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I. ZÁKLADNÍ ČÁST

1. SLOVO ÚVODEM

Výroční zpráva, kterou vydává naše škola, je obrazem toho, co se za poslední školní rok 
2012/2013 v naší škole událo a čím škola žila. Naplňuje také literu zákona vydávat výroční 
zprávu. 

Jedním z hlavní úkolů tohoto školního roku bylo dokončení započatého grantu EU peníze 
školám. Začali jsme realizovat v pořadí již 3. česko-polský společný grant pod názvem Učíme 
se a pracujeme ve společné Evropě. 

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 žáků v soutěžích 
patří účast ve finále Festivalu vědy a techniky v krajském kole. Další výsledky v soutěžích jsou 
uveřejněny na následujících stránkách této výroční zprávy.

V tomto školním roce začala školní družina využívat nově vybavené prostory nad jídelnou. 
Uplynulý školní rok jsme pracovali na realizaci grantu, tj. na vybudování malého školního 

arboreta na školních zahradách. Vzniklá úprava bude využívána všemi žáky školy, a to hlavně 
v předmětech přírodopis, pracovní činnosti, dále školní družinou a třídami prvního stupně.

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

měrné. Výsledky hospodaření jsou v kladných číslech. Ve finančním roce 2012 jsme se 
účastnili výběrových řízení na dodávku elektrické energie, plynu a telekomunikačních služeb. 
Výsledkem bylo snížení cen za zmiňované služby.

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 na rok 2014 na téma technické vzdělávání na 
naší škole. 

       Mgr. O. Strnad, ředitel školy



2. ORGANIZACE ŠKOLY – CHARAKTERISTIKA

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: Lanškroun, Dobrovského 630
IČ: 00 854 379
Právní forma: příspěvková organizace
Hlavní náplň činnosti: vzdělání a výchova žáků 
Vedlejší náplň: provoz bazénu a sauny

ORGANIZACE A CHARAKTERISTIKA
Škola poskytuje především základní vzdělání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a 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 a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT ČR, vyuču-
jeme podle 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 a plavecký výcvik žáků. 

Dále pořádáme školní výlety, exkurze a akce související s výchovně vzdělávací činností.
Škola se účastné 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 na deseti 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 Damián 

Lanškroun a Kulturním centrem. Ve škole je založen klub Amavetu na podporu technické 
tvořivosti. Máme podporu zřizovatele – Města Lanškrouna a některých místních organizací 
a firem, vážíme si spolupráce s odborem školství MěÚ Lanškroun. Škola již 15. rokem 
spolupracuje se školou v polském Dzierzoniowie.

Vzájemná dlouholetá spolupráce vyústila v sepsání třetího společného grantu z mikro-
regionu Glacensis. Ve výběrovém řízení jsme byli úspěšní a od září 2012 realizujeme česko-
polský projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě.  

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

3. RADA ŠKOLY

V tomto školním roce také pracovala při škole Rada školy v tomto složení:
p. Ladislav Sychra  – za město Lanškroun
pí 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 2011/12, plánem práce školy, změnami v ŠVP a rozpočtem školy. Paní 
Pelclová se zúčastnila v závěru školního roku vyhodnocování nejlepších žáků školy

       Mgr. O. Strnad, ředitel školy



4. UČEBNÍ PLÁNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

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

vaše
dotace

Minimální 
časová 
dotace

vaše
dotace

Minimální 
časová
dotace

8 9 9 8 7 41 35 5 5 4 5 19 15

3 3 3 9 9 3 3 3 3 12 12

5 5 5 5 5 25 20 4 4 4 4 16 15

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
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 Rj

 

3 3

Seminář z českého 
jazyka

0

  

000

0 1 1 0 1 3 1 1 2 2 6

třetí hod TV 0 0 0 0

    Konverzace v cizím 
jazyce

1 1 1 1

   
 

1

 

Informatika 0 0
Domácí nauky 1 1 1 1
Speciální Ma
Speciální JČ
Sport a pohybové 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 31 31 122
20 22 25 26 26 119 30 30 32 32 124

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 

14

Jazyk a jazyková 
komunikace

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

110

Člověk a příroda 0 21

24

118 122

1010

5 3

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



5. APROBOVANOST VÝUKY

I. stupeň – 87,5 % aprobovaně
ŠD - 100 % aprobovaně

II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech
Předmět  počet hodin/týden  aprobovanost
Český jazyk   24   100 %
Anglický jazyk   24   50 %
Německý jazyk  6   100 %
Ruský jazyk   6   100 %
Dějepis   10   100 %
Výchova k občanství  9   78 %
Zeměpis   8   50 %
Matematika   20   80 %
Přírodopis   9   100 %
Fyzika   9   100 %
Chemie   4   100 %
Hudební výchova  5   100 %
Výtvarná výchova  8   neaprobovaně
Tělesná výchova  16   100 %
Pracovní činnosti  8   100 %
Domácí nauky   1   100 %
Informatika   5   neaprobovaně
Biologická praktika  1   100 %
Sportovní a pohybové aktivity 3   100 %

Aprobovanost:  80,2 %
U hlavních výukových předmětů je vysoká aprobovanou, téměř 100%, výuka anglického 

jazyka je zajištěna aprobovanou vyučující a vyučujícími s rekvalifikací.
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100%



6. POČTY ŽÁKŮ, PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH 
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Třída  hoši dívky celkem  třídní učitel
1.A  8 10 18  Mgr. Miroslava Jirásková                         
1.B  11 7 18  pí uč. Zdeňka Štorková         
2.  9 18 27  pí uč. Marcela Málková    
3.A  9 11 20  Mgr. Radka Koudelková        
3.B  9 9 18  Mgr. Petra Minářová
4.A  9 10 19  Mgr. Lenka Pilná          
4.B  8 10 18  Mgr. Eva Suldovská      
5.  16 17 33  Mgr. Gabriela Reslerová 
Celkem: 79 92 171

6.  15 11 26  Mgr. Daniela Krátká
7.A  10 6 16  Mgr. Vladimír Cacek
7.B  11 6 17  Mgr. Naděžda Semerádová
8.  10 17 27  Mgr. Pavel Resler
9.  14 10 24  Mgr. Ivona Vyoralová  
Celkem: 60 50 110

Celkem: 139 142 281
netřídní učitelé: Mgr. Lucie Dolečková
   Mgr. Jiří Krištof
   Mgr. Iveta Valentová
výchov. poradkyně: Mgr. Jitka Stránská
ředitel:   Mgr. Oldřich Strnad
zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Krátká
ved. vychovatelka: pí Monika Kroulíková
vychovatelky:  pí Dana Zedníčková
   pí Petra Dostálová

Počet pedagogických pracovníků: 20
I. stupeň 8
II. stupeň 11
vychovatelky 3

Počet provozních zaměstnanců: 5
Školník: p. Přemysl Václahovský
Uklizečky: pí Marie Holásková, Bohuslava Mannelová, Marie Franková  
Ekonomka: pí K. Kocandová
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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 komise
b) jedna čtvrtletní práce z Ma bude psána na PC
c) pravidelná kontrola DÚ
d) příprava 9. ročníků na přijímací řízení 2013
e) realizace projektu Učím se pro sebe 

2. Přírodní vědy – Mgr. Pavel Resler 
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 2012/13 uskutečnit sportovní soutěže dle plánu předmětové komise
b) realizace výcvikových kurzů: 
 6. roč. bruslení, listopad - prosinec
 7. roč. LVVZ, 11. 2. – 16. 2. 2013 (V. Cacek, O. Strnad)
 8. roč. cyklo 28. 5. – 1.6. 2013 (V. Cacek, D. Krátká, Daniela Krátká)  
 5. roč. grant ČR – Pl lyžování, 21. 1.– 26. 1. 2013 (V. Cacek, P. Minářová,
 D. Zedníčková, O. Strnad)  
c) školní sportovní slavnosti červen 2013 (V. Cacek)       

4. Praktická výchova – Mgr. Pavel Resler
a) péče o vysazenou alej
b) květinová výzdoba muškáty (nová sadba) p. uč. P. Resler
c) květinová výzdoba v budově: 5. a 4. třída 
d) na základě získaného grantu realizovat školní arboretum

5. První stupeň (4. – 5. roč.) – Mgr. Lenka Pilná
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 (G. Reslerová)
e) zabezpečit využití interaktivní tabule ve výuce
f) soustavně iniciovat spolupráci s rodiči

6. Estetická výchova – Mgr. Lucie Dolečková
a) pravidelná výzdoba školy (D. Krátká)
b) Vánoční koncert v kostele sv. Anny (L. Dolečková)



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) zajistit novou učebnici dějepisu pro 9. ročník

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 2013
e) využívání alternativní učebny
f) 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 
d) v jazykové učebně nainstalovat data projektor
e) realizace školního kalendáře 2013
f) realizace výuky AJ od první třídy od 2013/14. Vypracovat uč. plán. 

10. První stupeň (1. – 3. roč.) – Mgr. Miroslava Jirásková
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) 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) využití nově zařízených družin
d) spoluúčast na akademii 15 let spolupráce

12. Školní parlament – Mgr. Ivona Vyoralová 
a) zajistit činnost parlamentu na školní rok 2012/13 (volby, plán činnosti)
b) spolupráce parlamentu na pořádku ve škole, zajištění celoroční soutěže

13. Informatika – Mgr. Vladimír Cacek
a) z peněz EU dokoupit výukové programy pro I. stupeň 
b) zabezpečení nové školní sítě proti neoprávněným přístupům
c) zajistit kontrolu činností na školní síti
d) péče o počítačovou učebnu



CELOŠKOLNÍ ÚKOLY
1. V jednotlivých předmětech vypracovat tematické plány na školní rok 2012/13.

Zaměřit se hlavně na názornou a přístupnou formu výuky i pro slabší žáky. Do 
tematických plánů zapracovat, jak čelit společensky nebezpečným jevům (rasizmus, 
xenofobie, návykové látky).

2. Využití data projektorů a interaktivních tabulí: počítačová učebna, učebna fyziky – che-
mie, přírodopisu, 3. roč., 5., 4. 2.A,B roč., kmenové učebny 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 individuální plány. 

6. Vypracovat plán činnosti školní knihovny na šk. rok  2012/13.

7. Zajistit organizaci dalšího ročníku atletických přeborů o „Pohár ZŠ Dobrovského“, zaji-
stit organizaci LVVZ, cyklistického kurzu. Realizace na novém stadionu.

8. Zajistit šachový turnaj na školním šachovém hřišti.

9. Zabezpečit organizaci školních vlastivědných zájezdů, exkurzí, vycházek v průběhu 
školního roku (nejpozději do 15. 6. 2013). Organizaci zajišťovat s ohledem na ekonomické 
ukazatele školy. Organizaci zajišťovat 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: 
 na úctu k dospělým - rodičům, starším lidem, učitelům
 vést žáky ke slušnosti, laskavosti, ohleduplnosti, všímavosti
 připravit s žáky vánoční a velikonoční výzdobu, 28. říjen, J. A. Komenský
 dbát na celkovou výzdobu tříd a školy
 pečovat o dobré vztahy, učitel - žák, učitel – rodič a mezi žáky
 pěstovat u žáků vztah ke své škole
 dbát na nutnost kázně při vyučování (nelze omezovat přístup ke vzdělání)
 pečovat a chránit novou investici ve škole v částce 2,2 mil. Kč (okna a žaluzie)
 realizace celoškolního motta „Učím se pro sebe“

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 2012/13 realizovat s partnerskou školou v Polsku. (3. základní škola 
v Dzierzoniowie) získaný 3. grant z euroregionu Glacensis.   

15. Dbát na čistotu a pořádek ve škole. Uskutečnit celoroční soutěž v čistotě a pořádku  
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. Využít EU peníze do škol.

23. ŠVP – aktualizace.

24. Podporovat interaktivní výuku.   

25. Zajistit účast 7 týmů školy na Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubicích.  

26. Zorganizovat 6. ročník vyhodnocení nejlepších žáků školy.

27. Připravit slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.

28. Zajistit pravidelnou kontrolu a doplnění lékárniček v organizaci. 

29. Přednáška k výchově dětí (Ing. Vít Syrový).

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



31. Zajistit vydání školního kalendáře na rok 2013.

32. Účast v soutěži Česká hlavička.    

ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. Realizovat Veselou zahradu. 

2. Od školního roku 2012/13 využívat nově vybavené družiny.

ZLEPŠENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÝCH PODMÍNEK ŠKOLY
1. Soustavně pečovat o  parkovou úpravu okolí školy. Doplnit další sezení pro žáky 

v prostoru vedle stánku. Společně s městem zajistit pořádek v okolí školy 
    v odpoledních hodinách. Úkol trvá.

2. Průběžně doplňovat jednotlivé sbírky dle požadavků správců.

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

4. Malování – suterén hl. budova.

5. Zrealizovat zlepšení materiálně-technického vybavení technického kroužku    
(programovatelné stavebnice fischer technik ve spolupráci s AMAVETEM).

6. Podporovat vizi nové sportovní haly (tělocvična).

7.  Podporovat vizi fotovoltaických článku na střeše školy.

8.  Zajistit nový nábytek do kmenových tříd na hlavní budově.

9. Zajistit novou květinovou výzdobu na chodbách školy.

10. Zrealizovat první inventuru školy pomocí čárových kódů.  

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. Se zřizovatelem projednat zateplení bazénu (využít grantové řízení).

5. Nová struktura organizace bazénu.



6. Sauna – zajištění plného využití sauny.

7. Zjistit možnosti odhlučnění bazénu.

PŘEHLED AKCÍ
Září

 Slavnostní zahájení šk. roku se vztyčováním školní vlajky
 Slavnostní otevírání tříd školní družiny
 Robotický workshop (II. ročník soutěže ROBO Rave)
 Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (5. tř.)

Říjen
 Pasování na čtenáře
 Běh do sjezdovky 
 Přehlídka škol v České Třebové (9. tř.)
 Exkurze Městské muzeum Lanškroun (3.A)
 Filmové představení (ŠD)
 Budulínek a Mandelinka - pořad KC (1.A,B)
 Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.)
 Okresní kolo ve stolním tenise – st. žáci a žákyně
 Exkurze na MěÚ Lanškroun (3.A)
 Podzim v DDM - akce DDM (1.A,B)
 Česká hlavička – galavečer, slavnostní vyhlašování výsledků

Listopad
 Krajské kolo ve stolním tenise – st. žákyně
 Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (9. tř.)
 Právo pro každého – cyklus besed a přednášek (8. třída)
 Okrskový turnaj v halové kopané (9. tř.)
 Oslavy 15. výročí česko-polské spolupráce – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě 
 Letem světem Evropou – akce DDM pro ŠD
 Počítačová soutěž Kadet (8. – 9. tř.)
 Počítačová soutěž Benjamin (6. – 7. tř.)
 Počítačová soutěž Mini (4. – 5. tř.)
 Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tř.)
 Přednáška Ing. V. Syrového
 Okresní kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)
 Okrskové kolo ve florbalu (dívky 9. tř.)
 Okresní turnaj v halové kopané (9. tř.)
 Filmové představení (ŠD)
 Otvírání slabikáře (1.A,B)
 Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)
 Výchovný koncert (I., II. st.)
 Kurz bruslení (6. tř.)
 Třídní schůzky
 Sběr papíru
 Dějepisná olympiáda – školní kolo



Prosinec
 Adventní zpívání na obou budovách
 Mikulášské a čertovské vyučování (1. – 4. tř.)
 Krajské kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)
 Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu
 Exkurze SPŠ Lanškroun (9. tř.)
 Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 8. – 9. tř.)
 Kouzelné Vánoce - pořad KC (1. – 5. tř.)
 Exkurze do vánoční Vídně
 Robotická soutěž Kyberrobot v Liberci
 Exkurze do Prahy (9. třída)
 Vánoční vystoupení v Domově pro seniory (4.A,B)
 Výstava betlémů v Městském muzeu Lanškroun (1. – 3. tř.)
 Školní kolo v konverzační soutěži AJ
 Vánoční vycházka (3.B, 4.B)
 Výstava prací technického kroužku
 Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st.

