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Výroční zpráva vydávaná naší školou v této podobě naplňuje literu zákona 
a zároveň přibližuje široké veřejnosti průběh celého školního roku 2010/2011. 

Motem celého školního roku byla příprava a napsání žádosti z grantu EU 
– peníze školám. Naše úsilí bylo završeno podáním přihlášky a následným 
schválením grantu. Škola zahájila plnění projektu od měsíce března 2011. Cílem 
schváleného grantu je plná digitalizace školy, zvýšení odborné zdatnosti učitelů 
a vytvoření nových učebních materiálů napříč všemi výukovými předměty. Vše se 
snažíme realizovat s maximální soběstačností, a tím s vysokou přidanou hodnotou 
ve všech hlavních kritérií.

V průběhu školního roku nezapomínáme na to hlavní, tj. kvalitní výuku, 
zapojení žáků do soutěží a péči o podmínky vzdělávání.

K udržení kvality výuky provádíme pravidelné testování žáků. Ředitelství školy 
provádí pravidelné hospitace. Výsledkem kvalitní výuky je zapojování žáků do 
různých soutěží, a tím další prohlubování znalostí a dovedností našich žáků. 
K největším úspěchům našich žáků v soutěžích patří 3. místo v celostátní soutěži 
České hlavičky, krajské kolo Festivalu vědy a techniky a získání hlavní ceny 
– týdenní stáž v Paříži.  

Další výsledky v soutěžích jsou uveřejněny na následujících stránkách této 
výroční zprávy.

K výraznému zlepšení prostředí ve škole přispěla výměna oken, ke které 
přistoupilo naše město. Zlepšila se tepelná pohoda a estetická úroveň školy.

V tomto školním roce jsme zahájili nový grant pod názvem  Žijeme ve společné 
Evropě. Grant je realizován v rámci mikroregionu Glacensis. Žáci naší školy mají 
možnost zúčastnit těchto hlavních akcí: zima v Čechách, turistika v Polsku, 
společné tvořivé dílny, online dopisování a pěvecká soutěž.

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

roku rovnoměrné. Výsledky hospodaření jsou v kladných číslech.
Široké rodičovské veřejnosti i nadále zprostředkujeme využívání 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 
a zajistit si školní kalendář.                                                                                   

 
Mgr. O. Strnad, ředitel školy
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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. Ve všech třídách vyučuje škola dle vlastního ŠVP Škola dětí.

Učíme třem cizím jazykům – anglickému, německému a ruskému.
Třídy naplňujeme zpravidla do počtu 30 žáků.
Na druhém stupni organizujeme kurz bruslení, lyžařský, cyklistický, vodácký 

a  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 pro dívky a výtvarné výchovy. V tomto školním roce vyučujeme 

2. Organizace školy - charakteristika
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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, zdravotnický, technický, pěvecký a florbalový  kroužek.

Při škole je ustaveno občanské sdružení SRPDŠ a Rada školy.

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

a Kulturním centrem. Ve škole je založen klub Amavetu na podporu technické 
tvořivosti. Měla podporu zřizovatele – Města Lanškrouna a některých místních 
organizací a firem. Vážíme si spolupráce s Pedagogickým centrem v Pardubicích, 
odborem školství MÚ Lanškroun. 

Škola již 13. rokem spolupracuje se školou v polském Dzierzoniowie.Vzájemná 
dlouholetá spolupráce vyústila v sepsání dalšího společného grantu z mikroregionu 
Glacensis. Ve výběrovém řízení jsme byli úspěšní a v současnosti naše školy 
společně realizují projekt Žijeme ve společné Evropě. 

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

 Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy

3. Práce rady školy

Rada školy pracovala ve školním roce 2010/11 ve stejném složení jako v před-
cházejících dvou letech, a to následovně:

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

 Rada školy se sešla ve školním roce 3x. Na jednotlivých jednáních se seznámila 
s výroční zprávou za školní rok 2009/10, plánem práce školy, změnami v ŠVP a roz-
počtem školy. Paní Pelclová se zúčastnila v závěru školního roku vyhodnocování 
nejlepších žáků školy.   

Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy
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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

535

20

3

3

111

6

2414

3

4. Učební plány pro šk. rok 2010/11
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4. Učební plány pro šk. rok 2010/11

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

22

3

9

8

7

6

16

7

7

4

4

6

16

8

3

8

2

3

aprobovanost

100%

neaprobovaně

neaprobovaně

100%

100%

71%

17%

75%

100%

100%

100%

neaprobovaně

100%

100%

100%

67%

neaprobovaně

100%

100%

Aprobovanost: 69,1%
U hlavních výukových předmětů je vysoká aprobovanost, téměř 100%, výuka AJ, 
NJ je zajištěna 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.A
2.B
3.
4.
5.A
5.B
celkem:

6.
7.
8.
9.
celkem:

celkem:

hoši
8
9
8
7
16
15
12
12
87

9
14
18
11
52

139

dívky
10
9
10
10
13
15
6
6
79

19
10
13
12
54

133

celkem
18
18
18
17
29
30
18
18
166

28
24
31
23
103

272

třídní učitel
Mgr. Radka Koudelková        
Mgr. Petra Minářová
Mgr. Lenka Pilná
Mgr. Martina Látrová                
pí uč. Zdeňka Štorková
Mgr. Miroslava Jirásková   
pí uč. Marcela Málková    
Mgr. Pavlína Tomková

Mgr. Pavel Resler
Mgr. Ivona Vyoralová
Mgr. Daniela Krátká
Mgr. Jiří Krištof

Netřídní učitelé: 
BcA. Iva Vraná                                                                                                        
Mgr. Vladimír Cacek                                                                                                 
Mgr. Iveta Valentová    

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: 21
I. stupeň – 8
II. stupeň – 10
vychovatelek – 3
plavec. instruktorů – 3

Počet provozních zaměstnanců: 5
Školník: p. Přemysl Václahovský
Bazén: p. Jindřich Helekal, Mgr. Daniela Krátká,  
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 Du
 d/ Příprava 9. ročníků na přijímací řízení 2011 
 e/ Příprava a realizace šablon 4/1, 4/2   
 
2. Přírodní vědy – Mgr. Pavel Resler 
 a/ Příprava a realizace šablon                               

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

3. Tělesná výchova – Mgr. Daniela Krátká    
a/ Ve školním roce 2010/11 uskutečnit sportovní soutěže dle plánu 
předmětové komise
b/ Ve školní tělocvičně zajistit ozvučení          
c/ Realizace výcvikových kurzů: 

6. roč. bruslení  říjen - prosinec
7. roč.  LVVZ  24.1. – 29.1. 2011 (V. Cacek, D. Zedníčková)
8. roč. cyklo 30.5 – 3.6. 2011 (V. Cacek, O. Strnad, D. Krátká)  
5. roč. grant ČR – Pl lyžování 2.2 – 12.2. 2011 (V. Cacek, P. Tomková, 
O. Strnad)  

d/ Školní sportovní slavnosti květen 2011 (V. Cacek)       

4. Praktická výchova – Mgr. Pavel Resler
a/ Zajistit zmenšení záhonků
b/ Nové kompletní vybavení kabinetu pozemků (nářadí)
c/ Péče o vysazenou alej
d/ Květinová  výzdoba muškáty p uč. P. Resler
e/ Květinová  výzdoba v budově: třídy  5.A, 5.B
f/ Zajištění poznávacího panelu stromů

5. První stupeň (4. – 5. roč.) – Pí uč. Marcela Málková  
a/ Účast na pěvecké soutěži v rámci grantu 
b/ Organizace zápisu do prvních tříd
c/ Účast na akcích v rámci získaného grantu (lyžování, turistika, Andersen)
d/ Příprava žáků na přijímací řízení
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a/ Účast na pěvecké soutěži v rámci grantu 
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c/ Účast na akcích v rámci získaného grantu (lyžování, turistika, Andersen)
d/ Příprava žáků na přijímací řízení

e/ Zabezpečit využití interaktivní tabule ve výuce
f/ Soustavně iniciovat spolupráci s rodiči

6. Estetická výchova – BcA. Iva Vraná
a/ Prezentace prací ve výlohách České pošty
b/ Pravidelná výzdoba školy
c/ Realizace školního kalendáře pro rok 2011
d/ Vánoční koncert v kostele sv. Anny

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    
e/ Zajisti novou učebnici dějepisu pro Dě

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 2011
e/ Využívání alternativní učebny
f/ Příprava a realizace šablon                                

9. Cizí jazyk – Mgr. Iveta Valentová
a/ Organizace závěrečného výstupu pro žáky 9. ročníků (AJ)

 b/ Účast v konverzačních soutěžích 
c/ Do výuky zapracovat výsledky testování SCIO

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
e/ Příprava a realizace šablon                                

11. Školní družina – Dana Zedníčková
a/ Realizovat kroužky pro družinu – keramika, plavání, pohybový, 
    hudební a všeobecný
b/ Připravit na školní zahradě program pro děti a veřejnost 
    (Veselá zahrada - jaro)
c/ Dokončit práce na ŠVP – konec září
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12. Školní parlament – Mgr. Ivona Vyoralová 
a/ Zajistit činnost parlamentu na školní rok 2010/11 (volby, plán činnosti)
b/ Spolupráce parlamentu na pořádku ve škole, zajištění celoroční soutěže

13. Informatika – Mgr. Vladimír Cacek
a/ V průběhu škol. roku vypracovat směřování ICT pro dalších 5 let
b/ Pro potřebu výuky vytvořit systém vnitřní pošty
c/ Zabezpečení školní sítě proti neoprávněným přístupům
d/ Zajistit kontrolu činností na školní síti
e/ Péče o počítačovou učebnu
f/ Vypracovat hierarchii sítě
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Celoškolní úkoly

1. V jednotlivých předmětech vypracovat tématické plány na školní rok 2010/11. 
Zaměřit se hlavně na názornou a přístupnou formu výuky i pro slabší žáky. Do 
tématických plánů zapracovat, jak čelit společensky nebezpečným jevům 
(rasizmus, xenofobie, návyk. látky).

2. Využití data projektorů  a interaktivních tabulí: počítačová učebna, učebna 
fyziky – chemie, přírodopisu, 3. roč., 5.A,B, 2.A,B roč. a audiovizuální učebna 
(elektronické učebnice).

3. V hospitační činnosti se zaměřit na využívání interaktivních tabulí. V hospitační 
činnosti se zaměřit na aplikaci poznatků z pedagogického vzdělávání.

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

5. Integrace postižených žáků –- vypracovat individ. plány

6. Vypracovat plán činnosti školní knihovny na šk. rok 2010/11.

7. Zajistit organizaci dalšího ročníku atletických přeborů o „Pohár ZŠ 
Dobrovského“,  zajistit organizaci LVVZ, cyklistického a vodáckého kurzu (pro 
7. – 9 roč.). 

8. Zajistit šachový turnaj na školním šachovém hřišti.

9. Zabezpečit organizaci školních vlastivědných zájezdů, exkurzí, vycházek v prů-
běhu školního roku (nejpozději do 15. 6. 2011). 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.

10. 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)
l pečovat a chránit novou investici ve škole v částce 2,2 mil. Kč (okna 
   a žaluzie)
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11. Pro výchovu a vzdělání využívat školní žákovskou knihovnu.
            
12. Organizace zápisu žáků do 1. tř. a příprava „Štafety“.

13. Zajistit pro žáky školy besedu, výukové programy na téma: drogy a AIDS, 
kouření, alkohol. Hlavní důraz věnovat v hodinách výchovy k občanství.
                                                      
14. Ve školním roce 2010/11  realizovat s  partnerskou  školou v Polsku. (3.základní 
škola v Dzierzoniowe) získaný 2. grant z euroregionu Glacensis. 
                       
15. Dbát na čistotu a pořádek ve škole. Uskutečnit celoroční soutěž v čistotě a po-
řádku školy v součinnosti se školním parlamentem. Vypracovat pravidla soutěže.

16. Pravidelná aktualizace WWW  stránek školy                                                              
                                                                                         
17. Testování žáků  SCIO – 9., 7. tř.
                                                                           
18. Organizace  zájezdu na divadelní představení.

19. Zajistit besedu k volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků.

20. Výchovné a vzdělávací úspěchy školy prezentovat v městském, okresním tisku 
a na WWW stránkách.                      

21. Celoškolní jednodenní projekt.                                                               
       
22. Podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogického 
sboru. Vzdělávání zaměřit na nové metody výuky (viz. závěry z inspekce).                                                                                                                                         

23. ŠVP – aktualizace.
      
24. Podporovat interaktivní výuku.   

25. Zajistit účast 6 týmů školy na Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubicích.  

26. Zorganizovat 5. ročník vyhodnocení nejlepších žáků školy.

27. Připravit slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků.

28. Zajistit pravidelnou kontrolu a doplnění lékárniček v organizaci. 

29. Ve spolupráci s městem připravit podání grantu z Operačního programu 
příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

30. Přednáška o výchově dětí (PhDr. Lidmila Pekařová).

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

32. V rámci mezipředmětové spolupráce přírodopis, pracovní činnosti zhotovit na 
pozemcích školy panel na poznávání dřevin.

33. Zajistit vydání školního kalendáře na rok 2011.

 34. Účast v soutěži Česká hlavička.    

35. V měsíci říjnu zajisti školení: práce s interaktivní tabulí.

Školní družina

1. Realizovat Veselou zahradu. 

2. Vypracovat ŠVP školní družiny dle připomínek ČŠI.

3. Ve spolupráci školní družina - bazén zajistit nákup trampolíny na školní hřiště.

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 odpo-
ledních hodinách. 

2. Průběžně doplňovat jednotlivé sbírky dle požadavků správců.

3. Soustavná přísná kontrola nových oken, žaluzií a skříněk. V případě poškození 
vyžadovat náhradu škody.

4. Vypracovat směrnici pro používání nových oken  a žaluzií.

5. Malování –  druhá budova.

6. Zrealizovat zlepšení materiálně-technického vybavení technického kroužku    
(programovatelné stavebnice fischer technik ve spolupráci s AMAVETEM).
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7. Podporovat vizi nové sportovní haly (tělocvična).

8. Podporovat vizi fotovoltaických článku na střeše školy.

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

10. Zrealizovat první inventuru školy pomocí čárových kódů.  

11. Zajistit druhou interaktivní tabuli na I. st. nové budovy z grantu.

12. Zjistit možnosti tepelné izolace střešních oken druhé budovy v letních měsících.

13. Zajistit novou květinovou výzdobu na chodbách školy.

Bazén

1. Prodloužit smlouvu s firmou Karetka

2. Zajistit letní provoz v bazéně (rozšířit o možné využití zahrady)

3. Zaměřit se na kvalitu výuky (každý instruktor odpovídá za svoji skupinu)

4. Připravit veřejnou hospitaci

5. Nová struktura organizace bazénu

6. Sauna – zajištění plného využití sauny

7. Vypracování možných energetických úspor (termosnímek bazénu)

8. Ve spolupráci bazén – školní družina zajistit nákup trampolíny na školní hřiště

9. Zjistit možnosti odhlučnění bazénu
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MĚSÍC
 

AKCE
 

  

ZÁŘÍ 

Přehled akcí

ŘÍJEN

Slavnostní vztyčování školní vlajky

Vystoupení žáků na Kopě

Výstava domácího zvířectva (1.B, 5.A)

Veselá zahrada (ŠD)

Dějepisná exkurze do Uhřínova (7. – 8. tř.)

Memoriál M. Schejbala 

Pasování čtenářů v Městské knihovně Lanškroun (2.A,B)

Projekt Dopravní den (2.B)

Soutěž Česká hlavička

Filmové představení Jak vycvičit draka (ŠD)

Div. představení v Šumperku (1.A, 5.A)

Přespolní běh – okresní kolo (II. stupeň) 

Kuk a Cuk - pořad KC (I. stupeň)

Běh do sjezdovky 

Přehlídka škol v České Třebové (9.tř.)

Obrazy z války třicetileté – vzdělávací pořad (5. – 9. tř.)

Podzimní výlet (2.B)

Okresní kolo ve stolním tenisu (II. stupeň)

Filmové představení G-FORCE (ŠD)

Beseda s ilustrátorem Dudkem (7. tř.)

Exkurze do Kvasin (8. – 9. tř.)

LISTOPAD Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (9.tř.)

Výchovný koncert – p. Hrabě (1. – 6. tř.)

Česká hlavička – slavnostní vyhodnocení

Výstava technického kroužku

Honza a čert – pořad KC (I. stupeň)

Sběr papíru

Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)

Okrskové kolo ve florbalu (dívky 6. – 7. tř.)

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

Okrskové kolo v sálové kopané (6. – 7. tř.)

Ekocentrum Paleta Oucmanice (9. tř.)

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

Okrskové kolo ve florbalu (dívky 8. – 9. tř.)

Okresní kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)

Filmové představení Příběh hraček III (ŠD)

Adventní vyrábění (2.B)

Netradiční třídní schůzky (1.A,B, 2.A,B)

Třídní schůzky

Ekocentrum Paleta Oucmanice (6. tř.)
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Vánoční exkurze (1.A, 5.A)

Kurz bruslení (6. tř.)

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

Přednáška Dr. Pekařové

Soutěž PC_ák v Pardubicích

OČJ – školní kolo

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Otvírání slabikáře (1. tř.)

Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 8. – 9. tř.)

Mikulášský a čertovský den (1. – 5. tř.)

Vánoční exkurze do Prahy (6. tř.)

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

Legenda o hvězdě - pořad KC (1.A,B)

Výstava prací technického kroužku

Exkurze na SPŠ Lanškroun (9. tř.)

Vánoční besídka pro rodiče (3. tř.)

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

Školní kolo v konverzační soutěži AJ

Okresní kolo v aerobiku (dívky II. st.) 

Vánoční vystoupení v domě s pečovatelskou službou (3.tř.)

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

Vánoční výstava v Městském muzeu Lanškroun (2.A,B, 4. tř.)

Vánoční vycházka (2.B)

Adventní zpívání na obou budovách

Filmové představení Občanský průkaz (9. tř.)

Krajské kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)

Sezame, otevři se – primárně preventivní program (I. st.)

Na rovinu –  primárně preventivní program (II. st.)

Exkurze Pekárna Sázava (9. tř.)

Školní kolo soutěže finanční gramotnosti

Zápis do 1. tříd

LVVZ (7. tř.)

Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1.A,B)

Festival vědy a techniky - školní kolo

Festival vědy a techniky - okresní kolo

Kurz bruslení (1.B, 2.B)

Zima v Čechách – grant Žijeme ve společné Evropě (5.A,B)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo 

O kouzelné  jehle - pořad KC (I. st.)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)

Pythagoriáda – školní kolo (6., 7. tř.)

Čas proměn – beseda pro dívky 6., 7. tř.

Filmové představení (ŠD)



19
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Exkurze Pekárna Sázava (9. tř.)
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Zápis do 1. tříd

LVVZ (7. tř.)

Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1.A,B)

Festival vědy a techniky - školní kolo

Festival vědy a techniky - okresní kolo

Kurz bruslení (1.B, 2.B)

Zima v Čechách – grant Žijeme ve společné Evropě (5.A,B)

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo 

O kouzelné  jehle - pořad KC (I. st.)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)

Pythagoriáda – školní kolo (6., 7. tř.)

Čas proměn – beseda pro dívky 6., 7. tř.

Filmové představení (ŠD)

Karneval ŠD

Pěvecká soutěž – školní kolo grant Žijeme ve společné Evropě (1. – 6. tř.)

Divadelní představení Marionety s. r. o. (9. tř.)

Muzikoterapie (2.A,B, .,4.,5.B)

Okresní kolo soutěže finanční gramotnosti

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 

Beseda o energetice (9.tř.)

Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo

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

Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie (3.,6. tř.)

Hrátky v DDM Damián (ŠD)

Matematický klokan – školní kolo (I., II. st.)

Celoškolní projekt Finanční gramotnost

Ekolibřík, výukový ekologický program v DDM Damián (4. tř.)

Beseda se spisovatelem Vondruškou – Městská knihovna La (9. tř.)

Pythagoriáda – okresní kolo 

Okrskové kolo ve volejbalu (dívky 8. – 9. tř.)

Aprílový den v pyžamech (1. – 3. tř.)

Noc s Andersenem – grant Žijeme ve společné Evropě (1.B, 4. tř.)

