jen 
přidat poutko a můžeme zdobit stromek. Na závěr nesmělo chybět společné focení. 
Domů už jsme se rozcházeli za tmy a těšili se na další adventní neděli.

 Za 1.B  M. Látrová

 Adventní dílny 1. B
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Vánoční koncert 1. stupně v kostele sv. Anny
Letošní rok se do předvánočního koncertu poprvé zapojily všechny děti. Od 

prvňáčků až po páťáky si každá třída připravila dvě koledy nebo zimní písničky, 
takže jsme slyšeli ty známé i méně tradiční, dokonce i anglické. Samozřejmě jsme si 
navzájem pomáhali a koledy si zazpívali také společně. Přes pekelnou zimu jsme 
všichni statečně vydrželi až do konce a alespoň tleskáním do rytmu jsme se mohli 
zahřát při povzbuzování tanečnic ze Sluníčka. Děkujeme také paní vychovatelce 
Daně Zedníčkové a šikovným druhákům za průvodní slovo letošním koncertem.

Za 1. stupeň M. Látrová.

Případy Sherloka Holmese
V úterý 11. května ožily před žáky sedmé a šesté třídy na jevišti šumpereckého 

divadla klasické holmesovské rekvizity - kouření dýmky, hra na housle, kostkovaná 
čepice…

Příznačná londýnská mlha, ve které se hravě skryje nejeden zlosyn, se valí 
i slavnou Baker Street. Za okny domu číslo 221b čeká na svůj nový případ snad 
nejslavnější světový detektiv – Sherlock Holmes. A po jeho boku věrný přítel, lékař, 
kronikář a vypravěč jeho případů a lehce natvrdlý pomocník – doktor John Watson... 
Figura charismatického detektiva nás všechny zaujala svým důvtipem. Zajímavé 
bylo pojetí doprovodného komentáře z knihy Josefa Škvoreckého, díky němuž jsme 
se o postavě Sherlocka Holmese dozvěděli ještě mnohem více než ze samotné 
inscenace.

Vánoční koncert 1. stupně v kostele sv. Anny

53



A jak vše dopadlo? Samozřejmě jako vždy – žádný padouch přece Sherlocka 
nikdy nepřelstí!

Mgr. J. Stránská 

Divadelní představení v Šumperku
Je červnové deštivé ráno. Před školou stojí postavy ve společenských šatech. 

Skoro bychom nepoznali naše osmáky a deváťáky. Společně se vydáváme směr 
Šumperk na divadelní představení Bouře od Williama Shakespeara.

Příběh se odehrává na ostrově, němž vládne mocný Prospero. Byl oloupen svým 
bratrem o království a za pomoci moudrosti, načerpané mimo jiné také v knihách 
černé magie, chystá pomstu v podobě bouře. Způsobí tak ztroskotání svého bratra
 a jeho mladého syna s celou družinou v blízkosti ostrova. Na pomoc si bere 
éterického Ariela i zvířecího Kalibána a další nadpřirozené schopnosti. Jako další 
důležitý motiv se rozvíjí láska mezi Prosperovou dcerou Mirandou, která doposud 
poznala jen prostředí ostrova, a mladým Ferdinandem, jenž je přesvědčen o tom, že 
v bouři ztratil svého otce i druhy. Tragické momenty se prolínají s momenty 
komickými, které zastupují postavy Trinkula a Stephana. Mnohdy se v souvislosti 
s Bouří uvádí, že jde o jakousi rekapitulaci dramatikova tvůrčího, uměleckého 
i osobního života. Opět se hrou prolíná téma divadla na divadle, lidský svět se 
setkává se světem nadpřirozeným, je těžké rozlišit realitu, skrytá tajemství tohoto 
světa a pouhé zdání, sen.Přestože nám počasí moc nepřálo, nezkazilo nám zážitek 
z představení a dobrou náladu při cestě domů.

Mgr. Jitka Stránská

Neobvyklý výlet do historie
Již podruhé na naši školu zavítali členové východočeské skupiny historického 

šermu Pernštejni. V úterý 3. 11. 2009 uvedli v tělocvičně školy další díl výukového 
programu s historickou tématikou pod názvem „ Renesanční vojenství“.

Žákům bylo představeno období renesance, shlédli ukázku dámských i vojen-
ských kostýmů, středověkých zbraní, výzbroje, brnění a samozřejmě nechybělo 
šermířské utkání. Do představení byly zapojeny i děti. Vytvořily vojenskou 
jednotku, nacvičovaly dobové vojenské strategie a taktiky, což vyvolalo úsměv 
a potlesk spolužáků.

                    
Mgr. I. Vyoralová

Čtvrté třídy v divadle
V úterý 24. 11. 2009 ráno jsme se vydali do nám známého Šumperka. Čekala nás 

tam návštěva divadelního představení, na které jsme se již od začátku školního roku 
velmi těšili.

V osm hodin přijel před školu vždy spolehlivý pan Mačát se svým autobusem, 
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Ekocentrum Paleta v Oucmanicích – 6. třída
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my jsme vzorně jako zkušení a slušně vychovaní cestovatelé nastoupili a cíl naší 
cesty se začal přibližovat. Během jízdy jsme si povídali, hráli různé hry nebo jsme 
mohli sledovat video, které nám pustil pan řidič. Byli jsme vzorní, takže nás paní 
učitelky nemusely ani jednou napomínat. 

Po příjezdu do Šumperka jsme se nasvačili a hurá za pohádkou. Tentokráte to 
byla Pohádka policejní od Karla Čapka v úpravě Ondřeje Elbela. I přesto, že nás 
pohádkový drak Amina trochu vystrašil, příběh se nám moc líbil a dobře jsme se 
pobavili. 

Za všechny spokojené čtvrťáky MAKOŠ

Předávání Štafety
Letošní školní slavnost v prostorách lanškrounského zámečku, která se konala 

29. června, zahájil už tradičně svým vystoupením taneční kroužek Sluníčko. Pod 
vedením pí vychovatelky Kroulíkové se postupně představila všechna tři oddělení. 
Nejen děti, ale i dospělí následně odměnili velkým potleskem třeťáčky, kteří zahráli 
pohádku o Červené karkulce. Svým projevem oslovil všechny přítomné pan ředitel 
Mgr. O. Strnad, potom už pomyslnou štafetu školní docházky předali žáci devátých 
tříd budoucím prvňáčkům a popřáli dětem především samé jedničky, hodné paní 
učitelky a aby se jim ve škole líbilo. Na závěr vystoupila děvčata z páté třídy, 
Vendula Maňková a Sandra Korsusová, která si připravila ve vlastní choreografii 
tanečné vystoupení.



15. Spolupráce s Polskem

Lukáš reprezentuje školu

     Internetový šachový zápas
Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 uskutečnil šachový turnaj, poslední akce 

kalendářního roku 2009. Proti sobě se postavily čtyřčlenné týmy naší a partnerské 
školy z Dzierzoniowa. Zápasy se hrály od 14 do 16 hodin přes známý a hojně 
navštěvovaný polský internetový šachový server KURNIK. 

Českou stranu reprezentovala trojice šesťáků, Martin Knoll, Dominik Marek 
a Martin Knápek, a z osmé třídy zkušený šachista Lukáš Nečas. Každá dvojice, která 
se náhodně utvořila, odehrála různý počet partií. Celkem se hrálo 21 her a výsledek 
byl tentokráte velice příznivý pro nás, 20 : 1. Ovšem je třeba dodat, že snadné výhře 
předcházelo i několik hodin tréninku a seznamování se s internetovým šachovým 
prostředím, jelikož naši hráči netušili, jak silného soupeře mohou očekávat.

Během partií bylo navázáno spojení přes SKYPE, které umožnilo vzájemnou 
komunikaci mezi „soupeři“ a videokamera zprostředkovala pozorování hráčů 
u partií. 
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Pro naše šesťáky bylo příjemným zjištěním, že se s některými spoluhráči znají už 
z předcházejících akcí, a to zejména z česko-polského lyžování.

Druhé česko-polské lyžování 
Jak nejlépe ukončit první pololetí školního roku? Přece na lyžích a s kamarády! 

Páťáci se už od podzimu těšili na týdenní lyžování v Janoušově u Šumperka, a tak 
v pondělí 25. ledna penzion Horizont nepřivítal pouze české děti a učitele, ale také 
dvacet malých polských lyžařů a jejich pedagogický doprovod. 

Samozřejmě, že v pondělí nás trápilo plno problémů. Jak obout boty? A hůlky, ty 
se pořád někde pletou. Která lyže je pravá? Dokážu se zvednout na svahu? A co vlek, 
kolikrát vypadnu? Věřte nevěřte, už během úterý jsou téměř všechny problémy 
vyřešeny, lyže nás začínají poslouchat a jedou tam, kam my chceme. Neustále 
zdokonalujeme své lyžařské umění, což nám ulehčují i vynikající sněhové 
podmínky. Kouzlu svištících „dřevěných prkýnek“ nakonec všichni podlehli, takže 
se těšili na večerní lyžování a při karnevalu se se sjezdovkou loučili čerti, berušky, 
víly, upíři… 

A co se nám ještě podařilo? Děti absolvovaly společné aktivity nejenom na 
lyžích, ale navázaly také kamarádské vztahy mezi sebou a brzy překonaly jazykové 
bariéry. Ve středu jsme přivítali vzácnou návštěvu, na naše pozvání přijel pan 
starosta Ing. M. Košťál a pan místostarosta R. Szydlowski z polského 
Dzierzoniowa. 