Leden
 Beseda o energetice (9. tř.)
 OČJ – školní kolo
 Česko-polské lyžování – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (5. tř.)
 Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1. tř.)

Únor
 Zápis do 1. tříd
 LVVZ (7. tř.)
 Festival vědy a techniky - školní kolo
 Festival vědy a techniky - okresní kolo
 Obušku, z pytle ven - pořad KC (1. – 3. tř.)
 Pěvecká soutěž – školní kolo projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (1. – 6. tř.)
 Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo 
 Pythagoriáda – školní kolo
 Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)
 Karneval ŠD

Březen
 Letem světem Afrikou – akce DDM pro ŠD
 Strašidlo cantervillské, div. představení v Šumperku (6., 7. tř.)
 Exkurze do Městského muzea Lanškroun (7.A,B)
 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 

Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo
 Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (3.B, 6. tř.)
 Ekolibřík, výukový ekologický program v DDM Damián (4.A,B)
 Na kouzelném paloučku - pořad KC (1. – 5. tř.)
 Okrskové kolo v basketbalu (chlapci II. st.)
 Filmové představení (ŠD)
 Právo pro každého – školní kolo (8. tř.)
 Velikonoční vyučování a velikonoční dílny (1. – 3., 5. tř.)



Duben
 Noc s Andersenem – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (3.A,B)
 Čile po Chile – geografická projekce (II. st.)
 Preventan Cup – vybíjená (dívky 4. – 5. tř.)
 O pračlovíčkovi - pořad KC (4. – 5. tř.)
 Můžeš se rozhodnout – přednáška o HPV (8.,9. tř.)
 Krajské kolo soutěže v programování, kategorie Aplikační software – kancelářská aplikace
 Filmové představení (ŠD)
 Školní kolo recitační soutěže (5. – 9. tř.)
 Ekocentrum PALETA Oucmanice – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (6. tř.)
 O starou kůži (4.A,B)
 Mc Donald cup – fotbalový turnaj (chlapci 4. – 5. tř.)  
 Právo pro každého – okrskové kolo

Květen
 Moderní Popelka, taneční vystoupení ZUŠ (II. st.)
 Třídní schůzky (I., II. st.)
 Soutěž v poznávání přírodnin DDM (I. st.)
 Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.)
 Chovatelská přehlídka trofejí zvěře – doprovodný program odboru životního prostředí (I. st.)
 Vitaminátor se vrací na planetu 5xD (4.A,B,5.)
 Školní výlet (7.A)
 Běh v Kypuši
 Pythagoriáda – okresní kolo
 Filmové představení (ŠD)
 Testování ČŠI (5., 9. tř.)
 Školní výlet (7.B)
 Celoškolní projekt zaměřený na jazyky
 Kuličkový král (ŠD)
 Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
 Besídka ke Dni matek (5. tř.)
 Cyklistický kurz Pastviny (8. tř.)
 Školní výlet (2.,3.A)
 Letem světem Asií – akce DDM pro ŠD
 Školní výlet (3.B, 4.A,B) 
 Koncert ZUŠ (2. tř., 3.A,B)
 Školní výlet (1.A,B)

Červen
 Den dětí (1. – 3.A)
 Výlet ŠD – Tongo Hradec Králové
 Družební akce s dětmi ze Serocku (9. tř.)
 Školní výlet (5. tř.)
 Dopravní kurz (4.A,B)
 Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část
 Atletické přebory v Rudolticích (I. st.)
 Vystoupení pro rodiče – anglický kroužek a Notičky
 Vystoupení tanečního kroužku Sluníčko
 Filmové představení (ŠD)



 Nebeská škola, divadelní představení ZŠ Výprachtice (6. – 8. tř.)
 Okrskové kolo ve vybíjené (6. tř.)
 Věda u školy
 Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského
 Veselá zahradan (ŠD)
 Taneční Deja vu (1. – 3., 4.B)
 Vodní hry ve šk. bazénu (I. stupeň)
 Bezpečné prázdniny na kole (4.A,B )
 Štafeta
 Ocenění nejlepších žáků školy
 Loučení s deváťáky

Veselá zahrada



8. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ V RÁMCI ŠABLON EU PENÍZE ŠKOLÁM
 Využití digitální fotografie ve výuce přírodovědných předmětů (3 části) – p. Cacek
 Pokusy v rámci prvouky – pí Pilná, pí Suldovská
 Matematika a komunikace – p. Krištof
 Ekologické pojetí učiva o přírodě v ŠVP – pí Krátká
 Anglický jazyk pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ (celoroční kurz) 

– pí Valentová, pí Dolečková 

DALŠÍ OBLASTI: 
1. Řízení školy

 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství na Seči (2x)
 Porada ředitelů ZŠ v Ústí nad Orlicí

2. Didaktika, nové metody, RCW, aktivní a projektové vyučování v jednotlivých předmětech
 Intenzivní kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (B1) – pí Valentová, 

pí Dolečková

3. Problematika výchovného poradenství
 Setkání výchovních poradců v České Třebové, přehlídka škol – pí Stránská
 Seminář výchovných poradců v Ústí nad Orlicí – pí Stránská

4. Účast na seminářích a dalších akcích AMAVET (podpora technického vzdělávání a tech.  
           dovedností na školách)

 Programování se zaměřením na robotiku pro ZŠ – p. Resler, p. řed. Strnad    
 Pracovní seminář – výstava Ampér – p. řed. Strnad
 Konference 20 let soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze – p. řed. Strnad

AKTUÁLNÍ OBLASTI:
 Aktuální změny právních předpisů ve školství – p. Krištof, p. řed. Strnad
 Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – p. Cacek
 Školení ČČK pro vedoucí kroužků – pí Zedníčková
 Jak minimalizovat příjem rizikových éček ve stravě (Ing. Vít Syrový) – p. řed. Strnad, 

p. Cacek, pí zást. Krátká, pí Minářová, pí Stránská, pí Krátká, pí Jirásková, 
pí Štorková, pí Málková, pí Koudelková, pí Dolečková, pí Pilná, pí Suldovská, 
pí Semerádová, pí Vyoralová, pí Dostálová, pí Zedníčková



9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ – PŘEHLEDNÉ ÚDAJE
Ve školním roce 2010/2011 měla škola 12 tříd a 272 žáků.
Ve školním roce 2011/2012 měla škola 11 tříd a 272 žáků.
Ve školním roce 2012/2013 měla škola 13 tříd a 281 žáků.

PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ ŠKOLY ŠK. R. 2012/13
I. pololetí

 Třída   Vyznamenání  Prospěl  Neprospěl  Nehodnocen  Neklasifikován  Uvolněn   Průměr

 I. A  19  0  0  0  0  0   1

 I. B  18  0  0  0  0  0   1

 
II. A

 
24

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

  
1,06

 
III. A

 
20

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

  
1,04

 
III. B

 
16

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

  
1,2

 
IV. A

 
12

 
7

 
0

 
0

 
0

 
0

  
1,43

 
IV. B

 
14

 
4

 
0

 
0

 
0

 
0

  
1,35

 

IX.

 

5

 

19

 

0

 

0

 

0

 

0

  

2,19

 

V.

 

21

 

12

 

0

 

0

 

0

 

0

  

1,48

 

VI.

 

6

 

20

 

1

 

0

 

0

 

0

  

1,9

 

VII. A

 

5

 

10

 

1

 

0

 

0

 

0

  

2,05

 

VII. B

 

0

 

17

 

0

 

0

 

0

 

1

 

2,36

 

VIII.

 

5

 

20

 

3

 

0

 

0

 

0

 

2,29

 

Celkem:

 

165

 

113

 

5

 

0

 

0

 

2

 

1,57

 

 Třída  Vyznamenání  Prospěl  Neprospěl  Nehodnocen  Neklasifikován  Uvolněn  Průměr  
 I. A 19 0  0  0  0  0  1 
 I. B 18 0  0  0  0  0  1 
 II. A 23 3  0  0  0  1  1,12 
 III. A 18 2  0  0  0  1  1,17 
 III. B 15 3  0  0  0  0  1,25 
 
IV. A
 

10
 

8
 

1
 

0
 

0
 

0
 
1,46
 

 
IV. B
 

13
 

5
 

0
 

0
 

0
 

0
 
1,46
 

 
IX.
 

4
 

19
 

0
 

0
 

0
 

0
 
2,22
 

 
V.
 

14
 

19
 

0
 

0
 

0
 

0
 
1,68
 

 
VI.
 

5
 

22
 

0
 

0
 

0
 

0
 
2
 

 
VII. A
 

3
 

13
 

0
 

0
 

0
 

0
 
2,18
 

 
VII. B
 

0
 

17
 

0
 

0
 

0
 

2
 
2,39
 

 
VIII.

 
5
 

22
 

1
 

0
 

0
 

0
 
2,44
 

 
Celkem:

 
147

 
133

 
2

 
0

 
0

 
4

 
1,64

 

II. pololetí

 

 

 



ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Ve středu 13. února 2013 určitě hodně budoucích prvňáčků nemohlo dospat, protože je 

čekal zápis do 1. třídy. Už na chodbě je vítaly kreslené večerníčkovské postavičky. Živí 
Večerníčkové v podobě žáků 4. tříd je provázeli celým zápisem. Ve dvou třídách plnily děti různé 
úkoly. Skládaly pohádkové postavy – Boba a Bobka, Macha a Šebestovou, Křemílka a Vocho-
můrku… Hodně dětí poznalo i písmenka, která Večerníček rozhazoval. Téměř každý 
předškolák si vzpomněl a předvedl nějakou básničku či písničku. U Štaflíka a Špagetky děti 
pojmenovávaly barvy a číslice, sestavovaly panáčka z geometrických tvarů. Na dalším 
stanovišti hledaly stejné dvojice obrázků a pomohly v bludišti najít králíkům cestu do klobouku. 
Na chodbě je všechny čekal pohybový úkol, kdy jako Večerníček stoupaly po schodech nahoru 
a dolů. Kdo chtěl, mohl si vyrobit večerníčkovskou čepici. Všichni si za splněné úkoly vybrali 
dárečky, dostali upomínkový list a kalendář naší školy. 

V září nastoupí do prvních tříd 53 dětí, sedm rodičů zažádalo o odklad školní docházky.
        Mgr. M. Jirásková

Zápis do 1. třídy

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ ŽÁK TŘÍDY
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku nejlepší žáky z jednotlivých tříd.  

Slavnostního vyhodnocení se zúčastnila pí Nastoupilová, zástupkyně SRPDŠ, a Radu školy 



reprezentovala pí Pelclová. Obě dámy společně s panem ředitelem předali nejlepším žákům 
knižní odměny, které zakoupilo ze svých finančních prostředků SRPDŠ. Gratulujeme těmto 
žákům z jednotlivých tříd:

1.A Peta Šilarová
1.B Tomáš Miškolci
2. Štěpánka Rubešová, Denisa Valentová
3. A Nikola Šáchová
3. B Markéta Pavlasová
4. A Aneta Chládková                                  
4. B Ondřej Mačuda
5.  Michaela Jánešová, Petra Suchá
6. Kateřina Jirásková
7.A Regina Opielová
7.B nikdo nebyl oceněn
8. Marie Pavlasová
9. Barbora Hejlová, Kateřina Hejlová 

Dále zde byli odměněni nejlepší sportovci školy, a to Luboš Bednář ze 7.A a z deváté
třídy Petr Tuček. Jmenovaní dosáhli nejlepších výsledků na atletických přeborech O pohár 
ZŠ Dobrovského

PŘEDÁVÁNÍ ŠTAFETY
Naši tradiční školní slavnost, jež se konala v závěru školního roku v prostorách lanškroun-

ského zámku, zahájil svým vystoupením taneční kroužek Sluníčko, který vede pí vychovatelka 
Kroulíková. Potom se na jevišti postupně představily děti ze tří budoucích prvních tříd, kterým 
předali pomyslnou štafetu školní docházky deváťáci a současně jim popřáli samé jedničky 
a hodně úspěchů ve škole. Na závěr zatancovaly dívky z nejstaršího oddělení a zároveň se 
některé z nich rozloučily s tanečním kroužkem.

LOUČENÍ S DEVÁTOU TŘÍDOU
Na konci letošního školního roku se po páté 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 Dominika Bartošová a Antonín 
Vu, kteří všechny přítomné přivítali a provázeli je celým programem. Dál už připravený 
program dostal spád díky dokonalé organizaci. Proslov a poděkování vyučujícím, taneční 
vystoupení, proslov třídní učitelky I. Vyoralové a p. ředitele O. Strnada, počítačová prezentace 
ze společných akcí a očekávané šerpování, poslední společná píseň. Deváťáci nezapomněli 
poděkovat i rodičům a maminkám předali růži.

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 dalších 
studijních úspěchů a pěkné prázdniny.

        Mgr. Dana Krátká



10. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE – PŘIJÍMACÍ  
           ŘÍZENÍ

AKCE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY
Pravidelně na podzim se vycházející žáci zúčastňují Přehlídky středních škol v České 

Třebové. Jejich zástupci nabízejí budoucím středoškolákům informace o možnostech studia 
na různých typech středních škol a učilišť v našem i blízkém regionu. 

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

V letošním školním roce byly Pardubickým krajem stanoveny přijímací zkoušky formou 
SCIO testů na všech typech středních škol s maturitou. Uchazeči o maturitní obory si je mohli 
přímo v naší škole vyzkoušet i nanečisto.

Všichni měli možnost využít také ranní semináře zaměřené přímo na přípravu k přijímacím 
zkouškám, popř. individuální konzultace.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Celkem 23 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku, 4 žáci z 5. ročníku.
Přehled o typech škol a druhů studia přináší následující tabulka:

název školy   obor studia  počet přijatých žáků
Gymnázium Lanškroun  osmileté    4
     čtyřleté    2
SOŠ a SOU Lanškroun  mechanik elektrotechnik  1
     nástrojař    4
Obchodní akademie Svitavy  obchodní akademie  3
Obchodní akademie 
Mladá Boleslav   obchodní akademie  1
SPgŠ Litomyšl   předškol. a mimoškolní pedagogika 2
SOŠ Bohemia Chrudim  pedagogické lyceum  1
VSŠ MO Moravská Třebová  elektrotechnika   1
Soukromá SŠ Trading 
Centre Litomyšl   management sportu  1
SOŠ a SOU Ústí n. Orlicí  automechanik   1
SŠ obchodu a řemesel Žamberk cukrářka    2
    kuchařka   1
ISŠ Moravská Třebová  zedník    1
    klempíř    1
SOU Svitavy   zámečník   1
    mechanik plastikářských strojů 1



11. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V tomto školním roce jsme uskutečnili testování SCIO - STONOŽKA 2012/13 v 9. třídě, a to 
pouze pro zájemce. Zúčastnili se většinou ti žáci, kteří museli skládat přijímací zkoušky na 
střední školy s maturitou. Patnáct účastníků absolvovalo testy z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů, celkově se testování zúčastnilo 628 škol s více než 17 tisíci 
žáky. Dále neuvádíme žádné výsledky ze závěrečné zprávy, neboť jsou zkresleny především 
neúčastí žáků se slabším prospěchem v testování.

Na konci května se žáci 5. a 9. třídy zúčastnili 2. celoplošné generální zkoušky ověřování 
znalostí z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Do testování se zapojilo 3759 škol 
a v jejich rámci 166 150 žáků. Žáci vyplňovali testy na počítačích, každý test měl dvě části – 
první ověřovala základní znalosti (úroveň standardu), druhá vyšší poznatky a dovednosti. 
Hranicí pro postup k úlohám vyšší úrovně byla úspěšnost 67% v úlohách úvodní (společné) 
části testu.