Popelka - pořad KC (4. tř.)

Právo na každý den – školní kolo (8. tř.)

Mistrovství České republiky škol v šachu (1. – 5. tř.)

Krajské kolo soutěže finanční gramotnosti

Okrskové kolo v hokejbalu (chlapci 8. – 9. tř.)

Den Země – ekostezka (6. tř.)

Přírodovědná exkurze – lanškrounské rybníky (6. tř.)

Filmové představení Síla lidskosti (7. – 8. tř.)

Právo pro každý den – okrskové kolo

Okresní kolo ve vybíjené (5.A,B)

Velikonoční den (2.B)

Školní kolo recitační soutěže (II. stupeň)

Školní kolo poznávání rostlin a živočichů (II. st.)

Třídní schůzky (I., II. st.)

Exkurze do Vídně (II. stupeň)

Mc Donald cup – fotbalový turnaj (chlapci 1. – 3. tř.)

Mc Donald cup – fotbalový turnaj (chlapci 4. – 5. tř.)  

Soutěž v poznávání přírodnin DDM (I. st.)

Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.)

Exkurze IQ PARK Liberec (7. tř.) 

Hudební dílna (1.A,B, 5.A, 7. tř.)

Oáza – pohodová třída (4.,6.,7.,8. tř.)

Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 

Princ a Večernice – pořad ZUŠ (3. tř.)

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
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Právo pro každý den – krajské kolo

Besídka ke Dni matek (3. tř.)

Běh v Kypuši 

Turistický pobyt v Polsku - grant Žijeme ve společné Evropě (4. tř.)

Div. představení v Šumperku (6. – 7. tř.)

Školní výlet (7. tř.)

Školní výlet (1.A,B)

Školní výlet (2.A,B).

Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část

Regionální kolo v poznávání přírodnin (II. st.)

O starou kůži (4. tř.)

Výlet ŠD – Velké Losiny

Cyklistický kurz Pastviny (8. tř.)

Školní výlet (5.A,B,4. tř.)

Školní výlet (3. tř.)

Krátkodobá studijní stáž ve Francii (vítězové Festivalu vědy a techniky)

Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část

Běh ulicemi města Lanškroun (I. stupeň)

Věda u školy

Atletické přebory v Rudolticích (I. st.)

Exkurze do Městského muzea La (7. tř.)

Vodácký kurz (9. tř.)

Školní výlet (6. tř.)

Exkurze ZOO Olomouc (4. tř.)

Školní sportovní slavnosti

Den pro Serock na loděnici (9. tř.) 

Sběr papíru

Cvičný požární poplach

Výlet na opevnění Bouda (6. tř.)

Filmové představení (I. stupeň)

Výlet na zámeček u Rudoltic (1.A, 5.A)

Štafeta

Ocenění nejlepších žáků školy

Loučení s deváťáky

DUBEN

Priority (dlouhodobé) vzdělávání v oblasti:
1. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů
    PhDr. L. Pekařová: Proč jsou děti agresivní a co s tím – celý pedagogický sbor
    Dvoudenní seminář metodiků prevence (2x) – pí Látrová 
    Agresivní chování u dětí a mládeže – pí Valentová

2. Problematika grantů
    EU peníze školám, seminář pro příjemce – p. Strnad, pí zást. Krátká
    Školení pro příjemce Euroregionu Glacensis – pí zást. Krátká 
    DUM – EU peníze školám (Microsoft) – p. Strnad, p. Resler

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
    Moderní vzdělávání s Googlem – p. Resler
    Finanční gramotnost – p. Krištof
    Výchozí principy projektového vyučování podle projektového řízení (dva dny)   
     – p. Resler, pí  zást. Krátká, pí Minářová

2. Cizí jazyky
    Angličtina pro děti efektivně (dvě části) – pí Valentová
    Storytelling and drama (dvě části) – pí Valentová, pí Tomková
    USING SONGS TO TEACH ENGLISCH – pí Valentová
    Výuka polštiny – Euroregion Glacensis – p. Strnad

3. Výpočetní technika
    Školení: výuka na interaktivní tabuli – celý pedagogický sbor

4. Problematika výchovného poradenství
    Setkání vých. poradců v České Třebové, přehlídka škol - pí Stránská
    Seminář výchovných poradců v Ústí nad Orlicí (celkem 2x) - pí Stránská

Aktuální oblasti:
1. Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – p. Cacek
     
2. Seminář České hospodářské komory – p. Resler
    Seminář AMAVET – p. Resler, p. Strnad 

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků



21

 

 

 

Právo pro každý den – krajské kolo

Besídka ke Dni matek (3. tř.)

Běh v Kypuši 

Turistický pobyt v Polsku - grant Žijeme ve společné Evropě (4. tř.)

Div. představení v Šumperku (6. – 7. tř.)

Školní výlet (7. tř.)

Školní výlet (1.A,B)

Školní výlet (2.A,B).

Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část

Regionální kolo v poznávání přírodnin (II. st.)

O starou kůži (4. tř.)

Výlet ŠD – Velké Losiny

Cyklistický kurz Pastviny (8. tř.)

Školní výlet (5.A,B,4. tř.)

Školní výlet (3. tř.)

Krátkodobá studijní stáž ve Francii (vítězové Festivalu vědy a techniky)

Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část

Běh ulicemi města Lanškroun (I. stupeň)

Věda u školy

Atletické přebory v Rudolticích (I. st.)

Exkurze do Městského muzea La (7. tř.)

Vodácký kurz (9. tř.)

Školní výlet (6. tř.)

Exkurze ZOO Olomouc (4. tř.)

Školní sportovní slavnosti

Den pro Serock na loděnici (9. tř.) 

Sběr papíru

Cvičný požární poplach

Výlet na opevnění Bouda (6. tř.)

Filmové představení (I. stupeň)

Výlet na zámeček u Rudoltic (1.A, 5.A)

Štafeta

Ocenění nejlepších žáků školy

Loučení s deváťáky

DUBEN

Priority (dlouhodobé) vzdělávání v oblasti:
1. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů
    PhDr. L. Pekařová: Proč jsou děti agresivní a co s tím – celý pedagogický sbor
    Dvoudenní seminář metodiků prevence (2x) – pí Látrová 
    Agresivní chování u dětí a mládeže – pí Valentová

2. Problematika grantů
    EU peníze školám, seminář pro příjemce – p. Strnad, pí zást. Krátká
    Školení pro příjemce Euroregionu Glacensis – pí zást. Krátká 
    DUM – EU peníze školám (Microsoft) – p. Strnad, p. Resler

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
    Moderní vzdělávání s Googlem – p. Resler
    Finanční gramotnost – p. Krištof
    Výchozí principy projektového vyučování podle projektového řízení (dva dny)   
     – p. Resler, pí  zást. Krátká, pí Minářová

2. Cizí jazyky
    Angličtina pro děti efektivně (dvě části) – pí Valentová
    Storytelling and drama (dvě části) – pí Valentová, pí Tomková
    USING SONGS TO TEACH ENGLISCH – pí Valentová
    Výuka polštiny – Euroregion Glacensis – p. Strnad

3. Výpočetní technika
    Školení: výuka na interaktivní tabuli – celý pedagogický sbor

4. Problematika výchovného poradenství
    Setkání vých. poradců v České Třebové, přehlídka škol - pí Stránská
    Seminář výchovných poradců v Ústí nad Orlicí (celkem 2x) - pí Stránská

Aktuální oblasti:
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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 272 žáků

1. pol. 2010/2011

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr

18

18

18

18

3

24

6

12

6

8

6

4

168

I.A

I.B

II.A

II.B

III.

IV.

IX.

V.A

V.B

VI.

VII.

VIII.

1

1

1,03

1,04

1,11

1,33

2,05

1,45

1,65

1,87

2,09

2,35

1,5

0

0

0

0

0

7

16

6

12

20

16

22

99

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

5

7

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

0

0

0

0

1

0

0

0

2Celkem:

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2010/11

     Seminář k zahájení IV. ročníku Festivalu vědy a techniky – okr. Ústí nad Orlicí 
     – p. Strnad, p. Resler
     Seminář k zahájení IV. ročníku Festivalu vědy a techniky – okr. Svitavy 
     – p. Strnad 
     Konference k projektu Vzdělávání21 – p. Strnad, p. Krištof 

2. pol. 2010/2011

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr

1

1

1,04

1,08

1,19

1,41

2,13

1,42

1,57

1,81

2,1

2,33

1,51

0

0

0

0

3

11

19

3

9

18

17

24

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

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

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

3Celkem:

18

18

18

18

26

20

4

10

7

9

5

4

157

Ocenění nejlepší žák třídy
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku nejlepší žáky z jedno-

tlivých tříd. Žáci navržení třídními učiteli museli splňovat několik kritérií: např. 
vzorné chování, dobré studijní výsledky a reprezentace školy v soutěžích… 
Vzhledem k těmto podmínkám bohužel ve třídě 5.B nepatřil nikdo k oceněným. 
Slavnostního vyhodnocení se také zúčastnila pí Nastoupilová, zástupkyně SRPDŠ, 
a Radu školy reprezentovala pí Pelclová. Obě dámy společně s panem ředitelem 
předali žáků hodnotné knihy, které zakoupilo ze svých finančních prostředků 
SRPDŠ. Gratulujeme těmto vyznamenaným žákům:

1. A Pavel Kvapil
1. B Tereza Tulisová
2. A Viktorie Dostálová                                 
2. B Ondřej Mačuda
3.     Patricie Janíčková, Karolína Alena Urbanová
4.     Natálie Benešová, Nela Kubelková
5. A Anežka Pecháčková
6.     Marie Pavlasová, Veronika Mičková, Věra Smejkalová
7.     Oldřich Moravec     
8.     Tereza Jačisková
9.     Hana Krátká, Lukáš Nečas

Dále zde byli odměněni nejlepší sportovci školy, a to Denis Dvořák ze 7. třídy 
a Hana Krátká z deváté. Oba dosáhli nejlepších výsledků na atletických přeborech 
O pohár ZŠ Dobrovského.

I.A

I.B

II.A

II.B

III.

IV.

IX.

V.A

V.B

VI.

VII.

VIII.
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9. Výsledky vzdělávání žáků

    – přehledné údaje
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Ocenění nejlepší žák třídy
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku nejlepší žáky z jedno-

tlivých tříd. Žáci navržení třídními učiteli museli splňovat několik kritérií: např. 
vzorné chování, dobré studijní výsledky a reprezentace školy v soutěžích… 
Vzhledem k těmto podmínkám bohužel ve třídě 5.B nepatřil nikdo k oceněným. 
Slavnostního vyhodnocení se také zúčastnila pí Nastoupilová, zástupkyně SRPDŠ, 
a Radu školy reprezentovala pí Pelclová. Obě dámy společně s panem ředitelem 
předali žáků hodnotné knihy, které zakoupilo ze svých finančních prostředků 
SRPDŠ. Gratulujeme těmto vyznamenaným žákům:

1. A Pavel Kvapil
1. B Tereza Tulisová
2. A Viktorie Dostálová                                 
2. B Ondřej Mačuda
3.     Patricie Janíčková, Karolína Alena Urbanová
4.     Natálie Benešová, Nela Kubelková
5. A Anežka Pecháčková
6.     Marie Pavlasová, Veronika Mičková, Věra Smejkalová
7.     Oldřich Moravec     
8.     Tereza Jačisková
9.     Hana Krátká, Lukáš Nečas

Dále zde byli odměněni nejlepší sportovci školy, a to Denis Dvořák ze 7. třídy 
a Hana Krátká z deváté. Oba dosáhli nejlepších výsledků na atletických přeborech 
O pohár ZŠ Dobrovského.

I.A

I.B

II.A

II.B

III.

IV.

IX.

V.A

V.B

VI.

VII.

VIII.
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Přijela pouť aneb zápis do první třídy      
Kdo se asi nejvíce těšil 26. ledna 2011 na šašky, balónky, střelnici, akrobaty, 

kolotoč a další pouťová lákadla? Určitě naši budoucí prvňáčci, kteří v září poprvé 
zasednou do školních lavic a stanou se z nich opravdoví školáci.

Do víru všeobecného veselí a zábavy se děti vrhly s opravdovou vervou. Hbitě 
zápolily u jednotlivých atrakcí. V bludišti pomohly šaškovi najít cestu do stanu. Na 
střelnici se prohlédly a vyjmenovaly vystavené hračky a rozluštily, kterou hlásku 
slyší na počátku slova. Spočítaly balónky a určily jejich barvy. Vyzkoušely si svou 
obratnost v hodu míčkem na cíl. U akrobatů cvičily na lavičce a s míčem. Mořskou 
pannu sice neviděly, za to si ale mohly vylovit pravé písmenkové rybičky a po-
skládat svůj kolotoč.

Všichni budoucí prvňáci byli velmi šikovní. Jejich pouťová vstupenka se rychle 
plnila získanými body. V našem krámku si na konci svého snažení mohli za odměnu 
vybrat malý dáreček na památku, dostali medaili, upomínkový list a samozřejmě 
taky pouťový balónek.

V září nastoupí do prvních tříd 29 žáků, čtyři rodiče zažádali pro své dítě 
o odklad školní docházky.

 
Cestujeme bludištěm

Předávání Štafety
Naši tradiční školní slavnost, jež se konala předposlední červnový den v pro-

storách lanškrounského zámečku, zahájil svým vystoupením taneční kroužek 
Sluníčko, který vede pí vychovatelka Kroulíková, postupně se představila všechna 
tři oddělení. Diváci následně zhlédli zdramatizovanou písničku z pohádky Kouzla 
králů v podání šesťáků. Svým projevem oslovil všechny přítomné pan ředitel Mgr. 
O. Strnad, potom už se na podiu představili všichni budoucí prvňáčci, kterým předali 
pomyslnou štafetu školní docházky deváťáci. Na závěr vystoupily dívky z V.B, K. 
Ulrichová a E. Poláková, které si připravily ve vlastní choreografii ukázky břišních 
tanců.

Loučení s devátou třídou 
Na konci letošního školního roku se po třetí konalo slavnostní loučení s žáky 

deváté třídy, které bezprostředně navazuje na Štafetu. V sále lanškrounského zámku 
se sešli rodiče a kamarádi žáků posledního ročníku. Průvodního slova se ujala 
Karolína M. s Lukášem N., kteří všechny přítomné přivítali a hned uvedli první 
vystoupení, a to společné taneční vystoupení, dál už připravený program dostal spád 
díky dokonalé organizaci. Proslov, tanec, hra na klavír, poděkování všem 
vyučujícím, počítačová prezentace ze společných akcí, představení žáků, šerpování, 
poděkování třídnímu učiteli J. Krištofovi a poslední nostalgická píseň.

Po ukončení programu se ještě všichni žáci a učitelé sešli v přísálí, kde na 
všechny čekalo malé občerstvení. Před přípitkem pan ředitel popřál už téměř 
bývalým žákům mnoho studijních úspěchů, pěkné prázdniny a ať se jim podaří 
zrealizovat v budoucím životě své sny a představy…

Mgr. Dana Krátká
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10. Zpráva výchovného poradce

- přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011
Celkem 23 žáků z IX.třídy, 1 žák ze VII. třídy, 3 žáci z VIII. třídy, 8 žáků z V. tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy

 

Obor

 
Počet 

přijatých 
žáků

 

Gymnázium Lanškroun

 

víceleté
 

gymnázium
 

4 leté gymnázium
 5

 

5
 

SOŠ a SOU Lanškroun kadeřnice 
1  

 nástrojař 3  
mechanik mechatronik

 2
 

mechanik elektronických 
zařízení

 

1

 SZŠ Ústí nad Orlicí

 

sociální činnost

 

2

 ISŠ Moravská Třebová

 

sociální činnost

 

1

 
SOŠ a SOU Polička

 

cukrářka

 

2

 

SOŠ

 

cestovního ruchu Choceň

 

cestovní ruch

 

1

 

SZeŠ Lanškroun

 

agropodnikání

 

1

 

SPŠ potravinářská Pardubice

 

analýza potravin

 

1

 

SOU opravárenské Králíky

 

opravář zemědělských strojů

 

2

 

SOŠ obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk

 

kuchař

 

1

 

SŠUP Ústí nad orlicí

 

mechanik seřizovač

 

1

 

SPgŠ Litomyšl

 

předškolní pedagogika a 
vychovatelství

 

1

 

SOŠ a SOU Kuřim s.r.o.

 

mechanik seřizovač

 

1

 

OU a PŠ Žamberk

 

kuchařské práce 

 

1

 

 

Název školy

Gymnázium Lanškroun

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 2010/2011 jsme jako žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
vzdělávali 10 žáků na I. stupni a 11 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.

Mgr. J. Stránská
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11. Testování žáků

V listopadu 2010 se uskutečnilo na naší škole testování žáků 9. třídy. To-
to testování proběhlo v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) 
a SCIO-STONOŽKA (SZTŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR. Testování 
se stalo součástí přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky v Pardubickém kraji, 
který je finančně zaštítil.

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

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

Český jazyk
Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných 

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

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

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

žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.
Matematika
Porovnáním výsledků testů 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 testu vyplývá, že průměrné výsledky měli vaši žáci 

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

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli vaši 
žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.

Mgr. D. Krátká
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12. Zpráva o hospodaření školy 

     za rok 2010

       

PŘÍJMY

PŘÍJMY

       

 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (od zřizovatele)

  

       

 

NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 

     

        13 044 744,19   

       

 

z toho:

 

prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ)

 

0,00

0,00

  

prostředky z ÚSC celkem

  

        11 822 221,00        

    

z toho:

 

od zřizovatele

 

          2 764 300,00        

     

krajského úřadu

 

        9 057 921,00    

     

mimorozpočtová

 

  

od subjektů (smouva o sdružení)

   

-

-

  

prostředky od státních fondů

  
 

-

  

příspěvky a dary:

 

od fyzických osob

  

-

    

od právnických osob

  

                18.000,00        

    

-

  

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnost)

    

  

příjmy z jiné - doplňkové činnosti 

  

            771 597,19       

       

            432 926,00        

VÝDAJE

       

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

    

-

       

 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

     

        12 796 842,72    

       

 

z toho:

 

náklady na platy pracovníků školy

  

          7 264 059,00    

  

ostatní osobní náklady

   

            138 211,00    

  

zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění

 

          2 348 869,00    

  

výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky

  

119 178,10     

  

výdaje na pomůcky z projektů

    

0,00

  

ostatní provozní náklady celkem

   

          2 612 235,32       

náklady jiné - doplňkové činnosti             314 290,30      

   

Z TOHO PROSTŘEDKY NA DVPP

 

     

CELKEM PŘÍJMY NA DVPP               10 000,00    

z toho: příjmy obsažené v rozpočtu kraj. úřadu               10 000,00    

mimorozpočtové příjmy MŠMT-SIPVZ                        0,00    

VÝDAJE

CELKEM VÝDAJE  NA DVPP               13 300,00    

z toho: DVPP v rámci rozpočtu kraj. úřadu                13 300,00    

DVPP mimo rozpočet - MŠMT (SIPVZ)                        0,00    

   

    

    

   

   

    

  

    

    

    

    

    

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2010 činí 247 901,47  Kč (převod do FR a FO)

      

11. Testování žáků

V listopadu 2010 se uskutečnilo na naší škole testování žáků 9. třídy. To-
to testování proběhlo v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) 
a SCIO-STONOŽKA (SZTŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR. Testování 
se stalo součástí přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky v Pardubickém kraji, 
který je finančně zaštítil.

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

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

Český jazyk
Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných 

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

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

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

žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.
Matematika
Porovnáním výsledků testů 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 testu vyplývá, že průměrné výsledky měli vaši žáci 

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

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli vaši 
žáci ve všech oblastech – znalosti, porozumění, aplikace.

Mgr. D. Krátká
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13. Olympiády, soutěže, mimoškolní 

aktivity
Český jazyk
Recitační soutěž
V prvním květnovém týdnu si dali „dostaveníčko“ milovníci poezie i prózy. 

Zápolení probíhalo ve dvou kategoriích v celkovém počtu 13 soutěžících. Ve druhé 
kategorii se však nezúčastnil nikdo z deváté třídy. V porotě zasedly paní učitelky 
Jitka Stránská a Dana Krátká. Z úst recitátorů zaznívaly verše Žáčkovy, Sefertovy, 
Kainarovy, Nerudovy i dalších autorů.