Chumelí se a chumelí
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V pondělí 25. 1. jsme zamávali rodičům a vyjeli do Janoušova u Šumperka. 
V penzionu Horizont jsme se rychle ubytovali a čekali na Poláky, kteří dorazili 
zanedlouho po nás. Nesmělé přivítání, oběd, slavnostní zahájení se vztyčením 
vlajek a hurá na sjezdovku. Pan učitel Cacek s panem ředitelem rozdělili malé lyžaře 
do družstev. Po večeři jsme se vzájemně představili a zahráli si několik her, 
abychom se lépe poznali.                 

Úterní ráno je krásně slunečné, obloha jako šmolka. To se bude lyžovat! A všem 
to jde o poznání lépe. Odpoledne už vyjíždí vlekem skoro všichni. Lyže začí-
nají poslouchat a točí podle potřeby. Večer vzniká v mezinárodních skupinách 
česko–polský slovník. Slov, kterým vzájemně rozumíme, přibývá a zároveň 
žasneme, jak jsou některá podobná.

Středa nás přivítala teplotami hluboko pod bodem mrazu. Vydáváme se na 
procházku okolím, jelikož máme odpočinkové dopoledne. Koulíme se ve sněhu, 
honíme se, kloužeme, ale lyže jsou lepší. Odpoledne lyžujeme mnohem lépe. Večer 
jsme přivítali vzácnou návštěvu, na naše pozvání přijel pan starosta Ing. M. Košťál 
a pan místostarosta R. Szydlowski. Češi besedovali s polským panem 
místostarostou a Poláci debatovali s naším panem starostou, snažíme se získat co 
nejvíce informací o partnerských městech, Lanškrounu a Dzierzoniowie. Získané 
poznatky pak zpracováváme a tvoříme velké plakáty.

Ve čtvrtek se probouzíme do zasněženého rána. A chumelí a chumelí… 
Sjezdovka se jakoby mávnutím kouzelné hůlky paní Zimy úplně proměnila, tvrdou 
uježděnou vrstvu sněhu přikryl jemný prašan. To se krásně lyžuje! Jezdíme ve 
skupinkách a máme pocit samostatnosti, odpovědnosti. Je to super, nemůžeme se 
nabažit! Jásáme, čeká nás večerní lyžování, od kterého nás neodradila ani sněhová 
vánice. To jsou zážitky!

A je tu pátek. Dopoledne lyžujeme na vrstvě prašanu a odpoledne karneval. Na 
lyžích se prohánějí berušky, víly, pasáčci, příšery, čerti… Jak těžce se loučíme se 
sjezdovkou. Tak ještě poslední jízda a velká rozlučková diskotéka.

V sobotu spuštění vlajek, rozloučení s novými polskými kamarády a rozjíždíme 
se domů. Týden utekl jako voda! Budeme dlouho vzpomínat.

Školní kolo pěvecké soutěže
Ve čtvrtek 18. února 2010 proběhla na naší škole pěvecká soutěž tříd ve dvou 

kategoriích:
1. – 3. třída a 4. – 6. třída. Každá třída si připravila dvě písničky (lidovou a další 

dle vlastního výběru). Choreografie písní si dětem velice vydařily, nechyběly 
rekvizity a nápadité převleky. Porota měla i letos těžký úkol rozhodnout, která ze tříd 
bude reprezentovat školu v Polsku.      

Úroveň celé soutěže stoupla výbornou připraveností všech zúčastněných tříd. Po 
dlouhém zvažování nakonec porota určila vítěze: 3. třídu s písničkami: „Tancuj, 
tancuj…“, „Narozeninová“ a 4.B třídu, která zazpívala písničku „Ten chlumecký 
zámek“ a „Mravenčí ukolébavka“. 
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Pěvecká soutěž v Polsku očima zúčastněných dětí
Ve středu 17. března v 7.00 hodin jsme měli sraz u školy. Jeli jsme autobusem 

s televizí, pan řidič nám pustil pohádku Pat a Mat. Když jsme přijeli do 
Dzierzoniowa, všichni nás vítali. V divadle nám promítali fotky (prezentaci) polské 
školy. Potom začala soutěž. Naše vystoupení se nám povedlo. Před obědem nás 
polské holky provedly po náměstí. Potom jsme autobusem jeli na oběd. K obědu 
jsme dostali karbanátek s bramborovou kaší a salátem. Po obědě jsme se jeli podívat 
do polské školy. Byly tam různé soutěže. Třeba jsme kreslili na velký papír, hráli 
jsme memory, tancovali a v tělocvičně jsme běhali na čas. A poté následoval odjezd 
autobusem do Lanškrouna.                                

Natálie Benešová (3. ročník)

Ráno jsme v 7.15 vyjeli od školy do Polska. Na začátku cesty jsme nevěděli, co 
dělat, ale za chvíli to bylo v pohodě. S klukama jsme byli v autobuse vzadu a vy-
právěli si horory a taky jaké to v tom Polsku bude. Cesta rychle uplynula, a když 
jsme vystoupili, tak jsme byli příjemně překvapeni. Šli jsme do kina jménem 
ZBYSZEK, které se nacházelo u třetí základní školy. 

A už nastala ta osudná chvíle. Vešli jsme do kina a usadili se na místa. Před naším 
vystoupením bylo už nevím kolik písniček, ale byl jsem nervózní, a proto jsem 
nevěděl, kolik písniček ještě bude. Zpívali jsme Mravenčí ukolébavku, tak jsme se 
šli převléct za mravence. Péťa tam přebíral kupu roští a spal v plátku macešky. Za 
náš výkon jsme dostali speciální cenu – DVD přehrávač a tašku s čepicemi. Sedli 
jsme si a čekali, až dozpívají ostatní. Ti, co zpívali před námi i po nás, zpívali dobře, 
i když jsem jim nerozuměl ani slovo. V kině jsme si taky prohlédli jejich prezentaci
o spolupráci naší školy s jejich školou. 

Po vystoupení jsme šli na náměstí, kde jsme koukali do výloh, četli polské názvy 
a tipovali, co to asi znamená.  I když jsme nic neuměli, šli jsme si vyměnit české 
peníze za polské zloté, asi za 100 korun bylo 14.50 zlotých. Obešli jsme celé náměstí 
a pořád jsme nevěděli, co ty názvy znamenají a tak jsme šli do cukrárny JUPÍ, JUPÍ, 
JUPÍ… A co vám mám povídat, všichni byli rádi. Já jsem si koupil lízátko velké asi 
20 cm, takže 200 mm (pozn. Pí. uč.: převádění jednotek se nám vyplatilo), za 3 zlotý 
a krówky.

Autobusem jsme pak jeli do krásné restaurace. Měli hrozně dobrou polévku 
i druhé jídlo. Když jsme dojedli, jeli jsme do základní školy a hráli jsme tam různé 
hry. Tancování bylo hrozné, pexeso moc dobré, sprint byl hodně dobrý. Dostal jsem 
DYPLOM s tvrdým Y a ještě jsme malovali, to bylo taky dobré.

A potom už jsme museli domů. Do Lanškrouna jsme dorazili v 18.30 hodin. 
Výlet se mi hrozně líbil a rád bych tam jel znovu. Ale už se těším, až si lehnu do té 
mojí měkkoučké postele a možná se mi bude o té skvělé cestě zdát!!! 

Adam Vyhnálek (4.B)
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Přijde i Andersen?
S touto otázkou na rtech a s výrazem plným očekávání přicházely děti v pátek 

26. března 2010 odpoledne k naší škole. Čekala je totiž noc plná pohádek, her 
a překvapení – Noc s Andersenem, která se na naší škole už stává tradicí. 

Po příjezdu polských dětí a učitelek jsme slavnostně vztyčili českou a polskou 
vlajku a Noc s Andersenem byla zahájena. Zanedlouho přišel mezi nás dánský 
pohádkář H. Ch. Andersen, který by 2. dubna oslavil své 205. narozeniny, vyprávěl 
o svém životě, zálibách, cestování. A program nabíral spád, pomocí několika her 
se děti vzájemně seznámily a rozdělily do smíšených česko-polských skupin, ve 
kterých plnily různé úkoly (např. skládání puzzle, loto, přenášení hrášku, skládání 
papírových lodiček…), všechny byly motivovány známými Andersenovými 
pohádkami.

Největším překvapením pro nás byla noční stezka odvahy s tajemným duchem 
školy, který budil pozornost i náhodných kolemjdoucích. Nakonec jsme si všichni 
oddechli – byl to pan ředitel v převleku, který mu ve svém volném čase spíchla paní 
zástupkyně. Ale někteří žáci se báli tak, že na konci putování si ani nevšimli školního 
kostlivce. S velkým úspěchem se setkalo i večerní dvojjazyčné čtení pohádky 
Cínový vojáček. Nezapomněli jsme ani na polské kamarády, kteří nemohli přijet 
k nám do Čech, s nimi jsme se spojili pomocí internetu a videokamery. Před spaním 
ve třídách se opět předčítalo, ale tentokrát už z české nebo polské knihy. 

Závěrečné pohádkové zvonění
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Po snídani jsme očekávali, co nového přinese sobota, a ta také nezklamala. 
Poslední úkoly, vytváření koláží, jež obsahovaly vše, co děti vytvořily a na čem 
pracovaly, logo Noci s Andersenem a smajlíky hodnotící společně prožité hodiny. 
Na závěr si všichni zúčastnění odnesli pamětní listy a drobné upomínkové 
předměty. Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků se nám ani nechtělo domů a už teď 
se těšíme na další podobná dobrodružství. 