15 let spolupráce

 

 



12. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012

Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 36.839,39 Kč
(převod do FR)

Příjmy
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (od zřizovatele)                     0,-
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM     14.283.154,49 Kč
z toho: prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ)
  prostředky z ÚSC celkem    12.948.175,- Kč
   z toho:  od zřizovatele     2.675.000,- Kč
    krajského úřadu     9.571.127,-Kč
    EU peníze školám        323.654,- Kč
    dotace od Euroregion Glacensis      378.394,-Kč
  prostředky od státních fondů
  příspěvky a dary: od fyzických osob            7.000,- Kč
    od právnických osob           2.000,-Kč
  ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnost)       895.656,09 Kč
  příjmy z jiné  - doplňkové činnosti        430.323,40 Kč

Výdaje
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM     14.246.315,10,- Kč
z toho: náklady na platy pracovníků školy        164.445,- Kč
  ostatní osobní náklady           73.738,-
  zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění    2.558.483,- Kč
  výdaje na učebnice, uč.texty a pomůcky         46.114,- Kč
  výdaje na pomůcky z projektů         702.048,- Kč
  ostatní provozní náklady celkem     2.192.896,10 Kč
  náklady jiné – doplňkové činnosti        396.299,- Kč

Z toho prostředky na DVPP

Příjmy
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP            19.700,- Kč
z toho: příjmy obsažené v rozpočtu kraj. úřadu           5.000,- Kč
  mimorozpočtové příjmy MŠMT – EU peníze školám         14.700,- Kč

Výdaje
CELKEM VÝDAJE NA DVPP            15.790,- Kč
z toho: DVPP v rámci rozpočtu kraj. Úřadu            1.080,- Kč
  DVPP mimo rozpočet – MŠMT (SIPVZ)         14.710,- Kč







II. DALŠÍ ČINNOSTI 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.

13. OLYMPIÁDY, SOUTĚŽE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

ČESKÝ JAZYK

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Je středa 24. dubna 2013, hodiny ukazují přesně 13 hodin a dvacet dva nadějných recitátorů 

se schází v alternativní učebně naší školy, aby přednesli verše, které jim díky pečlivé přípravě 
několik týdnů zněly v hlavách. 

V porotě zasedly pí zástupkyně D. Krátká a paní učitelky J. Stránská a N. Semerádová. 
A čekalo je nesnadné rozhodování. 

Soutěžící byli rozdělení do dvou věkových kategorií. První kategorii tvořili žáci a žákyně 5. 
a 6. třídy, druhou kategorii naplnili recitátoři ze 7. A, 7. B a 8. třídy.

Mladší děti přednesly oblíbené básně Jiřího Žáčka, R. L. Stevensona, Emanuela Frynty, 
Jaromíra Nohavicy a dalších autorů. Starší děti se v několika případech pokusily o vlastní 
verše, což je pro každého učitele češtiny velmi potěšující. 

Vybrat z tolika šikovných a ctižádostivých dětí vítěze bylo opravdu náročné a porota 
nakonec rozhodla takto:

A) Kategorie mladších žáků 
1. místo: Petr Syrový – J. Nohavica, báseň Pepa
2. místo: Patricie Janíčková – E. Frynta, báseň Angličané
3. místo: Tereza Nastoupilová – R. L. Stevenson, báseň Země spánku

B) Kategorie starších žáků
1. místo: Nela Dvořáková – Můj svět (vlastní tvorba)
2. místo: Karolína Chládková – Jiří Žáček, Písnička o škaredých holkách
3. místo: Gabriela Matyášová – Ivan Vyskočil, úryvek Proč se lidé bojí zajíců čili Kudýš 

Žáci, kteří se umístili na stupních vítězů, si odnesli milé ceny. Drobnost na památku, ale 
čekala na každého zúčastněného. A tak nezbývá, než si přát, abychom se v tak příjemném 
počtu sešli i příští školní rok.

                     Mgr. N. Semerádová



TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

TĚLOCVIČNU OVLÁDLA ROBOTICKÁ VOZÍTKA
V tělocvičně Základní školy na ul. Dobrovského dnes žáci stavěli robotická vozítka 

a programovali je tak, aby projela vyznačenou trať přesně po čáře. Jednalo se o workshop, 
který je součástí přípravy druhého ročníku soutěže ROBO RAVE.

O co konkrétně jde? Od 10. do 14. září probíhá v Pardubickém kraji mezinárodní robotický 
kemp pořádaný Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET). Kempu se účastní dvacet 
středoškoláků ve věku 15 až 18 let, deset z nich ze státu Nové Mexiko v USA a deset z České 
republiky - těch, kteří se umístili letos na jaře na předních místech v prvním ročníku soutěže 
ROBO RAVE. Do akce se zapojily základní a střední školy ze Žamberka, Litomyšle, Lanškrouna 
a Pardubic. Třetí den kempu tedy připadl na Lanškroun. Workshop se konal v tělocvičně ZŠ 
Dobrovského a byli na něj přizváni i žáci z dalších lanškrounských základních a středních škol. 
Přítomní lanškrounští žáci vytvořili dvou až čtyřčlenné skupinky vedené vždy některým 
z hostujících studentů. Skupinka měla sestavit ze stavebnice LEGO nebo FISCHERTECHNIK 
robota a posléze jej podle návodu naprogramovat tak, aby bezchybně projel vyznačenou dráhu. 
Žáky instruoval, vedl a „hecoval“ organizátor ROBO RAVE v Novém Mexiku pan Russ Fisher-
Ive. Ten svým zápalem a nadšením odbourával počáteční rozpaky, takže při jízdě každého 
robota se tělocvična otřásala mohutným „Go! Go! Go!“ Nejlépe si vedlo družstvo z Gymnázia 
Lanškroun ve složení Veronika Maiová, Štěpánka Smoláková, Jaroslav Hanyš a Zbyšek 
Černohous, vedené dívkou Stefany. Jejich robot dokázal projet trať za pouhých 52 vteřin. 
„Důležité je, že to v dětech vyvolává nějaký zájem, a to je proč to vlastně děláme,“ vysvětlil 
smysl kempu ing. Stanislav Medřický, předseda AMAVETu. „Nejdříve začít systematickou 
činností v kroužku nebo klubu na škole a potom soutěže... Už nyní připravujeme druhý ročník 
ROBO RAVE a toho, kdo v březnu v Pardubicích uspěje, čeká účast v mezinárodním kole.“

                               Článek převzat z www.lanskrounsko.cz, Marie Hrynečková

REGIONÁLNÍ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V LANŠKROUNĚ
V úterý 12. února se na naší škole konalo regionální kolo soutěže Festival vědy a techniky. 

Všechny projekty porota doporučila k postupu do okresního kola. Regionálního kola se 
zúčastnily tyto školy: ZŠ Dobrovského, ZŠ nám. A. Jiráska a ZŠ Výprachtice.

Projekty z naší školy:
Měření kyselosti dešťů - Oldřich Moravec. Cílem práce bylo zjistit kyselost dešťů nad 

městem Lanškroun.
Tepelné jevy - Barbora Maršíková a Barbora Šlézová. Cílem projektu bylo zjistit, která 

termoska udrží nejdéle teplo.
Robot učitel geometrie - Samuel Martinec. Cílem práce bylo sestavit robota, který udělá 

geometrické obrazce a vrátí se do stejného bodu.
Chňap a máš to! - Barbora Jílková. Cílem projektu bylo dozvědět se, jaká věková kategorie 

má lepší reakční dobu a zda se po opakovaném pokuse zlepší či zhorší.
Nahoď a chyť - Lukáš Bureš a Jakub Šilar. Projektem se žáci snažili zjistit, na co a při jakých 

podmínkách ryby nejvíce berou.



Spotřeba el. energie spotřebičů v režimu STAND BY - Ladislav Pavlas a Antonín 
Pecháček. Cílem projektu je zjištění množství spotřebované energie a následný přepočet na 
peněžní částku, kterou lidé v domácnostech musí uhradit za spotřebiče v režimu STAND BY.

OKRESNÍ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V LANŠKROUNĚ
V polovině února proběhlo na SOŠ a SOU v Lanškrouně okresní kolo Festivalu vědy 

a techniky mládeže pod záštitou starostky města Mgr. Stanislavy Švarcové. Byl to již čtvrtý 
ročník, který byl pořádán v našem městě.  

Každý projekt musí splňovat základní kritéria vědeckých a technických projektů: výběr 
výzkumného tématu, rešerše literatury, testovací otázky, návrh experimentu, sběr dat, 
grafická a statistická analýza, tvorba závěru a úspěšná prezentace.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. Hlavní cenu, postup do krajského kola, v kategorii 
základních škol získalo 55 prací ze 75 zúčastněných. V kategorii středoškolák se zúčastnilo 19 
prací a do krajského kola jich postoupilo 15.

Motivační náboj této soutěže je veliký, pro nejlepší žáky týdenní studijní stáž ve Francii, pro 
další úspěšné řešitele 14 denní tábor s technickou tematikou. Nemohu opomenout fakt, že 
vzájemné poměřování sil v samotné soutěži má pro další růst našich žáků a studentů velký 
význam.

V současné době je mezi mládeží nedostatečný zájem o vědecké a technické obory, a proto 
vytvořením dobrých podmínek se v našem městě snažíme posílit zájem o techniku. Chceme 

Festival vědy a technikyv Lanškrouně



poděkovat školám z Lanškrounska (ZŠ Dobrovského ul., ZŠ nám. A. Jiráska, ZŠ Výprachtice 
a SOŠ a SOU Lanškroun), které se se svými projekty zúčastnily okresního kola a podpořily 
technické vzdělávání. Poděkování také patří početné skupině porotců, kteří na sebe vzali 
nelehkou úlohu rozhodovat. 

Pozitivní atmosféru celého okresního kola dokreslili sponzoři, kteří udělovali svoje ceny. 
I za tuto podporu technického vzdělávání přímo z praxe chtějí organizátoři poděkovat.

Doufáme, že i v budoucnu se nám podaří udržet si přízeň všech zúčastněných a toto 
okresní kolo technické soutěže zůstane zachováno pro naše město. 

Vedlejší ceny, které udělovali sponzoři.

Základní školy
Cena firmy Fraus:
 Očima pamětníků (ZŠ Sv. Čecha, Choceň)
 Co obsahuje bezlepkové pečivo (Gymnázium Česká Třebová)
Cena firmy Vondra a Vondra:
 „Kampak, kmotře, k plesu?“ (ZŠ Litomyšl, Zámecká 496)
 Energie v plechovce? (Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl)
 Choceň dříve a nyní (ZŠ Sv. Čecha, Choceň)
Cena firmy KOMFI spol. s r.o.:
 Zrcadlo Země (Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl)
 Let`s Practise (ZŠ Svitavy, nám. Míru 73)
 Počítačová extrakce barev listů stromu – využití ve fenologii (Gymnázium Č.Třebová)
 Jak působí stres při prověřování znalostí žáků? (ZŠ Letohrad, Komenského 269)
Cena firmy Harlingen s.r.o.:
 Obsah vitamínu C v džusech (Gymnázium Vysoké Mýto) 
 Filtrační materiály (ZŠ nám. A. Jiráska 139, Lanškroun)
 Slepá skvrna (ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice) 
 Spotřeba elektrické energie v režimu STAND BY (ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630)
Cena firmy LUX - IDent s.r.o.:
 LETA 13 (Gymnázium Vysoké Mýto)
 Čtečka – nový rozměr knihy (ZŠ Proseč, Chrudim)
Cena firmy AVX Czech Republic s.r.o.:
 RA-01 (Robotic asistent), (Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl)
Cena starostky města Lanškroun:
 Einmannbunkery (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147)

Střední školy
Cena firmy Tauer elektro:
 Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu… (Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl)
Cena firmy Vondra a Vondra:
 Vlasy (Gymnázium Vysoké Mýto)



Cena firmy AVX Czech Republic s.r.o.:
 Kultivace Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy (Gymnázium  
 Česká Třebová)
Cena starostky města Lanškroun:
 Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázové aktivitě  

patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae (Letohradské soukromé 
gymnázium, o. p. s.) 

     Za organizátory Mgr. O. Strnad a Mgr. P. Resler

Okresní kolo festi
valu 

vědy a techniky



KRAJSKÉ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V PARDUBICÍCH
Krajské kolo soutěže se konalo 21. a 22. března ve výstavním centrum IDEON Pardubice. 

Z naší školy se zúčastnilo pět projektů: Tepelné jevy, Robot učitel geometrie, Chňap a máš to, 
Nahoď a chyť, Spotřeba el. energie spotřebičů v režimu STAND BY. 

V rámci krajského kola se konala týmová robotická soutěž Robo RAVE. Název soutěže 
vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo - Roboti jsou velmi přínosní 
pro vzdělávání).

Cíl a průběh hry
Úkolem každého týmu je zkonstruovat autonomního robota, schopného sledovat čáru 

z výchozího postavení k věži, dopravit náklad do věže a navrátit se zpět pro další náklad. Body 
jsou udělovány ve třech tříminutových pokusech, během kterých robot dopraví co nejvíce 
nákladu do zásobníku. Výsledný počet bodů je součtem bodů získaných ve třech kolech. 
Vítězem je tým s nejvyšším počtem bodů.

Škola vyslala do soutěže „Doprava míčků do zásobníku“ robota, kterého zkonstruoval 
Martin Jílek a Oldřich Moravec. 

                      Mgr. P. Resler, Mgr. O. Strnad

KYBER ROBOT 2012
V závěru roku 2012 se naši žáci zúčastnili robotické soutěže, kterou každoročně vyhlašuje 

Technická univerzita Liberec. Účastí v soutěži jsme završili pětileté snažení kroužku robotiky 
a programování. Za uplynulou dobu se nám podařilo dohnat špičku základních škol 
v programování libovolných robotů. 

Naši školu reprezentovaly dva týmy:  
Oldřich Moravec a Martin Jílek postavili vozítko, které je schopno jet po čáře a na 

křižovatkách se chovat dle programu.
Samuel Martinec postavil robota a naprogramoval ho tak, aby kreslil geometrické 

obrazce. Jeho práci lze použít jako pomůcku pro I. stupeň. 
Technický kroužek a kroužek programování navštěvuje dohromady 26 žáků školy. 

Vlastníme základní vybavení - stavebnice  Fischer technik v hodnotě asi 300 000 Kč. Větší část 
byla získána z grantů a ze spolupráce s neziskovou organizací AMAVET. Kurzem programování 
robotů prošlo také několik učitelů školy.

Cíleně se snažíme podporovat technické vzdělávání žáků účastí v soutěžích, kvalitním 
vybavení a potřebným vzděláním našich učitelů. Následné uplatnění na středních školách 
a dále na vysokých je velmi široké, od techniky až po medicínu. Technické obory mají 
v současnosti velkou budoucnost, neboť kapacita humanitního vzdělání je naplněna.

                 Mgr O. Strnad

VĚDA U ŠKOLY – „VĚDU SE UČÍME TÍM, ŽE JI DĚLÁME…“
Ve čtvrtek 20. června 2013 se v prostorách u Základní školy na Dobrovského ulici konal 

šestý ročník „Vědy u školy“. 



Celá akce byla zaměřena na zpopularizování vědy a techniky u žáků základních a středních 
škol z Lanškrouna a okolních obcí. Jako hosté se Vědy u školy zúčastnili zástupci města, 
školského odboru, ředitelé základních a středních škol z Lanškrouna a také zástupci naší 
partnerské školy z Polska.

V rámci Vědy u školy byly vystaveny vědecké projekty, s kterými se žáci účastnili Festivalu 
vědy a techniky v Pardubickém kraji. Žáci devátého ročníku se prezentovali jednoduchými 
fyzikálními pokusy. V letošním roce byly pokusy zaměřeny na elektřinu – elektromagnetická 
indukce, elektromotor, vodivost lidského těla, jednoduchá elektronická hra. Zapalování 
lodiček dle Archiméda pomocí zrcadla se díky slunečnému počasí v letošním roce uskutečnilo. 
Žáci, kteří navštěvují klub AMAVET, předvedli modely programovatelných robotů. Výstavy se 
zúčastnili i studenti SOŠ a SOU z Lanškrouna s programovatelnými roboty a elektronickými 
stavebnicemi a studenti SZeŠ s jednoduchými chemickými pokusy. 