V I. kategorii 6. - 7. tříd si 1. místo vybojovala M. Stejskalová ze 6. třídy recitací 
básně Jiřího Žáčka Pět minut v Africe, 2. místo obsadila T. Cacková ze 7. třídy s Žáč-
kovými verši O pocestných říše krále Sedmilháře a na 3. místě skončila T. Koste-
lecká s Tulákovými Vánocemi od Jiřího Žáčka.

Vítězkou II. kategorie se stala A. Koláčná z 8. třídy s povídkou autorů Šimka 
a Grossmanna Školní výlet, 2. místo obsadila D. Špinlerová recitací Villonových 
veršů, 3. místo získal L. Langr s verši Petra Ulrych Chodci nebo poutníci.
Vítězové si odnesli drobné dárky a diplomy a všichni společně pak pěkný zážitek 
z pondělního poetického odpoledne.

Mgr. Jitka Stránská 

Fyzika
České hlavičky 2010 
Žáci naší školy se letos již podruhé zúčastnili soutěže pro mladé vědce s názvem 

České hlavičky. Do soutěže bylo přihlášeno šest projektů našich žáků. 
Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly žákyně osmé třídy Denisa Špinlerová a Aneta 
Koláčná, které byly vyzvány, aby svou práci s názvem „Vidíte, že nevidíte“ 
obhajovaly před odbornou porotou. Jelikož k obhajobě byly v každé kategorii 
vybrány pouze tři nejlepší práce, byla už sama výzva velkým úspěchem. Svou práci 
v kategorii Abraxan – „Vstupenka do vědy“, která je určena pro nejmladší vědce, 
pak žákyně obhájily 23. 9. v Praze na VŠE tak vynikajícím způsobem, že obsadily 

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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Mgr. Jitka Stránská 
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České hlavičky 2010 
Žáci naší školy se letos již podruhé zúčastnili soutěže pro mladé vědce s názvem 

České hlavičky. Do soutěže bylo přihlášeno šest projektů našich žáků. 
Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly žákyně osmé třídy Denisa Špinlerová a Aneta 
Koláčná, které byly vyzvány, aby svou práci s názvem „Vidíte, že nevidíte“ 
obhajovaly před odbornou porotou. Jelikož k obhajobě byly v každé kategorii 
vybrány pouze tři nejlepší práce, byla už sama výzva velkým úspěchem. Svou práci 
v kategorii Abraxan – „Vstupenka do vědy“, která je určena pro nejmladší vědce, 
pak žákyně obhájily 23. 9. v Praze na VŠE tak vynikajícím způsobem, že obsadily 

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.

druhé místo. Úspěch je to skutečně veliký, děvčatům gratulujeme a děkujeme jim 
za výbornou reprezentaci naší školy.

V pátek 5. listopadu byly v Brně uděleny ceny za nejlepší vědecké práce 
v soutěži „České hlavičky“ středoškolským studentům a také vítězi kategorie 
Abraxan V. Fišerovi z Gymnázia E. Krásnohorské z Prahy. Slavnostního galavečera 
v Mahelově divadle se zúčastnilo třicet žáků z naší školy, někteří i se svými rodiči. 
V bohatém programu vystoupil například zpěvák Martin Chodúr, první česko-
slovenská superstar, dále houslista česko-finského původu Kristian Vacek, skupina 
Bagr a taneční soubor Démairt. Průvodcem celého večera byl Aleš Cibulka. Záznam 
z galavečera odvysílá Česká televize 17. listopadu ve 12.05 hod. na ČT 1.

Druhá a třetí místa sice v divadle vyhlášena nebyla, ale Denisa s Anetou se svého 
potlesku dočkaly. Na zpáteční cestě v autobuse sdělil p. uč. Resler všem přítomným 
potěšující informaci o druhém místě děvčat. Následující potlesk pak byl hezkou 
tečkou za velkým úspěchem.

Mgr. Daniela Krátká

České hlavičky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Slavnostní přijetí účastníků mezinárodních soutěží a vybraných účastníků 

projektu České hlavičky náměstkyní ministra školství Evou Bartoňovou se usku-

 

 
České hlavičky 2010 –Denisa Špinlerová a Aneta Koláčná
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tečnilo ve čtvrtek 9. prosince 2010 v Národní technické knihovně v Praze. Setkání se 
zúčastnilo 62 žáků středních škol.

Této akce jsme se také zúčastnili my a dalších 10 soutěžících, kteří se přihlásili 
do soutěže České hlavičky. Celkem se do ní přihlásilo 50 soutěžních prací v pěti 
kategoriích.  

Jako první jsme měli prohlídku Národní technické knihovny. Poté následovalo 
slavnostní přijetí náměstkyní ministra školství Evou Bartoňovou. Na závěr bylo 
připravené pro všechny účastníky malé občerstvení.

D. Špinlerová a A. Koláčná

Oblastní kolo „Festivalu vědy a techniky“
Sportovní hala Na Střelnici SOŠ a SOU Lanškroun hostila v pátek 11 února 

oblastní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. 
Z naší školy se tohoto kola zúčastnilo osm týmů, které postoupily ze školního kola. 
Do krajského kola této soutěže, které se bude konat 17. až 18. března v Pardubicích 
postoupilo těchto šest prací: 

1. Měření množství prašného spadu (Oldřich Moravec, Martin Jílek).
2. Celá škola v předklonu (Tereza Cacková, Eliška Jelínková). 
3. Jedovaté bobule (Tereza Jačisková, Hana Krátká). 
4. Lanškroun jde do první třídy (Barbora Hejlová, Kateřina Hejlová).
5. Ekologické auto (Jan Pavlas).
6. Mohli bychom ušetřit při uskladnění potravin? (Jiří Smolák, Jan Tareš).
Oblastního kola se také účastnili žáci technického kroužku s modely, které 

sestavili v rámci kroužku technické výchovy na naší škole

Festival vědy a techniky 
Ve dnech 17. a 18. března 2011 se v Pardubicích konalo krajské kolo Festivalu 

vědy a techniky pro mládež. Této, v naší škole velmi oblíbené soutěže, se zúčastnilo 
šest soutěžních týmů, které uspěly v kole oblastním. 

Nejlépe si vedly žákyně ze sedmé třídy Tereza Cacková a Eliška Jelínková, které 
svůj projekt s názvem Celá škola v předklonu obhájily tak dobře, že vyhrály hlavní 
cenu. V květnu absolvují týdenní studijní stáž ve Francii i s vedoucím jejich 
projektu. Rovněž úspěšně si vedli autoři dalších dvou projektů, a to Hana Krátká 
a Tereza Jačisková s projektem Jedovaté bobule a také Oldřich Moravec a Martin 
Jílek s prací Měření množství prašného spadu. Všichni jmenovaní vyhráli 
prázdninový pobyt v Orlických horách v letní škole pro mladé vědce. Všem žákům 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho sil při řešení dalších 
podobných projektů.
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Celá škola v předklonu
Celá škola v předklonu, to byl název projektu, při kterém jsme změřily asi 200 

žáků v předklonu. Zajímalo nás, jak mají zkrácené svaly. Jednotlivé výsledky jsme 
poté zapsaly do počítače, vytvořily celkový průměr a grafy. Chtěly jsme zjistit, zda 
jsou na tom lépe dívky než chlapci a mladší žáci než starší žáci. Předpokládaly jsme, 

 
Festival vědy a techniky – Tereza Cacková a Eliška Jelínková 
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že na tom dívky budou lépe, protože nedělají jednostranné sporty, při kterých se 
zkracují svaly. Dále jsme předpokládaly, že budou mladší žáci ohebnější než starší, 
protože mladší žáci ještě tolik nevysedávají u počítačů a u televize. Dopadlo to 
přesně tak, jak jsme předpokládaly, mladší jsou ohebnější než starší, až na výjimku 
naší sedmé třídy, která byla celkově lepší. Dívky jsou ohebnější než chlapci. Podle 
některé normy, by se měli muži, chlapci dotknout konečky prstů země a dívky, ženy 
by se měly dotknout země rukama v pěst, pokud nemají zkrácené svaly. Můžete si to 
zkusit i vy sami.

S tímto projektem jsme nejdříve absolvovaly školní kolo, ze kterého jsme 
postoupily přes okresní až do krajského kola v Pardubicích. Uspěly jsme i v kraj-
ském kole a získaly jsme společně s naším vedoucím práce krátkodobou studijní 
stáž ve Francii, která se konala 22. – 27. května. Tento pobyt byl plně hrazen 
Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Prví dva dny jsme navštívily Paříž, 
kde s námi průvodce prošel nejznámější památky, ze kterých se nám nejvíce líbila 
Eifelova věž. Třetí den jsme přejely do Poitiers, cestou jsme navštívily zámek 
v Ambois. V Poitiers jsme celý den věnovaly návštěvě evropského parku obrazů 
Futuroscope, zde se nám líbil ze všeho nejvíce tanec s roboty a také 4D projekce. 

Tereza Cacková a Eliška Jelínková - tanec s roboty
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Futuroscope, zde se nám líbil ze všeho nejvíce tanec s roboty a také 4D projekce. 

Tereza Cacková a Eliška Jelínková - tanec s roboty PC-ák 2010, foto družstva zleva: Denisa Špinlerová, Jiří Smolák, Tereza 
Jačisková, Jan Pavlas, Hanka Krátká, Nicola Skalická a Zuzka Macháčková

Informatika
PC-ák 2010, počítačová soutěž pro žáky základních škol
Jako každý rok, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun zúčastnila ve středu

 1. 12. 2010 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 vybrané kategorii, tak ještě srovnávají své 
vědomosti v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom 
správnost odpovědí, ale i rychlost účastníků. Z velice početného pole soutěžících 
(173) se nejlépe z naší školy umístila Terka Jačisková, která obsadila ještě 
hodnocené páté místo, pěkné je i v této velké konkurenci 7. místo Denisy Špinlerové 
a 11. místo Jana Pavlase.

Ve vlastní soutěži měla naše škola zastoupení pouze ve dvou kategoriích, a to 
tvorba prezentace v powerpointu 9. roč., kde se nepodařilo žádnému z našich z žáků 
promluvit do pořadí na hodnocených místech a tvorba prezentace v powerpointu 8. 
roč., kde se dostala na hodnocené páté místo opět Tereza Jačisková.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy ZŠ Dobrovského a vý-
herkyni blahopřejeme. 

Mgr. V. Cacek
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Přírodopis
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů – DDM  
Soutěž v poznávání proběhla v DDM 19. května 2011. Žáci naší školy si v této 

soutěži již tradičně vedli velmi dobře. 
První místo v soutěži v poznávání rostlin obsadila Tereza Jačisková (8.), druhé 

místo Marie Pavlasová (6.). Za zmínku jistě stojí i velmi pěkné umístění Věry 
Smejkalové (6.), která skončila na 5.- 6. místě. 

V soutěži v poznávání živočichů byly naše žákyně také velmi úspěšné. Třetí 
místo obsadila Věra Smejkalová (6.) a čtvrté místo Veronika Mičková (6.). Velmi 
dobře si vedla i Marie Pavlasová (6.), která byla sedmá.

Všem žákyním gratulujeme k úspěchu a držíme palce do regionálního kola 
v České Třebové!

 Mgr. Daniela Krátká 

Regionální kolo soutěže v poznávání
Regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů se dne 
25. 5. 2011 v České Třebové zúčastnilo pět děvčat z naší školy. Tato děvčata 

postoupila do regionálního kola soutěže na základě výsledků školního kola. V kate-
gorii 6. – 7. ročníků naši školu reprezentovala Veronika Mičková (6.), Marie 
Pavlasová (6.) a Věra Smejkalová (6.). Všechny tři žákyně soutěžily v poznávání 
rostlin i v poznávání živočichů. Nejlepšího výsledku v poznávání živočichů dosáhla 
Veronika Mičková, která osadila pěkné 13. místo. V poznávání rostlin si nejlépe 
vedla Marie Pavlasová, která skončila na velmi pěkném desátém místě.

V kategorii 8. – 9. ročníků v poznávání rostlin soutěžila za naši školu 
Hana Krátká (9.) a Tereza Jačisková (8.). Obě si vedly přímo výborně. Hanka 

Krátká soutěž vyhrála a Terka se umístila na krásném třetím místě.
Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme 

mnoho dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích!          
Mgr. Daniela Krátká  

Ostatní soutěže
Finanční gramotnost
Do 2. ročníku soutěže Finanční gramotnost, pořádané Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, se zapojilo 40 298 žáků ze 708 škol z celé republiky. 
Školního kola, které skončilo 1. března 2011, se zúčastnilo 22 žáků ze sedmé, osmé 
a deváté třídy ZŠ Dobrovského Lanškroun. Trojice nejlepších vytvořila družstvo, 
které odpovídalo na patnáct otázek z finanční problematiky v březnovém okresním 
kole. Lukáš Nečas, Jaroslav Doležal a Antonín Vu si s nástrahami otázek poradili za 
sedm minut a bez jediné chyby skončili na 1. místě a postupují do krajského kola, 
které se bude konat v dubnu. I zde jsme byli úspěšní, skončili jsme na 2. místě, kdy 
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od postupu do republikového kola nás dělila pouze jedna nesprávně zodpovězená 
otázka, byť z našeho pohledu ta nejlehčí.

Mgr. J. Krištof

Právo pro každého
V letošním školním roce se již podruhé uskutečnil projekt pro žáky základních 

škol Právo pro každého, který je zaměřen na oblast primární prevence. Ve spolupráci 
s Policií ČR, Městskou policií v Lanškrouně a paní kurátorkou byl realizován 
formou interaktivní výuky práva přímo ve školních třídách.

Všichni vítězové školních kol jsme se pak sešli 29. dubna v zasedací místnosti na 
městském úřadě. V porotě zasedli kurátorka pro děti a mládež Zdenka Drozdová, 
strážnice městské policie Jana Minářová a za Policii ČR Ondřej Zeman. Po zahájení 
jsme začali vypracovávat soutěžní otázky, a jelikož jsme se dobře připravovali, 
nebyl problém na ně odpovídat. Poté následovala chvíle napětí - vyhlášení výsledků. 
Když jsme zjistili, že nejsme na 9. – 4. místě, oddychli jsme si a mohli jsme se 
radovat. Nakonec jsme skončili na 2. místě v regionu, ale jako nejlepší mezi 
lanškrounskými školami. Znamená to pro nás postup dál. 

Ve čtvrtek 12. května ráno jsme vyjeli z Lanškrouna spolu s týmem z Dolní 
Čermné, abychom se zúčastnili krajského kola soutěže Právo pro každého v Hlin-
sku. Cesta byla příjemná a rychle utíkala. Po příjezdu jsme se usadili a čekali na 
zahájení. Otázky byly těžší než v okresním kole, ale všechny jsme zvládli vyplnit. 
Než porota opravila naše práce, šli jsme si prohlédnout město a také jsme se 
naobědvali. 

Konkurence byla větší než minulý rok, letos soutěžilo 18 týmů. Nakonec jsme se 
umístili na krásném 5. místě a odnesli si pěknou cenu – knihu. Soutěžní družstvo 
z Dolní Čermné skončilo jako osmé.

Tým osmáků, A. Koláčná, D. Špinlerová, T. Jačisková, T. Stejskal

Oblastní kolo „Hlídek mladých zdravotníků“
Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků se uskutečnilo ve středu 11. května 

2011 v okolí Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí. Soutěže se zúčastnilo 8 
hlídek z I. stupně a 11 hlídek z II. stupně z okresu Ústí nad Orlicí. Z naší školy na 
soutěž odjela dvě družstva, po jednom z každého stupně.

Při soutěži jednotlivá družstva prošla různými stanovišti, kde prokazovala svoji 
připravenost při poskytování první pomoci při stavech ohrožující lidský život. 
Hlídky absolvovaly stanoviště s poskytováním první pomoci standardním 
zdravotnickým materiálem - obvazy atd., na dalším děti ošetřovaly s pomocí 
improvizovaných prostředků. Příklad poranění ošetřovaných na soutěží HMZ: 
vymknutý kotník, zavřená zlomenina, cizí těleso v dlani, mozkolebeční poranění 
a otevřená zlomenina bérce. Děti musely předvést i znalosti z obvazové techniky, 
dopravy postižených nebo dopravní výchovy. 

 

Přírodopis
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů – DDM  
Soutěž v poznávání proběhla v DDM 19. května 2011. Žáci naší školy si v této 

soutěži již tradičně vedli velmi dobře. 
První místo v soutěži v poznávání rostlin obsadila Tereza Jačisková (8.), druhé 

místo Marie Pavlasová (6.). Za zmínku jistě stojí i velmi pěkné umístění Věry 
Smejkalové (6.), která skončila na 5.- 6. místě. 

V soutěži v poznávání živočichů byly naše žákyně také velmi úspěšné. Třetí 
místo obsadila Věra Smejkalová (6.) a čtvrté místo Veronika Mičková (6.). Velmi 
dobře si vedla i Marie Pavlasová (6.), která byla sedmá.

Všem žákyním gratulujeme k úspěchu a držíme palce do regionálního kola 
v České Třebové!

 Mgr. Daniela Krátká 

Regionální kolo soutěže v poznávání
Regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů se dne 
25. 5. 2011 v České Třebové zúčastnilo pět děvčat z naší školy. Tato děvčata 

postoupila do regionálního kola soutěže na základě výsledků školního kola. V kate-
gorii 6. – 7. ročníků naši školu reprezentovala Veronika Mičková (6.), Marie 
Pavlasová (6.) a Věra Smejkalová (6.). Všechny tři žákyně soutěžily v poznávání 
rostlin i v poznávání živočichů. Nejlepšího výsledku v poznávání živočichů dosáhla 
Veronika Mičková, která osadila pěkné 13. místo. V poznávání rostlin si nejlépe 
vedla Marie Pavlasová, která skončila na velmi pěkném desátém místě.

V kategorii 8. – 9. ročníků v poznávání rostlin soutěžila za naši školu 
Hana Krátká (9.) a Tereza Jačisková (8.). Obě si vedly přímo výborně. Hanka 

Krátká soutěž vyhrála a Terka se umístila na krásném třetím místě.
Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme 

mnoho dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích!          
Mgr. Daniela Krátká  

Ostatní soutěže
Finanční gramotnost
Do 2. ročníku soutěže Finanční gramotnost, pořádané Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, se zapojilo 40 298 žáků ze 708 škol z celé republiky. 
Školního kola, které skončilo 1. března 2011, se zúčastnilo 22 žáků ze sedmé, osmé 
a deváté třídy ZŠ Dobrovského Lanškroun. Trojice nejlepších vytvořila družstvo, 
které odpovídalo na patnáct otázek z finanční problematiky v březnovém okresním 
kole. Lukáš Nečas, Jaroslav Doležal a Antonín Vu si s nástrahami otázek poradili za 
sedm minut a bez jediné chyby skončili na 1. místě a postupují do krajského kola, 
které se bude konat v dubnu. I zde jsme byli úspěšní, skončili jsme na 2. místě, kdy 
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Zdravotníci – družstvo I. stupně

A umístění na výsledkové listině? Družstvo z II. stupně se umístilo na 9.místě, 
mnohem úspěšnější bylo mladší družstvo, které vybojovalo 3. místo ve složení P. 
Pavlasová, J. Rejnušová, K. Bednářová, P. Suchá, M. Kunešová

D. Zedníčková 

 Sběr papítu
Sběr papíru se v tomto školním roce uskutečnil dvakrát, poprvé na podzim. Na 

prvním místě se umístila třída 2.B, ve které nasbírali 19,6 kg papíru na žáka, druhou 
pozici získala 4. třída s 11 kg na žáka a třetí místo patřilo 5.A – 9,7 kg na žáka.

Podruhé proběhl na konci školního roku. S jakými výsledky? Na prvním místě 
opět třída 2.B (13,5 kg na žáka), na druhém třída 3. (7,7 kg na žáka) a na třetím třída 4 
(6,8 kg na žáka). Vítězná třída pokaždé získala sladkou odměnu.
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Zdravotníci – družstvo I. stupně

A umístění na výsledkové listině? Družstvo z II. stupně se umístilo na 9.místě, 
mnohem úspěšnější bylo mladší družstvo, které vybojovalo 3. místo ve složení P. 
Pavlasová, J. Rejnušová, K. Bednářová, P. Suchá, M. Kunešová

D. Zedníčková 

 Sběr papítu
Sběr papíru se v tomto školním roce uskutečnil dvakrát, poprvé na podzim. Na 

prvním místě se umístila třída 2.B, ve které nasbírali 19,6 kg papíru na žáka, druhou 
pozici získala 4. třída s 11 kg na žáka a třetí místo patřilo 5.A – 9,7 kg na žáka.

