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I. ZÁKLADNÍ ČÁST

1. SLOVO ÚVODEM

Výroční zpráva vydávaná naší školou v této podobě naplňuje literu zákona a zároveň 
přibližuje široké veřejnosti průběh školního roku 2013/2014.

Základem celého školního roku byla příprava na 85. výročí založení naší školy. K tomuto 
významnému jubileu jsme chtěli dokončit školní arboretum, připravit Vědu u školy, školní 
sportovní slavnosti, setkání s družební školou z Dzierzoniowa, zorganizovat Veselou zahradu 
a otevřít naši školu veřejnosti. Na oslavách se podílela celá škola, naši žáci vyrobili mnoho 
pěkných dárků. 

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

K udržení kvality výuky realizujeme 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. Z vynikajících úspěchů žáků je třeba 
zmínit 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, na Festivalu vědy a techniky - krajském 
kole jsme získali dvě hlavní ceny, týdenní stáž v Paříži, je třeba také např. upozornit na 1. místo 
v krajské soutěži PC_ák 2013. Další výsledky v soutěžích jsou uveřejněny na následujících 
stránkách této výroční zprávy.

Rozpočet pro rok 2014, který se pravidelně připravuje s městem, počítal s vybudováním 
výtahu v historické budově. Celý areál se stane od 1. září 2014 bezbariérový. V tomto školním 
roce jsme zakoupením dvou interaktivních tabulí dosáhli toho, že ve všech třídách mohou 
využívat vyučující tuto technologii.

V tomto školním roce jsme také ověřovali výuku anglického jazyka od první třídy. Výsledky 
ukazují na správnost cesty a hodláme v dalších letech ve výuce anglického jazyka pokračovat.

Letos jsme ukončili již třetí česko-polský grant z mikroregionu Glacensis společným 
lyžováním na Dolní Moravě. S partnerskou školou jsme vzájemně vyjádřili souhlas s účastí 
v dalším grantovém řízení v plánovacím období, to jest v letech 2015–2020.

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

rovnoměrné. Výsledky hospodaření jsou v kladných číslech.
Široké rodičovské veřejnosti i nadále zprostředkujeme využívání programu ONLINE 

ŠKOLA s jeho dalšími možnostmi a nabídkami. 
Doufám, že výroční zpráva Vám poskytne představu o průběhu školního roku, doporučuji 

také sledovat www stránky školy.                                                                                   
 

Mgr. O. Strnad, ředitel školy
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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, 
vyučujeme 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 účastní grantového řízení.
Součástí školy jsou čtyři 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. – 2. třídy, čtyři 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 družiny, 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 výtvarné výchovy a pracovních činností 
pro dívky. Všechny kmenové učebny na II. a téměř všechny učebny na I. stupni (bez dvou) jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi, ve třech odborných učebnách jsou také interaktivní tabule. 
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 SRPDŠ a Rada školy.
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 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 technického 
vzdělání a tvořivosti. Máme podporu zřizovatele – města Lanškrouna a některých místních 
organizací a firem, vážíme si spolupráce odborem školství MěÚ Lanškroun. Škola již 17. rokem 
spolupracuje se školou v polském Dzierzoniowie. Vzájemná dlouholetá spolupráce vyústila 
v sepsání třetího společného grantu z mikroregionu Glacensis. Ve výběrovém řízení jsme byli 
úspěšní a od září 2012 do konce prosince 2013 jsme realizovali česko-polský projekt Učíme se 
a pracujeme ve společné Evropě.

          Mgr. OldřichStrnad, ředitel školy

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 2012/13, plánem práce školy, změnami v ŠVP a rozpočtem školy. Paní 
Pelclová se zúčastnila v závěru školního roku vyhodnocování nejlepších žáků školy.

         Mgr. Oldřich Strnad, ředitel školy
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Anglický jazyk v 1. a 2. třídách na ZŠ Dobrovského
Tento školní rok jsme zahájili výuku anglického jazyka v prvních a druhých třídách 

s časovou dotací dvě hodiny týdně. Na tuto myšlenku nás přivedl velký zájem dětí o kroužky 
angličtiny. Stál před námi nelehký úkol, a to rozptýlit obavy rodičů, zda budou děti schopny 
zvládnout nároky cizího jazyka zároveň se vstupem do 1. třídy.

Po několika vyučovacích hodinách se všechny obavy rozplynuly. Děti se s nadšením 
seznámily se zábavnou učebnicí Happy House, jejíž metodika je založená na hře, zpívání 
a jednoduché komunikaci. Děti rozumí základním instrukcím a nová slovíčka si osvojují 
pomocí výukových materiálů i interaktivní tabule.Těší nás zájem dětí i spokojenost rodičů, 
kteří s povděkem přijímají nejen minimální domácí přípravu, ale i jazykové znalosti svých 
dětí. 

Stále vycházíme z původního cíle - nezahltit děti gramatikou, ale probudit v nich zájem 
o anglický jazyk.

5. APROBOVANOST VÝUKY

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

Aprobovanost: 78%
U hlavních výukových předmětů je vysoká aprobovanou, téměř 100%, výuka anglického 
jazyka je zajištěna aprobovanou vyučující a vyučujícími s rekvalifikací.
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100%

Přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech na II. stupni
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6. POČTY ŽÁKŮ, PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH 
        ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Třída hoši dívky celkem třídní učitel
1.A 7 11 18 Mgr. Lenka Pilná   
1.B 9 9 18 Mgr. Eva Suldovská      
1.C 6 11 17 Mgr. Jana Křenková
2.A 9 11 20 Mgr. Miroslava Jirásková                         
2.B 12 8 20 pí uč. Zdeňka Štorková         
3. 9 18 27 pí uč. Marcela Málková    
4.A 9 11 20 Mgr. Radka Koudelková        
4.B 9 10 19 Mgr. Petra Minářová
5.A 8 10 18 Mgr. Jana Kmentová       
5.B 8 10 18 Mgr. Gabriela Reslerová 
Celkem 86 109 195

6. 14 8 32 Mgr. Ivona Vyoralová  
7. 17 12 29 Mgr. Daniela Krátká
8.A 10 6 16 Mgr. Vladimír Cacek
8.B 11 6 17 Mgr. Naděžda Semerádová
9. 9 18 27 Mgr. Pavel Resler
Celkem: 61 60 121

Celkem: 147 69 316       

netřídní učitelé: Mgr. Lucie Dolečková, Mgr. Jiří Krištof, Mgr. Iveta Valentová
Mgr. Eva Vitásková     

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,  Bc. Silvie Králová 

Počet pedagogických pracovníků: 26
I. stupeň 10
II. stupeň 12
vychovatelky 4

Počet provozních zaměstnanců: 5
Školník: p. Přemysl Václahovský
Uklizečky: pí Marie Holásková, Bohuslava Mannelová, Marie Franková  
Ekonomka: pí K. Kocandová
Bazén: p. Jindřich Helekal, Mgr. Eva Jurčová
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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 2014
e) realizace projektu Učím se pro sebe 
f/ podpora finanční gramotnosti

2. Přírodní vědy – Mgr. Pavel Resler           
a/ beseda o jaderné energetice                               
b/ zajištění exkurzí dle plánu předmětové komise
c/ účast v soutěžích, olympiádách, Festivalu vědy a techniky mládeže
d/ realizace kalendáře na rok 2014

3. Tělesná výchova – Mgr. Daniela Krátká
a) ve školním roce 2013/14 uskutečnit sportovní soutěže dle plánu předmětové komise
b) realizace výcvikových kurzů: 

6. roč. bruslení, listopad - prosinec
7. roč. LVVZ, (V. Cacek, O. Strnad)
8. roč. cyklistický kurz (V. Cacek, D. Krátká, Daniela Krátká)  
5. roč. grant ČR – Pl lyžování,  (V. Cacek, P. Minářová, D. Zedníčková, O. Strnad)  

c) školní sportovní slavnosti květen 2014 (V. Cacek)   
d) přemístění doskočiště za školu    