Všem žákům, kteří se na akci Věda u školy podíleli, děkujeme za předvedení výsledků své 
práce a vzornou reprezentaci školy. Věříme, že i nadále na naší škole budou vyrůstat žáci, kteří 
se s chutí a elánem zapojí do vědecké činnosti.

                  Mgr. P. Resler

PŘÍRODOPIS

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Dne 22. května se v Domě dětí a mládeže v Lanškrouně konala soutěž v poznávání. Výborně 

si vedla Marie Pavlasová (8.), která se v soutěži v poznávání živočichů umístila na druhém 
místě a v soutěži v poznávání rostlin skončila na rovněž krásném 4. – 5. místě. Veronice 
Mičkové (8.) se dařilo poznávání živočichů – umístila se na velmi pěkném 6. – 7. místě. 

 Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN PRO ŽÁKY 3. - 5. TŘÍD
Ve čtvrtek 9. května 2013 proběhla v DDM soutěž v poznávání přírodnin a zúčastnilo se jí 

12 žáků naší školy. Někteří se připravovali velmi pečlivě, ale jiní přípravu podcenili a skončili ve 
2. polovině výsledkové listiny. V první desítce (ze 44 zúčastněných) se umístili tito naši žáci:

5. místo: Jan Hajzler, 4.B
6. místo. Markéta Pavlasová, 3.B
7. - 8. místo: Michaela Glabazňová, 3.B

Všem úspěšným soutěžícím gratuluji!
        Mgr. L. Pilná



PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006.Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP                         
v Olomouci. 

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického 
klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. – 9. třída ZŠ) a Junior (I. – II. ročník SŠ). 
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak 
vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého 
času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních 
důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí 
v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Ve středu 17. října. 2012 se žáci devátého a osmého ročníku této soutěže zúčastnili.

Pořadí:
1. Kotyzová Jana 9.
2. Pavlasová Marie 8.
3. Moravec Oldřich 9.
      Mgr. P. Resler, Mgr. J. Krištof

Zdravotní soutěž



OSTATNÍ SOUTĚŽE

SOUTĚŽ ,,HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ“
V pátek 24. května proběhla v Ústí nad Orlicí oblastní soutěž zdravotnických hlídek. Z naší 

školy se zúčastnilo jedno družstvo z 1. stupně. Děvčata z 5. třídy se celý rok připravovala ve 
zdravotnickém kroužku a své dovednosti předvedla, jak nejlépe uměla…

Na jednotlivých stanovištích je čekaly úkoly v podobě obvazování, poznávání léčivých rostlin 
i dopravních značek a celkové poskytnutí první pomoci zraněným v různých situacích.

Naše hlídka, K. Bednářová, P. Janíčková, N. Procházková, M. Jánešová, P. Suchá a K. A. 
Urbanová, se umístila na krásném 2. místě z 9 družstev.

Děvčatům gratulujeme k úspěchu a poděkování patří také Českému červenému kříži v Ústí 
nad Orlicí za přípravu soutěže.

                 D. Zedníčková

BOBŘÍK INFORMATIKY
V letošník školním roce jsme se poprvé zapojili v týdnu od 12. do 16. listopadu do národního 

kola soutěže v informatice pro žáky základních a středních škol Bobřík informatiky.
Bobřík informatiky je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem 

mládeže o informační a komunikační technologie. Je cílena na běžného bystrého žáka se 
zájmem o svět počítačů, složitostí úloh je podobná Matematickému klokanovi. Soutěž probíhá 
na školách v počítačových učebnách. Soutěžící ve webovém online testu odpovídá na 15 otázek 
z oblastí digitální gramotnosti, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. 
Odpovídá výběrem odpovědi z několika možností nebo taháním předmětů pomocí myši. Ihned 
po skončení testu se žák dozví, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem.

Základní údaje o soutěži

A jak jsme dopadli na naší škole? Zde jsou výsledky v jednotlivých kategoriích.

Kategorie 
Počet 

soutěžících 
Počet 

klasifikovaných 
Úspěšných 

řešitelů 
Dosáhlo plný 
počet bodů 

Mini 4925 4491 2422 132 
Benjamin 7268 6847 2264 13 

Kadet 7299 6969 2382 39 
 

Kategorie 
PoŇet 

soutěžících 
PoŇet 

klasifikovaných 
ĐspŚģnĮ ch 

řešitelů 
Dos§hlo plnĮ  
počet bodů 

Mini 65 65 29 2 
Benjamin 54 54 7 0 

Kadet 49 49 7 0 
 



Mini:
1. – 2. Hrnčíř Filip 5., Syrový Petr 5.
3. – 4. Jánešová Michaela 5., Suchá Petra 5.

Benjamin:

1. Vyhnálek Adam 7. B
2. Jirásková Kateřina 6.
3. Kellerová Dorothea 7. A

Kadet:
1. – 2. Hustá Veronika 9., Pavlasová Marie 8.
3. – 5. Hejlová Barbora 9., Kotyzová Jana 9., Mičková Veronika 8.

       Mgr. P. Resler, Mgr. V. Cacek

KRAJSKÉ KOLO POČÍTAČOVÉ SOUTĚŽE V PARDUBICÍCH
V pátek 19. dubna se tři žákyně osmé třídy vydaly na krajské kolo počítačové soutěže do 

Pardubic. Děvčata soutěžila v kategorii Aplikační software - Kancelářské aplikace (Word, 
Excel, OpenOffice). Soutěž se skládala ze tří úloh, na které byl určený čas čtyři hodiny. A jak 
děvčata dopadla? Marie Pavlasová se umístila na třetím místě, Tereza Kostelecká na 20. místě 
a Sandra Korsusová o stupínek níž. Marušce gratulujeme k medaili a všem děkujeme za 
reprezentaci školy.

                  Mgr. P. Resler

4. ROČNÍK SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST
Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční 

gramotnost. Školních kol, která probíhala od 24. 9. 2012 do 20. 12. 2012, se zúčastnilo 804 škol 
a 48 610 žáků. V naší škole se do soutěže zapojilo 82 žáků 7. – 9. tříd.

Z výsledků školního kola:

Poř.
 

Příjmení
 

Jméno
 

Třída
 

Odpovědi
 

Body | čas
 

1 Hejlová  Kateřina  9  11  9 |  205  
2 Langr  František  9  11  9 | 272  
3 Krňávek  Petr  8  11  9 | 371  
4 Smejkalová  Věra  8  11  9 | 512  
5

 
Andrle

 
Jan

 
8

 
11

 
9 | 802

 6
 

Petrovka
 

Kryštof
 
7.

 
B

 
11

 
8 | 219

 7

 
Mikula

 
Michal

 
7.

 
A

 
11

 
8 | 258

 8

 

Cacková

 

Tereza

 

9

 

11

 

8 | 432

 9

 

Maňková

 

Vendula

 

8

 

11

 

8 | 952

 
 



Tříčlenný tým, František Langr, Kateřina Hejlová a Věra Smejkalová, reprezentoval 
úspěšně naši školu v okresním kole.

Výsledky okresního kola: 

                Mgr. J. Krištof

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve středu 19. prosince 2012 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Probíhalo ve dvou kategoriích. Kategorii A (6. a 7. ročník) zastupovaly 
Kateřina Ulrichová, Regina Opielová, Nikola Purkertová a Karolína Chládková, v kategorii B (8. 
a 9. ročník) reprezentovali osmáci, Veronika Mičková, Věra Smejkalová a Jan Andrle.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí, v první museli žáci z kategorie B zvládnout poslechový 
test, druhá část byla založena na jejich komunikativních dovednostech (popis obrázku, 
souvislý projev na zadané téma). 

Vítězem kategorie A se stala Kateřina Ulrichová (7. A).
Vítězem kategorie B se stal Jan Andrle (8. třída). 
Oba dva žáci pojedou reprezentovat školu do okresního kola v Ústí nad Orlicí dne 26. února 

2013.
             Mgr. I. Valentová

MATEMATICKÝ KLOKAN
Tato soutěž vznikla s cílem zapojit do ní nejen talentované žáky, ale získávat pro 

matematiku i „normální“ žáky. Jak už z názvu vyplývá, tato celosvětová matematická soutěž 
vznikla v Austrálii a v České republice se pořádá od roku 1995. Naše škola se do ní pravidelně 
zapojuje. V letošním roce se ve čtyřech kategoriích pustilo do řešení úloh 233 žáků a žákyň ze 
druhých až devátých tříd. Na stupně vítězů se v rámci okresního hodnocení dostala Ester 
Kellerova, žákyně 3. A, která se 79 body skončila třetí.

PYTHAGORIÁDA
Školního kola se zúčastnilo 57 vybraných žáků 5. – 8. tříd. Pět úspěšných řešitelů bylo 

pouze z páté a šesté třídy. Úspěšným řešitelem je ten, kdo z 15 úloh vyřeší alespoň devět. 
V okresním kole, které se konalo 16. května 2013 v Ústí nad Orlicí, reprezentovali naši školu dva 

Pořadí
 

Body
 

Čas
 

Název školy
 

Město
 

Ulice
 

1
 

13
 

742
 

Základní škola
 

Choceň
 

M. Choceňského 211
2

 
13

 
1290
 

Základní škola
 

Jablonné nad Orlicí
 

Jamenská 555
 

3 12 1002 Základní škola Lanškroun  Dobrovského 630  
4 11 553 Základní škola Horní Čermná  čp. 128  
5 10 644 Základní škola Žamberk  28. října 581  
6

 
9

 
397

 
Základní škola

 
Libchavy

 
Dolní Libchavy 153

 



žáci. V kategorii 6. tříd získal Ladislav Pavlas 13 bodů a umístil se na vynikajícím prvním místě, 
v kategorii 8. tříd skončila Marie Pavlasová na 4. – 5. místě se ziskem 8 bodů.      

Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
                 Mgr. J. Krištof

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2012/2013
V únoru na naší škole proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 18 

žáků ve třech kategoriích.
V okresním kole 14. 3. 2013 v Libchavách nás reprezentoval vítěz každé kategorie. Zde je 

čekaly tři testy – zeměpisných znalostí bez atlasu, práce s atlasem a praktická část.
V kategorii C (8. – 9. ročník) se umístila Věra Smejkalová na 18. místě a v kategorii B (7. 

ročník) obsadil Martin Košárek 10. místo. Nejlepší umístění vybojovala Petra Pavlasová 
v kategorii A (6. ročník), která skončila na 3. místě.

Děkujeme všem za pěknou reprezentaci školy a moc gratulujeme Petře ke skvělému 
umístění.

                                                                                                      Mgr. I. Vyoralová

PRÁVO PRO KAŽDÉHO
Také v letošním školním roce se žáci z 8. třídy zapojili do celoměstského projektu Právo pro 

každého, který byl 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.

Soustředěné tváře

 

 



V březnu proběhla školní kola a poté vítězové změřili své síly v kole regionálním dne 
30. dubna v budově lanškrounského zámku. V porotě zasedli kurátorka pro děti a mládež 
Zdenka Drozdová, strážnice městské policie Jana Minářová a za Policii ČR Lukáš Vávra.

Druhé místo z deseti družstev bylo pro naše žáky Honzu Andrleho, Nikolu Pelclovou, 
Marušku Pavlasovou a Věrku Smejkalovou velkým úspěchem, neboť síly byly velmi vyrovnané. 
To svědčí i  o tom, že žáci přistupovali k soutěži zodpovědně a se zájmem. Každý soutěžící 
získal medaili, diplom, drobnou odměnu a první tři vítězná družstva i pohár. Zúčastněným ceny 
předala paní starostka Stanislava Švarcová.  

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
             Mgr. J. Stránská

SBĚR PAPÍRU – PROSINEC 2012
V pátek 14. 12. 2012 proběhl tradiční sběr papíru s těmito výsledky:

1.  1. A
2.  4. A
3.  3. B

Třída Počet žáků

 

Celkový počet [kg]

 

Ø na žáka

 

[kg]

 

1. A 19

 

462

 

24,3

 

1. B 18

 

13

 

0,7

 

2. 26

 

143

 

5,5

 

3. A 20

 

105

 

5,3

 

3. B 18

 

256

 

14,2

 

4. A 19

 

423

 

22,3

 

4. B 18

 

231

 

12,8

 

5. 33

 

111

 

3,4

 

6. 27

 

169

 

6,3

 

7. A 16

 

0

 

0

 

7. B 17

 
35

 
2,1

 

8. 28
 

158
 

5,6
 

9. 24 10 0,4 



 14. Z ČINNOSTI ŠKOLY

A. ZAJÍMAVÉ TŘÍDNÍ AKCE

ANGLICKÁ BESÍDKA
Tento rok byl na naší škole ve znamení cizích jazyků. Kromě školního kalendáře a celo-

školního projektu probíhaly i tři kroužky anglického jazyka. Děti byly šikovné a zapálené pro 
jazyk, a proto jsme se rozhodli zakončit celoroční práci závěrečnou besídkou. 

Představení se uskutečnilo v úterý 11. 6. 2013 v tělocvičně naší školy.  Žáci 1. - 5. tříd se už 
těšili, až předvedou všechno, co se naučili rodičům, příbuzným a spolužákům. A bylo na co se 
dívat.

Děti z 1. a 2. třídy si připravily pásmo anglických říkanek, písniček a troufly si i na animaci 
známých pohádek (The big beet a The little Shack). Žáci 3. - 5. tříd na tato vystoupení navázali.

Na závěr příjemně stráveného odpoledne ve víru angličtiny vystoupil ještě pěvecký sbor 
„Veselé notičky“.

Všem dětem patří poděkování za vydařené výkony.
              Mgr. I. Valentová, Mgr. L. Dolečková

 Otvírání Slabikáře 



OTVÍRÁNÍ SLABIKÁŘE
Jako by to bylo včera, kdy naši prvňáčkové poprvé usedli do školních lavic. Jedni natěšeni, 

druzí s obavami, jak vše zvládnou. Po téměř tříměsíční práci mohou být se sebou spokojeni.  
Všichni se naučili začátky čtení, zvládnou přečíst jednoduchá slova i věty, pěkně počítají a ru-
čičky už je také začaly poslouchat. Přečetli jsme celou Živou abecedu a chtěli jsme se pustit do 
první opravdové knihy - SLABIKÁŘE. Ten se ale zadarmo nedává a děti musely dokázat, že si 
ho zaslouží.

Proto jsme se v pondělí 26. listopadu sešli v prvních třídách v pohádkových kostýmech. 
Všechny přivítal král Vykřičník I. a po předložení vstupenky je uvedl do svého království písmen. 
Zde děti musely prokázat znalost psacích písmen, skládaly korálky do slov, lovily a četly zlaté 
rybky, skládaly pohádkové puzzle, procvičovaly paměť, poznávaly úryvky z pohádek …

Za každý splněný úkol je král odměnil zlaťákem. Kdo nasbíral mincí pět, mohl předstoupit 
před krále, který uznal jeho vědomosti za dostačující a odměnil ho klíčkem, kterým si odemkl 
Slabikář. A protože po dobře vykonané práci následuje zábava, celou slavnost jsme zakončili 
královským plesem obou prvních tříd.

Slavnost se moc vydařila, což ocenili nadšené děti i jejich rodiče, kteří si tuto významnou 
událost nenechali ujít a oslavili ji s námi. 

                                                                                                 
                                                                                    M. Jirásková, Z. Štorková, třídní učitelky

 Otvírání Slabikáře 



MOŽNÁ PŘIJDE I PAN ANDERSEN ANEB PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE VE DRUHÉ 
TŘÍDĚ

Je slunečný říjnový den a do druhé třídy naší školy míří maminky a tatínkové. Jdou 
společně s námi oslavit „pasování školáků na čtenáře“.