Podruhé proběhl na konci školního roku. S jakými výsledky? Na prvním místě 
opět třída 2.B (13,5 kg na žáka), na druhém třída 3. (7,7 kg na žáka) a na třetím třída 4 
(6,8 kg na žáka). Vítězná třída pokaždé získala sladkou odměnu.

14. Z činnosti školy

A. Zajímavé třídní akce

Dějepis trochu jinak    
V pátek 8. října navštívila naši školu opět skupina historického šermu Pernštejni 

s programem Obrazy z třicetileté války.
Dva herci, šermíři, se snažili vtipnou formou dětem přiblížit dávnou historii. 

Nechyběly informace o bitvě na Bílé hoře, o defenestraci, o žoldnéřích a pobytu 
švédských vojsk v Čechách. Připomněli jsme si dvě historické osobnosti této doby – 
Albrechta z Valdštejna a Gustava II. Adolfa. Dějepisné informace doplnily ukázky 
zbraní i techniky boje, ale také dobová mluva, chování a móda. Na konci představení 
nám herci předvedli své šermířské umění.

Mgr. I. Vyoralová

Podzimní výlet do rokle pod Zámečkem
Podařilo se nám vyprosit si od podzimu ještě jeden slunečný víkend a v sobotu 9. 

října jsme se mohli vypravit do přírody. Sešlo se nás jedenáct i s některými 

Podzimní výlet 2.B
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sourozenci, hlídal nás také Barnabáš. Zamířili jsme ke Krátkému rybníku a posilnili 
jsme svačinou nejen sebe, ale i hejno kačenek. Další cesta už nás vedla do chatové 
oblasti pod Zámečkem, museli jsme se vyšplhat kopcem až do rokle. Když jsme 
prozkoumali okolí, zahráli jsme si několik her. Například jsme si museli 
zapamatovat a nakreslit jednoduché obrázky nebo jsme v lese hledali schované 
barevné lístečky. Veliký úspěch měla i obyčejná „schovka“. Potom jsme zkoušeli 
paměť a postřeh při Setonově hře (zapamatuj si rozmístění kamínků na šachovnici). 
Poznávali jsme stromy a keře, na poli jsme objevili stopy srnek a podkovy koňů. Na 
závěr si dvojice na louce našly rozstříhanou zprávu, která je zavedla k pokladu. Na 
lízátkách jsme si pochutnali všichni I když jsme celé odpoledne běhali, nohy 
nás poslušně zavedly zase zpátky a ani moc nebolely. Těšíme se na další výlet! 

2.B M. Látrová, M. Urbanová, M. Škop

Netradiční třídní schůzky ve druhých třídách
Loni na podzim jsme pozvali do školy rodiče prvňáčků na netradiční třídní 

schůzky Měli možnost vidět, jak probíhá vyučování a co už jejich malí školáci 
zvládli. Akce se líbila dětem i rodičům, proto jsme se rozhodli, že ji zopakujeme i ve 
druhém ročníku. V krátkých ukázkách žáci rodičům předvedli, jak se učí 
matematiku i český jazyk. Zvládáme už počítání do dvaceti, slovní úlohy i jedno-
duché rýsování. V českém jazyku umíme poznat druh vět,  slova protikladná, 
souznačná, nadřazená a podřazená nebo seřadit slova podle abecedy. Každý měl 
možnost ukázat, jak je šikovný při psaní, počítání nebo čtení. Nechyběla ani 
pohybová písnička, kterou děti rodičům s radostí zazpívaly

Mgr. Martina Látrová, Mgr. Lenka Pilná

Exkurze do závodu ŠKODA AUTO
V pondělí 18. 10. 2010 se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili exkurze do 

pobočného závodu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny. 
V úvodu exkurze jsme se seznámili s historií výroby automobilů v Kvasinách. 

Poté jsme navštívili jednotlivé výrobní provozy, kde se na linkách vybavených 
množstvím programově řízených robotů vyrábí nejnovější modely vozů Škoda 
včetně Yetiho. 

Tato exkurze byla realizována díky Krajské hospodářské komoře Pardubického 
kraje, která od listopadu 2009 realizuje projekt „Volba povolání v Pardubickém 
kraji“. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem 
České republiky a umožňuje základním a středním školám navštívit výrobní firmy 
a ukázat tak svým žákům reálné výrobní prostředí.

Mgr. P. Resler
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Ekocentrum Paleta v Oucmanicích
Do Ekocentra Paleta v Oucmanicích jsme se vydali s deváťáky z naší školy 

v Pondělí 22. listopadu. Žáci zde absolvovali dva ekologické výukové programy.
První program „ Bylinky“ žákům umožnil pochopit význam léčivých bylin jako 

alternativy nebo doplňku k běžným lékům. V rámci programu žáci ochutnali a učili 
se poznávat nejběžnější léčivé bylinky, dozvěděli se, k čemu se používají a nakonec 
si vyrobili jednoduché bylinkové mýdlo. 

Cílem druhého programu s názvem „Jezero“ bylo ukázat žákům nutnost 
spolupráce při využívání přírodních zdrojů. Náplní programu byla simulační hra, ve 
které na příkladu několika továren využívajících vodu z blízkého jezera žáci 
poznali, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na 
společném řešení problému. 

Zábavnou formou si tak žáci během listopadového dopoledne v krásných 
prostorách Ekocentra Paleta rozšířili vědomosti z oblasti ekologie.

Týden po žácích z deváté třídy vyrazili do Oucmanic 30. listopadu žáci z šesté 
třídy. Během dopoledne absolvovali také dva programy.

V programu „Odpady“ byli žáci seznámeni s důležitostí třídění a omezení 
vzniku odpadu a možnostmi recyklace. Zkusili si třídit nejběžnější domovní odpad, 
prohlédli si výrobky z recyklovaných odpadů. Lektorka se snažila o to, aby děti 
pochopily, že každý má vlastní podíl zodpovědnosti na stavu životního prostředí.

Exkurze do závodu ŠKODA AUTO
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V programu „Rozumíme si?“ si žáci prohloubili a posílili vzájemné vztahy ve 
třídě při kooperativních hrách, které byly založené na principu dobrovolnosti 
a směřovaly k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství.

Mgr. Daniela Krátká

Návštěva z království Písmenkova v 1.A
Pondělí 8. prosince 2010 bylo pro děti z 1.A slavnostním dnem. Dopoledne se 

prvňáčci rozloučili s Živou abecedou a poděkovali jí za vše, co je naučila. Netrpělivě 
pak očekávali odpoledne, kdy si společně se svými rodiči zasoutěží o kouzelný 
klíček ke Slabikáři.

A o půl čtvrté se dočkali: na návštěvu k nim přišla Abeceda z království 
Písmenkova!

Přivítali ji pěknou básničkou a ona jim na oplátku darovala úkolníčky ukrývající 
pět klíčků ke Slabikáři. Začínající čtenáři plnili se svými maminkami a tatínky 
rozmanité písmenkové úkoly, kterými si museli Slabikář a klíček k němu vysloužit. 
Všem se to podařilo! A tak si mohli všichni slavnostně převzít klíčky z vizovického 
těsta a krásný, úplně nový, voňavý Slabikář. Hned si také svoji první knížku odemkli 
a všichni se těšili na druhý den, kdy se spolu pustí za velkým písmenkovým 
dobrodružstvím! 

Mgr. R. Koudelková

Ekocentrum Paleta v Oucmanicíc
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V programu „Rozumíme si?“ si žáci prohloubili a posílili vzájemné vztahy ve 
třídě při kooperativních hrách, které byly založené na principu dobrovolnosti 
a směřovaly k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství.

Mgr. Daniela Krátká

Návštěva z království Písmenkova v 1.A
Pondělí 8. prosince 2010 bylo pro děti z 1.A slavnostním dnem. Dopoledne se 

prvňáčci rozloučili s Živou abecedou a poděkovali jí za vše, co je naučila. Netrpělivě 
pak očekávali odpoledne, kdy si společně se svými rodiči zasoutěží o kouzelný 
klíček ke Slabikáři.

A o půl čtvrté se dočkali: na návštěvu k nim přišla Abeceda z království 
Písmenkova!

Přivítali ji pěknou básničkou a ona jim na oplátku darovala úkolníčky ukrývající 
pět klíčků ke Slabikáři. Začínající čtenáři plnili se svými maminkami a tatínky 
rozmanité písmenkové úkoly, kterými si museli Slabikář a klíček k němu vysloužit. 
Všem se to podařilo! A tak si mohli všichni slavnostně převzít klíčky z vizovického 
těsta a krásný, úplně nový, voňavý Slabikář. Hned si také svoji první knížku odemkli 
a všichni se těšili na druhý den, kdy se spolu pustí za velkým písmenkovým 
dobrodružstvím! 

Mgr. R. Koudelková

Ekocentrum Paleta v Oucmanicíc 6. třída ve vánoční Praze

Vánoční Praha
V pondělí 6. prosince 2010 se žáci šesté třídy zúčastnili exkurze do vánoční 

Prahy. Dopoledne jsme na Pražském hradě navštívili ojedinělou výstavu relikviáře 
svatého Maura. Vzácná památka se do hlavního města přestěhovala při příležitosti 
25. výročí od jejího objevení. Relikviář svatého Maura je významná památka 
pocházející z první třetiny 13. století. Jedná se o druhou nejcennější památku 
v České republice (po českých korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější 
románskou klenotnickou památku uloženou na českém území.

Po obědě jsme měli domluvenu exkurzi v České televizi. Během exkurze jsme se 
seznámili se zmenšeným modelem všech budov na Kavčích horách, s historií 
Československé a nyní České televize. Navštívili jsme dílny, kde se vyrábí kulisy 
a rekvizity a mnohé z nich jsme viděli zblízka při přípravě na další natáčení („Hřiště 
7“, „Zázraky přírody“). Prošli jsme okolo studií, ve kterých probíhá natáčení mnoha 
známých pořadů. S největším ohlasem se setkala možnost být při ostrém natáčení 
pořadu „Kouzelná školka“. 

Exkurzi v Praze jsme zakončili na Staroměstském náměstí na vánočních trzích. 
 

6. třída
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První vysvědčení
Uteklo to jako voda, ani jsme se nenadáli a máme za sebou pololetí. Je to už pět 

měsíců, kdy děti poprvé usedly do lavice a začalo naše velké školní dobrodružství…
Za tu dobu všichni udělali veliký pokrok, hodně se naučili a dozvěděli. Nastal den, 
kdy byli  za svou snahu odměněni prvním vysvědčením. Na tuto událost si děti 
pozvaly své rodiče, babičky i dědečky, kteří tak měli příležitost sledovat radost 
svých dětí tváří v tvář. Ty byly celé dopoledne jako na trní a s napětím očekávaly, jak 
asi bude vypadat. Budou na něm samé jedničky? Úsměvy rodičů i rozzářené oči dětí 
nakonec prozrazovaly své.  

Na stejné nadšení z krásného vysvědčení se budeme těšit zase na konci školního 
roku.

   tř. učitelky 1.A,B

Karneval na ledě
Už od Vánoc jsme se těšili na letošní bruslení, během února a března jsme se na 

kluziště vypravili celkem 4x. Druháci chodili bruslit už loni, ale pro některé 
prvňáčky to na ledě byla premiéra. Pro některé se stalo výkonem i samotné 
absolvování cesty na zimní halu Po nekonečném šněrování bruslí zjišťujeme, že 
jsme toho mnoho nezapomněli a že bruslení přece jenom zvládneme. Druháci už 
bruslí sami, a proto pomáhají některým prvňáčkům. Během pár týdnů nás nohy
v bruslích poslouchají stále více a na závěrečném karnevale v maskách už většina 

První vysvědčení 1.B
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První vysvědčení 1.B

dětí jezdí jako draci Za drobnou odměnu si děti zkusily slalom, sbírání 
vyznačovacích kloboučků z ledu nebo závod kolem kluziště. A jaké se představily 
masky? Letos se po ledě proháněli princezny i čarodějnice, čertice, upír, rytíř, 
mušketýr, voják, kovboj, kočka a myšák Mickey, housenka, Křemílek, králík, pirát 
nebo Spiderman.

 Za 1.B a 2.B M. Látrová a P. Minářová

Pyžamový den 
Čtenáři našich stránek už asi tuší, o čem bude řeč. Téměř pravidelně se na naší 

škole koná aprílový den v pyžamech, kdy všechno je tak trochu jinak a naruby 
a přitom si ještě užijeme legraci. Letos tento den vyšel přesně na pátek 1. dubna. 
Hned ráno se všichni žáci i paní učitelky převlékli do pyžam. Děti měly kromě toho 
ještě další nezbytné věci, jako župany, deky, chlupaté bačkory, oblíbené plyšáky. 
V lavicích i na koberci plnily děti rozličné úkoly – skládaly matematické puzzle, 
opravily popletené příklady, hledaly rozdíly na obrázcích a chyby v textu, řešily 
křížovky a ještě zbyl čas i na hry. Když se dostavila únava, šly se posilnit 
a odpočinout do svých pelíšků, kde si poslechly i několik pohádek. Den tak příjemně 
a rychle utekl, jako by ani nebyl ve škole. Pyžamový den se opravdu povedl a určitě 
nebyl poslední.

Za 1. - 3. třídy L. Pilná

První vysvědčení - Máme samé jedničky! I.A
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Vzdělávací zájezd do Vídně

Vídeň
V úterý 3. května 2011 jsme se zúčastnili studijního vzdělávacího zájezdu do 

Vídně. Po okružní jízdě Vídní jsme si prohlédli zámek Schönbrunn se zahradami 
a letohrádkem Gloriette. V zábavném parku Prátr jsme se svezli na obřím kole 
Riesenrad a nakonec jsme navštívili typickou vídeňskou kavárnu.

Na místě dnešní Vídně byla původně keltská vesnice Vindobona. V 10. stol se 
stala Vídeň sídlem německé dynastie Babenberků a od 13. stol. je pod nadvládou 
Habsburků. Koncem 18. století již byla hlavním císařským a kulturním centrem.

Sídlem rakouské moci byl po více než šest století Hofburg. Letním sídlem 
císařské rodiny se stal zámek Schönbrunnn. Zámek obklopují rozlehlé zahrady 
s fontánami a sochami.

Prátr byl původně císařský lovecký revír, který v r. 1766 zpřístupnil veřejnosti 
Josef II. V 19. století zde vznikl obrovský zábavný park s mnoha různými atrakcemi.

Mgr. I. Vyoralová

IQpark Liberec
Ve čtvrtek 5. května 2011 se žáci sedmého ročníku zúčastnili exkurze do iQparku 

v Liberci. Celý komplex IQparku je koncipován jako interaktivní zábavně naučné 
science centrum. Exponáty jsou v maximálně možné míře názorné a interaktivní 
– umožňují zapojení návštěvníka do jejich fungování, umožňují pochopení 
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demonstrovaného jevu včetně jeho příčin a důsledků. Na závěr jsme navštívili 
zrcadlový labyrint – největší evropské stacionární bludiště plné optických klamů.

Tato exkurze byla realizována díky Krajské hospodářské komoře Pardubického 
kraje, která od listopadu 2009 realizuje projekt „Volba povolání v Pardubickém 
kraji“. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem 
České republiky a umožňuje základním a středním školám navštívit výrobní firmy, 
a ukázat tak svým žákům reálné výrobní prostředí.

 Mgr. P. Resler, Mgr. O. Strnad 

Školní výlet druhých tříd
Od rána nás vítal krásný slunečný den jako stvořený pro výlet. Vydali jsme se 

směr Chrudim a Slatiňany do Lanového centra Podhůra. Kromě dětského lanového 
okruhu jsme využili také lezeckou stěnu, hřiště, lesní tělocvičnu a daleký výhled byl 
z rozhledny Bára. Na lanovém okruhu se druháci vystřídali ve třech skupinách. Po 
oblečení postrojů a helem jim instruktoři ukázali zacházení s karabinou a co je na 
trati čeká. Následujících osm překážek zvládli všichni překonat, ale největší úspěch 
mělo závěrečné svezení na lanové klouzačce. Během dopoledne jsme si doplňovali 
také přírodovědné znalosti. V lese jsme pozorovali mraveniště, u jezírka vážky,
a dokonce jsme si prohlédli i skokana hnědého, slepýše nebo sojku. Po obědě jsme se 
přesunuli do Chrudimi do Muzea loutek. Ve starobylém měšťanském domě jsme 

Sedmá třída v IQparku Liberec
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postupně překonávali vysoká úzká schodiště a v malých komůrkách jsme 
objevovali vystavené loutky a maňásky. Krásná byla tmavá místnost se zářivými 
barvami, rázem jsme se ocitli pod mořskou hladinou. V dalších sálech byly třeba 
loutky z celého světa, malá loutková divadélka, loutky maličké jen na prsty nebo 
naopak velké jako člověk. Na půdě jsme si mohli kreslit a psát na zdi a zanechat tak 
vzkaz jako návštěvníci před námi. Prohlídka končila malým divadelním sálem, kde 
jsme sami sobě byli loutkoherci i diváky.  Posledním naším cílem byl nedaleký 
Kočičí hrádek ukrytý v lese. Původně byl postavený pro šlechtické děti ze 
slatiňanského zámku, ale my jsme si v něm vyhráli také dobře. Zpáteční cesta uběhla 
stejně rychle jako celý den a nám nezbývá než se zase celý rok těšit na další výlet. 
Následující den jsme si o výletu povídali, psali i kreslili zážitky a ve skupinkách 
odpovídali na různé otázky. Ve 2.B si z výletu nejvíce pamatovala skupina Ondra, 
Honzík a Vojta, ve 2.A byla nejlepší dvojice Anetka s Eliškou.

Za 2.A + 2.B L. Pilná, M. Látrová

B. Kulturní akce

Všichni umíme kreslit…     
V pondělí 25. 10. 2010 jsme v naší škole přivítali ilustrátora dětských knih pana 

Adolfa Dudka. Za svou osmnáctiletou kariéru ilustrátora je autorem kreseb v časo-
pise Sluníčko a ilustroval 126 knih, které se dočkaly již 3 milionů výtisků. A nás 
překvapil nejnovější přednáškou, ve které přesvědčil, že každý umí kreslit. 

Pan Dudek není z těch, co by v klidu seděli za stolem a povídali o své práci. 
Naopak, předvedl nám skvělou akční show, do které zapojil žáky z celé třídy. Malíř 
zábavnou formou vysvětlil a předvedl sedmákům základní principy kreslení. 
Pomocí čtyř základních geometrických obrazců - kruhu, čtverce, trojúhelníku 
a obdélníku dokázal, že mohou všichni nakreslit cokoliv. Jen vědět, jak na to! Žáci 
nakonec zvládli přes jednoduché kresby (krajinu a město) i ty obtížnější (tvář 
i samotnou lidskou postavu). Učení děti nadchlo a vtáhlo do práce, výkresy se 
povedly všem na jedničku.

Pan ilustrátor se s námi rozloučil originálním autogramem, který nakreslil dětem 
na tvář. DĚKUJEME, PANE DUDKU, A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ.

BcA. I. Vraná

V hlavní roli vlk
Ve čtvrtek 30. září, poslední zářijový den, byl super. Nejenom, že se na nás už od 

rána usmívalo sluníčko, ale také jsme jeli na divadelní představení do našeho 
oblíbeného divadla do Šumperka. 

Tentokrát se na pohádku moc těšili nejenom páťáci, ale i naši nejmenší školáčci – 
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Tentokrát se na pohádku moc těšili nejenom páťáci, ale i naši nejmenší školáčci – 

prvňáčci. Cesta autobusem nám rychle utekla, i když „mrňata“ se už nemohla dočkat 
a během cesty se ptala starších zkušenějších kamarádů: „Kdy už tam budem? Jak 
dlouho ještě? Kolik kilometrů to je?“ Než jsme jim zodpověděli všechny otázky, už 
jsme byli u cíle naší cesty.              