Děkujeme, pane Andersene!

Cykloturistický pobyt v Polsku aneb všechno je úplně jinak
V týdnu od 17. do 22. května 2010 prožilo dvacet čtvrťáků naší školy 

nezapomenutelný týden v Polsku. Bohužel počasí nám vůbec nepřálo, zima, vítr, 
téměř neustálý déšť… Jen výjimečně na nás vykouklo sluníčko a určitě kontro-
lovalo, jestli jsme vyjeli na kolech. Pro nepříznivé počasí museli naši polští 
kolegové neustále měnit program a improvizovat, což se jim dařilo skvěle, přestože 
to bylo organizačně velmi náročné.  

V následujícím textu bychom se chtěli s vámi podělit o zážitky z tohoto super 
týdne očima přímých účastníků zájezdu – našich spokojených dětí: 

1. den - Pondělí
„Dojeli jsme do Polska a ubytovali jsme se v hotelu Dama Pik.“ 
„Pokoje byly krásné a měli jsme tam taky televizi, dokonce i s jedním českým 

programem. Kola jsme si dali do hotelu, naobědvali jsme se, oblékli se a šli jsme do 
města. Tam jsme si vyměnili peníze a něco si koupili.“

„Po večeři jsme s polskými dětmi a s panem Andrzejem a Przemkem hráli polské 
hry neboli gry.“

„Celý večer jsme zasvětili poznávání jmen. Večerka: návštěvy do devíti, potom 
zhasnout a spát.“ 

2. den - Úterý
„Ráno mě probudilo vrzání postele Niki. Do osmi jsme museli být na pokoji. 

Potom byla snídaně, pak jsme jeli opékat buřty, bylo to tam super. Pak jsme šli do 
polské školy hrát vybiku a cvičit, vrátili jsme se na večeři, ještě jsme si zahráli hry 
a zakončili den diskotékou.“

„Po snídani jsme jeli na opékání buřtů (museli jsme si přinést větvičky – kluci 
táhli celý strom). Když jsme dotahali větvičky (kluci i stromy), tak si někdo opékal 
buřty, my jsme se s holkama honily. Po obědovečeři jsme dělali česko-polské 
slovníky. Potom jsme doslova letěli na pokoj se převléknout na minidiskotéku.“

3. den - Středa
„Jeli jsme do Svidnice, tam jsme šli do Muzea dávného kupectví a do kostela 

Pokoje. Pan průvodce nám říkal, že kostel byl postaven na památku Vestfálské 
dohody mezi katolíky a protestanty. Ale měli jisté dohody: musel stát na poli, měl 
být postavený ze dřeva, hlíny a slámy. Katolíci si mysleli, že to za chvíli spadne, ale 
kostel stojí dodnes. Kostel nemohl mít kostelní věž, ta byla postavena později. 
Potom jsme si prohlédli katedrálu sv. Stanislava a Václava. Byla ve slohu gotickém. 
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Cestou zpátky jsme navštívili vojenské muzeum. Pan majitel muzea nám dal na 
památku nábojnice. Večer jsme malovali, co jsme viděli. Naše skupina malovala 
zbraně, nakonec byla diskotéka.“ 

4. den - Čtvrtek
„Po snídani jsme vyrazili na obrovský kolový výlet do pidi ZOO. Ve zvěřinci byli 

králíci, kozy, lamy, slepice, kachny, koně, osel, kočky, divoká husa.“ (Pozn. výlet do 
Losocina)

„Byla tam zvířata a atrakce. Čekali jsme na pana ředitele, pozdravili jsme se 
s ním. Spravoval jsem Polákovi šlapku. Dostali jsme tam hranolky s kečupem 
a koupil jsem si nanuka. Byla tam legrace. Cesta zpátky uběhla rychle. Po večeři 
jsme hráli hry, ale ne polské, ale české. Poté jsme se šli připravit na zakončení dne 
(zrušili diskošku) a šlo se spát. 

5. den - Pátek
„Ráno byla snídaně a pak jsme do oběda byli v polské škole. Koukali jsme se na 

videa z minulého roku, jak byli na kolech loňští čtvrťáci, hráli jsme hry a polskou 
vybiku. Po obědě jsme hráli bowling a já jsem nahrála jen dvacet bodů. A potom 
jsme šli ještě do města, kde jsme si mohli naposledy něco koupit.“

„ A konečně už jsme šli do hotelu na večeři. Po ní jsme měli čas na převlíknutí 
a na nagelování a konečně byla diskotéka.“

Konečně na kolech
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 6. den - Sobota
„V sobotu jsme se hnedka ráno začali balit. Potom jsme se rozloučili s polskými 

kamarády a učiteli. Byli jsme moc smutní, že musíme odjet pryč. …Během cesty nás 
pan Přemek honil autem, aby nám dal svačinu, kterou nám zapomněli dát. Pak už 
jsme spokojeně dojeli až do Lanškrouna. Před školou už na každého čekali rodiče 
a byl všeho konec.“

„ Líbilo se mi tam, protože jsem poznala nové kamarády.“
„ Celý zájezd byl pěkný.“
„ Moc se mi tam líbilo.“

Projekt „Blíž k sobě ve společné Evropě“ u konce
Poslední akcí se stalo závěrečné setkání na naší škole. Navštívila nás paní 

ředitelka R. Walendovska se svými kolegyněni. Navštívily pátou a čtvrtou třídu, 
všem žákům předaly polsko-české letáky, které partnerská škola vydala k ukončení 
projektu. Dále dětem odpovídaly na otázky, které si pro ně naši žáci připravili, ti se 
zajímali o své kamarády, o nadcházející prázdniny, ale i o volbu nového polského 
prezidenta. I my, učitelé, jsme vzájemně kladně zhodnotili realizovaný grant, 
vyzdvihli jeho přínos jak pro žáky, tak pedagogy a společně doufáme, že budeme 
úspěšní při podání nové žádosti pod názvem „Žijeme ve společné Evropě“. Také 
naši žáci by se rádi zúčastnili dalších společných česko-polských akcí, což potvrzují 
i jejich následující věty: „Chtěla bych lépe poznat polské kamarády, naučit se trochu 
polsky a jet na nějaký výlet se spolužáky.“

„Poznám další lidi, jací jsou, co rádi dělají nebo je aspoň více poznávám. Je 
i další důvod, který ocení spíše rodiče, je to zadarmo nebo alespoň skoro zadarmo.“ 

 „S Poláky mám dobrý vztah, mám tam také kamaráda. Chtěl bych se setkat ještě 
jednou se třídou, s kterou jsme byli na lyžáku. Hráli jsme s nimi hry a oni neuměli 
lyžovat, tak jsme jim pomáhali.“

„Chtěla bych znova na cyklisťák, protože jsem se tam seznámila se spoustou 
dobrých Poláků. Počasí nám nepřálo, ale kdyby ano, bylo by to ještě lepší, ale stejně 
to tam bylo super: super jídlo, super pokoje, vždycky v noci jsme si povídali 
strašidelný historky. Moc jsem si to tam užila.“

                                                                                                                                    
DK a žáci
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17. Sportovní akce a sportovní vyžití 

žáků

Lyžařský výcvik
Lyžařského kurzu v Janoušově u Šumperka, který se konal 8. – 13. února 2010, 

se účastnilo 17 žáků ze sedmé třídy pod vedením lyžařských instruktorů Vladimíra 
Cacka a Daniely Krátké.

Sněhové podmínky byly na výborné úrovní, a tak se všichni žáci naučili lyžovat 
na sjezdových lyžích, dalších 6 žáků zdokonalilo své umění na snowboardu.  

Mgr. Vladimír Cacek

Cyklistický kurz 
Cyklistického kurzu na Pastvinách, 24. – 28. 5. 2010, se zúčastnilo 19 žáků 

rozdělených do dvou družstev dle výkonnosti. Kurz probíhal v oblasti Orlických hor 
v malebném prostředí přehrady na řece Divoká Orlice. Ubytovaní jsme byli na 
pensionu „LESANKA“.

Hlavní náplň kurzu: 
- základní pohybové dovednosti jízdy na kole volně v terénu a v méně    

 

Žáci 8. třídy
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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, nohejbal  

Pro zpestření programu proběhla exkurze na vodní elektrárně Pastviny. 
Během kurzu měli žáci možnost seznámit se a vyzkoušet si jízdu na lodích 

(kánoe, kajak) jako průpravu pro kurz vodní turistiky, který se koná v 9. ročníku.

Mgr. Vladimír Cacek

Memoriál Martina Schejbala
Vzpomínkový turnaj v malé kopané základních škol a gymnázia „Memoriál 

Martina Schejbala“ se tradičně váže k začátku školního roku. Letošní již 14. ročník 
se konal 22. září 2009 na stadionu fotbalového oddílu v Lanškrouně. Vítězství v 
turnaji je natolik prestižní, že o dramatické situace není opravdu nouze. Zatěžkávací 
zkouškou projdou i hlasivky učitelů.