4. Praktická výchova – Mgr. Pavel Resler
a) květinová výzdoba muškáty (nová sadba) p. uč. P. Resler
b) květinová výzdoba v budově: 5. a 4. třída 
c) na základě získaného grantu dokončit realizaci školního arboreta
d) využití vypěstovaných brambor při vaření

5. První stupeň (4. – 5. roč.) – Mgr. Petra Minářová
a) účast na pěvecké soutěži  
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, J. Kmentová)
e) zabezpečit využití interaktivní tabule ve výuce
f) soustavně iniciovat spolupráci s rodiči
g) využívat dopravní hřiště v Lanškrouně

6. Estetická výchova – Mgr. Lucie Dolečková
a) pravidelná výzdoba školy (D. Krátká)



Výroční zpráva 2013/2014

- 12 -

b) Vánoční koncert v kostele sv. Anny (L. Dolečková)

7. Společenské vědy – Mgr. Ivona Vyoralová 
a) účast v soutěžích a olympiádách dle plánu předmětové komise  
b) návštěva Poslanecké sněmovny ČR
c) výměna učebnic dle plánu předmětové komise

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 2014
e) tématické vyučování dle plánu předmětové komise

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  

10. První stupeň (1. – 3. roč.) – Mgr. Lenka Pilná
a) soutěže dle plánu předmětové komise
b) netradiční schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. tříd
c) účast na pěvecké soutěži v rámci grantu 
d) soustavně iniciovat spolupráci s rodiči
e) akce v jednotlivých třídách dle plánu předmětové komise                             

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 oslavách 85. výročí založení školy

12. Školní parlament – Mgr. Ivona Vyoralová 
a) zajistit činnost parlamentu na školní rok 2013/14 (volby, plán činnosti)
b) spolupráce parlamentu na pořádku ve škole, zajištění celoroční soutěže
c) spolupráce parlamentu na oslavách 85. výročí založení školy

13. Informatika – Mgr. Vladimír Cacek
a) doplnit interaktivní tabule do 2.A, 5.A, 3., 4.A 
b) zabezpečení nové školní sítě proti neoprávněným přístupům
c) zajistit kontrolu činností na školní síti
d) péče o počítačovou učebnu
d) nainstalovat nové výukové programy a interaktivní učebnice FRAUS do jednotlivých     
    počítačů a na školní síť

CELOŠKOLNÍ ÚKOLY
1. V jednotlivých předmětech vypracovat tematické plány na školní rok 2013/14.

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 dataprojektorů a interaktivních tabulí.

3. V hospitační činnosti se zaměřit na využívání interaktivních tabulí a 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 2013/14.

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

8. Zabezpečit organizaci školních vlastivědných zájezdů, exkurzí, vycházek v průběhu 
školního roku (nejpozději do 15. 6. 2014). Organizaci zajišťovat s ohledem na ekonomické 
ukazatele školy a ekonomické možnosti rodin jednotlivých žáků. Jednotlivé aktivity 
zajišťovat tak, aby byly přijatelné pro většinu žáků.

9. V rámci třídnické práce a výchovy v jednotlivých předmětech se zaměřit: 
ź na úctu k dospělým - rodičům, starším lidem, učitelům
ź vést žáky ke slušnosti, laskavosti, ohleduplnosti, všímavosti
ź připravit s žáky vánoční a velikonoční výzdobu, 28. říjen, J. A. Komenský
ź dbát na celkovou výzdobu tříd a školy
ź pečovat o dobré vztahy, učitel - žák, učitel – rodič a mezi žáky
ź pěstovat u žáků vztah ke své škole
ź dbát na nutnost kázně při vyučování (nelze omezovat přístup ke vzdělání)
ź pečovat a chránit novou investici ve škole v částce 2,2 mil. Kč (okna a žaluzie)
ź realizace celoškolního motta „Učím se pro sebe“

10. Pro výchovu a vzdělání využívat školní žákovskou knihovnu.

11. Organizace zápisu žáků do 1. tř. a příprava „Štafety“.

12. Zajistit pro žáky školy přednášku, výukové programy na téma: drogy a AIDS, kouření, 
alkohol. Hlavní důraz věnovat v hodinách výchovy k občanství.

13. Ve školním roce 2013/14 realizovat s partnerskou školou v Polsku. (3. základní škola 
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v Dzierzoniowie) získaný 3. grant z euroregionu Glacensis. Vyvolat jednání s partner-
skou školou, jak využít další plánovací období.

14. Dbát na čistotu a pořádek ve škole. Uskutečnit celoroční soutěž v čistotě a pořádku  
školy v součinnosti se školním parlamentem. Vypracovat pravidla soutěže.

15. Pravidelná aktualizace www stránek školy.

16. Testování žáků SCIO – 9.tř.

17. Organizace zájezdu na divadelní představení.

18. Zajistit schůzku k volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků.

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

20. Celoškolní jednodenní projekt.

21. Podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogického sboru. 
Vzdělávání zaměřit na nové metody výuky.

22. ŠVP – aktualizace.

23. Podporovat interaktivní výuku.   

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

25. Zorganizovat 8. ročník vyhodnocení nejlepších žáků školy.

26. Připravit slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.

27. Zajistit pravidelnou kontrolu a doplnění lékárniček v organizaci. 

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

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

30. Zajistit vydání školního kalendáře na rok 2014.

    

ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. Realizovat Veselou zahradu jako součást oslav 85. výročí založení školy. 

2. Od školního roku 2013/14 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 – podkroví hlavní budovy.

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

6. Podporovat vizi nové sportovní haly (tělocvična).

7. Nákup interaktivních tabulí I. stupeň.

8. Zajistit nový nábytek do kmenových tříd na hlavní budově (II. stupeň).

9. Zajistit novou květinovou výzdobu na chodbách školy.

10. Malování tělocvičny, výměna zářivek.

11. Změnit organizaci parkování před budovou školy.

12. Zajistit výtah v hlavní budově školy.

13. Oprava pohledové části budovy (oplechování, okapy, krytiny, střešní okna). 

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).
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5. Nová struktura organizace bazénu.

6. Sauna – zajištění plného využití sauny.

7. Zjistit možnosti odhlučnění bazénu.

8. Šetření energií.

9. Zakoupení rezervního čerpadla na chemii.

10. Zakoupení nového bazénového vysavače.

PŘEHLED AKCÍ
Září

ź Slavnostní zahájení šk. roku se vztyčováním školní vlajky
ź Světový den I. pomoci (1.B, 5.A, 3. tř)
ź     Memoriál M. Schejbala (družstvo chlapců II. stupeň)
ź Přírodovědná vycházka – naučná stezka lanškrounské rybníky (7. tř.)
ź Pohádkové hrádky s DDM v Městské knihovně Lanškroun (ŠD)

Říjen
ź Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (5.A,B)
ź     Exkurze ZOO Dvůr Králové (7. tř., 8.A)
ź     Běh do sjezdovky 
ź Přehlídka škol v České Třebové (9. tř.)
ź Filmové představení (ŠD)
ź     Sázení keřů na šk. zahradě (ŠD)
ź Šachový turnaj online - projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě
ź Přírodovědný klokan (8.A,B, 9. tř.)
ź Právo pro každého – cyklus besed a přednášek (8.A,B)
ź Zpívej se mnou - výchovný koncert (1. – 4. tř.)
ź Exkurze na čističku odpadních vod (9. tř.)
ź Čarodějná pohádka - pořad KC (1. – 4. tř.
ź Solná jeskyně (ŠD)