Po krátkém občerstvení, které nám s sebou připravily naše hodné maminky, jsme 
konečně vešli do velikého divadla. Prvňáci valili kukadla. Tolik dětí, učitelek, 
schodů, světel... Hlavně, ať se nám neztratí naše paní učitelka. Uf! Konečně jsme 
v hledišti, pohodlně jsme se usadili na měkounká křesla. Ale kam se to řítí naši 
páťáci? Jsou to velké děti, a proto mohou sledovat představení z balkonu. Konečně 
i oni našli v bludišti divadla cestu na svoje místa a pohádka může začít. 

A jakou že nám paní učitelky tentokrát vybraly? Představení se jmenovalo 
V hlavní roli vlk – a vlk opravdu neslezl po celé představení z jeviště. Byla to vlastně 
pohádka O Červené karkulce, ale trochu jiná, než ji známe. Vystupovala v ní neje-
nom Karkulka, vlk, babička, ale i tři kůzlátka a jejich maminka koza a tři prasátka, 
která si z vlka dělala legraci. Moc jsme se nasmáli. Vlka jsme se vůbec nebáli, skoro 
jsme ho litovali, jak byl na konci celý uhoněný. Nejvíce se nám líbila prasátka 
a kůzlata a taky babička s plnovousem.

Už se těšíme na další představení v Šumperku a doufáme, že to bude ještě 
v letošním školním roce.

Za spokojené prvňáky a páťáky tř. učitelky

Vánoční koncert
Rok 2010 naše škola zakončila ve vánočním duchu vystoupením všech tříd na 

koncertě v kostele sv. Anny.
Den před vánočními prázdninami se sešel celý první stupeň na vánočním 

koncertě v kostele sv. Anny. Každá třída si připravila několik písní. Jako první začal 
Sboreček, který zazpíval Sněhuláka a Splašenou lyži. Poté nastoupily třídy od první 
po pátou. Zazněly zde koledy: Koleda, koleda Štěpáne, Štěstí zdraví, Dej Bůh štěstí, 
Rychle bratři, Den přeslavný, Pojďte, chlapci, k nám, Veselé Vánoce, Jak jsi krásné 
neviňátko, Půjdem spolu do Betléma, Byla cesta ušlapaná. Koncert zakončil opět 
Sboreček s písněmi Advent a Vánoční.

Koncert žáků druhého stupně zahájil Sboreček pod vedením pí uč. Tomkové. Po 
milém pozdravu z prvního stupně předvedli své pěvecké umění žáci šestých až 
devátých tříd. Velmi hezké bylo vystoupení šesťáků, kteří k pěknému zpěvu měli 
i výborný doprovod. Zpěv koled doprovázela hrou na housle Maruška Pavlasová, 
hrou na kytaru Věrka Smejkalová a na klávesy hrála Veronika Mičková. Claudia 
Richterová pak doprovázela hrou na klávesy třídy sedmou, osmou i devátou.

Moderování celé akce se ujala dvě děvčata z osmé třídy, a to Denisa Špinlerová 
a Tereza Králová. Obě svou roli zvládly dobře.

I když zpěvy žáků nebyly vždy zrovna dokonalé, atmosféru blížících se Vánoc 
koncert jistě navodil všem.

Mgr. D. Krátká, Mgr. P. Tomková             
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Divadlo v Šumperku
Ve středu 18. května se vydali šesťáci a sedmáci na divadelní představení 

s názvem Eskymo Welzl. Jméno v nich vzbuzovalo většinou úsměvné reakce 
a slyšeli jej poprvé. Proto i představení bylo protknuto rouškou tajemství.

Divadelníci ze Šumperka se nechali inspirovat osudy slavného rodáka ze 
Zábřehu na Moravě. Jan Welz byl cestovatelem, dobrodruhem, lovcem, zlato-
kopem, vynálezcem, náčelníkem Eskymáků a nejvyšším soudcem v Nové Sibiři. Je 
známý pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo také Arctic Bismarck.

Jeho dobrodružství na základě rozhovorů začal sepisovat Rudolf Těsnohlídek. 
Později dílo dotáhli do konce novináři Bedřich Golombek a Edvard Valenta. Kniha 
Třicet let na zlatém severu měla nesmírný úspěch i v zahraničí, dokonce vzniklo 
podezření, že žádný Eskymo Welzl neexistuje a autorem je ve skutečnosti Karel 
Čapek, který napsal k zahraničnímu vydání předmluvu. Welzlův život inspiroval 
Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka k vytvoření postavy Járy Cimrmana. 

Všichni jsme se dobře bavili a k autentičnosti přispěla i svérázná mluva a dialekt 
tohoto všestranného Moraváka.

Mgr. J. Stránská

C. Projektové vyučování

Okno do minulosti 
Čtvrtek 16. září žáci 7. a 8. třídy strávili v krajině Orlických hor. Zúčastnili se 

jednodenní dějepisné exkurze a projektového vyučování v archeologickém 
skanzenu Villa Nova Uhřínov.

V muzejní expozici žáci viděli předměty, které lidé používali před staletími, 
seznámili se s prací archeologa, vyzkoušeli si některé technologické postupy 
(tváření keramiky, mletí obilí a pečení placek, zpracování lnu a spřádání nití, 
rozdělávání ohně). Kluky zaujala střelba z luku, dívky pak středověká móda.

V areálu skanzenu si prohlédli polozemnici ze 13. století, hospodářské objekty, 
chlebovou pec, kovárnu s pecí na výrobu dehtu a hrnčířský okrsek s kera-
mickou pecí. Na pokusných políčkách a loukách se seznámili se středověkým 
zemědělstvím.

Cestou zpět žáci také navštívili Muzeum krajky ve Vamberku. Zde je evropsky 
ojedinělá expozice vývoje krajky od 18. století až po současnou uměleckou tvorbu.

Mgr. I. Vyoralová

Celoškolní projekt – 21. března 2011
V letošním školním roce jsme celoškolský projekt zaměřili na téma finanční 

gramotnosti. Žáci ze 4. – 9. tříd byli rozděleni do jednotlivých rodin, nejdříve se 
seznámili s historií a vývojem české státní měny. Dále se učili v modelové 
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seznámili s historií a vývojem české státní měny. Dále se učili v modelové 

domácnosti řešit konkrétní finanční situace, ve kterých se rozhoduje o nakládání 
s penězi. Řešili situace, které souvisejí s financemi a se kterými se v běžném životě 
setkáváme (nákupy, různé formy placení, půjčky, zařizování dovolené, nákup 
nového auta či bydlení, úspora nákladů na bydlení, hledání vhodných produktů ke 
spoření a investování). Učili se spolupracovat ve skupině, získávat informace 
z odborného textu a předávat je ostatním. Na závěr si získané poznatky ověřili 
v testu finanční gramotnosti. Žáci 1. – 3. tříd zpracovávali stejné téma ve 
zjednodušené formě.

Vlastní průběh:
Po rozlosování v kmenových třídách se žáci sešli ve skupinách, kde nejdříve 

proběhla celosvětová soutěž Matematický klokan. Následně se rozdělili do rodin 
a každý žák dostal svoji roli v rodině. A hned potom začaly pracovat menší 
skupiny/rodiny. V prvním bloku byla na programu historie české měny, citáty 
o financích a majetku a lidová přísloví o penězích. V druhé části se rodiny pokusily 
sestavit alespoň vyrovnaný rodinný rozpočet a seznámily se se základními 
finančnímy pojmy. V poslední části došlo k plánování dovolené, k nákupu auta, bytu 
nebo rodinného domu. Ve formě pexesa si žáci procvičili znalost používané měny 
v jednotlivých státech světa. Součástí projektu byl výstup, ve kterém žáci uplatnili 
svoje výtvarné nadání a zpracované úkoly.

V archeologickém skanzenu Villa Nova Uhřínov
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A jak některé rodiny hodnotily proběhlou akci formou SMS zprávy:

AHOJ MAME SE TU DOBRE
PROJEKT SE NAM LIBIL
LIBILO SE MI ZE JSEM SE SEZNAMIL S NOVYMI KAMARADY 
VE SKOLE
BYLO TO DOCELA DOBRE ALE TEZKE POTREBUJI POMOCI
BYLO TO ZAJIMAVE ALE NĚCO MOC TEZKE
DNES JSME MELI FINANCNI PROJEKT CELKEM USEL AHOJKY
DNESKA JSME MELI PROJEKTOVY DEN DOBŘE SE NAM 
PRACOVALO 

Projekt Dopravní výchova
Ve středu 22. září se ve 2.B uskutečnil celodenní projekt Dopravní výchova. 

Ráno to možná vypadalo jenom na hraní, ale během dopoledne se děti přesvědčily, 
že kreslením a hraním her se dá hodně naučit. Nejprve nám paní učitelka přečetla 
pohádku O staviteli Vítkovi, který stavěl město, ale na spoustu věcí zapomněl. 
Poradili jsme mu, co všechno je ve městě důležité, aby se nám v něm dobře bydlelo. 
Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a povídali si, v jakých situacích je 
můžeme potřebovat. Těžké bylo třeba i umět se představit do telefonu, popsat situaci 
a na nic důležitého nezapomenout. Bavilo nás povídání o dopravních prostředcích 

Žáci devátých tříd navštívili SOŠ a SOU Lanškroun



55

A jak některé rodiny hodnotily proběhlou akci formou SMS zprávy:

AHOJ MAME SE TU DOBRE
PROJEKT SE NAM LIBIL
LIBILO SE MI ZE JSEM SE SEZNAMIL S NOVYMI KAMARADY 
VE SKOLE
BYLO TO DOCELA DOBRE ALE TEZKE POTREBUJI POMOCI
BYLO TO ZAJIMAVE ALE NĚCO MOC TEZKE
DNES JSME MELI FINANCNI PROJEKT CELKEM USEL AHOJKY
DNESKA JSME MELI PROJEKTOVY DEN DOBŘE SE NAM 
PRACOVALO 

Projekt Dopravní výchova
Ve středu 22. září se ve 2.B uskutečnil celodenní projekt Dopravní výchova. 

Ráno to možná vypadalo jenom na hraní, ale během dopoledne se děti přesvědčily, 
že kreslením a hraním her se dá hodně naučit. Nejprve nám paní učitelka přečetla 
pohádku O staviteli Vítkovi, který stavěl město, ale na spoustu věcí zapomněl. 
Poradili jsme mu, co všechno je ve městě důležité, aby se nám v něm dobře bydlelo. 
Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a povídali si, v jakých situacích je 
můžeme potřebovat. Těžké bylo třeba i umět se představit do telefonu, popsat situaci 
a na nic důležitého nezapomenout. Bavilo nás povídání o dopravních prostředcích 

Žáci devátých tříd navštívili SOŠ a SOU Lanškroun

a cestování. Další hodinu byly našimi kamarády hlavně dopravní značky a sema-
fory, pomohly nám pracovní listy a obrázky. Ve trojicích jsme si vyzkoušeli, jaké je 
to být na chvilku semaforem a muset řídit dopravu. Dopravní značky nám také 
o sobě dávaly hádanky a my jsme museli poznat, o kterou značku jde. Skládanka 
z dopravních značek nás rozdělila do čtyř skupin a mohli jsme se těšit na další 
hodinu, která nás bavila asi nejvíce. Zahráli jsme si totiž na stavitele Vítka a z pa-
pírových krabic stavěli vlastní město, budovy, náměstí i silnice. Jeden mluvčí pak 
město představil ostatním. Poslední hodinu jsme ve skupinách vytvářeli plakáty, 
použili jsme různé materiály z dnešního dne a povídali si, jak se nám projektový den 
líbil.

za 2. B M. Látrová a H. Krátká

Volba povolání žáků devátých tříd – SOŠ a SOU Lanškroun
V rámci projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“, který realizuje Krajská 

hospodářská komora Pardubického kraje, žáci devátých tříd navštívili SOŠ a SOU 
Lanškroun. 

Žáci se seznámili s nabídkou vzdělávání nejen v technických oborech 
– slaboproudá elektrotechnika mechanik elektronik, nástrojař, ale i v oborech 
odborných estetických služeb – kosmetička, kadeřník-kadeřnice, knihař. U oboru 
kosmetička a kadeřnice měli žáci možnost vyzkoušet šikovnost a um studentek při 
úpravě svých nehtů a vlasů.

Mgr. P. Resler
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15. Spolupráce s Polskem

Žijeme ve společné Evropě
Vážení čtenáři, právě jste si přečetli název našeho druhého česko-polského 

grantu, který jsme podali v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko pro období 2007 – 2013, a získali jsme  téměř 35 tisíc euro. 
Podobnou částku obdržela také naše partnerská škola v Dzierzoniowie. Už ze 
samotného nadpisu je zřejmé, že navazujeme na předcházející grant s názvem Blíž 
k sobě ve společné Evropě, který jsme úspěšně realizovali. Nejen pro děti, ale i pro 
pedagogické sbory obou škol jsme společně připravili celou řadu akcí, které se 
budou konat během následujících 18 měsíců.

„Zima v Čechách“ patří určitě k nejkouzelnějším ročním obdobím, ale zároveň 
to je i název naší první společné akce, která byla spolufinancována ze zdrojů ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Co si pod tímto pojmenováním můžete 
představit? Dvacet českých a stejný počet polských dětí, které strávily jeden 
únorový týden na Hedči v hotelu Poutní dům. A určitě se nenudily! Naučily se 

 

Beseda s polským panem místostarostou R. Szydlowskim a s naší paní starostkou 
Mgr. S. Švarcovou
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Beseda s polským panem místostarostou R. Szydlowskim a s naší paní starostkou 
Mgr. S. Švarcovou

lyžovat, navštívily Vojenské muzeum a pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, prohlédly 
si klášter na Hedči. Tradičně ve středu přivítaly vzácnou návštěvu, na pozvání přijeli 
zástupci partnerských měst. Večer české děti besedovaly s polským panem 
místostarostou R. Szydlowskim a polské debatovaly s naší paní starostkou Mgr. S. 
Švarcovou, obě skupiny se snažily získat co nejvíce informací o městech. Nové 
poznatky pak zpracovaly a vytvořily velké plakáty, které použily při prezentacích. 
A výčet dalších aktivit by mohl pokračovat… Co se nepodařilo? Bohužel karneval 
na lyžích se nekonal, protože v pátek pršelo a pršelo.

Společné akce v rámci realizovaného projektu podporují v dětech vzájemnou 
toleranci, kamarádství, sportovního ducha a získávání nových jazykových 
vědomostí, ale zároveň také umožňují podívat se za hranice své země, byť jen 
k „sousedům“. 

Školní kolo pěvecké soutěže
V úterý 22. února se konala v naší tělocvičně pěvecká soutěž pro žáky z 1. až 6. 

třídy, takže celého klání se zúčastnilo přibližně 190 dětí. Podle daných pravidel se 
soutěžilo ve dvou kategoriích 1. - 3. a 4. - 6. třída, vždy se dvěma písničkami. 
V letošní porotě, která opravdu neměla lehký úkol, zasedla pí J. Knápková, pí M. 
Kočová a pí L. Dolečková. Atmosféra byla napjatá hned od začátku, třídy se rychle 
střídaly a předváděly výsledky svého několikatýdenního zkoušení a nacvičování. 
Nešlo jenom o zpěv, ale porotu museli soutěžící oslnit kostýmy, rekvizitami, hrou na 

Školní kolo pěvecké soutěže
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hudební nástroje, tanečkem nebo scénkou. A koho nakonec porota po dlouhém 
rozmýšlení vybrala? V mladší kategorii třetí třídu a ve starší šestou. Gratulujeme 
vítězům, ty odjeli 16. března na soutěž do Dzierzoniowa.

Zpíváme pro zdraví,
tak znělo heslo letošního ročníku pěvecké soutěže v polském Dzierzoniowě. 

Nastala středa 16. března, den očekávaný zejména žáky 3. a 6. třídy, vítězi školního 
kola. Teď už jen nezaspat, naložit kulisy, hudební nástroje a můžeme vyrazit na 
dlouhou cestu za našimi přáteli. Na soutěž děti doprovodil p. řed. Strnad, p. uč. 
Resler, pí uč. Štorková a pí vych. Zedníčková.

Po příjezdu do Dzierzoniowa jsme hned vyrazili do kina, kde proběhla pěvecká 
část akce. V úvodu jsme zhlédli moc pěknou prezentaci z poslední společné česko-
polské akce na Hedeči – Zima v Čechách. Následovalo vystoupení devíti tříd v první 
kategorii a osmi tříd, v kategorii druhé. Neustále jsme se měli na co dívat a veselé 
melodie písniček navodily dobrou náladu. Polská píseň ,,Jarní polévka“ zazněla 
dvakrát a nakonec zvítězila v první kategorii. Ve druhé kategorii sklidila největší 
potlesk píseň o kole. Polští páťáci ji dokonce zpívali dvojhlasně a doprovodný tanec 
taky neměl chybičku. Naše dvě třídy byly vyhodnoceny speciální cenou, do 
Lanškrouna jsme si přivezli dva DVD přehrávače. 

Dalším bodem programu bylo dětmi tolik očekávané nakupování drobných 
dárků na náměstí. Polští kamarádi nám pomohli, rozdělili jsme se do skupinek a hurá 
za dobrodružstvím! Po tom všem už nám vyhládlo a výborná polévka a řízek přišly 
vhod.

V tělocvičně školy už na nás čekali s bohatým programem. Děti se rozdělily do 
družstev a střídaly se při sportovních soutěžích, plnění různých úkolů, vyrábění 
kytiček a košíčků z papíru. Vedení obou partnerských škol se sešlo s učiteli a spo-
lečně se domluvili na dalších připravovaných akcích v rámci projektu Žijeme ve 
společné Evropě.

Nadešel čas rozloučení s kamarády a odjezd domů do Lanškrouna. Všichni 
hodnotili pěveckou soutěž na jedničku a těší se na další připravované akce.

Pohádková Noc s Andersenem
Další kouzelná noc a Andersenem je za námi. Uskutečnila se 1. dubna, v před-

večer narozenin známého dánského pohádkáře, na naší škole již popáté. Prožili ji 
společně se svými učiteli prvňáčci, čtvrťáci a někteří šesťáci, aby zjistili, co vlastně 
dělají knížky v noci. Jednou za rok totiž mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko 
a cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s dětmi prožít pohádkové dobro-
družství.

V podvečer předal pan ředitel dětem klíč od školy a ta byla až do druhého dne jen 
jejich. „Skutečný“ pan Andersen, pohádkovníky, zajímavé úkoly, strašidelná stezka 
odvahy s pohádkovými bytostmi  a noční čtení – taková byla letošní andersenovská 
pohádková noc.
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Novinkou  se stalo internetové spojení s našimi přáteli v polské škole a společné 
plnění úkolů. A tak se četly texty v polštině na naší straně a v češtině na straně polské, 
kreslily ilustrace Krtečka a Bolka a Lolka. No prostě paráda!

Druhý den ráno se dokončily poslední úkoly. Na konec si všichni odnesli 
pohádkové diplomy a drobný upomínkový předmět. A pak už dlouhé sdělování 
dojmů doma. Děkujeme, pane Andersene!

Mgr. J. Stránská 

Květen, měsíc projektu „Žijeme ve společné Evropě“
V rámci česko-polského projektu „Žijeme ve společné Evropě“, který je spolu-

financován ze zdrojů ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, jsme v uply-
nulém měsíci zrealizovali dvě akce.  

V polovině května se zúčastnilo dvacet dětí ze 4. třídy a tři pedagogové ze ZŠ 
Dobrovského společného turistického pobytu s polskými dětmi z naší partnerské 
školy. Týdenní setkání tentokrát proběhlo v krásné přírodě západní strany masivu 
Kralického Sněžníku v Miedzygorze.