Vloni jsme se v první třídě – „kašičce“– naučili číst a psát všechna písmenka, ta malá i ta 
velká, naučili jsme se je spojovat do slov a vět, získali jsme klíček ke Slabikáři. Tuto naši první 
učebnici jsme přečetli jedním dechem a s chutí jsme se vrhli i na další knihy, např. Slabikář 
a Moji první čítanku od J. Žáčka a opravdovou knížku Jak jsme našli pejska. Knihy jsme si 
opravdu oblíbili. Ve třídě máme knihovničku, ze které si o přestávce můžeme půjčit, co 
chceme. Nejraději máme encyklopedie, pohádky, ale i vyprávění o zvířátkách. Nic tedy 
nebránilo tomu, abychom byli slavnostně přijati do velké rodiny lidí, kteří milují knihy. Paní 
učitelka nám slíbila, že na naši oslavu přijde i jedno překvapení.

Na začátku slavnosti jsme se přivítali s našimi rodiči a sourozenci. Všem jsme ukázali, že 
písmena nejen známe, ale umíme je seřadit i podle abecedy. Pak už na nás čekaly úkoly, které 
pro nás připravila paní učitelka. Ve skupinách jsme luštili pohádkové hádanky, četli jsme 
pohádku o hloupém čertovi, řešili kvízové otázky k přečtené pohádce, doplňovali tajenku. 
Společně jsme si připomněli jména některých známých spisovatelů knížek pro děti. Všechny 
úkoly jsme hravě splnili, náš „úkolníček“ se zaplnil samými pochvalami a nic nebránilo tomu, 
abychom mohli být slavnostně „pasováni na čtenáře“. 

A teď přišlo to veliké „překvápko“! Víte, kdo nás pasoval na čtenáře? Sám pan Andersen, 
veliký dánský spisovatel pohádek nejen pro děti. To jsme tedy koukali! Někteří při poklepávání 

Čti rychle a správně 

 

 

 

 

 

 

 

 



na rameno knihou Pohádek od Andersena napětím ani nedýchali. Všichni nám blahopřáli 
a tleskali. Dostali jsme upomínkový diplom a malé dárky – záložku do knížky a pohádkové 
pexeso. 

Už teď se těšíme na krásné chvilky strávené společně nad novou knížkou.

          Za spokojené druháky pí učitelka M. Málková

NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Už půl roku jsme školáci a ve čtvrtek 31. 1. 2013 nás čekalo naše první vysvědčení. Na tuto 

důležitou událost jsme pozvali naše maminky a tatínky a byli jsme překvapeni, že si tento den 
nenechalo ujít také spoustu babiček a dědečků. Nejdříve jsme jim chtěli dokázat, že si opravdu 
zasloužíme ty nejlepší známky a předvedli jim, co jsme se za těch pět měsíců naučili. 
Ke každé oslavě patří dárky, bonbóny, svíčky, písničky a v tomto duchu jsme také slavili. Bez 
chybičky jsme spočítali všechny příklady ukryté v bonbónech a jimi naplnili bonboniéru. Potom 
si každé z dětí vytáhlo dáreček (zatím pouze papírový), na kterém předvedlo znalost všech 
písmenek, muselo určit z rozházených písmen, komu dárek patří a bezchybně přečíst, co se 
v dárku skrývá. Společně jsme přečetli Povídání o oslavě a zazpívali si. Vše se nám podařilo 
a kdo vyluštil papírový dárek, vyměnil ho za opravdový s překvapením. Na závěr jsme si rozdali 
naše první vysvědčení. Odpoledne se moc vydařilo a nezbývá, než si přát, aby vysvědčení na 
konci 1. třídy dopadlo tak výborně jako dnes.

            Jedničkáři z 1.A

Vysvědčení v první třídě 



EXKURZE DO PRAHY
Dne 18. 12. 2012 nás, 9. třídu, čekala vánoční Praha. Odjížděli jsme s panem učitelem 

Reslerem a paní učitelkou Vyoralovou z lanškrounského vlakového nádraží brzy ráno.
Po necelých dvou hodinách jsme dorazili na Hlavní nádraží v Praze. Naše návštěva začínala 

na Pražském hradě. Viděli jsme např. Vladislavský sál, výměnu hradních stráží, královskou 
hrobku Karla IV. v chrámu sv. Víta a ještě jsme zavítali na výstavu svatovítského pokladu. Prošli 
jsme Zlatou uličkou a přišli k Poslanecké sněmovně, která nás asi zajímala nejvíce. Po 
návštěvě Poslanecké sněmovny nás čekala poslední zastávka na Staroměstském náměstí, 
kde jsme nasáli předvánoční atmosféru na tamních trzích. Ve večerních hodinách jsme se 
vrátili domů. Byl to zřejmě poslední společný výlet deváté třídy, ale myslím, že jsme si ho užili.

          K. Hejlová, 9. třída

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
V pátek 14. prosince uspořádala naše škola pro žáky 5. – 9. třídy poznávací zájezd do Vídně, 

která je v předvánoční čas vyhledávaným místem zvláště pro svou kouzelnou atmosféru 
vánočních trhů. Nejdříve jsme navštívili zámek Schönbrunn a prohlédli si i krásné interiéry.   
Během procházky centrem města jsme měli možnost vidět zajímavé historické stavby jako je 
například Hofburg – sídlo habsburské monarchie, Stephansdom, který je dominantou centra 
Vídně, Státní operu či divadlo Burgtheater. Odpoledne jsme zavítali do klasické vídeňské 
kavárny a pak už se těšili na vánoční trhy před vídeňskou radnicí, kde jsme si mohli nakoupit 
různé suvenýry či vánoční dárky pro své blízké. Vraceli jsme se domů plni nadšení a pěkných 
zážitků z příjemně prožitého dne.

         Mgr. I. Valentová, Mgr. L. Dolečková

Společně u Schonbrunnu 

 

 

 

 

 

 



B. KULTURNÍ AKCE

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ…
tak zní název známé novely Oscara Wilda. Ve středu 6. března jsme se vypravili, tak trochu 

s obavami, do šumperského divadla, abychom se s ním seznámili.
Dramatizace oblíbené knihy anglického autora nás zavedla do starého anglického 

šlechtického sídla Canterville, kam se přestěhuje i přes varování, že na zámku straší, rodina 
amerického diplomata Ottise. Ottisovi jsou s existencí strašidla v jejich novém  domově
smíření, dokonce na něj chystají léčky a pořádají hony. Strašidlo chřadne a strádá, protože není 
schopno snést, že někdo nevěří v jeho existenci nebo se ho nebojí, i přes jeho zjevné úsilí 
novým domácím pěkně znepříjemnit život (chřastí řetězy, vyrábí krvavé skvrny, chodí bez hlavy, 
atd.). 

A jak to nakonec s milým strašidlem dopadlo? Prostřední dítě Ottisových, Virginie, 
strašidlo vysvobodí z jeho nekonečného mučení tím, že opláče jeho hříchy, pomodlí se a při-
mluví se za něj u Boha. Strašidlo díky této službě dojde pokoje, nemusí už více strašit a jako 
důkaz vděku věnuje Virginii, která se nedlouho poté šťastně vdá, skříňku s drahými .šperky

             Mgr. J. Stránská
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Advent byl a je dobou očekávání. Všichni se připravujeme na vánoční svátky, nacvičujeme 

koledy, zdobíme okna a dveře, rozsvěcujeme světýlka a hlavně se snažíme být k sobě trošku 
milejší a laskavější. Toto čekání jsme se snažili zpříjemnit i ve škole. Po každé adventní neděli 
se v pondělí o velké přestávce scházíme u ředitelny, kde zapalujeme svíčky na adventním věnci 
a povídáme si o zvycích, které se v těchto čtyřech týdnech před Štědrým dnem dodržují. Letos 
se do programu zapojily 4., 5. a 7. třída, které si připravily krátké vystoupení s doprovodem 
hudebních nástrojů. Společně s nimi jsme si zazpívali a uvědomili si, že na Vánocích nejsou 
nejdůležitější dárky, které dostáváme, ale ty, kterými sami děláme radost druhým.

                          Mgr. M. Jirásková

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ANNY
K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří zpívání koled, proto jsme se v pátek 21. prosince 

2012 tradičně sešli v kostele sv. Anny, abychom se společně naladili na vánoční svátky. 
V prvním koncertě zazpívaly děti z prvního stupně, v dalším žáci z 6. – 9. třídy. Každá třída si 
připravila několik koled, starší děti přidaly i anglickou píseň. Potlesk sklidilo i společné zpívání 
žáků a pí učitelek. Na závěr několik písniček přidal i pěvecký sbor Veselé notičky.  

Všichni odcházeli z koncertu spokojeni a už nyní se těší na další vánoční zpívání v příštím 
roce.

           Mgr. L. Dolečková



Vánoční koncert

C. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

CELOŠKOLNÍ PROJEKT 2013
Letošní školní rok je ve znamení připravovaných změn a novinek v oblasti výuky cizích jazyků 

(jmenujme alespoň od příštího školního roku plánované zahájení výuky angličtiny již v prvních 
třídách), a tak jsme i každoroční celoškolní projekt zaměřili na cizí jazyky vyučované na naší 
škole, tedy na angličtinu, němčinu a ruštinu.

Cílem našeho projektu bylo rozšířit u žáků vědomosti o zemích, jejichž jazyk studují, a své 
schopnosti a dovednosti zúročit v závěrečném shrnutí napsaném v anglickém jazyce.

Žáčci 1. - 3. tříd strávili se svými třídními učitelkami celé dopoledne příjemným vyprávěním 
o Anglii, hledáním zajímavých informací, prací s mapou a vyráběním závěrečných plakátů, 
které jim v současné době zdobí chodby a třídy.

Žáci 4. – 9. tříd byli nahodile rozlosováni do deseti skupin zhruba po osmnácti dětech. 
Skupina č. 1 pracovala pod vedením pana učitele Cacka, skupina č. 2 pod vedením pana učitele 
Krištofa, o skupinu č. 3 pečoval pan učitel Resler, o skupinu č. 4 zase pí učitelka Semerádová. 
Pátá skupina patřila pí učitelce Stránské, 6. skupina pí uč. Pilné, 7. skupina pí učitelce 
Suldovské, 8. skupina pí uč. Reslerové, 9. skupina pí uč. Vyoralové a 10. skupina pí uč. Krátké. 



Učitel rozdělil své žáky do tří skupin (Anglie, Německo, Rusko). Každá skupina dostala velký 
„poster“, na který postupně vypracovávala následující úkoly:

1. Slavné osobnosti
Žáci dostali nastříhané lístečky se slavnými osobnostmi dané země a sestavovali dvojice 

(jméno a povolání). Ty pak lepili na poster. Z široké nabídky slavných personalit si vybrali dvě 
osobnosti a v angličtině o nich napsali stručný životopis. Poster dozdobili fotografiemi, popř. 
vlastními kresbami. 

2. Puzzle
Každá skupina dostala rozstříhanou mapu příslušné země. Úkolem žáků bylo mapu 

sestavit a nalepit na poster. Pomocí atlasu do ní zakreslili důležité zeměpisné údaje. 

3. Kvíz
Žáci vyplnili kvíz o nejrůznějších zajímavostech své země. Správné odpovědi napsali na svůj 

poster a ten ozdobili křížovkou, jejíž tajenkou byla nějaká další zajímavost o zemi, kterou pro 
dnešní dopoledne studovali.

4. Hudba
Každá skupinka dostala text písně typické pro danou zemi v originální verzi. Pomocí 

slovníku žáci text přeložili a děj písně se pokusili výtvarně ztvárnit. 

Celoškolní projekt



Pátá vyučovací hodina byla využita k závěrečnému zhodnocení celého dopoledne, které 
mělo podobu písemného shrnutí v anglickém jazyce v rozsahu min. 10 vět a malé konference, 
na které si děti vzájemně představily „svou zemi“. 

Dlužno říci, že po celou dobu měli žáci k dispozici počítače ve třídách, veškeré počítačovou 
techniku v IT učebně, dále pak slovníky, encyklopedie, atlasy a nejrůznější výtvarné pomůcky. 

Všechny zhotovené plakáty visí na stěnách chodeb školy a bezesporu slouží jako studijní 
materiály pro všechny zvídané žáčky.

                   Mgr. N. Semerádová

VITAMINÁTOR SE VRACÍ NA PLANETU 5XD
Děti ze 4. a 5. tříd absolvovaly projekt „Vitaminátor se vrací na planetu 5xD“, který byl 

vytvořen odborníky primární prevence z občanského sdružení Národní síť podpory zdraví. 
Program se uskuteční v tomto školním roce na vybraných školách v Pardubickém, Ústeckém, 
Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Nakrmte Vitaminátora
V úterý 14. května 2013 se na ZŠ Dobrovského uskutečnil projekt o zdravé výživě. Byly to 

dvě hodiny plné her s malým Marťanem Vitaminátorem. Byli jsme rozděleni do pěti skupin, 
které se specializovaly na zadané téma – sůl, cukr, porce, tuk a pohyb. Sůl měla za úkol 
rozkrojit okurku na dvě části. Jednu posolili a druhou nechali, potom porovnávali rozdíly. 
V další skupině například zjišťovali, kolik je tuku v různých potravinách.

V druhé hodině jsme dostali kartičky s texty a předváděli různé scénky. Moc jsme se bavili. 
Skupina Cukr hrála scénku, jak chtěl syn po tatínkovi ke svačině čokoládu. A jak příběh 
skončil? To rozhodlo obecenstvo. 

Také jsme dostali list s otázkami, za správné odpovědi jsme dostávali body. Vítězové 
s nejvíce body byli na konci odměněni malou cenou. Ani ostatní neodcházeli s prázdnou, 
dostali malou samolepku a leták o správné výživě.

Tento den jsme se naučili, jak správně jíst a úplně na konci jsme pomohli Vitaminátorovi 
dostat se na svoji planetu 5xD.

     M. Jánešová, K. Urbanová, P. Janíčková, 5. třída



15. SPOLUPRÁCE S POLSKEM

UČÍME SE A PRACUJEMEVE SPOLEČNÉ EVROPĚ
to je název našeho třetího česko-polského grantu, který jsme podali v rámci Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko pro období 2007 – 2013, a získali 
jsme téměř 743 000 Kč. Bohužel partnerská škola v Dzierzoniowie tak úspěšná nebyla a její 
projekt nebyl schválen k realizaci. Už ze samotného nadpisu je zřejmé, že navazujeme na 
předcházející dva miniprojekty s názvem Blíž k sobě ve společné Evropě a Žijeme ve společné 
Evropě, které jsme úspěšně realizovali v předcházejících letech. Pro žáky obou škol jsme 
společně připravili celou řadu akcí, které se budou konat od září 2012 do prosince 2013.