Listopad
ź Šachový turnaj online (2x)- projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě
ź Letem světem Amerikou - akce DDM pro ŠD
ź     Pasování na čtenáře v Městské knihovně Lanškroun (2.A,B)
ź Testování SCIO – Ma, Čj, OSP (9. tř.)
ź     Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tř.)
ź     Exkurze na MěÚ Lanškroun (3. tř.)
ź     Městské muzeum – Z pohádky do pohádky (2.A)
ź     Solná jeskyně (ŠD)
ź Bobřík informatiky Kadet (8. - 9. tř.)
ź     Bobřík informatiky Benjamin (6. - 7. tř.)
ź     Bobřík informatiky Mini (4. - 5. tř.)
ź     Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (9. tř.)
ź Okresní kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)
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ź     Otvírání slabikáře (1.A,B,C)
ź     Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 8. tř.)
ź     Okrskový turnaj v halové kopané (6. - 8. tř.)
ź Filmové představení (ŠD)
ź     Exkurze Záchranná stanice Pasíčka – projekt SZeŠ (9. tř.)
ź     Ekocentrum PALETA Oucmanice (6. tř.)
ź     OČJ – školní kolo
ź     PC_ák Pardubice

Prosinec
ź Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 8. – 9. tř.)
ź Třídní schůzky
ź     Adventní zpívání na obou budovách
ź     Vzdělávací zájezd do Drážďan
ź     Mikulášské a čertovské vyučování (1. - 5. tř.)
ź     Krajské kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)
ź Dějepisná olympiáda – školní kolo
ź     Solná jeskyně (ŠD)
ź     Česko-polské lyžování – projekt Učíme se a pracujeme ve společné Evropě (5.A,B)
ź     Hej mistře -  pořad KC (3. – 5. tř.)
ź     Exkurze do Poslanecké sněmovny (9. třída)
ź     Vánoční vystoupení pěveckých kroužků v Domově pro seniory 
ź     Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st.
ź     Vánoční koncert pěveckých kroužků
ź     Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu
ź     Školní kolo v konverzační soutěži AJ
ź     Vánoční vycházka (1.B)

Leden
ź     Filmové představení (ŠD)
ź     Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)
ź     Finanční gramotnost – okresní kolo
ź     Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1. tř.)

Únor
ź Zápis do 1. tříd
ź     Festival vědy a techniky - školní kolo
ź     Festival vědy a techniky - okresní kolo
ź     OČJ – okresní kolo
ź     Okrskové kolo v basketbalu (chlapci II. stupeň)
ź     Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
ź     Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo 
ź     Kurz bruslení (6. tř.)
ź     Letem světem Antarktidou - akce DDM pro ŠD
ź     Solná jeskyně (ŠD)
ź     Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. tř.)
ź     Karneval ŠD
ź     Kurz bruslení (5.A)
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Březen
ź Mrazík, taneční vystoupení ZUŠ (3. – 5. tř.)
ź Ekolibřík, výukový ekologický program v DDM Lanškroun (4.A,B)
ź Městské muzeum – výstava Hold technice i fantazii (4.A, 5.A)
ź     Beseda o kouření (5.B, 7. tř.)
ź     Pythagoriáda – školní kolo
ź     Zeměpisná olympiáda - krajské kolo
ź     Prezentace technického kroužku v ZŠ Žichlínek
ź     Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie (3. tř., 5.A)
ź     Přednáška o životě Tibeťanů (8.A, 9. tř.)
ź     Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo
ź     PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – okresní kolo
ź     Matematický klokan
ź     Solná jeskyně (ŠD)
ź     Exkurze do Městského muzea Lanškroun (7.A,B)

Duben
ź Noc s Andersenem (3. tř.)
ź     Krok za krokem – program PPP (5.A)
ź     PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – krajské kolo
ź     Právo pro každého – školní kolo (8.A,B)
ź     Viva Mexico – geografická projekce (II. st.)
ź     Preventan Cup – vybíjená – okrskové kolo (dívky 4. – 5. tř.)
ź     Strakonický dudák, div. představení v Šumperku (7. tř.)
ź     Soutěž v předčítání německého textu – celostátní kolo 
ź     Exkurze SPŠ Lanškroun (8.A,B)
ź     Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (I. st.)
ź     Soutěž v poznávání přírodnin DDM (I. st.)
ź     O starou kůži (4.A,B)
ź     Filmové představení (ŠD

Květen
ź     Právo pro každého – okrskové kolo
ź     Mc Donald cup – fotbalový turnaj (chlapci 4. – 5. tř.)  
ź     Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (I. st.)
ź     Školní kolo recitační soutěže (6. – 9. tř.)
ź     Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (II. st.)
ź     Dopravní výchova - kurz (4.A,B)
ź     Dějepisná exkurze VILA NOVA Uhřínov (6., 7. tř.)
ź     Třídní schůzky (I., II. st.)
ź Filmové představení (ŠD)
ź Testování ČŠI (5., 9. tř.)
ź     Školní výlet (7. tř.)
ź     Školní výlet (4.B, 5.B)
ź     Běh v Kypuši
ź     Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část
ź     Školní výlet (3. tř., 4.A)
ź     Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.)
ź     Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
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ź     Školní výlet (1.A,B,C)
ź     Filmové představení (ŠD)
ź     Cyklistický kurz Pastviny (8. tř.)
ź     Studijní pobyt ve Francii (vítězové Festivalu…)
ź     Školní výlet (2.A,B, 5.A)

Červen
ź Kuličkový král (ŠD)
ź     Výlet ŠD 
ź     Školní výlet (9. tř.)
ź     Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část
ź     Přírodovědná vycházka – naučná stezka lanškrounské rybníky (6. tř.)
ź     Tři veteráni, div. představení v Šumperku (I. st.)
ź     Okrskové kolo ve vybíjené (6. tř.)
ź     Okresní kolo ve vybíjené (6. tř.)
ź     Školní výlet (8.A,B) 
ź     Technické hry v Letohradě
ź     Filmové představení (I., II. st.)
ź     Družební pobyt v Serocku 
ź     Oslavy 85. výročí školy
ź     Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského
ź     Vystoupení tanečního kroužku Sluníčko (3x)
ź     Věda u školy
ź     Veselá zahrada (ŠD)
ź     Vodní olympiáda ve šk. bazénu (I. stupeň)
ź     Ringo, živá dáma - školní turnaje
ź     Den otevřených dveří
ź     Slavnostní otvírání šk. arboreta
ź     Vystoupení pěv. sborů
ź     Štafeta
ź     Loučení s deváťáky
ź Vystoupení pro rodiče – anglický kroužek a Notičky
ź Vystoupení tanečního kroužku Sluníčko
ź Filmové představení (ŠD)
ź Nebeská škola, divadelní představení ZŠ Výprachtice (6. – 8. tř.)
ź Okrskové kolo ve vybíjené (6. tř.)
ź Věda u školy
ź Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského
ź Veselá zahradan (ŠD)
ź Taneční Deja vu (1. – 3., 4.B)
ź Vodní hry ve šk. bazénu (I. stupeň)
ź Bezpečné prázdniny na kole (4.A,B )
ź Štafeta
ź Ocenění nejlepších žáků školy
ź Loučení s deváťáky
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8. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI
1. Prevence a řešení sociálně patologických jevů
ź     Školení metodika prevence (dvoudenní) – pí Semerádová

DALŠÍ OBLASTI: 
1. Řízení školy

ź Seminář pro  vedoucí pracovníky ve školství na Seči

2. Didaktika, nové metody, RCW, aktivní a projektové vyučování v jednotlivých předmětech
ź Genetická metoda výuky čtení v praxi - pí Minářová
ź Intenzivní kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (B1) – pí Valentová, 

pí Dolečková
ź Hra a matematika na I. stupni ZŠ – pí  Kmentová
ź Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka – pí Stránská, pí zást. Krátká
ź Využití  IPADu ve výuce – p. Resler
ź Seminář ICT – p. Resler
ź Kurz webových stránek (cyklus seminářů) – p. Cacek
ź     Seminář pro třídní učitele – pí Semerádová, pí Jirásková
ź     Pohybové a psychomotorické hry ve školní družině – pí Kroulíková, pí Dostálová
ź     Písně, hrátky se zvířátky – pí Zedníčková

3. Cizí jazyky
ź Angličtina pro nejmenší (cyklus) – pí Dolečková
ź Angličtina od začátku – Jak začít? – pí Semerádová

4. Problematika výchovného poradenství
ź    Setkání výchovních poradců v České Třebové, přehlídka škol - pí Stránská   
ź    Semináře výchovných poradců v Ústí nad Orlicí - pí Stránská

5. Grantová problematika
ź Letní vědecký tábor TUL - p. řed. Strnad, p. Resler 

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

ź    Seminář AMAVET – p. řed. Strnad, p. Resler   
ź   Hodnotící komise – Festival vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji – p. řed. 