Co bylo programem našeho pobytu? 
Především turistika. Nejdříve jsme si prohlédli samotné lázeňské městečko s ne-

typickou alpskou architekturou a dvěma kostelíky, netušili jsme, že se zde na-
chází asi 20 metrový vodopád na říčce Wilczka. Navštívili jsme Medvědí jeskyni 
v Kletně, prý jednu z pěti nejkrásnějších jeskyní v Polsku. Výlet do Ogrodu Bajek 
byl pro nás plný očekávání, nedokázali jsme si představit něco konkrétnějšího… Na 
konec jsme zjistili, že na ploše asi ¼ ha jsou rozmístěny pohádkové postavičky, 
klasické, ale i moderní, vyřezané ze dřeva, nechybí malé hrady, větrné mlýnky, 
domky. Dětem se nejvíce líbili Šmoulové, Shrek s Fionou, náš Krteček. Doputovali 
jsme také ke kostelu Panny Marie Sněžné, který se nachází pod vrcholem Góry 
Igliczne. Historie tohoto místa sahá až do roku 1750, kdy selský synek přinesl ze své 
pouti z rakouského Štýrska vyřezanou kopii sošky Panny Marie. Místní zde 
vybudovali dřevěnou kapli, jež byla později přestavěna na barokní kostelík. 
Součástí turistického pobytu se stala i výuka chůze s holemi nordik Walking, naučili 
jsme se správně nastavit výšku holí, navléci je na ruce a pak už zbývalo jen nacvičit 
chůzi. Sladit souhru rukou a nohou bylo pro někoho dosti obtížné. Čím více jsme se 
snažili a mysleli na to, tím nám to šlo hůře. V pátek jsme s trekovými holemi vyrazili 
k přehradě z roku 1907, dále jsme pokračovali proti proudy řeky soutěskou až 
k vodopádu. 

Novinkou pobytu se staly česko-polské jazykové desetiminutovky, které měly 
dětem usnadnit vzájemnou komunikaci. Díky panu tlumočníkovi se Češi naučili 
velké množství polských slovíček z různých oblastí a naopak. Největší přínos? 
Nikdo z našich žáků se nebál promluvit v polštině. Všichni zvládli základní 
komunikační fráze, pokud ne aktivně, aspoň jim rozuměli v běžné řeči. Jazykové 
bariéry v podstatě neexistovaly, stačilo se jen pozorně zaposlouchat do blízké 
slovanské řeči.



60

Program pobytu byl dále doplněn o výuku zásad první pomoci, takže všechny 
děti si vyzkoušely masáž srdce a umělé dýchání. Dozvěděly se, jak se zachovat při 
zásahu elektrickým proudem, jak zachránit kamaráda, který se topí, a jak správně 
ošetřit zlomeniny, omrzliny a popáleniny.

Ani zábavu nemůžeme vynechat. Děti absolvovaly seznamovací hry, soutěž ve 
zpěvu, staly se aktéry módní přehlídky, naučily se párový „belgický tanec“, 
nesmíme zapomenout na oblíbenou diskotéku a výčet aktivit by mohl pokračovat.
A co napsat na závěr? Kousek za našimi hranicemi se nachází turisticky atraktivní, 
ale zatím tak trochu opomíjené místo, které všem návštěvníkům nabízí množství 
historických památek, ale také přírodních zajímavostí. 

Druhou realizovanou akcí v tomto měsíci se stala pedagogická konference, 
kterou jsme uspořádali na naší škole. V sobotu 28. května jsme přivítali více než 
dvacet polských kolegů s paní ředitelkou R. Walendowskou. Další česko-polskou 
aktivitu z projektu „Žijeme ve společné Evropě“slavnostně zahájil ředitel školy 
Mgr. O. Strnad. Dopolední program byl věnován dvěma tématům, a to České 
republice a našemu školství. Zahájila Mgr. J. Stránská prezentací o Česku, uvedla 
základní údaje o republice a její historii, dále se zabývala mocí výkonnou a záko-
nodárnou, přiblížila posluchačům náš volební systém, jenž je odlišný od polského. 
Mgr. P. Minářová seznámila přítomné s historií českého školství, osobností J. A. 
Komenského a jeho pedagogickými zásadami, dále se vzdělávacím systémem 
v České republice. Obě témata zaujala a připravila prostor pro následnou diskusi.

Turistika v Miedzygorze
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Ve 13 hodin jsme všichni odjeli do nedaleké Litomyšle, kde následovala 
společná prohlídka města a jeho historických památek, zakončená návštěvou 
zámku. Bohužel deštivé počasí nám nedovolilo posezení v romantických 
Klášterních zahradách, nebo v některé kavárně na náměstí. Naše česko-polské 
setkání jsme ukončili v reprezentativních prostorách hotelu Modrá hvězda. 

Mgr. D. Krátká

Skypujeme s našimi polskými kamarády
V naší škole máme v několika učebnách interaktivní tabule. Tuto novou 

pomůcku využíváme velice rádi v různých vyučovacích hodinách, ale vůbec jsme 
nečekali, že díky tomuto „výkřiku“ moderní techniky budeme lépe komunikovat 
s našimi kamarády s družební polské školy v Dzierzoniowie. S polskými dětmi jsme 
se již setkali při mnoha společných akcích, například jsme společně „nocovali“ 
s Andersenem, jezdili na kolech v Polsku, lyžovali v Čechách, zpívali naše i polské 
písničky. 

A teď, i když nejsme na stejném místě, se díky internetu, PC s příslušným 
vybavením a interaktivní tabuli slyšíme i vidíme. Akce probíhá v rámci druhého 
česko-polského grantu „Žijeme ve společné Evropě“ a zúčastnily se jí obě páté třídy 
se svými třídními učitelkami a panem ředitelem Oldřichem Strnadem. Společně 
s polskými kamarády jsme diskutovali o Evropské unii a jejím podílu na našich 
společních akcích. Zhodnotili jsme úspěšnou akci Zima v Čechách a vzpomínali na 
naše zážitky na lyžích. Vyprávěli jsme si o oslavě Velikonoc u nás a v Polsku. Při 
posledním spojení jsme se vzájemně podělili o své plány na tolik očekávané velké 
prázdniny.

Bylo moc příjemné vidět a slyšet zase své známé, s kterými jsme prožili mnoho 
krásných chvil. Navíc jsme si zase obohatili svou slovní zásobu polských výrazů 
(víme už, jak se polsky řeknou prázdniny) a také jsme zjistili, že není jednoduché 
mluvit na mikrofon tak, aby nám posluchač, který neovládá důkladně naši řeč, 
porozuměl. Už teď se těšíme na začátek školního roku, kdy máme domluvené další 
telefonické spojení.            

Páťáci                                                                       
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16. Sportovní akce a sportovní vyžití 

žáků

 7. třída na LVVZ v Janoušově
Lyžařského kurzu v Janoušově, který se konal ve dnech 24. – 29. ledna 2011, se 

účastnilo šestnáct žáků pod vedením lyžařských odstavci instruktorů Vladimíra 
Cacka a Dany Zedníčkové. Paní vychovatelka zajišťovala zdravotnické záležitosti 
a ošetřovala drobná poranění.

Sněhové podmínky byly na výborné úrovní. Všichni žáci se naučili lyžovat na 
sjezdových lyžích a Petr Tuček i na snowboardu.

Cyklistický kurz Pastviny 2011
Cyklistického kurzu na Pastvinách ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2011 se zúčastnilo 23 

žáků rozdělených do tří družstev dle výkonnosti. 

Vedoucí družstev: Mgr. V. Cacek, Mgr. O. Strnad a Mgr. Daniela Krátká 
Ubytovaní: pension „LESANKA“. Kurz probíhal v oblasti ORLICKÝCH HOR 

v malebném prostředí přehrady na řece Divoké Orlici.

 

7. třída na LVVZ v Janoušově
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7. třída na LVVZ v Janoušově

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

        tovaném 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
- střelba za vzduchovky

Pro zpestření programu proběhla exkurze na vodní elektrárně Pastviny. Během 
kurzu měli žáci možnost seznámit se s jízdou na lodích  (kánoe, kajak) také si ji hned 
vyzkoušet na vlastní kůži jako průpravu pro kurz vodní turistiky, který se koná 
v 9. ročníku.

Mgr. Vladimír Cacek

Vodácký kurz na Sázavě
1. den  úterý 14. 6. 2011: Odjezd vlakem z Lanškrouna.Příjezd do Zruče nad 

Sázavou, ubytování v chatovém kempu, prohlídka zámku Zruč.
2. den středa 15. 6. 2011: Přejezd vlakem do Chřenovice-Podhradí, převzetí raftů 

a plavba na raftech zpět do Zruče.

    Vodácký kurz na Sázavě
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3. den čtvrtek 16. 6. 2011: Odjezd na raftech ze Zruče nad Sázavou do Kácova. 
Vrácení raftů. Vzhledem k tomu, že byla stávka železničářů, tak jsme šli zpět pěšky 
po silnici (1,45 h.)

4. den 17. 6. 2011: Odjezd vlakem zpět do Lanškrouna.  

Na kurzu si žáci vyzkoušeli jízdu na raftu a kajaku.
Stav vody v řece byl 50 cm, což je nejnižší hranice optimálního stavu. 
Počasí v průběhu celého kurzu bylo velice příznivé. 

Mgr. Vladimír Cacek

ZŠ Dobrovského opět na stupních vítězů
Ve čtvrtek 30. září 2010 se v Letohradě konalo okresní kolo v přespolním běhu. 

Po dvouleté pauze se družstvu mladších dívek ze ZŠ Dobrovského opět podařilo 
probojovat na stupně vítězů. Po bojovném výkonu ve velmi chladném podzimním 
počasí obsadila děvčata naší školy pěkné druhé místo. V úspěšném družstvu nás 
reprezentovala Rykalová Lenka, Marešová Šárka, Cacková Treza, Jelínková Eliška, 
Hejlová Kateřina a Urbanová Marie. Soutěže se zúčastnilo i družstvo starších dívek, 
které obsadilo páté místo ve složení Kartariková Nela, Krátká Hana, Richterová 
Claudia a Krsková Tereza. Na pátém místě také skončilo i družstvo mladších 
chlapců, a to Vu Antonín, Marek Dominik, Moravec Oldřich, Škop Martin a Knápek 
Martin.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.

Mgr. Vladimír Cacek

Běh do lanškrounské sjezdovky – 13. 10. 2010
Již tradičně se naše škola každoročně účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát se 

vydalo v mrazivém, ale slunečném počasí na trať tohoto náročného závodu 19 žáků 
z šestých až devátých tříd. Na stupních vítězů nakonec stanulo sedm žáků. Dále jsou 
uvedena jména a umístění těch nejlepších:

kategorie 5.- 6. třída
Šárka Marešová – 3. místo

kategorie 7.- 8. třída
Denisa Špinlerová – 2. místo
Kateřina Marková – 3. místo
Antonín Vu – 3. místo

kategorie 9. tř – 1. roč. SŠ
Zuzana Macháčková – 1. místo
Hana Krátká – 2. místo
Veronika Adamová – 3. Místo
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3. den čtvrtek 16. 6. 2011: Odjezd na raftech ze Zruče nad Sázavou do Kácova. 
Vrácení raftů. Vzhledem k tomu, že byla stávka železničářů, tak jsme šli zpět pěšky 
po silnici (1,45 h.)

4. den 17. 6. 2011: Odjezd vlakem zpět do Lanškrouna.  

Na kurzu si žáci vyzkoušeli jízdu na raftu a kajaku.
Stav vody v řece byl 50 cm, což je nejnižší hranice optimálního stavu. 
Počasí v průběhu celého kurzu bylo velice příznivé. 

Mgr. Vladimír Cacek

ZŠ Dobrovského opět na stupních vítězů
Ve čtvrtek 30. září 2010 se v Letohradě konalo okresní kolo v přespolním běhu. 

Po dvouleté pauze se družstvu mladších dívek ze ZŠ Dobrovského opět podařilo 
probojovat na stupně vítězů. Po bojovném výkonu ve velmi chladném podzimním 
počasí obsadila děvčata naší školy pěkné druhé místo. V úspěšném družstvu nás 
reprezentovala Rykalová Lenka, Marešová Šárka, Cacková Treza, Jelínková Eliška, 
Hejlová Kateřina a Urbanová Marie. Soutěže se zúčastnilo i družstvo starších dívek, 
které obsadilo páté místo ve složení Kartariková Nela, Krátká Hana, Richterová 
Claudia a Krsková Tereza. Na pátém místě také skončilo i družstvo mladších 
chlapců, a to Vu Antonín, Marek Dominik, Moravec Oldřich, Škop Martin a Knápek 
Martin.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.

Mgr. Vladimír Cacek

Běh do lanškrounské sjezdovky – 13. 10. 2010
Již tradičně se naše škola každoročně účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát se 

vydalo v mrazivém, ale slunečném počasí na trať tohoto náročného závodu 19 žáků 
z šestých až devátých tříd. Na stupních vítězů nakonec stanulo sedm žáků. Dále jsou 
uvedena jména a umístění těch nejlepších:

kategorie 5.- 6. třída
Šárka Marešová – 3. místo

kategorie 7.- 8. třída
Denisa Špinlerová – 2. místo
Kateřina Marková – 3. místo
Antonín Vu – 3. místo

kategorie 9. tř – 1. roč. SŠ
Zuzana Macháčková – 1. místo
Hana Krátká – 2. místo
Veronika Adamová – 3. Místo

Kategorie 1. – 2. třída dívky 1.místo   Dostálová  Viktorie (2.A)
3.místo    Kanálková Vendula (2.B)

Kategorie 3. – 4.třída dívky 1.místo   Benešová Natálie (4.tř.)
3.místo    Zajíčková Adéla (4.tř.)

Kategorie 5.- 6.třída chlapci 3.místo   Kubín Lukáš (5.A)

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

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. Daniela Krátká 

Dva přebornické tituly ve stolním tenise
Ve čtvrtek 21. října 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, jedno v kategorii starších žáků.

Starší žáky dělil od medailové pozice zisk jediného bodu, kdy v utkání o postup 
mezi tři nejlepší družstva prohráli se základní školou z Vysokého Mýta nejtěsnějším 
poměrem 4 : 3.

Mnohem úspěšnější byla obě družstva mladších žáků a žákyň, která ve svých 
kategoriích nenašla přemožitele a získala pro naši školu titul přeborník okresu Ústí 
nad Orlicí. Děvčata zvítězila bez větších problémů, když ztratila pouze jediný set ve 
čtyřhře, kterou vyhrála 3:1 a celkově porazila 5 : 0 družstvo ze základní školy 
z Vysokého Mýta. Stejným poměrem a bez ztráty jediného setu vyhrála i nad 
děvčaty ze ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí.

Družstvo mladších chlapců složené z jednoho stolního tenisty, jednoho 
hokejisty a jednoho fotbalisty mělo cestu za titulem mnohem těžší. Porazili ZŠ 
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Komenského Ústí nad Orlicí 4 : 1, ZŠ Ústecká Česká Třebová 4 : 1, ZŠ Bratří Čapků 
4 : 2 a nejtěžší boj svedli se ZŠ Vysoké Mýto Javorník, které porazili 4 : 3 a zároveň 
jim tak oplatili porážku z loňského roku.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.

Složení družstev:
St. žáci (8. – 9. roč.): Nečas Lukáš, Mareš Jiří a Langr Lukáš
Ml. žáci: (6. – 7. roč.): Moravec Oldřich, Marek Dominik a Knápek Martin
Žákyně: Cacková Tereza a Urbanová Marie

Mgr. Vladimír Cacek

Okrskové kolo ve florbale - žákyně 6.–7. roč.  
Ve čtvrtek 18. 11. 2010 se konalo v Jablonném nad Orlicí okrskové kolo ve 

florbale dívek 6.-7. ročník.
Naše děvčata na tomto turnaji obsadila pěkné 3. místo, když remizovala 1:1 

s družstvem dívek ze ZŠ z České Třebové a Výprachtic. Skórem 4:1 porazila 
děvčata z Letohradu a podlehla pouze družstvu dívek z pořádající školy 
nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ
 V pátek 19. 11. 2010 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve 

florbalu žáků 6.-7. tříd ZŠ.Naši chlapci na tomto turnaji nenašli přemožitele, když 
s přehledem zvítězili nad družstvem z Horní Čermné 6 : 1, ZŠ Jiráskova 10 : 3 a ZŠ 

Ml. žáci: Moravec Oldřich, Marek Dominik a Knápek Martin, 
Žákyně: Cacková Tereza a Urbanová Marie
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Komenského Ústí nad Orlicí 4 : 1, ZŠ Ústecká Česká Třebová 4 : 1, ZŠ Bratří Čapků 
4 : 2 a nejtěžší boj svedli se ZŠ Vysoké Mýto Javorník, které porazili 4 : 3 a zároveň 
jim tak oplatili porážku z loňského roku.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů.

Složení družstev:
St. žáci (8. – 9. roč.): Nečas Lukáš, Mareš Jiří a Langr Lukáš
Ml. žáci: (6. – 7. roč.): Moravec Oldřich, Marek Dominik a Knápek Martin
Žákyně: Cacková Tereza a Urbanová Marie

Mgr. Vladimír Cacek

Okrskové kolo ve florbale - žákyně 6.–7. roč.  
Ve čtvrtek 18. 11. 2010 se konalo v Jablonném nad Orlicí okrskové kolo ve 

florbale dívek 6.-7. ročník.
Naše děvčata na tomto turnaji obsadila pěkné 3. místo, když remizovala 1:1 

s družstvem dívek ze ZŠ z České Třebové a Výprachtic. Skórem 4:1 porazila 
děvčata z Letohradu a podlehla pouze družstvu dívek z pořádající školy 
nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ
 V pátek 19. 11. 2010 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve 

florbalu žáků 6.-7. tříd ZŠ.Naši chlapci na tomto turnaji nenašli přemožitele, když 
s přehledem zvítězili nad družstvem z Horní Čermné 6 : 1, ZŠ Jiráskova 10 : 3 a ZŠ 

Ml. žáci: Moravec Oldřich, Marek Dominik a Knápek Martin, 
Žákyně: Cacková Tereza a Urbanová Marie Družstvo na okrskovém florbalu

Smetanova 7 : 4. Těmito výsledky vyhráli okrsek a postoupili do okresního kola, 
které se koná již tradičně v Brandýse nad Orlicí.

Sestava našeho družstva: 
Dvořák Denis, Marek Dominik, Knápek Martin, Knoll Martin, Vondra 

Martin, Vu Antonín, Škop Martin, Filipi David a Andrle Jan

  
Okrskové kolo v sálové kopané 6. – 7. ročník
V úterý 23. 11. 2010 se v České Třebové konalo okrskové kolo v sálové kopané 

kategorie 6. - 7. ročník. Turnaje se zúčastnilo šest družstev z Lanškrouna a z České 
Třebové. Týmy byly rozlosovány do dvou tříčlenných skupin. V naší skupině bylo 
ještě jedno družstvo z Lanškrouna, a to ZŠ Smetanova a ZŠ Habrmanova z České 
Třebové. Hned v prvním utkání turnaje porazili naši chlapci družstvo ZŠ Smetanova 
s přehledem 5 : 0, mnohem těžším soupeřem bylo družstvo ZŠ Habrmanova, které 
také porazili 3 : 1 a do semifinále postoupili z prvního místa. V semifinále nastoupili 
proti druhému ze druhé skupiny. Zde se nám už tolik nedařilo. Přes veškerou snahu 
se nepodařilo vstřelit jedinou branku a naopak minutu před koncem jsme jeden gól 
dostali. V boji o třetí místo jsme opět s přehledem zvítězili nad družstvem 
z pořádající školy ZŠ Nádražní 4 : 0 a obsadili tak konečné 3. místo

Orion Florbal Cup 2010/2011
Soutežní kolo: krajské 
Kategorie: III., chlapci 
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Kraj: Pardubický 
Poradatel: ZŠ J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí 
Datum konání: 4. ledna 2011 
Výsledková listina: 

Pořadí :
1. ZŠ CHRUDIM, U STADIONU CHRUDIM 
2. ZŠ PARDUBICE, OHRAZENICE PARDUBICE 
3. ZŠ LITOMYŠL, U ŠKOLEK LITOMYŠL  
4. ZŠ LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 

Sestava družstva ZŠ Dobrovského Lanškroun: 
Dvořák Denis, Marek Dominik, Knápek Martin, Knoll Martin, Vondra Martin, 

Vu Antonín, Škop Martin, Filipi David a Andrle Jan
Mgr. Vladimír Cacek

Preventan Cup
Dne 28. dubna v 7. 15 hodin nevedly naše kroky ke škole, ale zamířili jsme na 

autobusové nádraží v Lanškrouně. Jeli jsme totiž do Ústí nad Orlicí, kde se konal 
okresní turnaj Preventan CUPU, celostátní soutěže ve vybíjené základních škol. 