     Počáteční akce byly věnovány našim oslavám 15. výročí česko-polské spolupráce. 
Nejdříve jsme se zaměřili na putovní výstavu fotografií, celkem vzniklo devět expozičních 
panelů, na dvou jsme připomněli počátky naší spolupráce a první společné akce. Představili 
jsme na české straně turnaje ve vybíjené, vystoupení v kostele sv. Anny a týdenní lyžování 
v Českých Petrovicích, z polských akcí se např. objevily fotografie z turistického pobytu 
a každoroční pěvecké soutěže. Na dalších dvou panelech jsme přiblížily cykloturistický pobyt 
v Dzierzoniowie, šachové zápasy hrané online, tedy akce byly realizované v rámci našeho 
prvního miniprojektu Blíž k sobě ve společné Evropě. Pět panelů jsme věnovali následujícímu 
miniprojektu Žijeme ve společné Evropě, fotografie představily Zimu v Čechách, Pohádkovou 
noc, turistický pobyt v Miedzygórzu, tvůrčí dílny a Festiwal Pioseki Klasowej. Tuto putovní 
výstavu nejdříve zhlédli zájemci v polské družební škole, kde byla nainstalována v jejich 
prostorách od 12. října 2012. V tento den probíhaly na polské straně oslavy 15 let naší 
spolupráce a 65 let vzniku SP nr 3 Dzierzoniow. V úterý 13. listopadu jsme ji umístili v přísálí 
lanškrounského zámku, kde si ji mohli prohlédnout všichni návštěvníci dopoledního i odpo-
ledního kulturního vystoupení k našemu „polokulatému“ výročí. Na odpoledních oslavách jsme 
přivítali hosty v čele s paní starostkou Mgr. Stanislavou Švarcovou. Kulturní program zahájily 
dívky z tanečního kroužku Sluníčko, menší děti zatancovaly na písničky ze známého večerníčku 
Včelí medvídci a starší děvčata na píseň „Summer night“. Následně ve svém proslovu pan 
ředitel Mgr. O. Strnad přiblížil zejména počátky naší spolupráce a akce, které byly realizovány 
v průběhu dvou předcházejících česko-polských miniprojektů. Na jevišti přivítal naše polské 
hosty, pí ředitelku partnerské školy R. Walendowskou a učitele, kteří se na vzájemné spolupráci 
nejvíce podíleli. Potom se na jevišti vystřídaly děti ze 2. až 6. třídy, ve svém vystoupení vždy 
představily jednu ze společných česko-polských akcí. A tak zazněly v jejich podání české 
a polské písmičky, přiblížily nám Noc s Andersenem. Nechyběla módní přehlídka vhodného 
a nevhodného oblečení na turistiku, krátká rozcvička s holemi Nordic Walking a taneční soutěž, 
vzpomínka společné lyžování. Polští kamarádi ve svém vystoupení představili země Evropské 



unie tím, co je pro ně typické, zatancovali vídeňský valčík a řecký tanec sírtakl, zazněla, v Polsku 
velmi oblíbená, píseň Jožin z bažin. Na pódiu se vystřídali Beatles s Edith Piaf, Santa Clausem 
a dalšími. Po celou dobu vystoupení mohli diváci sledovat prezentace z fotografií, které se vždy 
týkaly dané akce. 

Tradiční a oblíbenou česko-polskou akcí se stal „lyžařský týden“ v Dolní Hedeči 
u Králík, který se tentokrát konal ve dnech 21. – 26. 1. 2013 a jež absolvovalo 20 páťáků 
a stejný počet polských dětí. Ubytování opět v Poutním Domě, lyžování na sjezdovce 
v nedalekém Šanově. V úterý po obědě čekal účastníky zajímavý program. Jeli totiž vlakem do 
Letohradu. Někteří jeli vlakem poprvé! Tady navštívili expozici v Muzeu řemesel. Den pro ně 
přinesl ještě jedno překvapení, návštěvu pana místostarosty R. Szydlowského z Dzierzoniowa 
a paní starostky Králík J. Ponocné. Ve středu po návratu z lyžování si všichni prohlédli klášter. 
Po večeři vznikaly v mezinárodních skupinkách česko-polské slovníky. Ve čtvrtek opět od devíti 
do půl druhé na sjezdovce. Konečně odměna pro všechny - radost z jízdy na lyžích. V pátek se 
poprvé ukázalo sluníčko, které se celý týden ukrývalo v mlze. Ráno jsme vyjeli autobusem do 
Skiareálu Červená Voda na Bukové hoře. Někteří se těšili, v některých byla malá dušička, 
někteří měli obavy, jak zvládnou čtyřsedačku. Pro všechny to byl nakonec obrovský zážitek, 
o čemž svědčí odpovědi žáků z 5. třídy. 

A co bychom chtěli prožít znovu?
Chtěl bych znova prožít sjezd v Červené Vodě.

Naši hosté



Chtěla bych prožít první jízdu na Bukové hoře, protože jsme se všichni báli…
Znovu bych chtěla prožít lanovku v Červené Vodě, protože jsem na ní jela poprvé a byl tam 

nádherný výhled na zimní krajinu.
Já bych chtěl prožít celý lyžák, protože se mi tam hrozně líbilo.
Chtěla bych prožít srandu s kamarádkami, nikdy jsem se tak nenasmála a taky lyžování na 

Červené Vodě.
Chtěl bych znova prožít celý tento pobyt se stejnými lidmi ve stejném čase.
Chtěla bych sjet od vrchu sjezdovku v Červené Vodě.

 Další akcí vzájemné spolupráce s partnerskou školou v Dzierzoniowie se stala tradiční 
pěvecká soutěž. Festiwalu Piosenki Klasowej vždy předchází školní kolo, a tak v pátek ráno 22. 
2. 2013 praskala tělocvična naší školy ve švech. Školní kolo probíhalo ve dvou kategoriích: 1. – 
3. třída, 4. – 6. třída. Každý účastník musel zazpívat dvě písničky, jednu lidovou a další umělou, 
za libovolného hudebního doprovodu, ale nesměla zaznít slova od původního interpreta. 
Porota měla velmi těžké rozhodování. Kdo se nakonec radoval z vítězství? V první kategorii 
jásala 3. B a ve II. kategorii šesťáci. Vítězové reprezentovali 19. března 2013 naši školu na 
pěvecké soutěži Festiwal Piosenki Klasowej v Dzierzoniowie. Za polskými přáteli děti 
doprovázel p. ředitel Strnad, pí uč. Dolečková, pí uč. Minářová a pí vych. Zedníčková. Tento den 
by už mohl patřit k jarním, ale opak byl pravdou! Celou noc i ráno hustě sněžilo a množství 
sněhu přidělalo učitelům i rodičům vrásky na čele. V kině Zbyšek děti se zájmem sledovaly 
snažení polských soutěžících a samy vystoupily coby hosté. Po vyhodnocení soutěže se 
účastníci prošli zasněženým městem a prohlédli si historické centrum.

Slyšeli jste už o Noci s Andersenem? Určitě ano! Na naší škole se stala tradicí, protože se 
konala už po sedmé. A zároveň je to další akce patřící do realizovaného grantu. V pátek 5. 
dubna 2013 odpoledne přicházely děti ke škole plny očekávání. Přijde pan Andersen, 
zasoutěžíme si, bude stezka odvahy, které pohádkové postavy dnes v noci ožijí?

Naše kouzelné nocování zahájil pan ředitel předáním klíče od školy. Čtyřicet dětí se 
rozdělilo do skupin a plnilo různé úkoly. Navštívil nás i pan Andersen, díky internetu jsme se 
pozdravili s našimi polskými kamarády, neboť tato akce probíhala nejen u nás, ale i na naší 
družební škole v Polsku. A pak nastala dětmi dlouho napjatě očekávaná chvíle – stezka odvahy. 
Začaly ožívat pohádkové postavy i bujná dětská fantazie! Nakonec všichni překonali svůj strach 
a došli až do podkroví budovy, kde na ně čekal duch školy a každého hrdinu odměnil 
čokoládovým penízkem. Na dobrou noc paní učitelky četly ve třetích třídách pohádky, ale 
čtvrťáci si poslechli strašidelný příběh o hraběti Draculovi. Druhý den po snídani jsme 
dokončili poslední úkoly, vše zhodnotili a vyhlásili výsledky. Děti si kromě krásných zážitků 
odnesly domů pohádkové diplomy a malé dárečky.

 Na konec dubna jsme naplánovali společný dvoudenní pobyt dětí v Ekocentru Paleta 
v Oucmanicích, což je pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje. Akce se 
zúčastnilo 20 polských dětí z páté třídy a 23 žáků ze šesté třídy naší školy. Pedagogický 
doprovod zajišťovali společně dva polští pedagogové, zástupkyně ředitele paní Dana Krátká 
a pí učitelka Lucie Dolečková. Po výborném obědě v hezkém prostředí Oucmanic už byl pro 



žáky připraven zajímavý a pestrý program. Ve dvou smíšených skupinách se děti nejprve 
seznámily s tradičním řemeslem. Přenesly se do časů, kdy dráteníci putovali od vesnice 
k vesnici a spravovali rozbité nádobí. Všichni si vyzkoušeli práci s drátkem a nakonec vyrobili 
z drátků a korálků stromky, které připevnili na kamínky. V druhém programu se věnovali jídlu. 
Děti si připravily kynuté těsto, ze kterého upletly housky a ty upekly v replice historické 
venkovní pece. Předtím ještě musely namlít mouku, což nebylo tak úplně jednoduché. Oživení 
starších tradic formou her na čerstvém vzduchu bylo náplní třetího programu. Hry se hrály už 
v dávné minulosti a děti k tomu potřebovaly jen pár kamínků, klacíků, fazolí nebo kuliček. 
Klasické hry s míčem vystřídalo tlučení špačků, kuličky, drápky, hry s fazolemi nebo např. 
káča. Druhý den dopoledne probíhaly další dva programy. Nejprve měli žáci uvažovat 
o principu a užitečnosti recyklace papíru. Výrobu papíru si samozřejmě vyzkoušeli v pracovní 
dílně. Rozmočili staré kousky novin, vložili do rámečku, vysáli vodu, zažehlili a nový papír byl 
na světě. Závěrečná praktická činnost byla realizována před obědem. Účastníci projektu se 
seznamovali s chovem ovcí a jejich důležitostí pro člověka. Pracovníci centra dětem ukázali 
surovou i čištěnou vlnu a vysvětlili postup při zpracování. Nejzajímavější částí programu bylo 
určitě předení na kolovrátku. Nakonec si každý zkusil sám vyrobit z vlny malý obrázek pomocí 
metody filcování. Tato rukodělná činnost bavila všechny nejvíce. 

Přátelská atmosféra vládla všude, ani rozdílné jazyky nedělaly dětem problémy. A když to 
nešlo jinak, pomohly ruce a nohy. Už nyní se všichni těšíme na další společná setkání. A toto lze 
s jistotou tvrdit o všech akcích, které byly dosud realizovány ze současného společného 
miniprojektu Učíme se a pracujeme ve společné Evropě.

Ekocentrum Paleta



16. SPORTOVNÍ AKCE A SPORTOVNÍ VYŽITÍ ŽÁKŮ

OKRESNÍ KOLO V ORION FLORBAL CUPU ŽÁKŮ ZŠ 2012/13
Ve středu 12. 12. 2012 se konalo již tradičně v Brandýse nad Orlicí okresní kolo ve florbalu 

žáků 6. - 7. tříd ZŠ.
V okresním kole se utkali vítězové pěti okrsků a šestým družstvem byla pořádající základní 

škola. Hrálo se systém každý s každým. V prvním zápase žáci naší školy porazili družstvo ze ZŠ 
Jablonné nad Orlicí 2:1, ve druhém utkání zvítězili nad domácím družstvem ze ZŠ Brandýs nad 
Orlicí 2:0, ve třetím utkání prohráli o jednu branku s družstvem ze ZŠ Česká Třebová poměrem 
2:3, v dalším zápase remizovali s vítězem celého turnaje Gymnáziem Česká Třebová 3:3 
a v posledním utkání porazili družstvo z Chocně 4:1. Obsadili pěkné druhé místo, když je od 
zisku zlaté medaile dělila jediná branka ve dvou nejdůležitějších utkáních.

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

Sestava družstva ZŠ Dobrovského Lanškroun: 
Marek Dominik, Knápek Martin, Knoll Martin, Vondra Martin, Vu Antonín, Škop Martin, 

Petr Tuček a Oldřich Moravec
                 Mgr. V. Cacek

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALE ŽÁKŮ ZŠ 2012
V úterý 27. 11. 2012 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbale žáků 

6. - 7. tříd ZŠ.
Naši chlapci na tomto turnaji zvítězili nad družstvem z Horní Čermné 6:4, s družstvem ZŠ 

Smetanova remízovali 4:4 a prohráli s žáky ZŠ Jiráskova 0:5. S těmito výsledky skončili na 
třetím místě v okrsku.

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALE ŽÁKYŇ ZŠ 2012
V úterý 20. 11. 2012 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbale žákyň 

8.- 9. tříd ZŠ.
Naše děvčata na tomto turnaji pouze remízovala s družstvem z Letohradu 2:2 a ostatní tři 

utkání prohrála. Se ZŠ Horní Čermná 1:5, s Tatenicemi 0:4 a se ZŠ Smetanova 0:2. S těmito 
výsledky skončila na pátém místě v našem okrsku.    

                   Mgr. V. Cacek

OKRESNÍ KOLO V SÁLOVÉ KOPANÉ 8. – 9. ROČ. V CHOCNI
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se v Chocni konalo okresní kolo v sálové kopané. Turnaje se 

zúčastnilo pět družstev. Čtyři vítězové okrsků a jedno družstvo z pořádající školy 
v Chocni. 

Naše družstvo, ZŠ Dobrovského Lanškroun, ve složení Marek Dominik, Knápek Martin, Vu 
Antonín, Tuček Petr, Moravec Oldřich a v bráně Vondra Martin nastoupilo v prvním utkání proti 
chlapcům ze ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, které porazili 5:0. Ve druhém utkání vyhráli nad ZŠ 
Žamberk 7:1 a čekal je také dosud neporažený soupeř z domácí školy, kterého po náročném 



boji porazili 2:1. První pozici obhájili i v posledním utkání proti ZŠ Nádražní z České Třebové, 
kterou porazili v těžkém utkání, kde docházely už síly, 3:1 a stali se přeborníkem okresu Ústí 
nad Orlicí.

Všem chlapcům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
                 Mgr. V. Cacek

ATLETICKÉ PŘEBORY RUDOLTICE
Školní rok utekl jako voda a my jsme se opět vydali na atletické přebory do 

Rudoltic. Letos naše výprava měla 24 závodníků. I když nám počasí nepřálo, děti se 
nevzdávaly a bojovaly ze všech sil.  Zaslouženě vybojovaly 16 medailí (9 zlatých, 2, 
stříbrné a 5 bronzových).

Naši medailisté : 
60 m  1. místo – Benešová Adéla (3. třída) 
   1. místo – Chládková Aneta (4. třída)

Okrskové kolo ve florbale



Skok  1. místo – Joza Filip (2. třída)
  1. místo – Dostálová Viktorie (4. třída)
  3. místo – Žák  Čeněk (5. třída) 

Hod  1. místo – Dostál Tadeáš (1. třída)
  1. místo – Skalický Matěj (3. třída)
  1. místo – Chládková Aneta (4. třída)
  1. místo – Blažek Jan (5. třída)
  2. místo – Stehlík Antonín (1. třída)
  3. místo – Lebduška Jan (3. třída)

300m 3.místo – Dostál Tadeáš (1. třída)

600m 1. místo – Dostálová Viktorie (4. třída)
  2. místo – Kacálková Vendula (4. třída)
  3. místo – Skalický Matěj  (3. třída)

900m 3. místo – Jánešová Michaela (5. třída)

Medailistům moc gratulujeme a všem dětem děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

PŘESPOLNÍ BĚH V KYPUŠI
Přespolní běh v Kypuši letos proběhl za pěkného slunečného počasí. Účast žáků z naší 

školy byla velká. Ve středu 15. 5. 2013 se k rybníkům vydalo závodit 37 žáků z první až osmé 
třídy. Získali celkem 4 medaile, 1 zlatou a 3 stříbrné. Tady jsou výsledky v jednotlivých 
kategoriích:

1. a 2. třída – žáci
Tadeáš Dostál (1.A) – 4. místo

1. a 2. třída – žákyně
Anna Vlčková (2.) – 2. místo
Veronika Reslerová (1.A) – 4. místo

3. a 4. třída – žákyně
Viktorie Dostálová (4.A) – 1. místo
Adéla Benešová (3.B) – 2. místo

7. a 8. třída – žákyně
Kateřina Stehlíková (7.) – 2. místo

Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!



SOUTĚŽ VE CVIČENÍ S HUDBOU PRO ŠKOLY V REGIONU
Ve čtvrtek 20. 12. 2012 se osm žákyň z naší školy zúčastnilo soutěže ve cvičení s hudbou 

v tělocvičně Gymnázia v Ústí nad Orlicí. Sestavu děvčat doplnil i jeden odvážný chlapec. Na 
soutěži jsme ovšem zjistili, že odvážní chlapci se našli i v jiných školách. V kategorii šestých až 
devátých tříd jich soutěžilo šest, děvčat bylo samozřejmě podstatně více (přibližně 35). Celá 
soutěž probíhala v rytmu zumby, ačkoliv v názvu soutěže se tento termín neobjevil.