Strnad, p. Resler
ź    Seminář technické vzdělávání – p. řed. Strnad, pí Stránská
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9. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ – PŘEHLEDNÉ ÚDAJE
Ve školním roce 2011/2012 měla škola 11 tříd a 272 žáků.
Ve školním roce 2012/2013 měla škola 13 tříd a 281 žáků.
Ve školním roce 2013/2014 měla škola 14 tříd a 316 žáků.

PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ ŠKOLY ŠK. R. 2013/14
I. pololetí

      
    

 
II. pololetí

 Třída  Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Neklasifikován Uvolněn Průměr 
 I. A 17 0 0 0 0 0 1 
 I. B 17 0 0 1 0 0 1 

 

 I.C 18 0 0 0 0 0 1 
 II. A 20 0 0 0 0 0 1,04 
 II. B 20 0 0 0 0 0 1,11 
 III. A 25 3 0 0 0 0 1,11 
 

IV. A
 

19
 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1,23
 

 
IV. B

 
11

 
8

 
0

 
0

 
0

 
0
 

1,41
 

 
IX.

 
5

 
19

 
3

 
0

 
0

 
0
 

2,28
 

 
V.

 
A

 
9

 
9

 
0

 
0

 
0

 
0
 

1,5
 

 

 
V. B

 
12

 
6

 
0

 
0

 
0

 
0
 

1,53
 

 
VI.

 
10

 
20

 
0

 
0

 
0

 
0
 

1,88
 

 
VII.

 
4

 
21

 
4

 
0

 
0

 
0
 

2,13
 

 
VIII. A

 
2

 
12

 
2

 
0

 
0

 
1
 

2,35
 VIII. B

 
0

 
17

 
0

 
0

 
0

 
1
 

2,6
Celkem:

 
189

 
116

 
9

 
1

 
0

 
3

 
1,54

 

 

Třída   Vyznamenání  Prospěl  Neprospěl  Nehodnocen  Neklasifikován  Uvolněn  Průměr  
I. A  17  0  0  0  0  0  1,03  
I. B  17  1  0  0  0  0  1,02  
I.C

 
18

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

 II. A
 

20
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1,05
 II. B

 
20

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1,09

 III. A
 

22
 

6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1,25
 IV. A

 
19

 
1

 
0

 
0

 
0

 
1

 
1,15

 IV. B
 

10
 

10
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1,42
 IX.

 
4

 
22

 
1

 
0

 
0

 
0

 
2,43

 V. A
 

7
 

12
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1,59
 V. B

 
12

 
6

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1,58

 VI.

 

11

 

19

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1,94

 VII.

 

4

 

23

 

2

 

0

 

0

 

1

 

2,17
VIII. A

 

3

 

13

 

0

 

0

 

0

 

1

 

2,21
VIII. B 0 17 0 0 0 1 2,42

Celkem: 184 130 3 1 0 4 1,56

 

AKTUÁLNÍ OBLASTI:
ź Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2014 – 

                p. Krištof, pí zást. Krátká
ź   Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – p. Cacek
ź   Školení ČČK pro vedoucí hlídek mladých zdravotníků – pí Zedníčková
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis dětí do první třídy je důležitá událost v životě dítěte i rodičů.
Svoje znalosti a dovednosti si přišlo ověřit 5. února 47 předškoláků. Aby z nich rychle spadl 

prvotní strach, vítaly je pohádkové postavy a celý zápis byl inspirovaný známými pohádkami. 
Malí školáci počítali mandličky na papírových pernících, hledali cestu lesem, určovali první 
písmena jmen pohádkových bytostí, někteří je dokonce uměli i přečíst, pomáhali dovyprávět 
pohádku a s hravostí pracovali i na interaktivní tabuli, kde posouvali geometrické tvary do 
Rákosníčkova rybníčku, házeli papírové koule do dračí tlamy…

Za splněné úkoly si odnesli upomínkový list, náš školní kalendář a také malý dárek, který 
pro ně vyrobili starší budoucí spolužáci.

V září nastoupí do dvou prvních tříd 37 dětí, deset rodičů zažádalo o odklad školní 
docházky.

        Za vyučující na I. st. P. Minářová

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. Starší žáci, 3. – 9. třída, 
byli odměněni týdenním zájezdem do polského města Serocku, který se uskutečnil v polovině 
června. Gratulujeme těmto žákům z jednotlivých tříd:

1.A Tereza Fajtová
1.B Vanessa Cardová
1.C Adéla a Klára Dolečková
2.A Petra Šilarová
2.B Jonáš Topinka
3. Štěpánka Rubešová, Václav Semerád
4. A Matěj Skalický
4. B Markéta Pavlasová
5. A Veronika Veselá                                  
5. B Ondřej Mačuda
6. Kristýna Bednářová, Petra Suchá
7. Ladislav Pavlas
8.A Regina Opielová
8.B nikdo nebyl oceněn
9. Marie Pavlasová

Dále zde byli odměněni nejlepší sportovci školy, a to Barbora Maršíková a Marek Palkovič 
ze 7. třídy 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. Dále svým projevem oslovil 
všechny přítomné pan ředitel Mgr. O. Strnad. Potom se na jevišti postupně představili 
prvňáčci, kterým předali pomyslnou štafetu školní docházky deváťáci a zároveň jim popřáli 
samé jedničky a hodně úspěchů ve škole.

Mgr. Dana Krátká  

LOUČENÍ S DEVÁTOU TŘÍDOU
Na konci letošního školního roku se po šesté 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 Nikola Pelclová a Michaela 
Stejskalová, které všechny přítomné přivítaly a provázely je celým programem. Deváťáci 
letošní loučení pojali ve velkém stylu a nazvali jej akademií, originální program trvající téměř 
hodinu a půl dostal spád díky dokonalé organizaci. Proslov a poděkování vyučujícím, taneční 
vystoupení, stínové divadlo, humorná charakteristika vyučujících pomocí písní, zpěv Věrky 
Smejkalové, budoucí studentky konzervatoře, za hudebního doprovodu spolužaček, 
počítačová prezentace ze společných akcí od 1. – 9. třídy. To jsou jen namátkou vyjmenované 
některé body programu akademie. Samozřejmě nemohl chybět proslov třídního učitele 
P. Reslera i p. ředitele O. Strnada a očekávané šerpování, zazněla 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
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OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ ŽÁK TŘÍDY
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PŘEDÁVÁNÍ ŠTAFETY
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Mgr. Dana Krátká  

LOUČENÍ S DEVÁTOU TŘÍDOU
Na konci letošního školního roku se po šesté konalo slavnostní loučení s žáky deváté třídy, 
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hodinu a půl dostal spád díky dokonalé organizaci. Proslov a poděkování vyučujícím, taneční 
vystoupení, stínové divadlo, humorná charakteristika vyučujících pomocí písní, zpěv Věrky 
Smejkalové, budoucí studentky konzervatoře, za hudebního doprovodu spolužaček, 
počítačová prezentace ze společných akcí od 1. – 9. třídy. To jsou jen namátkou vyjmenované 
některé body programu akademie. Samozřejmě nemohl chybět proslov třídního učitele 
P. Reslera i p. ředitele O. Strnada a očekávané šerpování, zazněla 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
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10. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

AKCE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY
V říjnu se všichni vycházející žáci zúčastnili Přehlídky středních škol v České Třebové.     