Kolem osmé hodiny jsme dorazili do okresního města. Cestou na sportovní 

Okrskové kolo v sálové kopané 
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Kraj: Pardubický 
Poradatel: ZŠ J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí 
Datum konání: 4. ledna 2011 
Výsledková listina: 

Pořadí :
1. ZŠ CHRUDIM, U STADIONU CHRUDIM 
2. ZŠ PARDUBICE, OHRAZENICE PARDUBICE 
3. ZŠ LITOMYŠL, U ŠKOLEK LITOMYŠL  
4. ZŠ LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 

Sestava družstva ZŠ Dobrovského Lanškroun: 
Dvořák Denis, Marek Dominik, Knápek Martin, Knoll Martin, Vondra Martin, 

Vu Antonín, Škop Martin, Filipi David a Andrle Jan
Mgr. Vladimír Cacek

Preventan Cup
Dne 28. dubna v 7. 15 hodin nevedly naše kroky ke škole, ale zamířili jsme na 

autobusové nádraží v Lanškrouně. Jeli jsme totiž do Ústí nad Orlicí, kde se konal 
okresní turnaj Preventan CUPU, celostátní soutěže ve vybíjené základních škol. 

Kolem osmé hodiny jsme dorazili do okresního města. Cestou na sportovní 

Okrskové kolo v sálové kopané 

areál, na místo turnaje, jsme spřádali plány, kam postoupíme, až všechny v Ústí 
porazíme. V devět hodin byl slavnostní nástup všech družstev obou kategorií. 
Přivítala nás paní ředitelka soutěže Jana Kaplová a vysvětlila nám, kde se budou 
zápasy odehrávat a připomněla nejdůležitější pravidla.

V naší kategorii soupeřilo celkem šest družstev – ZŠ Ústí nad Orlicí, ZŠ Česká 
Třebová, ZŠ Žamberk, ZŠ Choceň, ZŠ Dobrouč a ZŠ Lanškroun Dobrovského. Než 
jsme se rozkoukali, už jsme nastupovali k prvnímu zápasu. Soupeřem byla ZŠ 
Choceň. Ani jsme se nenadáli a … Prohráli jsme. Nevycházeli jsme z údivu. Jak se 
nám to mohlo stát? Nám, takovým borcům? Dali jsme hlavy dohromady, zamysleli 
jsme se, více se soustředili na hru a začalo se dařit. Žádnému dalšímu soupeři jsme 
již nic nedali zadarmo. Bojovali jsme jak lvi. A jak to nakonec všechno dopadlo?

Na slavnostním vyhlášení výsledků nám blahopřáli k třetímu místu. První bylo 
družstvo z Chocně a na druhém místě Česká Třebová. Dostali jsme diplom, míč, 
magnetky s medvědem a logem Preventan CUPU a čokoládu. Domů jsme se vraceli 
spokojeni. Sice už nikam nepostupujeme (jak jsme si původně plánovali), ale jsme 
třetí nejlepší v okrese.

Za šikovné páťáky M. Málková

McDonald´s CUP     
Dne 5. 5. 2011 pořádala naše škola okrskové kolo McDonald´s – CUPU 

kategorie B (4. a 5. třídy). Jedná se o známou celostátní soutěž v kopané pro děvčata 
i kluky. Naše okrskové kole se konalo na místním fotbalovém stadiónu. Do soutěže 
se přihlásila tři družstva – družstvo ZŠ Česká Třebová, ZŠ Lanškroun Jiráskova a ZŠ 
Lanškroun Dobrovského.

Naše družstvo mělo ve svých řadách fotbalisty, ale i ty, pro které je fotbal pouze 
zábava pro ukrácení dlouhé chvíle. Ostatní dvě družstva byla složena pouze z hráčů, 
kteří fotbal hrají závodně. Dokonce s nimi přišli i jejich trenéři. 

První zápas se odehrál mezi družstvem ZŠ Lanškroun Jiráskova a ZŠ Lanškroun 
Dobrovského. Ač jsme se snažili, jak nejvíce jsme mohli, chyběla nám obrana 
a prohráli jsme. Druhý zápas byl v režii ZŠ Česká Třebová a ZŠ Lanškroun 
Jiráskova. Toto utkání skončilo nerozhodně. Nakonec jsme hráli zase my, tentokráte 
s Českou Třebovou a zase jsme byli poraženi. 

Výsledné pořadí vypadalo takto: 1. místo ZŠ Lanškroun Jiráskova
2. místo ZŠ Česká Třebová
3. místo ZŠ Lanškroun Dobrovského

Gratulujeme vítězi, který postupuje do okresního kola, a budeme se snažit 
v příštím roce vylepšit své výsledky ve fotbalových utkáních. 

M. Málková
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Viktorie Dostálová – 1. místo, Adéla Benešová – 2. místo

Běh v Kypuši
Přespolní běh v Kypuši se uskutečnil letos za velmi pěkného slunečného počasí. 

Účast žáků z naší školy byla velká. Ve středu 11. 5. 2011 se k rybníkům vydalo 
závodit 29 žáků z první až deváté třídy. Získali celkem devět medailí, tři zlaté, pět 
stříbrných a jednu bronzovou. Tady jsou výsledky v jednotlivých kategoriích:

1. a 2. třída – žáci
Michal Šembera (2.A) – 3. místo

1. a 2. třída - žákyně
Viktorie Dostálová (2.A) – 1. místo
Adéla Benešová (1.B) – 2. místo

3. a 4. třída – žákyně
Natálie Benešová (4.) – 1. místo
Adéla Zajíčková (4.) – 2. místo

5. a 6. třída – žákyně
Šárka Marešová (6.) – 2. místo

9. třída a 1. roč. SŠ – žáci
Jan Pavlas (9.) – 2. místo
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Viktorie Dostálová – 1. místo, Adéla Benešová – 2. místo

Běh v Kypuši
Přespolní běh v Kypuši se uskutečnil letos za velmi pěkného slunečného počasí. 

Účast žáků z naší školy byla velká. Ve středu 11. 5. 2011 se k rybníkům vydalo 
závodit 29 žáků z první až deváté třídy. Získali celkem devět medailí, tři zlaté, pět 
stříbrných a jednu bronzovou. Tady jsou výsledky v jednotlivých kategoriích:

1. a 2. třída – žáci
Michal Šembera (2.A) – 3. místo

1. a 2. třída - žákyně
Viktorie Dostálová (2.A) – 1. místo
Adéla Benešová (1.B) – 2. místo

3. a 4. třída – žákyně
Natálie Benešová (4.) – 1. místo
Adéla Zajíčková (4.) – 2. místo

5. a 6. třída – žákyně
Šárka Marešová (6.) – 2. místo

9. třída a 1. roč. SŠ – žáci
Jan Pavlas (9.) – 2. místo

9. třída a 1. roč. SŠ – žákyně
Zuzana Macháčková (9.) – 1. místo
Hana Krátká (9.) – 2. místo

Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

 Daniela Krátká

Turnaj ve vybíjené „O starou kůži“
Již se stalo tradicí, že každý rok na jaře čtvrťáci všech lanškrounských škol změří 

své síly při hře, kterou všechny děti milují a stále chtějí při tělesné výchově hrát – 
„VYBÍJENÉ“. Družstvo, které prokáže největší dovednosti v této hře, získává pro 
svou školu putovní trofej „Starou kůži“ a samozřejmě diplom a sladké odměny.

Dlouho očekávaný den připadl na 25. května. V 13:00 hod jsme se sešli v tě-
locvičně Dělnického domu a po nastoupení všech tří družstev jsme zjistili, že 
družstva obou soupeřících škol se skládají především z kluků, kdežto naše družstvo 
bylo složeno převážně z děvčat. Po připomenutí pravidel jsme se dozvěděli, že 
hrajeme hned první zápas se školou na ulici B. Smetany. 

Do zápasu jsme nastoupili s touhou zvítězit, ale to nestačilo. Někteří dlouho 
nemohli pochopit, že vybíjená je kolektivní hra a ne individuální závod. První 
poločas začal velkým nedorozuměním s rozhodčím a než jsme se vzchopili, poločas 
skončil. Druhý poločas jsme již hráli, jak jsme zvyklí, ale ztrátu z prvního poločasu 
jsme nedokázali dohnat. 

Zuzana Macháčková – 1. místo, Hana Krátká (9.) – 2. místo
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Po tomto prohraném zápase jsme neměli ani chvilku oddechu a nastoupili do 
zápasu se základní školou na náměstí A. Jiráska. Toto utkání skončilo větším 
rozdílem vybitých hráčů než v prvním zápase. Přestože jsme dlouho trénovali 
přihrávku, střelbu, nabíjení, samotnou hru i s pravidly, na soupeře to bohužel 
nestačilo. Naše děvčata se výborně vyhýbala, chytala a přehazovala, ale na chlapce 
s jejich prudkými ranami nestačila. 

O první místo se strhla velká bitva mezi základními školami B. Smetany a A. 
Jiráska. Nakonec v rozhodujících posledních minutách „Jiráskovka“ nevydržela 
útok „Smetanky“ a skončila na 2. místě. Putovní trofej si po právu odnášela škola na 
ulici B. Smetany. My jsme skončili na 3. místě, ale smutní jsme nebyli, protože jsme 
si pěkně zasportovali a celé odpoledne se nám libilo.

Za IV.třídu M. Jirásková

Běháme ulicemi města
Velké prázdniny se blížily mílovými kroky, ale naše sportovní nadšení nás 

neopouštělo, právě naopak. Dne 17. června se dvacetičlenné družstvo nejlepších 
běžců z naší školy vydalo na Jiráskovo náměstí v Lanškrouně. Konal se zde totiž 
tradiční Běh ulicemi města, který pořádá každý rok ZŠ Jiráskova.    

Závodníci naší školy, kluci a holky první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy, byli 
lehce nervózní z očekávaného poměřování sil s ostatními soupeři, ale bojovnost 
a odvaha jim rozhodně nechyběla. Nejprve jsme museli podat přihlášku k závodu. 
Potom jsme si cvičně proběhli vyznačenou trať, někteří i několikrát.  

Asi o půl deváté vše začalo. Běžecké naděje přivítala paní ředitelka ZŠ Jiráskova 
Monika Dušková, paní starostka Stanislava Švarcová a paní učitelka Hepnarová. 
Popřály všem hodně úspěchů a na start nastoupila první kategorie, holčičky 
z prvních tříd. Samozřejmě jsme zde měli „ želízko v ohni“, Adélku Benešovou. Ač 
výškou nejmenší závodnice, běhá jako vítr, své soupeřky nechala za sebou a s pře-
hledem vyhrála. Taky určitě díky nám, neboť jsme ji vydatně fandili. Následovalo 
poměřování sil kluků z prvních tříd. Po nich se utkali druháci – zase holky a pak 
kluci, a tak to šlo dál a dál až do poslední kategorie, kluků z pátých tříd. Ti běhali již 
dvě kola. Strhl se veliký boj. Chvíli po startu zakopl a upadl jeden ze závodníků, přes 
něj přeletěl náš Lukáš Kubín, odřel si koleno, ztratil svou pozici na prvních místech, 
ale nevzdal to. Luky je závodník tělem a duší, nějaká odřenina ho nemůže zastavit. 
Rychle zmobilizoval všechny své síly a za chvíli již byl v cíli první. Hurááá! V dálce 
za ním dobíhali další.

Po ukončení běhu poslední kategorie následovalo vyhlášení  vítězů. Ceny 
předala a vítězům pogratulovala paní ředitelka ZŠ Jiráskova a paní starostka. I my 
jsme měli závodníky na „bedně“. První místo vedle již zmiňované Adélky Benešové 
a Lukáše Kubína získala za svou kategorii 4. třídy – dívky Natálka Benešová, druhé 
ve své kategorii byly Vendulka Kacálková (2. třída) a Adélka Zajíčková (4. třída).  
Třetí místo získal Adam Kolomý (4. třída). Celkem jsme vyhráli šest medailí. 
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Po tomto prohraném zápase jsme neměli ani chvilku oddechu a nastoupili do 
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Za IV.třídu M. Jirásková

Běháme ulicemi města
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neopouštělo, právě naopak. Dne 17. června se dvacetičlenné družstvo nejlepších 
běžců z naší školy vydalo na Jiráskovo náměstí v Lanškrouně. Konal se zde totiž 
tradiční Běh ulicemi města, který pořádá každý rok ZŠ Jiráskova.    

Závodníci naší školy, kluci a holky první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy, byli 
lehce nervózní z očekávaného poměřování sil s ostatními soupeři, ale bojovnost 
a odvaha jim rozhodně nechyběla. Nejprve jsme museli podat přihlášku k závodu. 
Potom jsme si cvičně proběhli vyznačenou trať, někteří i několikrát.  

Asi o půl deváté vše začalo. Běžecké naděje přivítala paní ředitelka ZŠ Jiráskova 
Monika Dušková, paní starostka Stanislava Švarcová a paní učitelka Hepnarová. 
Popřály všem hodně úspěchů a na start nastoupila první kategorie, holčičky 
z prvních tříd. Samozřejmě jsme zde měli „ želízko v ohni“, Adélku Benešovou. Ač 
výškou nejmenší závodnice, běhá jako vítr, své soupeřky nechala za sebou a s pře-
hledem vyhrála. Taky určitě díky nám, neboť jsme ji vydatně fandili. Následovalo 
poměřování sil kluků z prvních tříd. Po nich se utkali druháci – zase holky a pak 
kluci, a tak to šlo dál a dál až do poslední kategorie, kluků z pátých tříd. Ti běhali již 
dvě kola. Strhl se veliký boj. Chvíli po startu zakopl a upadl jeden ze závodníků, přes 
něj přeletěl náš Lukáš Kubín, odřel si koleno, ztratil svou pozici na prvních místech, 
ale nevzdal to. Luky je závodník tělem a duší, nějaká odřenina ho nemůže zastavit. 
Rychle zmobilizoval všechny své síly a za chvíli již byl v cíli první. Hurááá! V dálce 
za ním dobíhali další.

Po ukončení běhu poslední kategorie následovalo vyhlášení  vítězů. Ceny 
předala a vítězům pogratulovala paní ředitelka ZŠ Jiráskova a paní starostka. I my 
jsme měli závodníky na „bedně“. První místo vedle již zmiňované Adélky Benešové 
a Lukáše Kubína získala za svou kategorii 4. třídy – dívky Natálka Benešová, druhé 
ve své kategorii byly Vendulka Kacálková (2. třída) a Adélka Zajíčková (4. třída).  
Třetí místo získal Adam Kolomý (4. třída). Celkem jsme vyhráli šest medailí. 

Vítězům gratulujeme a všem našim závodníkům děkujeme za jejich vzorné 
sportovní chování.

Za závodníky M. Málková

Atletické přebory Rudoltice
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili atletických závodů v Rudolticích, 

které se konaly ve středu 8. 6. 2011. V loňském roce závodilo 31 dětí a získaly 
celkem 18 medailí (7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové). V letošním roce jsme byli 
úspěšnější – závodilo 26 dětí a získalo se 23 medailí (7 zlatých, 11 stříbrných a 5 
bronzových). Naši radost znásobilo i to, že naši sportovci ke skvělým výkonům 
přidali i vzorné chování. 

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

pí vych. M. Kroulíková a Mgr. P. Minářová

22. ročník Školních sportovních slavností ZŠ Dobrovského
V pátek dopoledne 10. června 2011 se na ploše sportovního areálu při ZŠ 

Dobrovského shromáždila atletická družstva lanškrounských základních škol 
a gymnázia, aby spolu již tradičně změřila své výkony v atletických disciplínách.

Dobrá nálada, přízeň sponzorů (Drogerie TETA) a některé velmi kvalitní 

Sportovní slavnosti - vyhlášení škol
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sportovní výkony žáků 6. až 9. ročníků základních škol, to vše přispělo k velmi 
zdárnému průběhu celé akce, kterou podpořilo i velmi příznivé počasí.

Je mojí příjemnou povinností na tomto místě poděkovat všem, kdo se na zdaru 
podíleli – žákům ZŠ Dobrovského, kteří pomáhali při pořadatelské činnosti, 
rozhodčím z řad učitelů příslušných škol, závodníkům i divákům, a samozřejmě 
poblahopřát všem jednotlivcům, kterým bylo dopřáno pyšnit se na stupních vítězů.

CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL:
1. místo: Gymnázium 91 b.
2. místo: ZŠ Jiráskova 38 b.
3. místo: ZŠ Dobrovského 36 b.
4. místo: ZŠ Smetanova 35 b.
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sportovní výkony žáků 6. až 9. ročníků základních škol, to vše přispělo k velmi 
zdárnému průběhu celé akce, kterou podpořilo i velmi příznivé počasí.

Je mojí příjemnou povinností na tomto místě poděkovat všem, kdo se na zdaru 
podíleli – žákům ZŠ Dobrovského, kteří pomáhali při pořadatelské činnosti, 
rozhodčím z řad učitelů příslušných škol, závodníkům i divákům, a samozřejmě 
poblahopřát všem jednotlivcům, kterým bylo dopřáno pyšnit se na stupních vítězů.

CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL:
1. místo: Gymnázium 91 b.
2. místo: ZŠ Jiráskova 38 b.
3. místo: ZŠ Dobrovského 36 b.
4. místo: ZŠ Smetanova 35 b.

17. Šachový klub ZŠ Dobrovského

Hodnocení činnosti Šachového klubu mládeže ZŠ Dobrovského Lanškroun

Mistrovství mládeže ČR v rapid šachu
Ve dnech 11. a 12. září 2010 se konalo v Klatovech Mistrovství České republiky 

mládeže v rapid šachu. Mezi 180 mladými šachisty a šachistkami nechyběl ani 
zástupce naší školy. V kategorii H12 hrál Antonín Vu a se ziskem 4,5 bodu skončil 
23.

Mistrovství Čech mládeže 2010
Ve dnech 23. – 30. října 2010 probíhalo v Harrachově 21. Mistrovství Čech 

mládeže do 16 let. Jak je už léta zvykem, nechyběla zde ani výprava z Lanškrouna. 
Školu reprezentovali Lukáš Nečas (4,5 bodu), Adam Kolomý (3,5) a Martin Knoll 
(2,5). Osm dní jsme netrávili jenom hraním vážných partií, ale i při simultánkách, na 
bleskovém turnaji, hádáním tahů a každodenními rozbory partií.

Přebor škol v šachu – okresní kolo 1. – 5. tříd
V okresním kole Přeboru škol 1. – 5. tříd se sešlo pět týmů základních škol. Vedle 

tří lanškrounských se prezentovala čtyřčlenná družstva ZŠ Komenského Ústí nad 
Orlicí a ZŠ Libchavy. Hrálo se ve čtvrtek 18. listopadu 2010  v Dělnické domě každý 

Přebor škol v šachu – okresní kolo 1. – 5. tříd
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Šach.
 

Jméno
 

1
 

2
 

4
 

5
 
6

 
7

 
8

 
9

 
Body

 
%

 

1. Vu Antonín ½ 1  1  0  1  1  1  1  6½  81,3  

2. Nečas Lukáš ½ 1  1  0  1  1  1  1  6½  81,3  
3. Marek Dominik 1 1  1  1  1  1  1  1  8  100,0  
4. Knápek Martin 0 1  1  1  1  1      5  83,3  

  
Knoll Martin

             
0

 
1

 
1

 
50,0

 
 

 Krajské finále přeboru škol    
10.  prosince 2010 se v pardubickém Rosignanu uskutečnilo krajské kolo 

Přeboru družstev škol v šachu v kategorii 6. – 9. tříd základních škol a gymnázií. 
Počasí způsobilo, že nakonec přijelo jen sedm družstev, která bojovala o dvě 
postupová místa na Mistrovství České republiky, kam postoupila první dvě 
družstva. Přes nepřízeň počasí dorazila i dvě družstva z Lanškrouna. Hrálo se každý 
s každým na 15 minut + 15 sekund na tah.

Družstvo ZŠ Dobrovského bylo nasazeno jako čtvrté a skončilo čtvrté. Hráli 
jsme v sestavě:

Š.
 