 Letos se jako nejlepší celek představili žáci ZŠ Smetanova, kteří po dlouhé době 
opět vybojovali prvenství. Druhé místo obsadila ZŠ Jiráskova, 3. ZŠ Dobrovského 
a 4. Gymnázium Lanškroun. Nejlepším střelcem turnaje byla vyhlášena K. Šinde-

Běh do lanškrounské sjezdovky – Claudia 1., Zuzka 3. místo
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lářová ze ZŠ Smetanova, která byla chlapcům rovnocenným soupeřem i spo-
luhráčem, a nejlepším brankářem náš Dominik Marek ze šesté třídy. 

Vítězné družstvo získalo na rok putovní pohár, všichni účastníci drobné ceny. 

Mgr. Vladimír Cacek

Běh do lanškrounské sjezdovky
Již tradičně se naše škola v říjnu účastní Běhu do sjezdovky a účast je to vždy 

úspěšná. Naši žáci zde 7. 10. vybojovali čtyři medaile, z toho dvě zlaté a dvě 
bronzové. Úspěchy si  žáci prvního a druhého stupně „rozdělili“ spravedlivě. Zlatou 
medaili získal v kategorii 3.–4. třída Lukáš Kubín a v kategorii 7.–8. třída byla 
„zlatá“ Claudia Richterová. Na třetím stupínku v kategorii 3.–4. třída stanula 
Eliška Paukertová a s bronzovou medailí odešla také Zuzana Macháčková, která 
závodila v kategorii 7.–8. tříd. Všem gratulujeme!

Daniela Krátká, Monika Kroulíková

Úspěšné zastoupení ZŠ Dobrovského v okresním kole ve stolním tenisu
Ve středu 12. listopadu se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním 

tenise, které se konalo v Ústí nad Orlicí, dvě družstva nás reprezentovala v kategorii 
mladších žáků a žákyň.

    Maruška s Terkou
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Mladší žáci postoupili ze základní skupiny z prvního místa po výhrách nad ZŠ 
Jiráskova Vysoké Mýto 4:1, ZŠ Habrmanova Česká Třebová také 4:1 a ZŠ Bř Čapků 
Ústí nad Orlicí suverénně 4:0. Ve finálové skupině opět vyhráli nad ZŠ Brandýs nad 
Orlicí 4:2 a v boji o první místo prohráli pouze se ZŠ Vysoké Mýto Javorník velice 
těsným rozdílem 3:4. Nakonec tedy získali nádherné 2. místo ze 7 týmů okresu Ústí 
nad Orlicí.

Děvčata, která obsadila také pěkné 2. místo, to měla o něco lehčí, když o své 
umístění bojovala pouze s družstvem ze ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí, kterému 
podlehla těsně 2:3, ovšem družstvo ze ZŠ Brandýs nad Orlicí v boji o druhou příčku 
porazila nekompromisně 5:0.

Složení družstev:
Žáci: Moravec Oldřich, Marek Dominik a Langr Lukáš
Žákyně: Cacková Tereza a Urbanová Marie

Mgr. Vladimír Cacek

Okrskové kolo ve florbale žáků ZŠ 2009
V pondělí 7. 12. 2009 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve 

florbale žáků ZŠ.
Soutěže se zúčastnilo šest družstev, která byla rozdělena do dvou skupin.
Naší školu v této soutěži zastupovala dvě družstva. Jedno družstvo tvořili žáci 6. 

a 7. ročníku, kteří obsadili čtvrté místo. Družstvo žáků 8. a 9. ročníku, pro které byla 
tato soutěž vyhlášena, obsadilo pěkné druhé místo, když ve finále prohrálo až na 
samostatné nájezdy.

Sestavy: 
6. - 7. roč.
Dvořák D., Marek D., Knápek M., Sedláček M., Knoll Z., Langr L., Krejbich M. 
a Vondra M.
8. – 9. roč.
Nečas L., Janisch J., Mareš J., Kekelák L., Pavlas J., Markl T. a Dařílek J.

Mgr. Vladimír Cacek

 Odbíjená dívek
Po delší pauze se naše škola opět zúčastnila odbíjené dívek základních škol.
Okrskové kolo se uskutečnilo 8. 4. 2010 v tělocvičně ZŠ Smetanova za účasti 

všech čtyř škol z Lanškrouna.
Naše děvčata zahájila turnaj proti ZŠ Jiráskova a to výhrou 2 : 0, v dalším souboji 

zdolala výběr z Gymnázia opět 2 : 0. V posledním utkání porazila ve velice vyrovna-
ném zápase zatím také bez porážky hrající děvčata ze ZŠ Smetanova poměrem 2 : 1 
a stala vítězem tohoto okrsku. Postoupila do okresního kola v České Třebové, zde 
14. 4. 2010 v tělocvičně zdejšího gymnázia pokračovala v úspěšném tažení, ve 
kterém v prvním utkání porazila Gymnázium Žamberk 2 : 0, ZŠ Ústeckou z České 
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Třebové také 2 : 0 a v posledním utkání se střetla opět s dosud neporaženým 
družstvem domácího gymnázia, které po těžkém boji zdolala 2 : 0. Stala se 
přeborníkem okresu Ústí nad Orlicí. 

Sestava družstva: Musilová T., Krsková T., Macháčková Z., Adamová V., 
Kartaríková N., Králová T., Jelínková E., Hejlová Kateřina a Barbora.

Mgr. Vladimír Cacek

O Rychnovský pohárek 2010
Ve dnech 17. a 18. dubna 2010 se v Rychnově nad Kněžnou ve Společenském 

centru uskutečnila velká taneční soutěž kolektivů z celé České republiky. 15. ročník 
soutěžní taneční přehlídky přilákal na hlavní cenu – Rychnovský pohárek – členy 
mnoha tanečních klubů, skupin, kroužků a dětských kolektivů. V dopoledních 
hodinách probíhaly prostorové zkoušky a od 12.00 hodin byla zahájena vlastní 
soutěž, kterou hodnotila vícečlenná porota z celého regionu.

III. oddělení tanečního kroužku „Sluníčko“ se této soutěže zúčastnilo letos 
poprvé. V sobotu se představilo na 80 tanečních kolektivů, které  byly rozděleny do 
kategorií – moderní tanec, street dance, parketové scénky a kompozice, začínající 
kolektivy a pokročilé. V naší kategorii moderního tance soutěžilo 14 tanečních 
kolektivů a děvčata se umístila na desátém místě. Byla to cenná zkušenost a krásný 
zážitek vidět něco nového (různé prvky, styly tanců, sjednocené kostýmy, účesy 
apod.).

Rychnovský pohárek
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Přespolní běh v Kypuši - start

Při vystoupeních jsme se velice pobavily, a i když jsme naši kategorii nevyhrály, 
děvčata to jistě povzbudilo do další práce a budou se pečlivě připravovat na příští 
rok.

Taneční kroužek „Sluníčko” je zájmový kroužek na ZŠ Dobrovského zaměřený 
na hudebně pohybové aktivity. Je určen pro všechny děti (kluky i holky) ve věku od 
5 do10 let. Kroužek je rozdělen do tří skupin dle věkové kategorie a pohybového 
nadání. Děti se naučí nejen jednoduché taneční sestavy na moderní písničky, ale 
zároveň si zasoutěží a doslova se vyřádí při společných hrách.

 M. Kroulíková

Přespolní běh v Kypuši     
Dne 12. 5. 2010 se zúčastnilo 30 žáků z naší školy přespolního běhu v Kypuši. 

Některým z nich se dařilo tak, že stanuli i na stupních vítězů.
Z žáků druhého stupně byla nejúspěšnější Hanka Krátká (8.), která v kategorii 

žákyň ze sedmých a osmých tříd zvítězila. Na druhém místě v této kategorii se 
umístila Zuzka Macháčková (8.). Z chlapců si nejlépe vedl Honza Pavlas (8.), 
který vybojoval druhé místo.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů!

Daniela Krátká
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Jak jsme bojovali „O starou kůži“
 Již téměř padesát let každý rok na jaře porovnávají čtvrťáci lanškrounských škol 

své síly při sportovním utkání ve vybíjené. Tato soutěž má u dětí velkou prestiž, 
neboť vítězné družstvo získává na rok pro svou školu putovní trofej „Starou kůži“ 
a samozřejmě diplom.

Letošní čtvrťáci se na boj „O starou kůži“ připravovali velmi zodpovědně. 
Trénovali přihrávky, střelbu míčem, hlídali „přešlapy“, správné nabíjení... Nejvíce 
práce nám dalo pochopit, že „vybika“je kolektivní hra a ne individuální závod.

Ve čtvrtek 13. 5. 2010 ve 13 hodin to začalo. Po nastoupení všech družstev, 
představení rozhodčího, nezbytném  zopakování pravidel a slibu, že budeme hrát 
fair play, si kapitáni vylosovali pořadí v jakém proběhnou jednotlivá utkání. Hráli 
jsme jako první a to se školou na náměstí A. Jiráska. Snažili jsme se jak nejvíce to 
šlo, než jsme se nadáli byl první poločas za námi a  měli jsme méně vybitých hráčů. 
To nás utvrdilo v tom, že hrajeme dobře a ve druhé části jsme bojovali ještě s větší 
vervou. Zápas s „Jiráskovkou“skončil vítězstvím pro nás.

 Po vyhraném zápase jsme měli oddech, zatím hráli naši soupeři se školou na 
ulici B. Smetany. Dávali jsme dobrý pozor, jací soupeři nás čekají v posledním 
zápase, domlouvali jsme si příští herní strategii.

A už tu byl poslední rozhodující zápas. Z počátku jsme trochu protihráče 
podcenili, za což jsme zaplatili několika vybitými hráči. Brzy jsme se ale naštěstí 
vzpamatovali a bojovali zase jako lvi. Ani „Smetanka“ nevydržela nápor našich 
střelců a odcházela ze hřiště poražena.