Jejich zástupci nabízeli 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. Dozvěděli se 
o náplních jednotlivých profesí a o tom, jaké jsou jejich možnosti uplatnění se na trhu práce po 
dokončení studia, otestovali si své schopnosti.

V letošním školním roce byly Pardubickým krajem stanoveny povinné přijímací zkoušky 
formou SCIO testů na všech typech státních středních škol s maturitou. Zájemci o maturitní 
obory si je mohli přímo v naší škole vyzkoušet i nanečisto. Všichni měli možnost využít také 
ranní semináře z českého jazyka a matematiky zaměřené přímo na přípravu k přijímacím 
zkouškám, popř. individuální konzultace.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Celkem 27 žáků z 9. ročníku, 4 žáci z 5. ročníku.

název školy obor studia počet přijatých žáků
Gymnázium Lanškroun gymnázium osmileté 4
 gymnázium čtyřleté 1
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž gymnázium 1
Letohradské soukromé gymnázium gymnázium 1
Anglické gymnázium Pardubice Public Relations  1
SOŠ a SOU Lanškroun mechanik 1

nástrojař 4
PSŠ Letohrad pozemní stavitelství 1

geodézie 1
SOŠ zahradnická Litomyšl chov exotických zvířat 1
SOŠ a SOU automobilní Ústí n. O. autotronik 1
SZŠ Hradec Králové asistent zubního laboranta 1
SZŠ Svitavy zdravotnický asistent 1
SZŠ Ústí n. O. zdravotnický asistent 1
SPŠ Vysoké Mýto stavebnictví 1
Konzervatoř Praha klasický zpěv 1
SOŠ a SOU Šumperk kadeřnice 1
SOŠ a SOU Žamberk servírka 1
ISŠ Moravská Třebová kuchař-číšník 1
SOU Svitavy mehanik-seřizovač 1
Labská hotelová škola Pardubice hotelnictví a turismus 1
SZeŠ Lanškroun všeobecné veterinářství 1

agropodnikání 2
SOU opravárenské Králíky opravář zem. strojů 1

Mgr. Jitka Stránská

11. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V tomto školním roce jsme uskutečnili testování SCIO - STONOŽKA 2013/14 v 9. třídě,
 a to pouze pro zájemce. Zúčastnili se většinou ti žáci, kteří museli skládat přijímací zkoušky na 
střední školy s maturitou. Dvacet tři účastníků absolvovalo testy z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů, celkově se testování zúčastnily základní školy a gymnázia 
s téměř 18 tisíci žáky. Dále neuvádíme žádné výsledky ze závěrečné zprávy, neboť jsou 
zkresleny především neúčastí žáků se slabším prospěchem v testování.

             Mgr. Dana Krátká
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12. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 209.313,88 Kč (převod do FR)

Příjmy
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (od zřizovatele)                   0,–   Kč
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM                                   15.455.184,81 Kč
z toho: prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ)

prostředky z ÚSC celkem                                                      13.923.472,38 Kč
z toho: od zřizovatele                                            2.864.000,–   Kč

od krajského úřadu  10.262.000,–   Kč
EU peníze školám       248.873,–   Kč
dotace od Euroregion Glacensis       480.749,38 Kč
dotace MŽO - Arboretum         67.850,–   Kč

příspěvky a dary: od fyzických osob            8.000,–   Kč
od právnických osob                                        4.000,–   Kč

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnost)                                     814.753,35 Kč
příjmy z jiné  - doplňkové činnosti        384.075,–   Kč
čerpání fondů  332.884.08,–   Kč

Výdaje
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM             15.245.870.93,–   Kč
z toho: náklady na platy pracovníků školy                     8.205.172,–   Kč

ostatní osobní náklady        133.344,–   Kč
zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění     2.682.697,–   Kč
výdaje na učebnice, uč.texty a pomůcky        196.934,–   Kč
výdaje na pomůcky z projektů          70.628,–   Kč
ostatní výdaje na realizaci projektů        360.782,40 Kč
ostatní provozní náklady celkem                3.227.226.53,–   Kč
náklady jiné – doplňkové činnosti        369.087,–   Kč

Z toho prostředky na DVPP

Příjmy
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP_______________________________________________
z toho: příjmy obsažené v rozpočtu KÚ           10.000,–   Kč

příjmy mimo rozpočet - EU-peníze školám                             3.640,–   Kč
Výdaje
CELKEM VÝDAJE NA DVPP            8.960,–   Kč
z toho: DVPP v rámci rozpočtu KÚ            5.320,–   Kč

DVPP mimo rozpočet – MŽP-Arboretum            3.640,–   Kč
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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. OSLAVY 85. VÝROČÍ ŠKOLY

Přesně 15. září 1929 byla na naší škole zahájena výuka v tehdy první české menšinové 
škole v Lanškrouně. Vyučování v české řeči nebylo v Lanškrouně vždy samozřejmostí. 
Zahájeno mohlo být až po vzniku samostatného Československa v roce 1919, a to přes četné 
překážky kladené tehdejší německou městskou radou, především zásluhou organizátora 
české menšiny v Lanškrouně Josefa Lorence.

Dojmy ze slavnostního otevírání nové budovy české školy líčí článek uveřejněný v 10. čísle 
časopisu Naše menšiny z roku 1929: "Nová škola, ležící v České čtvrti při silnici k Šilperku, je 
všeobecně uznávána za jednu z nejkrásnějších škol v širokém okolí. /.../Jsou v ní umístěny: 
3 tř. škola obecná, 3 tř. škola měšťanská, mateřská škola a česká všeobecná živnostenská 
škola pokračovací, zřízená od 1. října 1929. /.../ Má kromě obvyklých místností krásnou 
tělocvičnu, kuchyň, jídelnu, pracovny a dílny pro ruční práce ženské i výchovné. Jedinečným 
dojmem působí vymalování chodeb, jež těší se živé pozornosti návštěvníků. Ke hlavní budově je 
přistavěn byt ředitelův s překrásnou vyhlídkou, pod ním je umístěna mateřská škola. Jak 
krásně vybaven je útulek nejmenších lanškrounských hraničářů, o tom nejvýraznější 
svědectví podává to, že se návštěva mateřské školy proti předcházejícím letům skoro 
zdvojnásobila."

I v letošním roce jsme nemohli opomenout tak významné výročí a oslavám jsme věnovali 
celý týden v závěru školního roku.

PRVNÍ DEN OSLAV - PONDĚLÍ 16. ČERVNA
Slavnostnímu zahájení byli přítomni všichni žáci a celý pedagogický sbor, dále jsme 

přivítali pí Krejčovou, pí Pelclovou a pí Hajzlerovou. Program zahájila děvčata z tanečního 
kroužku Sluníčko, po projevu p. ředitele O. Strnada byla slavnostně vztyčena na celý týden 
školní vlajka. K přítomným promluvili také hosté, na závěr vystoupil pěvecký kroužek Notičky.

Další část dne strávili žáci v kině, děti z prvního stupně zhlédly film Bella a Sebastián, děti 
z druhého film Fair Play.