Jméno
 

1
 

2
 

3
 

4
 
5

 
6

 
Body

 
%

 

1. Vu Antonín 1 0 1  ½  ½  ½  3½  58,3  
2. Nečas Lukáš 1 ½ 0  0  0  0  1½  25,0  
3. Marek Dominik ½ 1 1  0  0  ½  3  50,0  
4. Knápek Martin 0 1 1  0  1  0  3  50,0  

 

 
 

 

s každým na 20 minut + 5 sekund na tah. Hráči byli malí, ale boje byly urputné. 
Teprve poslední partie, ve které prohrává Eliška Paukertová, rozhoduje o našem 
druhém místě, ale i tak postupujeme do krajského kola.

 
Šach.

 
Jméno

 
1

 
2

 
3

 
4

 
B.

 
%

 

1. Pavlas Ladislav  1  1  0  0  2  50,0  
2. Kolomý Adam  1  1  1  1  4  100,0  
3. Šolc Petr  1  1  0  0  2  50,0  
4.

 
Paukertová Eliška

 
1

 
1

 
0

 
0

 
2

 
50,0

 

Také okresní kolo Přeboru škol 6. – 9. tříd se konalo v Lanškrouně. Účast byla 
početnější a ve středu 24. listopadu 2010 se v klubovnách Dělnického domu 
prezentovalo devět týmů. Po dvou z Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta 
a Žamberka, posledním účastníkem bylo družstvo ze ZŠ Libchavy. Hrálo se osm 
zápasů na dvakrát 15 minut a od šestého kola jsme se usadili v čele a vybojovali 
postup. 



77

Šach.
 

Jméno
 

1
 

2
 

4
 

5
 
6

 
7

 
8

 
9

 
Body

 
%

 

1. Vu Antonín ½ 1  1  0  1  1  1  1  6½  81,3  

2. Nečas Lukáš ½ 1  1  0  1  1  1  1  6½  81,3  
3. Marek Dominik 1 1  1  1  1  1  1  1  8  100,0  
4. Knápek Martin 0 1  1  1  1  1      5  83,3  

  
Knoll Martin

             
0

 
1

 
1

 
50,0

 
 

 Krajské finále přeboru škol    
10.  prosince 2010 se v pardubickém Rosignanu uskutečnilo krajské kolo 

Přeboru družstev škol v šachu v kategorii 6. – 9. tříd základních škol a gymnázií. 
Počasí způsobilo, že nakonec přijelo jen sedm družstev, která bojovala o dvě 
postupová místa na Mistrovství České republiky, kam postoupila první dvě 
družstva. Přes nepřízeň počasí dorazila i dvě družstva z Lanškrouna. Hrálo se každý 
s každým na 15 minut + 15 sekund na tah.

Družstvo ZŠ Dobrovského bylo nasazeno jako čtvrté a skončilo čtvrté. Hráli 
jsme v sestavě:

Š.
 

Jméno
 

1
 

2
 

3
 

4
 
5

 
6

 
Body

 
%

 

1. Vu Antonín 1 0 1  ½  ½  ½  3½  58,3  
2. Nečas Lukáš 1 ½ 0  0  0  0  1½  25,0  
3. Marek Dominik ½ 1 1  0  0  ½  3  50,0  
4. Knápek Martin 0 1 1  0  1  0  3  50,0  

 

 
 

 

s každým na 20 minut + 5 sekund na tah. Hráči byli malí, ale boje byly urputné. 
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Také okresní kolo Přeboru škol 6. – 9. tříd se konalo v Lanškrouně. Účast byla 
početnější a ve středu 24. listopadu 2010 se v klubovnách Dělnického domu 
prezentovalo devět týmů. Po dvou z Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta 
a Žamberka, posledním účastníkem bylo družstvo ze ZŠ Libchavy. Hrálo se osm 
zápasů na dvakrát 15 minut a od šestého kola jsme se usadili v čele a vybojovali 
postup. 

 Krajské finále přeboru škol    

 Přebor škol v šachu – krajské kolo 1.- 5. tříd    
Krajské kolo Přeboru čtyřčlenných družstev škol 1. – 5. tříd základních škol se 

odehrálo v úterý 14. prosince 2010 v Dělnickém domě v Lanškrouně. Z okresní kol 
postoupilo osm týmů, mezi nimi i dvě z Lanškrouna, ale nemoci a špatné počasí 
způsobilo, že se k prezentaci dostavilo jen pět družstev, z toho jedno s hodinovým 
zpožděním. Čekalo nás pět kol na 20 minut + 5 sekund na tah. O celkovém umístění 
rozhodovala, jak už je v Lanškrouně zvykem, poslední partie. Hráč ZŠ 
Dobrovského Ladislav Pavlas přehrával svého soupeře a chystal se dát mat. Ale 
místo toho ztrácí věž, vzápětí druhou a je po partii. Zase jsme druzí, ale radost 
z postupu na Mistrovství České republiky nám to nevzalo. 

Mistrovství České republiky škol v šachu 2011    
Beskydská šachová škola ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč 

uspořádala Mistrovství České republiky škol v šachu 2011 v kategorii 1. – 5. tříd. 
Mistrovství se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. dubna v Hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích. Na startu se sešlo 29 nejlepších čtyřčlenných školních týmů ČR. 

Šach.
 

Jméno
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1. Kolomý Adam 1  1  0  1  3  75,0  

2. Pavlas Ladislav 1  0  1  0  2  50,0  
3. Šolc Petr 1  1  0  1  3  75,0  
4.

 
Paukertová Eliška

 
0

 
0

 
1

 
1

 
2

 
50,0
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Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol a dvakrát 30 minut na partii. Nechyběla zde 
ani čtveřice žáků Základní školy Lanškroun na ulici Dobrovského. Hráči nehráli 
špatně, ale k lepšímu výsledku něco málo chybělo. Ladislav Pavlas si málo hlídal 
svého monarchu a dvakrát si nechal dát mat na poslední řadě v partii, ve které měl 
materiální převahu. U Petra Šolce v prvních kolech převládala rychlost ruky před 
myšlením. Adam Kolomý hrál s přehledem a jistě, škoda jen jedné zbytečně 
prohrané partie. Eliška Paukertová hrála přemýšlivé šachy, ale špatné hospodaření 
s časem ji stálo minimálně dvě prohrané partie. Celkově lze vystoupení 
lanškrounského týmu hodnotit velmi dobře. 

Přebor škol v šachu – krajské kolo 1.- 5. tříd  

Poř.
 

Tým
 

+
 
=

 
-

 
Body

 
Buch.

 

1.
 

Hradec Králové, ZŠ M.Horákové
 

7
 
1

 
1

 
24½

 
187

 

2. Hošťálková, ZŠ 5  3  1  24½  184½  
3. Povrly, ZŠ a MŠ 6  1  2  23  183  

23. Lanškroun, ZŠ Dobrovského 3  2  4  16½  138  
29.

 
Liberec, ZŠ Husova

 
1

 
2

 
6

 
13

 
134½

 

 Šach.
 

Jméno
 

VT
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 
6

 
7

 
8

 
9

 
Body

 
%
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4.

 
Paukertová Eliška

 
1100

 
0
 

1
 

0
 

1
 

0
 
0

 
0

 
1

 
1

 
4

 
44%
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Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol a dvakrát 30 minut na partii. Nechyběla zde 
ani čtveřice žáků Základní školy Lanškroun na ulici Dobrovského. Hráči nehráli 
špatně, ale k lepšímu výsledku něco málo chybělo. Ladislav Pavlas si málo hlídal 
svého monarchu a dvakrát si nechal dát mat na poslední řadě v partii, ve které měl 
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1. liga mladšího dorostu
V sezóně 2006/2007 jsme postoupili do 1. ligy mladšího dorostu a od té doby se 

v našem družstvu vystřídala pěkná řada šachistů, ale tři ze šestice letošních hráčů 
stáli u zrodu postupu. Jsou to Jakub Vaculík a Lukáš Nečas, kteří se letos s ligou 
loučí a Antonín Vu, který v této soutěži může hrát ještě tři roky. Družstvo, které letos 
sehrálo 11 kol, dále tvořili Adam a Štěpán Kolomý a Josef Havelka. Jak je vidět 
polovinu úspěšného týmu, který skončil na vynikajícím šestém místě, tvořili žáci 
naší školy.

Jednotlivci:

Krajský přebor mládeže v rapidu šachu
V sobotu dne 7. května 2011 se ve Svitavách konal další vrcholný turnaj letošní 

mládežnické šachové sezóny. V pěkných prostorách multifunkčního centra Fabrika 
se uskutečnil Krajský přebor mládeže v rapidu ve čtyřech věkových kategoriích. 
Vedle medailí byly ve třech kategoriích ve hře i postupy na Mistrovství České 
republiky. 

Mistrovství České republiky škol v šachu 2011

Šach. Jméno hráče ELO 1. 2. 3. 4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  Body  %  

5. Nečas Lukáš 1350 0 1 ½ 1    1    1  0  1  ½  6  67  
6. Vu Antonín 1567 1 0 1 1  1  1  1  0  ½  1  ½  8  73  

10. Kolomý Adam 1250 0 0 1 1  ½  1  ½  1  1  1  1  8  73  
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Mezi 84 chlapci a dívkami se žáci naší školy neztratili. V kategorii do 14 let byl 
Tonda Vu nasazený jako šestý. Během celého turnaje neprohrál ani jednu partii, dvě 
šťastně vyhrané partie a klopýtnutí největších soupeřů ho vynesly na senzační druhé 
místo. V kategorii do 12 let  bojoval do posledního kola o medaili Adam Kolomý.

Poř.
 

Jméno
 

ELO
 

Klub
 

Body
 

Buch.
 

1. Havelka Josef 1755 TJ Lanškroun  8½  34½  

5. Kolomý Adam 1331 TJ Lanškroun  5  37  
10. Šolc Petr 1100 TJ Lanškroun  4  36½  
13. Pavlas Ladislav 1100 TJ Lanškroun  4  26½  

 
Poř.

 
Jméno

 
ELO

 
Klub

 
Body

 
Buch.

 

1. Melichar Vojtěch 1848 ŠK Polabiny  7½  36½  

2. Vu Antonín 1638 TJ Lanškroun  7  34  
7. Marek Dominik 1260 TJ Lanškroun  5  35  

16. Knoll Martin 1100 TJ Lanškroun  1  26½  
 Finále Krajského přeboru jednotlivců
Krajský přebor jednotlivců v šachu mládeže začal první kvalifikací 6. listopadu 

2011. Ve čtyřech kategoriích se uskutečnily 4 turnaje a z nich postoupila osmička 
hráčů, která postoupila do finále, které se hrálo ve dnech 14. a 15. května 2001 v Ku-
něticích. Z lanškrounského oddílu hráli finále 4 žáci, z toho dva naši žáci, Adam 
Kolomý a Antonín Vu, získali pro Lanškroun stříbrné medaile.

Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2011   
Už v pátek 17. června 2011 odjíždělo družstvo mladších žáků TJ Lanškroun ve 

složení Josef Havelka, Matěj Doleček, Adam Kolomý, Matěj Kupsa, Adam Brejša, 
Lukáš Pavlíček a Eliška Paukertová na MČR do Klatov. Zde nás čekalo dalších 27 
šestičlenných týmů, které se utkaly v devítikolovém turnaji na dvakrát 25 minut + 10 
sekund na tah švýcarským systémem. Lanškroun byl nasazený jako patnáctý tým 
podle síly hráčů a celkově končíme na 11. místě, když nás porazily pouze první čtyři 
týmy z celkového pořadí.

Šach. Jméno ELO 1 2 3 4  5  6  7  8  9  Body  Part.  %  
3. Kolomý Adam 1331 ½ 1 1 ½  1  0  1  0  0  5  9  55,6  
6. Paukertová Eliška 1100 0 0 ½ 1  0  0  1  0  0  2½  9  27,8  
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složení Josef Havelka, Matěj Doleček, Adam Kolomý, Matěj Kupsa, Adam Brejša, 
Lukáš Pavlíček a Eliška Paukertová na MČR do Klatov. Zde nás čekalo dalších 27 
šestičlenných týmů, které se utkaly v devítikolovém turnaji na dvakrát 25 minut + 10 
sekund na tah švýcarským systémem. Lanškroun byl nasazený jako patnáctý tým 
podle síly hráčů a celkově končíme na 11. místě, když nás porazily pouze první čtyři 
týmy z celkového pořadí.

Šach. Jméno ELO 1 2 3 4  5  6  7  8  9  Body  Part.  %  
3. Kolomý Adam 1331 ½ 1 1 ½  1  0  1  0  0  5  9  55,6  
6. Paukertová Eliška 1100 0 0 ½ 1  0  0  1  0  0  2½  9  27,8  

 

18. Školní družina
 

Indiáni přepadli školu
Ve středu 15. září 2010 jsme pořádali pro děti ze školních družin a mateřských 

školek „Veselou zahradu“ ve stylu indiánském. Těsně před zahájením akce se 
spustil „liják“ a indiáni i se svými soutěžemi utíkali do školy.

Po úvodním zahájení se děti proměnily na indiány, vymyslely si svá indiánská 
jména a ta jim byla zapsána na kartičku s totemem. Každý totem obsahoval 10 znaků 
(10 úkolů), jež měli malí indiáni plnit:

- RANNÍ HVĚZDA – výroba náhrdelníků z těstovin a papírových koleček
- MEDVĚDÍ TLAPA – poznávání stop zvířat
- LSTIVÝ ŠAKAL – zatloukání hřebíků do polena
- SOKOLÍ OKO – poznávání bylin a rostlin
- BÍLÝ BIZON – stezka překážek a chůze po laně
- ŠEDÝ VLK – hod kamínky na cíl
- ORLÍ PERO – výroba papírové indiánské čelenky
- OHNIVÉ SRDCE – stavba ohniště z prkýnek
- ŠAMAN – „bubnování“ nápodoba zvuků šamana
- DIVOKÝ VÍTR – tento znak indiáni obdrželi za splněné ostatní úkoly 

(nahradili jsme tak připravený úkol skautů s lanem „GUMICUK“, ale nedal se 
realizovat v budově)

Během plnění indiánských úkolů probíhalo i vystoupení tanečního kroužku 
SLUNÍČKO (pod vedením pí vych. Kroulíkové) se třemi vstupy. Všem účastníkům 
bylo také umožněno koupání ve školním bazénu zdarma, prohlídka budovy 
I. stupně, prodej občerstvení a párků na opékání. Za sestavený totem získali indiáni 
dáreček na památku.

Chtěly bychom poděkovat skautům ze střediska Zubr a Dikobraz, že si dali práci 
se stavěním indiánského tee-pee a za jejich pomoc při plnění úkolů. Děkujeme také 
pí učitelkám za pomoc na stanovištích.

Vychovatelky ŠD

Maškarní karneval 23. února
Děti oblečené do nejrůznějších masek zaplnily středeční družinové odpoledne 

v 1. patře druhé budovy ZŠ Dobrovského. Ve 13.00 hodin vypuklo veselí a zábava 
s promenádou ve školní jídelně. Nechybělo vystoupení II. oddělení tanečního 
kroužku Sluníčko, které nám navodilo příjemnou atmosféru s písničkou „Šmoulí 
mix“. Soutěže, discotanec a hodnocení masek s odměnami, na to vše se děti těšily už 
od samého rána.
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Pro žáky jsme připravili následující soutěže: hod na cíl, sázení tulipánů, skákání 
v pytli, překážkovou dráhu s míčkem na lžičce nebo slalom na šlapkách.
A jak dopadlo hodnocení masek? První místo - Patricie Janíčková (chobotnice), 
Maruška Gregorová (jahoda), Petra Suchá (cikánka), druhé místo – Karolína 
Urbanová (spinkáček), Milan Minář (pirát), Kristýna Bednářová (Červená 
Karkulka) a třetí místo – Lukáš Novák (čertík), Eva Motelková (beruška), Eliška 
Filipová (vodník).

Vychovatelky ŠD

Výlet školní družiny do Velkých Losin 25. května a 1. června 
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 

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

Maškarní karneval
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19.Školní bazén

Voda ve svých různých podobách nás stejně jako ostatní živly fascinuje. Jsme 
k ní přitahováni, i v nás vzbuzuje respekt. Život je od počátku spojen s vodou. Plod se 
vyvíjí ve vodním prostředí a novorozenec se může za dodržení určitých podmínek 
a s naší pomocí do vody vracet tak, aby mu tam bylo velmi příjemně. Proto zde také 
každé pondělí a úterý probíhá kojenecké plavání Karetka pod odborným vedením pí 
Báčové. Kojenecké plavání slouží dětem v novorozeneckém, kojeneckém a bato-
lecím období, ale také jejich rodičů.

Předškolní věk je období věku dítěte od tří do šesti let. Ve starším předškolním 
věku již realizujeme přípravnou plaveckou výuku za přítomnosti dvou instruktorů. 
Cílem je adaptace dítěte na vodní prostředí. Jde nám především o to získat u dítěte 
trvalejší vztah k vodě, a to především formou hry. Výuka probíhá v bazéně 12,5 x 6 
metrů v nejmenší hloubce 90 cm při teplotě vody 28 stupňů Celsia. Děti mohou také 
využít klouzačky. Jedna lekce plavání trvá většinou 45 minut. Mateřské školky 
k nám přicházejí z celého Lanškrouna i okolí, např. MŠ Sázava, Výprachtice, 
Albrechtice, Dolní a Horní Třešňovec, Dolní Čermná, Rudoltice i Jablonné nad 
Orlicí.

Dalším obdobím je přípravná plavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd základních 
škol. Cílem této etapy plavecké výuky je získat základní plavecké dovednosti: 
splývání, potápění, plavecké dýchání, pády a skoky do vody, základy záběrových 
pohybů. Zbyde čas i na hry ve vodě. Výuka probíhá v hloubce do 130 cm, lekce trvá 
většinou 45 minut. 

Za třetí stupeň lze považovat základní plaveckou výuku pro žáky 3. a 4. tříd 
základních škol. Cílem je rozvoj základních plaveckých dovedností: nácvik 
plaveckého způsobu kraul, základy plaveckých způsobů prsa a znak, plavání pod 
vodou, startovní skoky, hry ve vodě a plavání na čas. Lekce většinou trvá 2 x 45 
minut. Všechny děti si na konci plavání odnesou diplom a sladkost. 

Plavecké kurzy probíhají každý den dopoledne, odpoledne je bazén vyhrazen 
pro veřejnost a spolky, kroužky plavání a sportovní oddíly. Je zde možnost si bazén 
zarezervovat soukromě. Návštěvník může využít protiproud, masážní trysky a večer 
podvodní osvětlení. Kdo je ranní ptáče, tomu se nabízí možnost přijít si zaplavat od 
6.00 do 7.30 hodin.

Pro školy, školky a veřejnost je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, 
která je využita hlavně v období podzimu, zimy a jara. Lidé navštěvují saunu hlavně 
z preventivních důvodů, hledají zde fyzickou a psychickou relaxaci, ale i zábavu. Je 
to také místo společenských setkání. Účinky pravidelného saunování: odstranění 
infekcí dýchacích cest, prevence a úprava krevního tlaku, zlepšení prokrvení kůže, 
otužení organismu a další.
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Máme zde i voňavé esence a venkovní odpočívárnu s lehátky.

S koncem školního roku je zahájen na bazéně prázdninový provoz, a to od 
pondělí do pátku, v době od 10.00 do 17.00 hodin. Pokud je krásné slunečné počasí, 
lze k pobytu využívat i venkovní zahradu a děti si mohou pohrát na školních 
průlezkách. O letošních prázdninách navštívilo bazén 885 návštěvníků.

Novinkou bylo zimní spuštění víkendového plavání (13. 11. 2010 – 17. 4. 2011). 
Bazén a sauna byla otevřena pro veřejnost od 14.00 – 18.00 hodin. Tuto možnost 
využilo 624 návštěvníků.

O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné 
revize a výměna opotřebované technologie.

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

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

Pondělí rezervováno pro kurz plavání kojenců
Úterý rezervováno pro kurz plavání kojenců
Středa 16.30 – 20.00 hodin
Čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin
Pátek 16.00 – 19.00 hodin
Pondělí –  pátek ranní plavání 6.00 –  7.30 hodin
V sobotu a v neděli je bazén i saunu možno využít po domluvě s plavčíkem. 

Orientační provozní doba sauny:
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.

Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz.

Mgr. Eva Jurčová
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