Hurááá! My jsme opravdu vyhráli! Po dlouhém čase je „Stará kůže“ zase naše. 
Měli jsme všichni opravdu velkou radost a naše družstvo s kapitánem Tomášem K. 
jsme div neumačkali. 

  Za čtvrté třídy M. Málková

Atletické závody v Rudolticích
Letošní atletické klání připadlo na středu 9. června a počasí nám tentokrát 

opravdu přálo. Od brzkého rána, kdy jsme se sešli na vlakovém nádraží, bylo krásně 
teplo a slunečno, ovšem během dopoledne bychom klidně nějaký ten mráček na nebi 
přivítali. Ale závodníci  musí přece podávat sportovní výkony za každého počasí, 
takže hurá na disciplíny! Zúčastnilo se 320 soutěžících z 12 lanškrounských 
a okolních škol. Kluci i holky z 1. až 3. tříd jsou hodnoceni dohromady, 4. a 5. 
ročníky už mají kategorie zvlášť pro dívky a chlapce. Na hřišti v Rudolticích byly 
připraveny už tradiční disciplíny: běh na 60 m, běh na 300 – 900 m, hod kriketovým 
míčkem a skok do dálky. Celé dopoledne probíhala sportovní klání, děti se navzájem 
povzbuzovaly, radovaly i utěšovaly. Po obědě konečně došlo na vyhlášení výsledků. 
Našich závodníků z Dobrovského školy bylo 31 a nakonec jsme na „bednu“ 
vystoupili osmnáctkrát! Letos jsme s medailemi opravdu spokojení, děkujeme 
pořadatelům za perfektní práci a těšíme se na příští ročník.
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Medaile – 3. místo:                                                              
Ondra Mačuda (1.tř.), skok
Kuba Zvára (2.tř.), hod
Vojta Tecl (4.tř.), skok
Tom Kučera (4.tř.), hod

Medaile – 2. místo: 
Míša Šembera (1.tř.), 60 m
Čenda Žák (2.tř.), 60 m
Adam Kolomý (3.tř.), 60 m
Terka Jozová (3.tř.), skok

Adam Kolomý (3.tř.), hod
Katka Stehlíková (4.tř.), hod
Luboš Bednář (4.tř.), 60 m

Medaile – 1. místo:
Míša Šembera (1.tř.), Anetka Chládková (1.tř.), hod                                
Standa Marek (2.tř.), skok
Sára Marková (4.tř.), hod
Lukáš Kubín (4.tř.), skok
Lukáš Kubín (4.tř.), 600 m
Robin Kopecký (5.tř.), hod

Za všechny závodníky M. Látrová a M. Kroulíková

Atletické závody v Rudolticích
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Okresní přebor škol v aerobiku
Soutěž v aerobiku proběhla 10. 12. 2009 v tělocvičně Gymnázia Ústí nad Orlicí. 

Naši školu reprezentovalo pět děvčat z osmé třídy. Soutěž byla zahájena základním 
kolem, kde cvičilo všech přibližně 50 děvčat a chlapců z 6. – 9. tříd. Po čtyřiceti 
minutách intenzivního cvičení vybrala porota 20 nejlepších do finálového kola. 
Z naší výpravy se podařilo probojovat do finále hned třem děvčatům, a to Claudii 
Richterové, Nicole Skalické a Hance Krátké. Nejúspěšnější soutěžící z naší školy 
se stala Hanka Krátká, která obsadila krásné páté místo.

Všem žákyním děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně chuti do dalšího 
cvičení!

 Daniela Krátká

Okresní přebor škol v aerobiku
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17. Šachový klub ZŠ Dobrovského

Hodnocení činnosti ŠKM ZŠ Dobrovského Lanškroun v sezóně 2009/2010

1. liga mladšího dorostu v šachu – 1. až 4. kolo
První říjnový víkend odstartovala nová sezona dorosteneckých soutěží družstev. 

Úvodní čtyři kola odehráli hráči Šachového klubu mládeže ve dnech 3. a 4. října 2009 
v Hradci Králové. Každý den nás čekal silný i slabý soupeř. V sobotu získáváme 4 
body za vítězství a remízu. Nedělní první zápas rozehráváme velmi dobře, ale 
Dominik Marek po zisku figury nepokračuje přesně a partii prohrává, a tím ztrácíme 
první zápas. Další zápas je lehce vyhráváme. Lukáš Nečas, Dominik Marek i Vít Jursa 
mají 50% úspěšnost.

ŠKM Lanškroun na Mistrovství Čech mládeže v šachu
Mistrovství Čech mládeže v šachu se konalo ve dnech 24. až 31. října 2009 

v Harrachově. Do Krkonoš dorazilo 328 hráčů a hráček, kteří hráli ve třech 
mistrovských kategoriích a dvou Open turnajích. Z Lanškrouna se na osmidenní akci 
vypravila osmičlenná skupina mladých šachistů. V devíti kolech bojovali nejen se 
soupeři, ale i s časem. Hrálo se na dvakrát 90 minut + 30 sekund za tah, a i když některé 
partie skončily rychle, hrálo se i 3,5 hodiny. Ve výpravě jsme vedle ostřílených borců 
měli i čtyři nováčky. Vedle vážných partií a jejich rozborů jsme se zúčastnili 
šachových přednášek, simultánky, bleskového turnaje a turnaje ve fotbale. Nechyběl 
ani krátký výlet po okolí a výlet lanovkou na Čertovu horu.

Mistrovství Čech mládeže
Ve dnech 13. – 15.listopadu 2009 se ve Stráži pod Ralskem uskutečnilo 

Mistrovství Čech mládeže v kategoriích chlapců a dívek do osmi a deseti let. 
Lanškrounský šachový klub reprezentoval Adam Kolomý, který hrál v kategorii do 10 
let. Hrálo se 9 kol na 40 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče s povinností 
zapisování. První a třetí en hrál Adam velmi dobře. V sobotu, kdy se hrála 4 kola, se 
mu nedařilo. Celkem získal čtyři body a mezi 44 chlapci skončil na 34. místě.

Přebor škol 1. – 5. tříd 
Ve čtvrtek 19. listopadu 2009 se v Dělnické domě v Lanškrouně uskutečnilo 

okresní kolo Přeboru škol v kategorii 1. – 5.tříd. Zúčastnilo se sedm čtyřčlenných 
družstev z okresu Ústí nad Orlicí, z toho 4 z lanškrounských škol. Přesvědčivě 
zvítězilo družstvo ZŠ Jiráskova Lanškroun před ZŠ Dobrovského Lanškroun a oba 
týmy si vybojovaly postup do krajského kola.
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Krajský přebor jednotlivců – Lanškroun H10 + H12
V klubovnách Dělnického domu v Lanškrouně se v sobotu 21. listopadu 2009 

konalo 1. kolo Krajského přeboru mládeže kategorie H+D v kategoriích do 10 a 12 
let, které se neslo ve znamení převahy domácích borců. V obou kategoriích jsme 
měli na stupních vítězů dva hráče. Poprvé se zapojil do soutěže jednotlivců Ladislav 
Pavlas.

1. liga dorostu – 5. a 6. kolo
V sobotu 28. listopadu 2009 se hrála další dvě kola 1. ligy. Naše družstvo hostilo 

týmy z Nového Bydžova a Rychnova nad Kněžnou, cíl byl jednoduchý, oba zápasy 
vyhrát a bojovat o čelo tabulky. Komplikace nastaly, když v pátek onemocněl 
Antonín Vu a místo zisku šesti bodů si připisujeme na konto pouze jeden a místo na 
třetím místě jsme na průběžném sedmém.

Přebor škol v šachu 6. – 9. tříd
I okresní kolo Přeboru škol v šachu 6. – 9. tříd proběhlo v Lanškrouně. V klu-

bovnách Dělnického domu zasedlo za šachovnice deset čtyřčlenných týmů škol 
okresu Ústí nad Orlicí. Hrálo se v pondělí 30. listopadu 2009 každý s každým na 
dvakrát 15 minut o tři postupová místa do krajského kola. Lanškroun zastupovala 
družstva ZŠ Dobrovského a gymnázia. Družstvo ZŠ Dobrovského si během celého 
klání udržovalo průběžné třetí místo. Nejlepšími našimi hráči byli Lukáš Nečas 
(89%) a Martin Knápek (78%).

Krajský přebor jednotlivců – Polička H14 + H16
Polička v sobotu 5. prosince 2009 hostila seriál Krajského přeboru mládeže 

v šachu. Hrál se zde 2. turnaj v kategoriích do 14 a 16 let, na který se vypravila 
skupina lanškrounských mladých šachistů, a tentokráte mezi námi nechyběla ani 
dívka – Marie Urbanová. Velmi dobře zahrál Antonín Vu a doufám, že se mu vrátí 
chuť na šachy. Předvedenou hrou mile překvapil Martin Knápek, ostatní ani 
nezklamali, ani nevynikli.

Krajské kolo Přeboru škol v kategorii 1. – 5. tříd
Na Krajské finále Přeboru škol v kategorii 1. – 5. tříd odjížděli v pátek 11. 

prosince 2009 do Pardubic z Lanškrouna dva týmy – ZŠ Dobrovského a ZŠ 
Jiráskova. Čekala na nás převaha pardubických družstev. Čtveřice našich hráčů se 
po třetím kole usadila na průběžném prvním místě a toto místo udržela až do konce 
turnaje. Na druhé postupové místo se závěrečným finišem dostala čtveřice mladíků 
z druhé lanškrounské školy. Oba týmy si vybojovaly postup do celostátního kola.