DRUHÝ  DEN OSLAV - ÚTERÝ 17. ČERVNA
Dnešní den můžeme nazvat dnem sportu, tance a ale zejména dnem, kdy přijeli s námi 

společně oslavovat naši kamarádi a učitelé ze Szkoly Podstawowe nr. 3 v Dzierzoniowie.
Slavnostní zahájení na atletickém stadionu R. Šebrleho proběhlo v devět hodin tanečním 

vystoupením – zumbou v podání našich dívek a chlapců z druhého stupně. Na začátku akce, 25. 
ročníku školních sportovních slavností „O pohár ZŠ Dobrovského“, uvítala všechny sportovce, 
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fanoušky a další účastníky starostka města St. Švarcová, ředitel ZŠ Dobrovského Oldřich 
Strnad a ředitelka Szkoly Podstawowe nr. 3 v Dzierzoniowie paní Regina Walendowska.

Závodníci z druhého stupně všech lanškrounských základních škol a gymnázia změřili své 
výkony v atletických disciplínách, ve skoku do výšky a do dálky, v hodu/vrhu koulí, ve 
vytrvalostním běhu a běhu na 60 metrů. Pěkné počasí, přízeň sponzorů (Drogerie TETA) 
a některé velmi kvalitní sportovní výkony žáků, to vše přispělo k velmi zdárnému průběhu 
sportovního dopoledne.

Děti z prvního stupně zhlédly taneční vystoupení tří oddělení Sluníčka. V deset hodin zahájil 
program svým proslovem ředitel školy O. Strnad a paní ředitelka R. Walendowska.

V druhé části programu vystoupily polské děti se zdramatizovanou pohádkou Šípková 
Růženka a potom zazpívaly dvě známé české písničky. Jejich vystoupení zaslouženě sklidilo 
velký potlesk.

TŘETÍ DEN OSLAV - STŘEDA 18. ČERVNA
Dnešní den byl v rámci školy dnem sportovním, proběhla vodní olympiáda, turnaj v ringu, 

živá dáma, na odpoledne připravily paní vychovatelky oblíbenou Veselou (letos Kouzelnou) 
zahradu.

Vodní olympiáda
Ve středu 19. 6. se uskutečnil v bazénu 3. ročník vodní olympiády. Tentokrát na téma: 

Námořníci. Zúčastnili se jí vybraní plavci z 2. - 5. tříd ZŠ Dobrovského, celkem 55 dětí. 
Soutěžilo se ve 4 disciplínách. První úkol: kdo postaví nejdříve svoji loďku, druhý úkol: kdo 

přepádluje nejrychleji bazén, třetí úkol: kdo vyloví nejvíce pokladů, čtvrtý úkol: o nejrychlejšího 
námořníka - plavání na čas (2. a 3. třída - 25 m, 4. a 5. třída - 50 m).
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VÝSLEDKY:
    2. třída: 1. místo - T. Dostál, 2. místo - F. Jurča, 3. místo - P. Hlaváček
    3. třída: 1. místo - A. Vlčková, 2. místo - F. Joza, 3. místo - P. Jáneš   
    4. třída: 1. místo - M. Maršík, 2. místo - G. Skalická, 3. místo - J. Lebduška 
    5. třída: 1. místo - A. Chládková, 2. místo – T. Bureš, 3. místo - M. Konopková

Nejrychlejší námořník z 2. a 3. třídy byla Anička Vlčková: 22:99 (25 m).
Nejrychlejší námořník z 4. a 5. třídy byl Tomáš Jurča: 40:41 (50 m).
Každý si odnesl diplom, malou drobnost a něco dobrého. Děti mohly ukázat, co se naučily 

během školního roku a porovnat síly s ostatními.

Živá dáma
Turnaj byl určen žákům z 2. – 9. tříd, ti byli rozděleni do 4 skupin, ve kterých se na venkovní 

šachovnici hrála živá dáma. O vítězích, ale i o jednotlivých hrách vypovídají následující tabulky.

fanoušky a další účastníky starostka města St. Švarcová, ředitel ZŠ Dobrovského Oldřich 
Strnad a ředitelka Szkoly Podstawowe nr. 3 v Dzierzoniowie paní Regina Walendowska.

Závodníci z druhého stupně všech lanškrounských základních škol a gymnázia změřili své 
výkony v atletických disciplínách, ve skoku do výšky a do dálky, v hodu/vrhu koulí, ve 
vytrvalostním běhu a běhu na 60 metrů. Pěkné počasí, přízeň sponzorů (Drogerie TETA) 
a některé velmi kvalitní sportovní výkony žáků, to vše přispělo k velmi zdárnému průběhu 
sportovního dopoledne.

Děti z prvního stupně zhlédly taneční vystoupení tří oddělení Sluníčka. V deset hodin zahájil 
program svým proslovem ředitel školy O. Strnad a paní ředitelka R. Walendowska.

V druhé části programu vystoupily polské děti se zdramatizovanou pohádkou Šípková 
Růženka a potom zazpívaly dvě známé české písničky. Jejich vystoupení zaslouženě sklidilo 
velký potlesk.

TŘETÍ DEN OSLAV - STŘEDA 18. ČERVNA
Dnešní den byl v rámci školy dnem sportovním, proběhla vodní olympiáda, turnaj v ringu, 

živá dáma, na odpoledne připravily paní vychovatelky oblíbenou Veselou (letos Kouzelnou) 
zahradu.

Vodní olympiáda
Ve středu 19. 6. se uskutečnil v bazénu 3. ročník vodní olympiády. Tentokrát na téma: 

Námořníci. Zúčastnili se jí vybraní plavci z 2. - 5. tříd ZŠ Dobrovského, celkem 55 dětí. 
Soutěžilo se ve 4 disciplínách. První úkol: kdo postaví nejdříve svoji loďku, druhý úkol: kdo 

přepádluje nejrychleji bazén, třetí úkol: kdo vyloví nejvíce pokladů, čtvrtý úkol: o nejrychlejšího 
námořníka - plavání na čas (2. a 3. třída - 25 m, 4. a 5. třída - 50 m).
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Kouzelná zahrada
V rámci oslav 85. výročí založení ZŠ Dobrovského si vychovatelky školní družiny připravily 

tradiční den pro děti. Letošním námětem byla „Kouzelná zahrada“.
Kouzelnice, paní vychovatelky a učitelky, se rozmístily po celé zahradě na jednotlivá 

stanoviště, kde děti plnily různé úkoly: procházely tajemnými dveřmi a kouzelnou dráhou 
s překážkami, vyráběly kouzelné hůlky, při kterých si musely rozmyslet zaklínadlo, u kterého 
se učily kouzlit, kreslily do písku, lovily kouzelnou rybku z rybníčku, stavěly domečky z karet, 
hledaly stejné stíny čarodějnic a stejné kouzelnické klobouky, házely na cíl, luštily hlavolamy 
ze sirek a sázely kouzelné mince „1 bere 5“.

Z „jámy“ zavoněl oheň a kdo měl chuť, opekl si párek.
Letošní zahrady se zúčastnilo okolo 150 dětí. Po splnění všech úkolů dostali všichni 

účastníci věcnou i sladkou odměnu.

ČTVRTÝ DEN OSLAV - ČTVRTEK 19.ČERVNA
Dnešní den byl klasickým vyučovacím dnem, ale umožnili jsme rodičům, aby se přišli 

podívat do výuky. Toho využili zejména rodiče dětí na prvním stupni. Čtvrtek patřil především 
tanečnímu kroužku Sluníčko. Prezentoval se ve Společenském domě, dopolední vystoupení 
bylo určeno pro mateřské školy a děti z prvního stupně základních škol.