Z naší školy si v Ústí zacvičila tato děvčata: Jana Rejnušová (6.), Natálie Kresanová (6.), 
Adéla Zajíčková (6.), Sára Marková (7.), Andrea Havelková (7.), Eva Jandová (7.), Linda 
Morávková (8.), Tereza Kostelecká (8.) a odvážlivec Daniel Mareš (6.). Mezi prvních šest se 
neprobojovala žádná z našich žákyň, i když mnohé předvedly výborný výkon. Neúspěch děvčata 
od dalšího cvičení samozřejmě neodradil a příště zkusí zabojovat znovu.

                      Mgr. Daniela Krátká

OKRESNÍ KOLO ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STOLNÍM TENISE
Ve čtvrtek 18. 10. 2012 se konalo v Ústí nad Orlicí okresní kolo ve stolním tenise. Z naší 

školy se zúčastnila dvě družstva v kategorii starších žáků a žákyň. Chlapci soutěžili ve dvou 
skupinách, ze kterých první dvě družstva postupovala do finálové skupiny. Naše družstvo 
chlapců, ve složení Moravec Oldřich, Marek Dominik a Knápek Martin, do této skupiny 
postoupilo z druhého místa a po dvou prohrách odešlo z těchto bojů pouze s bramborovou 
medailí. 

Přespolní běh v Kypuši



V kategorii děvčat za naši školu nastoupila Cacková Tereza a Urbanová Marie. V této 
kategorii bojovala o medaile pouze čtyři družstva. Naše děvčata byla mnohem úspěšnější než 
družstvo chlapců a po výhrách 2x 5:0 a 4:1 se stala přebornicemi okresu Ústí nad Orlicí a budou 
naší školu reprezentovat na krajské olympiádě mládeže.

                  Mgr. V. Cacek

DRUŽSTVO DÍVEK - PŘEBORNÍKEM KRAJE VE STOLNÍM TENISE
V úterý 6. listopadu se v Ústí nad Orlicí konalo krajské kolo ve stolním tenise XI. olympiády 

dětí a mládeže Pardubického kraje. Okres Ústí nad Orlicí zde reprezentovalo družstvo starších 
děvčat naší školy ve složení Cacková Tereza a Urbanová Marie, které po výhrách 4:1 a 2x 5:0 
vyhrály okresní kolo.

V krajském finále se hrálo na třetí vítězný bod. V prvním utkání proti našim děvčatům 
nastoupilo družstvo zastupující Pardubický okres. Nejdříve proti sobě hrály jedničky obou 
družstev a po vyrovnaném boji v něm zvítězila Terezka 3:2, v boji dvou druhých nasazených 
hráček získala další bod Maruška výhrou 3:0. Vítězný bod získala děvčata ve čtyřhře, kterou 
vyhrála 3:1. Družstvo z Chrudimi porazily celkově 3:0, když čtyřhra i dvouhry skončily stejným 
poměrem také 3:0. Třetím a relativně nejlehčím soupeřem bylo družstvo ze Svitav, kde 
dvouhru vyhrála Terka 3:0, Maruška 3:1 a závěrečnou čtyřhru s přehledem 3:0.

Děvčatům gratulujeme k vítězství.
                   Mgr. V. Cacek

Stolní tenistky



SÁLOVÁ KOPANÁ
V úterý 13. 11. 2012 se konalo okrskové kolo v sálové kopané, kategorie 8. – 9. ročník. 

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva z původně přihlášených šesti. Naše družstvo ZŠ 
Dobrovského v prvním utkání nastoupilo proti družstvu ZŠ Jiráskova, které porazilo 4:1, 
v dalším zápase již s větším přehledem zvítězilo nad ZŠ Smetanova 6:1 a posledního soupeře 
z Damníkova přehrálo lehce bez problémů 7:0, a postoupilo tak do okresního kola.

Sestava: Knápek Martin, Marek Dominik, Tuček Petr, Vondra Martin a Vu Antonín

Pořadí:
 1. ZŠ DOBROVSKÉHO
 2. ZŠ SMETANOVA
 3. ZŠ JIRÁSKOVA
 4. ZŠ DAMNÍKOV

BĚH DO LANŠKROUNSKÉ SJEZDOVKY
Ve středu 10. října 2012 se z naší školy účastnilo Běhu do lanškrounské sjezdovky 12 žáků 

z prvního stupně. V kategoriích 1. – 5. třída jsme získali celkem 5 medailí – 2 zlaté, 2 stříbrné 
a 1 bronzovou.

Kategorie: 
Žáci 1. - 2. třída 120 m  2. místo – Jáneš Martin (1.A)
Žákyně 1. - 2. třída 120 m  1. místo – Rubešová Štěpánka (2.tř)

     2. místo – Vlčková Anna (2.tř)
Žákyně 3. - 4. třída 150 m  1. místo – Dostálová Viktorie (4.A)
     2. místo – Kacálková Vendula (4.B)
Všem běžcům děkujeme za účast a pěkné umístění. 
                 M. Kroulíková

Běh do sjezdovky



OKRSKOVÉ KOLO V MC DONALDS CUPU STARŠÍCH ŽÁKŮ (4. – 5. TŘÍDA)
V pondělí 29. dubna 2013 se konalo na atletickém stadionu Romana Šebrleho okrskové 

kolo Mc Donalds cupu v minikopané pro žáky 4. a 5. tříd. Po prvním zápase, kdy se mezi sebou 
utkala družstva ZŠ Jiráskova a ZŠ Smetanova s výsledkem 4:0, začali bojovat naši chlapci. 
Přestože celý první poločas statečně vzdorovali, nakonec se ZŠ Jiráskova prohráli 0:2. Po 
krátké přestávce následoval zápas se ZŠ Smetanova, který skončil opět prohrou 1:3. S těmito 
výsledky obsadilo naše družstvo konečné 3. místo v okrsku. Přesto si všichni zaslouží velkou 
pochvalu za předvedený výkon a reprezentaci naší školy.

                          Mgr. G. Reslerová

TURNAJ „O STAROU KŮŽI“
Tak jako každý rok, čekal i letos na jaře na naše čtvrťáky oblíbený turnaj ve vybíjené. Konal 

se tentokrát už 24. dubna, takže na sehrání obou tříd naší školy nebylo moc času. Jak se ale 
později ukázalo, úplně to stačilo. Za favorita jsme pokládali ZŠ A. Jiráska, která vyhrála 
nedávný Preventan Cup, takže naděje na vítězství jsme si vůbec nedělali. My jsme ale postavili 
velmi silné družstvo, naši „ostří“ hoši pálili rány jako z děla a od začátku jsme jen vyhrávali. 
Měli jsme minimum vybitých hráčů, chyb také nebylo mnoho, zkrátka jsme brzy po sobě 
porazili obě školy, aniž bychom prohráli jediný zápas. Vítězství bylo zasloužené, žáci bojovali 
jako o život, trička by se dala ždímat. Takže po třech letech je putovní trofej zase na naší škole, 
hurá!

                   Mgr. L. Pilná

HOLČIČÍ PREVENTAN CUP
V pondělí 8. dubna ráno jsem se vydala se 12 žákyněmi ze 4. a 5. tříd na okrskový turnaj 

v Preventan Cupu, který pořádala ZŠ Smetanova. K našemu překvapení se sešla jen 3 družstva 
(ZŠ Jiráskova a ZŠ Smetanova), protože vesnické školy nedaly dohromady dívčí družstva. Už od 
začátku byla jasným favoritem ZŠ Jiráskova, protože asi polovina z nich hraje volejbal, a to je 
znát. Zápas s touto školou jsme tedy hladce prohráli, ovšem se Smetankou jsme hráli 
nerozhodně. Děvčata zkraje dost přešlapovala i jinak chybovala, ale postupně hrála čím dál 
lépe. Aby se rozhodlo o 2. a 3. místě, prodlužovalo se 2 krát 3,5 minuty, ale ani to nerozhodlo. 
Zápas ukončil až 1. vybitý život, takže 2. místo nám uniklo jen o chlup. Co se dá dělat, třeba to 
vyjde příště. Za snahu jsme dostali velký pytel bonbónů a diplom.

                    Mgr. L. Pilná

24. ROČNÍK ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SLAVNOSTÍ ZŠ DOBROVSKÉHO
V úterý dopoledne 18. června 2013 se na ploše atletického stadionu Romana Šebrleho 

shromáždila atletická družstva lanškrounských základních škol a gymnázia, aby spolu již 
tradičně změřila své výkony v atletických disciplínách. V letošním roce se však nezúčastnila 
ZŠ na náměstí A. Jiráska..

Dobrá nálada, přízeň sponzorů (Drogerie TETA) a některé velmi kvalitní sportovní výkony 
žáků 6. až 9. ročníků základních škol, to vše přispělo k velmi zdárnému průběhu celé akce, 



kterou podpořilo i velmi příznivé slunečné počasí, pro některé závodníky až moc teplé. Velice 
kvalitní a pěkné výkony předvedli žáci i v nové atraktivní disciplíně, kterou se stal v této soutěži 
skok do výšky.

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.

Upřímně blahopřeji a těším se příští rok opět na shledanou.

                  Mgr. V. Cacek

Sportovní slavnosti



17. ŠACHOVÝ KLUB ZŠ DOBROVSKÉHO
Hodnocení činnosti ŠKM ZŠ Dobrovského Lanškroun v sezóně 2012/ 2013

I ve školním roce 2012/2013 pokračovala činnost Šachového klubu mládeže na ZŠ 
Dobrovského v Lanškrouně. Do jednotlivých akcí se zapojilo 12 šachistů. Hráči se účastnili 
turnajů, krajských soutěží jednotlivců a v soutěžích družstev hráli od okresního přeboru po 
1. ligu mladšího dorostu

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 1. – 5. TŘÍD – OKRESNÍ KOLO
Již tradičně jsme v Lanškrouně pořádali okresní kola Přeboru škol v šachu. Ve čtvrtek 15. 

listopadu 2012 se utkalo v kategorii 1. – 5. tříd pět týmů o dvě postupová místa do krajského 
kola. Vedle tří lanškrounských škol se představilo družstvo ze ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí 
a ze ZŠ 28. října v Žamberku. Naše čtveřice ve složení Milan Minář, Tadeáš Urban, Šimon Vávra 
a Petr Syrový nepatřila k favoritům a celkově páté místo bylo odpovídající.

PŘEBOR V ŠACHU6. – 9. TŘÍD – OKRESNÍ KOLO
V úterý 20. listopadu 2012 v kategorii 6. – 9. tříd byla účast početnější. Na dvě postupová 

místa si brousila zuby tři družstva. Jasným vítězem se stal tým lanškrounského gymnázia. 
O druhém postupujícím se rozhodovalo až v poslední partii devítikolového turnaje a tím se 
stala s troškou štěstí čtveřice žáků ze ZŠ Dobrovského Lanškroun. 

ZŠ Dobrovského Lanškroun:

Šach. Jméno ELO 1 2 4 5 6 7 8 9 Body 
1. Vu Antonín 1669 ½ 1 1 1 1 1 1 1 7½ 
2.

 
Marek Dominik

 
1281

 
½

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1
 

7½
 

3.
 

Šolc Petr
 

1100
 

0
 

0
 

1
 

1
 

1
 

0
 

1
 

1
 

5
 

4.
 

Knápek Martin
 

1250
 

½
 

0
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6½
 

 
Druhý tým školy ve složení Martin Knoll, Lukáš Bureš, Ladislav Pavlas a Jan Šverma 

skončil na osmém místě.

PŘEBOR ŠKOL – KRAJSKÉ KOLO 6. – 9. TŘÍD
Na krajské finále Přeboru škol jsme v pátek 6. prosince 2012 cestovali do Pardubic. Do 

turnaje 8 týmů nastupovalo družstvo ZŠ Dobrovského jako páté nejsilnější družstvo. Po celý 
turnaj jsme drželi čtvrté místo a útočili na stupně vítězů. V konečném účtování na skóre 
dohnali největšího rivala, ale ostatní kritéria mluvila proti nim. K celkové třetímu místu 
chybělo půl bodu. Každý z hráčů ho mohl v průběhu jednotlivých kol získat, ale nejblíže byl Petr 
Šolc, který v 6. kole místo matu dal soupeřovi pat. I tak je čtvrté místo úspěchem a pro většinu 
hráčů rozloučením s Přeborem škol. Výsledky ZŠ Dobrovského Lanškroun:



VÁNOČNÍ TURNAJ MLÁDEŽE – SVITAVY
Ve vánočním čase se ve Svitavách uskutečnil další ročník tradičního Vánočního turnaje 

mládeže ve třech kategoriích. Jedná se o turnaj, kde nejde o postup, ale jen o to pěkně si zahrát 
a ještě domů přivést pěknou cenu, která se často hodí jako dárek pro naše nejbližší. V sobotu 
22. prosince 2012 do „Fabriky“ jelo 15 hráčů z Lanškrouna a mezi nimi i Martin Knoll, Petr Šolc 
a Ladislav Pavlas. 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLÁDEŽE V ŠACHU
Krajská soutěž družstev se hrála formou dvou turnajů, do kterých Lanškroun postavil vždy 

dvě družstva. V sobotu 5. ledna 2013 se hrálo v Pardubicích a na startu se sešlo neuvěřitelných 

Šachy - přebor škol

Šach. Jméno ELO 1 2 3 4 5 6  7  Body  
1 Vu Antonín 1669 0 0 0 1 ½ ½  1  3  
2 Knápek Martin 1250 ½ 0 1 ½ 0 0  1  3  
3 Marek Dominik 1281 1 1 1 1 ½ 1  0  5,5  
4

 
Šolc Petr

 
1100
 

0
 

½
 

1
 

1
 

0
 

½
 

1
 

4
 

 



17 čtyřčlenných týmů. Druhý turnaj se hrál 23. února 2013 v Poličce. Naši školu zastupovala 
čtveřice hráčů Petr Šolc, Ladislav Pavlas, Lukáš Bureš a Milan Minář a teprve součet obou 
turnajů určí celkové pořadí.

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 6. – 8. února 2013 proběhlo v Dělnickém domě šachové soustředění. Úvodní 

turnaj rapidu rozdělil hráče do skupin. První čtyři se věnovali individuálnímu tréninku s Pepou 
Krátkým a ostatní hráli turnaj se zápisem a rozborem partií o zisk 3. výkonnostní třídy. Mezi 
dvanácti hráči se na zbytek sezóny připravovala i čtveřice žáků školy Martin Knoll, Lukáš 
Bureš, Ladislav Pavlas a Milan Minář.

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV ŽÁKŮ 
Do letošního ročníku Krajského přeboru starších žáků se přihlásila pouze čtyři šestičlenná 

družstva. Proto se hrálo dvoukolově každý s každým. Ve hře byl postup do 1. ligy mladšího 
dorostu. V sobotu 15. prosince 2012 jsme sehráli první trojkolo a v sobotu 16. února 2013 jsme 
odehráli závěrečná tři kola ve Svitavách. Na konečném vítězství a zisku titulu krajského 
přeborníka s postupem do 1. ligy družstev mladšího dorostu se podíleli Antonín Vu, Petr Šolc 
a Martin Knoll.

ORLICKÁ ŠACHOVNICE
Již 43. ročník Orlické šachovnice se uskutečnil v Ústí nad Orlicí v sobotu 23. března 2013. 

V jeho rámci se hrál Krajský přebor mládeže v kategorii do 8 let. V této nejmladší kategorii 
jsme měli jediného zástupce. Lukáš Hacura se popral se svými soupeři, ale v přeboru skončil 
na nepopulárním čtvrtém místě. Na Orlickou šachovnici přijelo celkem 82 hráčů, naše 
desetičlenná skupina, bez nejlepších šachistů, nezasáhla do bojů o prvenství, ale ve 
startovním poli se neztratila. Potěšitelné je, že Petr Šolc splnil normu pro udělení 3. 
výkonnostní třídy.