Krajský přebor jednotlivců – Hlinsko H10 + H12
Druhý turnaj Krajského přeboru mládeže v kategoriích do 10 a 12 let se 

uskutečnil v sobotu 12. prosince 2009 v Hlinsku. Pětinu startovního pole v mladší 
kategorii tvořili lanškrounští hráči. Zvítězil Matěj Kupsa, do první desítky se dostali 
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další dva hráči a dva nováčci teprve nasávali atmosféru šachových bojů. Ve starší 
kategorii jsme měli ještě větší zastoupení. Josef Havelka nezopakoval vítězství 
z prvního turnaje, ale hůře dopadli i ostatní naši hráči. Adamu Kolomému utekla 
první desítka o půl bodu. Byla v tom trochu smůla i menší soustředění v rozho-
dujících momentech partií. Celkově lze však naše vystoupení hodnotit velmi dobře.

Krajské kolo Přeboru škol v kategorii 6. – 9. tříd
V pondělí 14. prosince 2009 pokračoval šachový týden ve Vysokém Mýtě. 

Uskutečnilo se zde finále Krajského kola přeboru škol družstev v kategorii 
6.–9.třídy. Osm týmů bojovalo o dvě postupová místa na Přebor České republiky. 
Družstvo naší školy odjíždělo v sestavě Lukáš Nečas, Antonín Vu, Martin Knoll 
a Martin Knápek oslabeno o neúčast Dominika Marka. A na výsledcích to bylo znát, 
místo bojů o třetí místo, jsme skončili až šestí. Nejlepším naším hráčem se stal 
Martin Knápek, který uhrál 4,5 bodu a k zisku třetí výkonnostní třídy mu chybělo půl 
bodu.

Krajský přebor družstev žáků v šachu – 1. až 3. kolo
V předvánočním čase v sobotu 19. prosince 2009 rozehrálo 8 družstev starších 

žáků Krajský přebor v šachu. Hrají šestičlenná družstva s časem 40 minut na partii 
pro každého hráče plus 30 sekund na tah. Družstvo ŠKM Lanškroun odehrálo první 
tři kola ve Svitavách. Můžeme být spokojeni s celkovými výsledky, méně už 

Krajské kolo Přeboru škol v kategorii 6. – 9. tříd
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s některými partiemi, ve kterých jsme zbytečně ztráceli body. Všechny tři zápasy 
přesvědčivě vyhráváme. Nejvíce bodů uhráli Josef Havelka (3), Antonín Vu 
a Martin Knápek (2,5).

Vánoční šachový turnaj
Vánoce jsou za dveřmi, dárky nakoupeny a z Lanškrouna se na poslední 

šachovou akci mládeže v letošním roce vypravila skupina 15 šachistů. Ve středu 23. 
prosince 2009 se konal ve Svitavách Vánoční turnaj, který byl rozdělen do tří 
kategorií. Hrálo se v pěkném prostředí Kongresového sálu ve Fabrice na sedm kol 
a dvakrát 25 minut. V nejmladší kategorii jsme měli nejpočetnější zastoupení a na 
výsledcích to bylo znát. Josef Havelka neprohrál ani jednu partii a zaslouženě 
vyhrál, dobrý výkon podali Adam Kolomý a Ladislav Pavlas. 

V kategorii do 14 let jsme se bohužel na stupně vítězů nedostali, ale Lukáš Nečas 
získal stejný počet bodů jako nejlepší hráči. V nejstarší kategorii byl nejúspěšnějším 
lanškrounským hráčem Michal Marek (5.). Byla to příjemná šachová tečka na konci 
roku a ti co přijeli, nelitoval

Krajská soutěž družstev v šachu – 1. kolo
Sněhová nadílka odradila vzdálenější týmy od cesty, a tak se na prvním turnaji 

Krajského přeboru družstev v Lanškrouně v sobotu 9. ledna 2010 sešla pouze čtyři 
družstva. Po poradě vedoucích jsme se rozhodli hrát dvoukolově, aby si ti, co přijeli, 
zahráli. Po prvním kole vykrystalizovaly dvě dvojice, které soupeřily o první a třetí 
místo. Teprve poslední partie závěrečných zápasů rozhodly o těsném vítězství 
družstva Lanškrouna.

Krajský přebor družstev mládeže – 4. a 5. kolo
V sobotu 16. ledna 2010 jsme vyrazili se žáky na další dvě kola nejvyšší krajské 

žákovské soutěže družstev do Poličky. V prvním zápase jsme se lehce rozehráli 
s oslabeným soupeřem. Předpokládané druhé vítězství se však nerodilo lehce. 
Sourozenci Žejdlíkovi se rozhodli vzdorovat a za stavu 2 : 2 se hrály partie na 
prvních dvou šachovnicích, kde byli vyrovnaní soupeři. Lukáš Nečas i Štěpán 
Kolomý zahráli velice dobře a vybojovali vítězství.

1. liga – 7. kolo
23. ledna 2010 vítala Polička naše hráče, kteří sem přijeli sehrát utkání 7. kola 1. 

ligy dorostu. Polička se vždy proti nám snaží postavit tu nejsilnější sestavu a i tento-
krát měla mírnou ratingovou převahu. My jsme dorazili v nejsilnější sestavě a zápas 
mohl začít. V průběhu bojů se šance přelívaly z jedné na druhou stranu. Opět smolný 
zápas, už třetí, který se dal s trochou štěstí vyhrát. Štěpán se po chybě soupeře dostal 
do vyhrané koncovky, šanci na vítězné pokračování promarnil dokonce dvakrát. 
Patrik byl dlouhou část partie prohraný, ale přežil. A najednou stál na výhru. 
V časové tlaku nenašel správné pokračování nejen na výhru, ale ani na remízu. 
Porážka nás místo bojů o čelo tabulky posunula do bojů o udržení.
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Krajský přebor jednotlivců – Pardubice H10 +H12
V sobotu 30. ledna 2010 pokračoval třetím turnajem Krajský přebor mládeže. 

Hrálo se v Pardubicích, kde se v kategoriích do 10 a 12 let sešlo 41 hráčů. 
Osmičlenná skupina lanškrounských šachistů byla ve startovním poli vidět. Všichni 
sice nehráli o stupně vítězů, ale každý hráč měl svůj úkol. Adam Brejša a Josef 
Havelka vyhráli svou kategorii a Jan Šverma přijel sbírat zkušenosti a přidal k tomu 
3,5 bodu.

 
Krajský přebor jednotlivců – Lanškroun H14 + H16
V sobotu 6. února 2010 se v Lanškrouně konalo třetí dějství čtyřdílného seriálu 

Krajského přeboru jednotlivců v šachu mládeže. Tentokráte jsme v klubovnách 
Dělnického domu hostili kategorie do 14 a 16 let. V královské kategorii šestnáctek 
vládli hráči trpěliví a přemýšliví. Turnaj byl vyrovnaný, ale domácí hráči se do elitní 
desítky nedostali, k lepšímu umístění jim chyběl alespoň jeden bod. Nejlépe skončil 
Lukáš Nečas (14.).

Ve čtrnáctkách to během turnaje vypadalo na tři medaile pro Polabiny, závěr 
však vyzněl jinak! I tady se raduje Polička, ale na dalších místech už byli domácí. 
Druhé místo získává Josef Havelka, a to patří ještě do dvanáctek. I třetí místo 
zůstává doma. Tonda Vu ukázal, že šachy ještě nezapomněl a je jen dobře, že se vrací 
do turnajů. 

Krajská soutěž družstev – 2. turnaj
V sobotu dne 13. února 2010 se v prostorách DDM Alfa v Pardubicích uskutečnil 

2. turnaj Krajské soutěže družstev mladších žáků. Zúčastnilo se osm týmů, čtyři 
z pořádajících Polabin a dvě družstva přijela z Lanškrouna. Očekávaným vítězem se 
stalo družstvo Polabin E, ale naše „céčko se nezaleklo převahy domácích a velice 
pěkným výkonem získalo druhé místo a v celkovém pořadí jsme skončili první. Naši 
školu reprezentovali Martin Knoll, Jan Šverma a Ladislav Pavlas.

Krajský přebor družstev – 6. a 7. kolo
V sobotu 20. února 2010 čekalo naše žákovské béčko“ závěrečné dvojutkání 

Krajského přeboru, ve kterém byl jednoznačným cílem vyhrát s „déčkem“ Polabin 
a pokusit se o překvapení s „céčkem“ Polabin. První úkol šestice našich hráčů 
zvládla bez vážnějších problémů. Ve druhém utkání jsme hráli s největším 
favoritem, který do hrací místnosti dorazil i se svojí největší hvězdou Petrem 
Čižinským (ELO 2040). Hráči na předních  šachovnicích předvedli taktickou hru, 
Lukáš Nečas se nezalekl soupeře s ratingem o 700 bodů vyšším, počkal si na jeho 
chybu a už partii nepustil. Naopak zcela propadla druhá trojice, a tak po prohře 2 : 4 
na nás zbylo očekávané druhé místo.
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Jarní turnaj
Jako každoročně proběhl o jarních prázdninách šachový turnaj. Tentokráte 

pouze pro lanškrounské šachisty. V úterý 23. února se jich v klubovně Dělnického 
domu sešlo deset. Turnaj se hrál systémem každý s každým na dvakrát 15 minut. 
O vítězi turnaje nikdo na začátku bojů nepochyboval – Josef Krátký. O další 
umístění na stupních vítězů měla podle předpokladů bojovat čtveřice hráčů. Unikl 
z ní Josef Havelka (2.) a potvrdil svoji stoupající formu. Tonda Vu se nakonec dostal 
na třetí místo. U Dominika Marka (5.) byla patrná šachová pauza, musel se nejdříve 
rozehrát.