Vystoupení pro rodiče bylo zahájeno o půl sedmé a všechna oddělení sklidila velký potlesk, 
poděkování patří zejména paní vychovatelce Monice Kroulíkové.
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Kouzelná zahrada
V rámci oslav 85. výročí založení ZŠ Dobrovského si vychovatelky školní družiny připravily 

tradiční den pro děti. Letošním námětem byla „Kouzelná zahrada“.
Kouzelnice, paní vychovatelky a učitelky, se rozmístily po celé zahradě na jednotlivá 

stanoviště, kde děti plnily různé úkoly: procházely tajemnými dveřmi a kouzelnou dráhou 
s překážkami, vyráběly kouzelné hůlky, při kterých si musely rozmyslet zaklínadlo, u kterého 
se učily kouzlit, kreslily do písku, lovily kouzelnou rybku z rybníčku, stavěly domečky z karet, 
hledaly stejné stíny čarodějnic a stejné kouzelnické klobouky, házely na cíl, luštily hlavolamy 
ze sirek a sázely kouzelné mince „1 bere 5“.

Z „jámy“ zavoněl oheň a kdo měl chuť, opekl si párek.
Letošní zahrady se zúčastnilo okolo 150 dětí. Po splnění všech úkolů dostali všichni 

účastníci věcnou i sladkou odměnu.

ČTVRTÝ DEN OSLAV - ČTVRTEK 19.ČERVNA
Dnešní den byl klasickým vyučovacím dnem, ale umožnili jsme rodičům, aby se přišli 

podívat do výuky. Toho využili zejména rodiče dětí na prvním stupni. Čtvrtek patřil především 
tanečnímu kroužku Sluníčko. Prezentoval se ve Společenském domě, dopolední vystoupení 
bylo určeno pro mateřské školy a děti z prvního stupně základních škol.

Vystoupení pro rodiče bylo zahájeno o půl sedmé a všechna oddělení sklidila velký potlesk, 
poděkování patří zejména paní vychovatelce Monice Kroulíkové.

PÁTÝ DEN OSLAV - PÁTEK 20. ČERVNA
Již sedmý ročník „Vědy u školy“ na ZŠ Dobrovského 
Součástí oslav se stala i každoroční akce „Věda u školy“, kdy se na zatravněném dvorku 

předvádějí projekty a ukázky zájmové činnosti žáků všech tříd za uplynulý rok. Letos přibylo 
i několik prací ze středních škol uplatněných zjara na Festivalu vědy a techniky AMAVET.

V pátek 20. června za trochu zamračeného, ale příjemného počasí se sešlo několik desítek 
žáků a studentů u stolků s vlastními přístroji a pomůckami hlavně z oblasti robotiky, ale 
i životního prostředí, smyslového vnímání a dalších oborů.

Rovněž zde byli pedagogové ze Střední zemědělské  veterinární školy s ukázkami 
canisterapie (hry dětí se cvičenými psy).

Přítomni byli ředitelé všech tří středních škol v Lanškrouně – paní RNDr. Věra Šverclová 
z Gymnázia Lanškroun, pan Ing. David Hruška ze Střední zemědělské a veterinární školy 
v Dolním Třešňovci a Ing. Jaroslav Novák ze Střední průmyslové školy a Středního odborného 
učiliště. Místní průmysl zastupoval pan Ing. Ladislav Mareš z firmy ALEMA Lanškroun a.s.

Odbornou veřejnost zde představovali pánové Doc. Ing. Ladislav Maixner a Jindřich Resler. 
Za organizátory odborných zájmových činností zde byl pan Mgr. Pavel Resler ze ZŠ 
Dobrovského, pan Bc. Milan Lédl ze SPŠ-SOU a paní Ing. Hana Stehlíková ze SZeVŠ. K tomu se 
připojili návštěvníci – ti, kteří nemuseli v té době být v práci.

Akci „Věda u školy“ zahájil ředitel ZŠ Dobrovského pan Mgr. Oldřich Strnad – pochválil žáky 
školy za jejich iniciativnost a podtrhl, že spolu se ZŠ Výprachtice tvořili plných 20 procent 
účastníků jarního Festivalu vědy a techniky za dvojici okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Ředitel SZVŠ Ing. Hruška uvítal možnost doplnit obory vědecké činnosti o práci se zvířaty. 
Ing. Novák ze SPŠ-SOU připomenul, že i jejich škola bude slavit 65 let od založení technického 
školství v Lanškrouně. Uvítal, s jakou intenzitou ZŠ Dobrovského vede žáky k zájmu o techniku, 
mnozí žáci této školy pak pokračují ve studiu na SPŠ-SOU. Hostům akce pak pan ředitel Strnad 
předal keramické medaile k 85. výročí školy.

Vystoupení školního tanečního kroužku „Sluníčko“ navodilo optimistickou atmosféru a po 
zásluze je odměnil velký potlesk.

Hosté si pak prohlédli nedaleké arboretum s řadou vysvětlujících panelů.                          
Arboretum velmi zdařile využívá malého „údolí“ na okraji školní zahrady a několika 

vzrostlých stromů, takže působí přirozeně a nevypadá jako čistě nové uspořádání. Osázení 
arboreta hlavně keři navrhl a odborně řídil externista pan Ing. Petr Kotyza.

Slavnostní otevření robotické učebny v přízemí školy bylo významným bodem 
dopoledního programu.Tato učebna vznikala od loňského roku, slouží mimoškolní zájmové 
činnosti žáků od 1. do 9. ročníku (tedy od 6 do 15 let) a díky sponzorským darům ve výši 150 tisíc 
korun se ji podařilo vybavit zařízením a pomůckami za půl milionu korun.

Pan ředitel Strnad vyzdvihl ve úvodním slově přínos organizátora učebny pana Mgr. Pavla 
Reslera. Do robotické učebny se přihlásilo celkem 55 žáků. Jako uznání tak velkého zájmu 
velké firmy, jako Škoda Auto, FOREZ, ALEMA Lighting, INA, LUX Ident a další ochotně přispěly 
na vybavení učebny.
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V robotické učebně působí v současnosti 7 kroužků podle tříd a postupně zvládají tématiky 
montáže základních mechanických sestav, využití pneumatických prvků a robotické systémy. 
Pokud se podaří získat i další sponzorské dary, mohla by se každá programovací skupina 
vybavit vlastní příslušnou stavebnicí.

Činnost v robotické učebně není součástí vyučování, není to nepovinný předmět, ale 
mimoškolní zájmová činnost po vyučovací době. Velmi však posiluje pozici školy v technických 
soutěžích a dává žákům příležitost vyniknout i na krajské, případně celostátní úrovni 
s příslušnými odměnami.

V posledních letech vyjelo celkem 17 žáků ZŠ Dobrovského díky svému vítěznému umístění 
v soutěžích na týdenní stáže do Francie, letos to byli 3 žáci, kteří prožili francouzskou stáž před 
několika týdny, na konci května.

Základní škola Dobrovského si počíná ve svých aktivitách tak, jako by už byla napůl střední 
školou. Jakoby měla ještě jeden další vyučovací předmět, neobsažený ve školních osnovách, 
ale vyučovaný snad všemi pedagogy – ten předmět bych nazval INICIATIVNOST a žáci v něm 
velmi slušně prospívají.

Přejme škole, jež má tak dobře nakročeno k vysoké technické a přírodopisné úrovni, aby 
při nadcházející obměně vedení chytila „druhý dech“ a dále úspěšně zúročovala svůj vytvořený 
potenciál.

             Jiří Kohout 

ŠESTÝ DEN OSLAV - SOBOTA 21. ČERVNA
Škola se otevřela veřejnosti
Týdenní program oslav 85. výroční založení základní školy (ředitel Oldřich Strnad 

připomněl, že tenkrát v roce 1929 se říkalo České menšinové školy) na ul. Dobrovského dnes 
vstoupil do samého závěru Dnem otevřených dveří. Areál přivítal mnoho návštěvníků, kteří 
sledovali taneční i pěvecká vystoupení dětí a při prohlídce školních budov bylo znát, že zde ve 
školních lavicích sedí už x-tá generace: „Tady kolem toho sloupu jsme se s klukama honili,“ 
chlubil se své dcerce jeden z tatínků.