1. liga dorostu



1. LIGA DOROSTU
Ve dnech 6. –  7. října 2012 začala pro hráče našeho mládežnického týmu už sedmá sezóna 

1. ligy mladšího dorostu. Hráči se za ta léta vyměnili, pouze Antonín Vu pamatuje všechny 
ročníky. Vedle Tondy se v našem šestičlenném týmu objevil Dominik Marek a Martin Knápek. 
První čtyři kola jsme odehráli v Lanškrouně. V sobotu 8. prosince 2012 pokračovala 1. liga 
dorostu zápasy pátého a šestého kola v Rychnově nad Kněžnou. Sedmé kolo se hrálo 26. ledna 
2013 na domácí půdě a ve dnech 13. – 14. dubna 2013 jsme v Hradci Králové závěrečným čtyř-
kolem tuto soutěž zakončili. Z jedenácti zápasů jsme šest vyhráli a výsledkem bylo 5. místo.

KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
Krajský přebor jednotlivců se hraje formou čtyř turnajů v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let. 

Mladší kategorie se hrály 3. 11. 2012 v Pardubicích, 24. 11. 2012 v Hlinsku, 12. 1. 2013 v České 
Třebové a závěrečný turnaj byl 6. 4. 2013 v Mistrovicích. Kategorie do 14 a 16 let odehrály své 
turnaje 10. 11. 2012 v Lanškrouně, 1. 12. 2012 v Ústí nad Orlicí, 19. ledna 2013 v Poličce 
a poslední turnaj byl 20. 4. 2013 v Hlinsku. Nejlepší výsledek zaznamenal Antonín Vu, který se 
probojoval do finále, ale dal přednost fotbalu.

Poř.

 

Jméno

 

Kategorie

 

9.

 
Vu Antonín

 
16

 

12.

 
Šolc Petr

 
16

 

5.
 

Knoll Martin
 

16
 

44. Bureš Lukáš  14  
54. Pavlas Ladislav  14  
43.
 

Syrový Petr
 

12
 65.

 
Urban Tadeáš

 
12

 15. Minář Milan  10  

   KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V sobotu 27. dubna 2013 jsme v klubovnách Dělnického domu pořádali Krajský přebor 

družstev mladších žáků. Na startu se sešlo deset šestičlenných týmů, z toho tři jsme postavili 
z lanškrounských hráčů. Naše nejlepší družstvo bojovalo o postup na Mistrovství ČR, ostatní 
dva týmy zkoušely, jak se bojuje za družstvo. Ani zisk více než 50% bodů u všech hráčů nestačil 
na postup, a bylo z toho pouze 4. místo. Hráči naší školy Lukáš Bureš, Petr Syrový, Milan Minář 
a Tadeáš Urban tvořili základ družstva Lanškroun C. 

LANŠKROUNSKÁ VĚŽ
V sobotu 8. června 2013 se v Lanškouně konal pod záštitou města 19. ročník turnaje pro 

mládež O putovní věž města Lanškrouna. 48 účastníků se rozdělilo do tří turnajů.Hrálo se 
v kategoriích do 19, 14 a 10 let. Turnaj se povedl Ladislavu Pavlasovi, kterému zisk 3. vý-
konnostní třídy utekl o půl bodu. Tímto turnajem skončila letošní sezóna. Každý se odnesl 
drobnou cenu a pomalu může začít přemýšlet o sezóně nové. 



18. ŠKOLNÍ DRUŽINA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR ŠD
Zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků je již tradicí. Ale letošní rok byl 

přeci jenom v něčem jiný. V pondělí 3. 9. 2012 byly slavnostně otevřeny nové prostory školních 
družin, které se nacházejí na druhé budově ZŠ Dobrovského ve druhém patře. Pásku spolu 
s vychovatelkami a dětmi slavnostně přestřihli pan ředitel Oldřich Strnad a pan místostarosta 
Bohumil Bernášek. V rámci dne otevřených dveří si mohli všichni zájemci prohlédnout tři 
herny školních družin s novým nábytkem. Věříme, že v těchto nových prostorách se nám bude 
všem líbit.

          M. Kroulíková, D. Zedníčková a P. Dostálová, vychovatelky ŠD 

Nové prostory 
ŠD

INFORMACE O ČINNOSTI ŠD
Naše školní družina je rozdělena do tří oddělení, ve kterých se děti věnují různým 

činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu. 
Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětí ve spolupráci 

s vychovatelkami. Vzhledem k tomu, že je na naší škole nabízen velký počet kroužků, 
necháváme na volném rozhodnutí dětí, zda si zvolí činnost řízenou anebo si vyberou volné hry. 



Děti ve školní družině využívají též mnoha stolních her, stavebnic, hraček, skládanek. 
V rozumné míře také využíváme  televize s videem a DVD. Při ranní nebo konečné družině 
mohou používat PC s výukovými programy určené pro jejich ročník. Dále se děti mohou 
zúčastnit různých výtvarných soutěží pořádaných DDM. K dispozici též mají různé knihy, 
časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvujeme školní hřiště a krásnou zahradu za 
školou, kde děti mohou využít velkou dřevěnou konstrukci s houpačkami, lany na šplhání, 
průlezkou, dřevěný domeček vyrobený ve školních dílnách pod vedením p. uč. P. Reslera 
a pana školníka, pískoviště, hřiště na fotbal, skákací hrad, trampolínu, provazové lano, hrazdu 
a další prvky. Terénními úpravami vznikl svah, který mohou děti využívat ke hrám, soutěžím 
a k zimním radovánkám.  Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelek tak, aby se 
žák mohl samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze 
jako rádce a dohled. Tato činnost je provozována zejména v ranní družině a odpolední klidové 
činnosti či pobytu venku. Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti 
a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE HRA A ZÁŽITEK 

LETEM SVĚTEM EVROPOU
Ve středu 14. a 21. listopadu 2012 jsme s dětmi z I. a II. oddělení školní družiny navštívili 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, kde pro nás připravili hodinový program plný her, kreslení a 
soutěží. Děti letěly letadlem, plavily se lodí a poznávaly různé země.

ZIMNÍ RADOVÁNKY V ŠD
V zimních měsících si školní družinu užíváme plnými doušky. Chodíme do tělocvičny, 

navštěvujeme bazén i saunu, tvoříme a malujeme ve třídách, hrajeme si a zpíváme. Pobýváme 
na školní zahradě nebo hřišti, zvlášť když se zima na nás usměje a obdaří nás sněhovou 
nadílkou.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Předposlední únorové odpoledne jsme uspořádali pro děti navštěvující školní družinu 

maškarní karneval. Děti se nemohly středy 27. února 2013 dočkat a společně s rodiči si 
připravovaly masky. 

Převlékli jsme se ve svých družinkách do masek, nalíčili se a předvedli se v plné parádě ve 
školní jídelně. Poté jsme se přemístili do tělocvičny, kde se sešlo téměř 90 masek. Ukázalo se, 
že maminky dětí jsou ve vymýšlení nebo dokonce ve vlastnoručním vytváření kostýmků pro své 
ratolesti velmi šikovné a nápadité. Představili se nám piráti, čarodějnice, indiáni, indiánky, 
princezny, lesní víly, čertíci, kostlivci, berušky, zvířátka, Šmoulinky, sportovci, roztleskávačky, 
zdravotní sestra, klaun, břišní tanečnice a spoustu dalších. Děti se radostně účastnily všech 
her a soutěží, které pro ně připravily paní vychovatelky, jež měly také veselé a barevné masky – 
pastelky. Na pomoc jim přišla i paní plavčice převlečená za Šmoulinku. Tančilo se nejen v 
kruhu, soutěžilo se „NA ROHY“ podle barev, hrálo se s obručemi „HRA VEJDEME SE VŠICHNI“ 
a sbíraly se míčky dle barev školní družiny, které děti rozhodily pomocí padáku po tělocvičně.

           M. Kroulíková, D. Zedníčková a P. Dostálová



LETEM SVĚTEM ASIÍ
V měsíci květnu jsme průběžně všechny školní družinky navštívily DDM DAMIÁN, 

tentokráte pro nás připravili vzdělávací program na téma „Letem světem Asií“. Společně jsme 
se podívali do Číny a Japonska. Seznámili jsme se s čínským zvěrokruhem, naučili se správně 
držet jídelní hůlky, dozvěděli se o čínské a japonské etiketě, vyrobili si papírové kuželové 
klobouky a vytvořili si své vlastní jméno v čínštině. Děti se obohatily o nové zkušenosti a zážitky. 
Moc děkujeme Lence Stejskalové za příjemné odpoledne.

SOUTĚŽ „O KULIČKOVÉHO KRÁLE“
Dne 20. 5. 2013 jsme se zúčastnili soutěže „O kuličkového krále“, kterou letos pořádala 

školní družina na ZŠ Smetanova. Kuličkyádu si zahrály všechny první třídy z lanškrounských 
škol. Nejdříve se děti rozcvrnkaly a z každé družiny vzešel vítěz, který pokračoval ve finále. 
Štěstí přálo školní družině ZŠJiráskova. Náš zástupce Martin Jáneš skončil na 3. místě. Po 
předání královské koruny a diplomů si děti společně pohrály v areálu zahrady školní družiny. 
Děkujeme za uspořádání soutěže školní družině Smetanova.

                 D. Zedníčková
VÝLET - TONGO HRADEC KRÁLOVÉ
Ve středu 5. června 2013 po třetí vyučovací hodině se 3 oddělení naší školní družiny vydala 

na výlet do Hradce Králové. Navštívila jedinečný zábavní park TONGO, kde se nachází spousta 
atrakcí, které nabízejí dětem nezapomenutelné zážitky. Každá z nich přitom představuje jiný 
ostrov nebo mořský svět. Děti prožily den plný dobrodružství, zábavy a pohybu. Zaskákaly si 
jako delfíni na „Ostrově Jump“ nebo na létající rybě, a závodily tak s kamarády, kdo vyskočí výš. 
Na „Vlnobití“ se mohly pohoupat na mořských vlnách a pohrát si s rybami. Navštívily sportovní 
„Přátelské ostrovy“ a zahrály si fotbal, košíkovou, hokej či kulečník nebo se vypravily za 
dobrodružstvím do labyrintu „Pirátský úkryt“, kde svedly dělovou bitvu o poklad a cestou zpět 
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se vydaly po vodopádu nebo tobogánem. Povozily se také závodním autem a kdo měl odvahu, 
vyšplhal na aktivní sopku „Vulkán Krakatoa“. Aby si děti užily legraci, zvětšila se rybka Nemo 
do velrybích rozměrů. Při příchodu i odchodu nezapomněly pozdravit opičáka na „Ostrově 
Tongo“. Děti také lákal „Ostrov Tonka“, kde byla krásná chobotnice, bublinkový bazén 
s mořskými tvory a fontánou, ale ten byl určen jen pro malé návštěvníky.

     Den plný zábavy a her se dětem velice líbil a unavené se vrátily ke svým rodičům.

             M. Kroulíková, D. Zedníčková a P. Dostálová

Společně před Tongem

NA ZAHRADU ZA ZVÍŘÁTKY
Na naši školní zahradu jsme se vydali ve čtvrtek 20. června. Zvířátek tam bylo tolik, že by se 

ani nevešla do jedné ZOO. Děti ze školních družin si vyrobily masku s předstihem a ostatní děti, 
které si k nám přišly zasoutěžit, tvořily na zahradě.

Dvanáct stanovišť nabízelo rozmanitou zábavu, ale někde se musela zapojit i hlava. Do 
vodoměrek se muselo hodně foukat, aby přeplavaly bazének, v netopýří jeskyni si děti musely 
zapamatovat co nejvíce zvířátek a předmětů, čáp lovil žáby, křeček hledal svou potravu a krtek 
si musel najít cestičku domů. Moucha utíkala v síti před velkým pavoukem a klokan si jen tak 
poskakoval, včelka ukládala dobroty do plástů, veverka házela oříšky na cíl a nechyběla ani 
vlastnoručně poskládaná vlaštovka, která lovila za letu mouchy. Žirafa natahovala svůj dlouhý 
krk, aby taky viděla celkem pět krásných vystoupení tanečního kroužku „Sluníčko“.

Celé odpoledne nám sluníčko přálo a děti se mohly občerstvit ve stánku a také si opéct 
párek na ohništi v „jámě“. Ten, kdo měl splněno všech 12 úkolů a vybarvené všechny pacičky na 
své kartičce, si odnesl domů malé zvířátko a něco dobrého na zub.

                                                                            M. Kroulíková, D. Zedníčková a P. Dostálová



19. BAZÉN A SAUNA

Školní bazén navštěvují děti od útlého věku. Každé pondělí a úterý zde probíhá kojenecké 
plavání Karetka pod odborným vedením paní Báčové. Kojenecké plavání slouží dětem 
v novorozeneckém, kojeneckém, batolecím i v předškolním období.

Předškolní věk je období věku dítěte od tří do šesti let. Ve starším předškolním věku již 
realizujeme přípravnou plaveckou výuku za přítomnosti instruktorů Dany Zedníčkové, Evy 
Jurčové, Vladimíra Cacka, Veroniky Fibikarové a Jindřicha Helekala. 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 Třešnovec, Dolní Čermná, Rudoltice, Horní Heřmanice 
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 v dopoledních hodinách, odpoledne je bazén vyhrazen 
pro veřejnost a spolky, kroužky plavání a sportovní oddíly. Nabízíme možnost zarezervovat si 
bazén soukromě. Návštěvník může využít protiproud, masážní trysky a večer podvodní 
osvětlení. Kdo je ranní ptáče, tomu se nabízí možnost přijít si zaplavat již od 6 hod.

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. A jaké jsou účinky pravidelného saunování? Odstranění infekcí 
dýchacích cest, prevence a úprava krevního tlaku, zlepšení prokrvení kůže, otužení organismu 
a další. Máme zde i voňavé esence a venkovní odpočívárnu s lehátky.

V zimních měsících (listopad-březen) se opět uskutečnilo nedělní plavání. Bazén a sauna 
byla otevřena pro veřejnost od 14.00 – 19.00 hodin. 

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 přes 900 návštěvníků.



Na konci prázdnin proběhlo velké malování a dezinfekce všech prostorů.

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   16.00 - 17.00 a 18.00 - 20.00 hodin
Čtvrtek  18.00 - 20.00 hodin
Pátek  17.15 - 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.

VODNÍ OLYMPIÁDA
V pondělí 24. 6. proběhl na bazéně 2. ročník vodní olympiády. Tentokrát na téma: Vodní říše.
Každý plavec si na začátku vylosoval zvířátko, za které soutěžil.
Zúčastnili se jí vybraní plavci z 1. - 4. tříd ZŠ Dobrovského, celkem 54 dětí. Soutěžilo se ve 4 

disciplínách. První úkol: kdo uloví nejvíce jídla (nalepovací zvířátka), druhý úkol: které zvířátko 
doplave nejdál pod vodou, třetí úkol: kdo nasbírá nejvíce kroužků (poklad), čtvrtý úkol: které 
zvířátko plave nejrychleji (1. a 2. třída - 25m, 3. a 4. třída - 50m).

Výsledky: 
1. třída: 1. místo - Reslerová V., 2. místo - Dostál T., 3. místo - Jurča F.
2. třída: 1. místo - Vlčková A., 2. místo - Joza F., 3. místo - Křivka A.
3. třída: 1. místo - Jurča T., 2. místo - Haislar M., 3. místo - Skalická G.
4. třída: 1. místo - Chládková A., 2. místo - Dostálová V., 3. místo - Veselá V.

Každý si odnesl medaili, diplom, něco dobrého a malou drobnost. Děti mohly ukázat, co se 
naučily během školního roku a porovnat síly s ostatními.

            Mgr. Eva Jurčová