 Krajský přebor jednotlivců – Svitavy H10 + H12
Kvalifikace Krajského přeboru jednotlivců v šachu v kategoriích do 10 a 12 let je 

dohrána. Čtvrté dějství se odehrálo v sobotu 20. března 2010 v prostorách DDM 
Svitavy. Do bojů na stupních vítězů se zapojili pouze hráči z Lanškrouna a Polabin. 
Je vynikající, že naši borci drží krok s početně silnějším oddílem. Suverén starší 
kategorie Josef Havelka nezaváhal ani tentokráte a znovu nenechal nikoho na 
pochybách, kdo je největším kandidátem na titul Přeborníka kraje v této kategorii. 
Na stupně vítězů se také dostal Adam Kolomý a tím se dostal do finálové osmičky. 
Vynikající výsledky lanškrounských šachistů podtrhl čtvrtým místem Matěj 
Doleček. V mladší kategorii jsme také měli tři hráče v první desítce.

Krajský přebor jednotlivců H14 a H16 + Svitavský koník
V sobotu 27. března 2010 se ve Svitavách uskutečnil poslední čtvrtý turnaj 

Krajského přeboru mládeže kategorie do 14 a 16 let. Pro některé hráče to byla vůbec 
poslední kvalifikace mládeže v kariéře. Mistrovské kategorie byly doplněny dvěma 
turnaji O svitavského koníka. Celkem do multifunkčního centra Fabrika přijelo 98 
šachistů a šachistek. Kategorii do 16 let ovládli hráči Poličky, lanškrounský Lukáš 
Nečas obhájil svoji krajskou pozici a skončil dvanáctý. V mladší kategorii jsme měli 
větší zastoupení a i výsledky byly lepší. Toník Vu zahrál velice dobře a druhým 
místem se zajistil účast v květnovém finále. Páté místo Dominika Marka však na 
postup nestačilo.

Ve Svitavském koníkovi mladších žáků jsem měli početné zastoupení – 8 hráčů. 
V boji o vítězství jsme prohráli s bratry Cachovými. Ale mít čtyři hráče do desátého 
místa je vynikající. 

Současně hraný turnaj Svitavský koník pro dorostence se stal kořistí Jakuba 
Půlpána z Polabin, za ním následovali David Výprachtický ze Žamberka a Josef 
Krátký z Lanškrouna.

Orlická šachovnice 2010
V sobotu 10.dubna 2010 se v Ústí nad Orlicí uskutečnil jubilejní 40. ročník 

šachového turnaje pro mládež Orlická šachovnice. Celkem se zúčastnilo 65 hráčů 
a hráček, z toho 12 z Lanškrouna, kteří švýcarským systémem odehráli devět kol. 
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Hrál se sice jeden turnaj, ale vyhodnocovali se jednotlivé kategorie. Našim 
nejúspěšnějším hráčem byl Josef Havelka, který vyhrál mladší žáky a celkově 
skončil na sedmém místě. Do první desítky se dostal ještě Dominik Marek.

Krajský přebor družstev mladších žáků
V Pardubicích se 18. dubna 2010 sešlo deset šestičlenných týmů, aby bojovaly 

o dvě postupová místa na Mistrovství České republiky. Lanškrounský ŠKM postavil 
dvě družstva. Naše áčko v sestavě Josef Havelka, Matěj Doleček, Antonín Vu, Adam 
Kolomý, Adam Brejša, Matěj Kupsa a Eliška Paukertová mělo za cíl vybojovat 
stříbrné medaile a postoupit. V rozhodujícím zápase nešťastně prohráváme a to 
znamená jenom třetí místo, pohár a bronzové medaile. Naše záloha skončila na 
sedmém místě.

Mistrovství České republiky škol v šachu
Beskydská šachová škola pořádala ve dnech 20. a 21. dubna 2010 v hotelu Petr 

Bezruč v Malenovicích Mistrovství ČR škol v šachu 2010 v kategorii 1. – 5. tříd. Na 
startu se sešlo 28 základních škol ze všech krajů ČR. Turnaj hrála čtyřčlenná 
družstva na 9 kol a dvakrát 30 minut na partii. Nebyly zde slabé týmy, zápasy na 
jednotlivých šachovnicí byly vyrovnané a bodové rozdíly ve výsledném pořadí byly 
minimální. Pardubický kraj reprezentovaly dvě školy a obě byly z Lanškrouna. 
V celkovém pořadí byla úspěšnější čtveřice ze ZŠ Dobrovského (19.), navíc byl 
Adam Kolomý se ziskem 8 bodů vyhodnocen jako nejlepší hráč na 3. šachovnici.

1. liga – závěrečné soustředění
O víkendu ve dnech 24. a 25. dubna 2010 se v Hlušicích již tradičně odehrálo 

závěrečné soustředění dvanácti týmů 1. ligy skupiny sever mladšího dorostu. Hrály 
se poslední čtyři kola a v sázce byly medaile, postup do extraligy a záchrana 
v soutěži. Šestice hráčů ŠKM Lanškroun měla za úkol vyhrát dva zápasy a udržet se 
v soutěži. Úkol byl splněn, ale přitom stačilo vyhrát dvě skoro vyhrané partie a mohli 
jsme, místo jen pouhého udržení se v soutěži a devátého místa, přivézt pohár 
a bronzové medaile. Všechny kola odehrál Lukáš Nečas a Tonda Vu měl 60 % 
úspěšnost. 

Krajský přebor v rapid šachu – 1. květen 2010
Letošní šachová sezóna mládeže se pomalu chýlí ke konci. Předposlední akcí byl 

Krajský přebor v rapid šachu, který se konal první májovou sobotu. V Komorním 
divadle v Hlinsku se ve třech kategoriích sešlo 58 šachistek a šachistů a nejpo-
četnější skupinu tvořili hráči našeho Šachového klubu. Přijelo jich sem celkem 14, 
aby bojovali o medaile, kterých bylo nachystáno šest sad, a o postup na Mistrovství 
ČR. Nakonec se rozdávalo jen 15 medailí, z toho třetina zamířila po devítikolovém 
turnaji do Lanškrouna. V nejpočetnější kategorii do 10 let jsme měli největší 
zastoupení a tři borce, kteří bojovali o stupně vítězů. Jediný ze soupeřů, který s nimi 
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držel krok byl Patrik Žejdlík, který se stal krajským přeborníkem. Matěj Kupsa 
získal stříbrnou a Adam Kolomý bronzovou medaili.

V kategorii do 12 let bylo už od čtvrtého kola po vzájemné remíze našich hráčů 
zřejmé, že o prvenství budou rozhodovat pomocné body. Štěstí se přiklonilo na 
stranu Tondy Vu a na Pepu Havelku zbyla jen stříbrná medaile. Dobře jim 
sekundoval Matěj Doleček a lanškrounskou čtveřici doplňoval Martin Knoll.  

V nejstarší kategorii do 14 let jsme měli nejméně početné zastoupení. Štěpán 
Kolomý ani Dominik Marek neměli přes bojovný výkon na medaili, ale umístění na 
šestém a osmém místě je velmi dobré. Posledním lanškrounským zástupcem byla 
Marie Urbanová, která mezi dívkami skončila třetí a doplnila tak naši medailovou 
kolekci. Vedle medailí jsme vybojovali i tři postupy na MČR.

Krajské finále
Krajskému přeboru mládeže v šachu odzvonilo o víkendu ve dnech 15. a 16. 5. 

2010. Finále se po dvou letech přesunulo z Kunětic do Svitav. Klubovny DDM 
hostily v mistrovských kategoriích 32 mladých šachistů a Lanškroun obsadil sedmi 
hráči tři kategorie. V nejmladších kategoriích jsme měli po třech hráčích a nemalé 
medailové nároky. Vedle medailí byly ve hře i postupy na Mistrovství Čech. Hrálo se 
sedm kol na dvakrát 40 minut + 30 s. na tah a tohle tempo znamenalo, že se partie 
mohly hrát až 2,5 hodiny.

Krajský přebor v rapid šachu – Marie Urbanová
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V kategorii do 10 let patřili mezi favority Matěj Kupsa a Adam Brejša. První se 
role favorita zhostil na jedničku, když prohrál jedinou partii, ale až v posledním 
kole, když už jisté zlato znamenalo ztrátu motivace i soustředění. Zato Adam přišel 
o medaili zbytečnými prohrami ve dvou partiích, kde stál na vítězství.      

V kategorii do 12 let se do hry o medaile probojovali také tři lanškrounští hráči. 
O Pepovi Havelkovi nikdo nepochyboval a předvedenou hrou potvrdil svoji formu. 

Z dvojice Doleček, Kolomý jsme dávali větší šance Matějovi. O to víc nás potěšil 
výkon Adama Kolomého, kterému bojovnost pomohla k senzačnímu druhému 
místu.   

Posledním našim šachistou ve finále byl Antonín Vu, hrající v kategorii do 14 let. 
Toník hrál dobře, ale většina soupeřů byla nad jeho síly. Konečné šesté místo v kraji 
odpovídá jeho možnostem.

Ve vloženém turnaji s průměrným ratingem 1773 hrálo šest dorostenců a Josef 
Krátký ve velmi silné konkurenci získal druhé místo.

Lanškrounská věž
Šestnáctý ročník integrovaného šachového turnaje mládeže do 18 let „O Pu-

tovní věž města Lanškrouna“ přilákal 50 hráčů a hráček především z východní části 
našeho kraje a také několik přespolních, celkem z deseti míst České republiky. Hrálo 
se ve třech kategoriích: do 10, 14 a 18 let. Lanškroun reprezentovalo 14 hráčů 
a hráček, měli jsme zastoupení ve všech kategoriích, ale doma zůstal pouze jediný 
diplom. Druhé místo získala v kategorii dívek do 10 let Julie Kalousová.

Kategorii do 10 let ovládli hráči Prahy, když náš nejlepší Adam Brejša skončil 
pátý. V kategorii do 14 let se radovali zástupci Poličky a na nás zbyla pouze 
bramborová medaile za 4. místo Antonína Vu, pátý skončil Jakub Vaculík a do 
desítky se vešel ještě Dominik Marek. V kategorii do 18 let putuje zlato do Rychnova 
nad Kněžnou zásluhou Jana Macháně. Nejlepším domácím hráčem byl Josef Krátký 
na 5. místě. Dále hráli v této kategorii s průměrným ratingem 1714 Michal Marek 
a Lukáš Nečas.
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18. Školní družina
 
Provoz školní družiny
RANNÍ  ŠD 6.15 – 7.45 hod.
Za děti zodpovídá p. vychovatelka při vstupu do ŠD.
Vstup do tříd je možný až od 7.45 hod. z důvodu bezpečnosti dětí.

ODPOLEDNÍ  ŠD
Dle rozvrhu jednotlivých tříd do 14.30 hod.

KONEČNÁ  ŠD 14.30 – 16.00 hod.
Děti ze všech oddělení jsou spojeny v jedno oddělení.

Vychovatelky: Miroslava Kočová, Dana Zedníčková, Monika Kroulíková

Podzimní poklad zahradního skřítka
Naše tradiční akce „Sázení keřů prvňáčků“ proběhla 9. listopadu 2009 na naší 

školní zahradě. Obě 1. třídy si zakopaly poselství pro příští generace ke kořenům 
azalky a rododendronu. Tím se nám rozrostl náš okrasný družinový záhon.

Podzimní poklad zahradního skřítka

82



Za odměnu, že se děti starají dobře o svoji zahradu, nám připravil zahradní 
skřítek překvapení v podobě sladkého pokladu. Děti ze 3 družstev poskládaly 
skřítkův zašifrovaný vzkaz s nápovědou, kde je poklad ukryt. Nejúspěšnější hledač 
byl prvňák Ondra Mačuda z 1.B třídy. Následovalo velké dělení a mlsání.

Vychovatelky ŠD

Hrátky pro kamarády a kamarádky
„Já jsem Ruda, se kterým nesmí býti nuda……“
Takto nás přivítal host z Prahy. Všechny děti byly zvědavé, co se bude dít. 

Následovaly soutěže dvojic v doplňování Večerníčků, zpívání, jazykolamy, 
smyslové soutěže (zrak, čich, sluch, hmat), kvízy, hádanky a otázky i pro p. 
vychovatelky. Dětem se „kouzelný děda“  svým vtipným vystoupením moc líbil. 
Příjemně nám tak zpestřil veselou náladou čtvrteční odpoledne

Vychovatelky ŠD

Zimní zahrada 
Zvoní, konec vyučování a my se družinkou vyrážíme na boby. Cestu za sněhem 

nemáme dlouhou, stačí vyjít na naši školní zahradu, kde na nás čeká kopec. Děti 
mají k dispozici družinové boby, na kterých se střídají nebo jezdí s kamarádem. 
Sněhová stráň je letos už pořádně uježděná. Areál školní zahrady je dost velký i pro 
stavby ze sněhu jako bunkry, sněhuláky a jiné ledové postavičky. Když už nás mráz 
štípe do tváří, můžeme se schovat zase do teplíčka. Letos si naši zimní zahradu na 
sněhové radovánky opravdu užíváme!

Vychovatelky ŠD

Karneval ve školní družině na ZŠ Dobrovského
Ve čtvrtek 11. 3. 2010 se konal ve školní družině maškarní karneval. Děti spolu 

s rodiči si přichystaly nápadité masky, které se na úvod předvedly v průvodu. 
Velkým zpestřením letošního karnevalu bylo malování na obličej. Maminka (p. A. 
Urbanová) šikovně nalíčila téměř každou masku. Děti soutěžily v osmi disciplínách, 
za které obdržely razítko do své kartičky. Karneval skončil diskotékou, 
vyhodnocením masek a sladkou odměnou.

Chtěly bychom poděkovat p. A. Urbanové za skvělé nápady a pomoc při 
karnevale.

Vychovatelky ŠD

Výlet do Velkých Losin 10. a 17. 6. 2010
Naše školní družina se rozdělila na 2 skupiny a vyjela do termálního koupaliště 

ve Velkých Losinách, kde strávila příjemné odpoledne koupáním.
Odjížděli jsme po třetí vyučovací hodině, nedočkavé děti zaujaly svá místečka 
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v autobuse… „A hurá na koupaliště“. Cesta rychle ubíhala a v pravé poledne jsme 
byli na místě. Prošli jsme se lázeňským parkem, kde jsme se vyfotili a pak pospíchali 
k vodě. Svačinka, koupání, opalování a útrata kapesného od rodičů za cukrovinky, 
nanuky, langoše, hranolky apod. patří jistě k výletu. 

Děti byly velice spokojené a protože nám přálo více sluníčko, přijeli jsme domů 
pěkně opálení a s úsměvem.

Vychovatelky ŠD

Výlet do Velkých Losin
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19.Školní bazén

Krytý plavecký bazén při ZŠ Dobrovského slouží veřejnosti od roku 1998. Jeho 
základní rozměr je 12,5 x 6 metrů, největší hloubka 130 cm a nejmenší 90 cm. Pro 
menší návštěvníky je tu skluzavka, pro větší protiproud, masážní trysky, a v zimě, 
kdy se brzy stmívá, podvodní osvětlení. Teplota vody dosahuje 28 stupňů Celsia.

Plavecký bazén je využit především pro výuku předškolních a školních dětí 
z Lanškrouna a okolí. Dále je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, která 
je využita hlavně na podzim a v zimě k podpoře vlastních obranných sil organismu, 
ale také samozřejmě i k příjemné relaxaci. 

V červenci a srpnu lze k pobytu využívat i venkovní zahradu a děti si mohou 
pohrát na školních průlezkách.

Mezi další velice oblíbené aktivity patří kojenecké plavání, které probíhá pod 
odborným vedením pí Báčové. Plavání je vždy v pondělí a v úterý v odpoledních 
hodinách. Ve středu je plavání těhotných maminek, hodinu mají zpestřenou 
nácvikem správného dýchání. Ve stejný den od 14.30 do 16.30 hodin zde probíhají 
plavecké kroužky starších a mladších dětí z DDM.

Dále je bazén vyhrazen pro spolky v danou neměnnou hodinu - např. diabetici, 
plavání rodičů s dětmi, volejbalisté, kroužky předškolních dětí apod.

Plavecký bazén i saunu je možno si zarezervovat soukromě, ale i pro sportovní 
kluby apod. Objednávky přijímáme nejen v týdnu, ale na víkend, je však nutné se 
alespoň den předem telefonicky domluvit.

Dezinfekce je důležitým stupněm moderní úpravy vody. Náš bazén jako jediný 
v kraji využívá UV technologie. Výhodou UV dezinfekce je především okamžitá 
likvidace bakteriálních kultur bez přidání chemikálií. Po této instalaci odpovídá 
voda všemi parametry náročným hygienickým předpisům.

Bazén byl využit každý pracovní den, kdy dopoledne 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 i Jablonného nad Orlicí. Třikrát týdně od 12.45 do 13.45 hodin 
navštěvovala bazén školní družina při ZŠ Dobrovského.

V odpoledních hodinách byl bazén otevřen pro veřejnost, a to od pondělí do 
pátku následovně:

Pondělí rezervováno pro kurz plavání kojenců
Úterý rezervováno pro kurz plavání kojenců
Středa 18.00 - 20.00 hodin
Čtvrtek 18.00 - 20.00 hodin
Pátek 16.00 - 19.00 hodin
Pondělí - pátek ranní plavání 6.00 - 7.30 hodin
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V sobotu a v neděli je bazén i saunu možno využít po domluvě s plavčíkem. 
Sauna
Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa 17.00 - 20.00 hodin
Čtvrtek 17.00 - 20.00 hodin
Pátek 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30 hodin

O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné 
revize a výměna opotřebované technologie. Na koci srpna 2009 byl vymalován 
vnitřní prostor bazénu a proběhla výměna UV lampy.

Návštěvnost v roce 2009 dosáhla 18 667 návštěvníků.

O prázdninách bylo otevřeno od července do půlky srpna, bazén využívala jak 
veřejnost, tak pravidelně těhotné ženy a sportovní klub Astra z Prahy.

Mgr. Eva Jurčová
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