Výrazné technické zaměření školy s výsledky, které ji řadí k nejúspěšnějším v Pardubickém 
kraji, zdůraznil Ladislav Maixner. Ten v tomto směru se školou spolupracuje už čtyřicet let. 
Vzpomenul na zde pořádané festivaly vědy a techniky Amavet i to, že se škola stala střediskem 
robotické výuky s dotací stavebnice Fischer technik. O robotiku je mezi žáky nebývalý zájem, 
kroužek navštěvuje padesát dětí a tento týden byla také nově otevřena robotická učebna.

S informací o petici na podporu zdejšího učitele Pavla Reslera, jednoho z kandidátů na 
ředitele školy, vystoupili zástupci rodičů a přátel školy. Text petice a podpisové archy byly 
k dispozici návštěvníkům po celé odpoledne.

Otevření arboreta, vybudovaného v letošním roce ze zanedbaného parku za školou, 
vzbudilo mezi návštěvníky značný zájem. „Každý žák této školy vzal do ruky nějaké nářadí 
a pomohl při jeho budování,“ uvedl ředitel. Nicméně připustil, že pro některé to znamenalo 
držet zahradnické nářadí v ruce poprvé v životě. Péče o živé rostliny v arboretu se tak stane 
vhodným protipólem k technickým aktivitám školy.

Marie Hrynečková
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14. OLYMPIÁDY, SOUTĚŽE
 ČESKÝ JAZYK

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Recitační soutěž patří na naší škole k žádaným tradičním akcím. Statečně se jí účastní 

chlapci i děvčata z 6. – 9. třídy. Ne jinak tomu bylo i 7. května 2014 lehce po obědě, kdy se 
v učebně hudební výchovy sešli mladí recitátoři a komise ve složení pí zástupkyně D. Krátká, pí 
uč. Stránská a pí uč. Semerádová.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Tu mladší zastupovali žáci 6. a 7. třídy (Čeněk Žák, Tereza 
Nastoupilová, Patricie Janíčková, Daniel Mareš, Adéla Zajíčková a Jana Rejnušová). Jména 
recitátorů druhé kategorie (8. a 9. třída) slibovala vysokou úroveň, a tak jsme se těšili na 
přednesy Nely Dvořákové, Adély Jehličkové, Šárky Kuťákové, Luboše Bednáře, Michala 
Mikuly, Nikoly Purkertové, Reginy Opielové, Evy Jandové a Karolíny Chládkové.
Nervozita soutěžících však tentokrát sehrála významnou roli. Mezi hlavní nedostatky 
mnohých výkonů patřilo velmi rychlé tempo přednesu a časté zapomínání textu. Někteří 
možná trochu podcenili domácí přípravu. Přesto bylo naše ucho potěšeno několika pěknými 
recitacemi, a tudíž jsme mohly udělit následující ceny:

Mladší kategorie: 
1. cena – Adéla Zajíčková s básní Lachtani (J. Nohavica)
2. cena – Daniel Mareš s Bajkou o slečně kapustě (Z. Kriebel)
3. cena – Jana Rejnušová a Já mám doma zoologickou zahradu (J. Žáček)

Starší kategorie: 
1. cena – Šárka Kutáková s úryvkem balady Vodník (K. J. Erben)
2. cena – Eva Jandová s básní Poštovní schránka (J. Wolker)
Cenu poroty za dlouholetou vlastní tvorbu a nadšení jsme udělily Regině Opielové, které 

tímto přejeme spoustu dalších literárních počinů.

              Mgr. N. Semerádová

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

JIŽ SEDMÝ ROČNÍK FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Soutěž s úplným názvem FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V PARDUBICKÉM KRAJI probíhá v tomto roce již posedmé. Dělí se do dvou kategorií. Ta první – 
JUNIOR – je určena žákům základních škol a 1. stupně víceletých gymnázií. V kategorii 
STŘEDOŠKOLÁK se uplatní, jak již název napovídá, studenti středních škol.

V úterý 4. února se všichni soutěžící, organizátoři a odborná porota sešli 
v podkrovních učebnách v budově školy Dobrovského. Jen tam se vešly všechny předváděcí 
postery, modely a názorné pomůcky. Soutěžící předváděli své práce, vysvětlovali souvislosti 
a diskutovali s porotci. Velký smysl celé akce spočívá v tom, jak se zde žáci a studenti učí věcně 
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argumentovat, objasňovat souvislosti a hlavně uchovávat si klid a soustředěnost v soutěžním 
prostředí. To jsou situace, s nimiž se v budoucnosti budou často setkávat…

Akci zajišťovali za hostitelskou školu její ředitel Mgr. Oldřich Strnad se svým týmem, 
především s organizátorem Mgr. Pavlem Reslerem. Své žáky doprovázeli například paní Mgr. 
Erika Kovářová ze ZŠ Aloise Jiráska a Mgr. Jiří Formánek ze ZŠ Výprachtice. Členy odborné 
poroty byli Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc, Ing. Zdeněk Šesták a Ing. Jiří Kohout.

Hned o tři dny později následovalo v Lanškrouně okresní kolo Festivalu, a tak si soutěžící na 
domácí půdě stihli zavčas vytvořit představu, jak se jim asi bude dařit v široké konkurenci.

                Jiří Kohout

OKRESNÍ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V LANŠKROUNĚ
V pátek 8. února proběhlo na SOŠ a SOU v Lanškrouně okresní kolo Festivalu vědy 

a techniky mládeže pod záštitou starostky města Mgr. Stanislavy Švarcové. 
Naši  školu reprezentovalo 9 projektů, na kterých pracovalo 15 žáků ze 6. – 8. třídy:

Robot V1 (Ladislav Pavlas, Antonín Pecháček)
Výskyt bobra evropského na Lanškrounsku (Lukáš Bureš, Dan Mareš)
Škola hrou (Kristýna Bednářová)
Magnet s tyčemi (Adam Váně)
Koroze v různých prostředích (Lukáš Blažek, Lukáš Kubín)
Souboj smyslů (Barbora Jílková)
Elektřina v látkách (Lukáš Kotyza, Adam Mareš)
Horký led (Daniel Mareš, David Johanides)
Síla srdce (Barbora Maršíková, Petra Pavlasová) 

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 45 prací z 66 zúčastněných. V kategorii středoškolák se zúčastnilo 31 
prací a do krajského kola jich postoupilo 26. Motivační náboj této soutěže je veliký, pro nejlepší 
žáky týdenní studijní stáž ve Francii, pro další úspěšné řešitele 14 denní tábor 
s technickou tématikou. Pozitivní atmosféru celého okresního kola dokreslili sponzoři, kteří 
udělovali svoje ceny. I za tuto podporu technického vzdělávání přímo z praxe chtějí organizátoři 
poděkovat, a to těmto firmám: Vondra a Vondra, Harlingen s.r.o., LUX – Ident s.r.o., SOMA, 
Schott, OEZ, Komfi spol. s.r.o.

Doufám, že i v budoucnu se nám podaří udržet si přízeň všech zúčastněných a toto okresní 
kolo technické soutěže zůstane zachováno pro naše město.
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argumentovat, objasňovat souvislosti a hlavně uchovávat si klid a soustředěnost v soutěžním 
prostředí. To jsou situace, s nimiž se v budoucnosti budou často setkávat…

Akci zajišťovali za hostitelskou školu její ředitel Mgr. Oldřich Strnad se svým týmem, 
především s organizátorem Mgr. Pavlem Reslerem. Své žáky doprovázeli například paní Mgr. 
Erika Kovářová ze ZŠ Aloise Jiráska a Mgr. Jiří Formánek ze ZŠ Výprachtice. Členy odborné 
poroty byli Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc, Ing. Zdeněk Šesták a Ing. Jiří Kohout.

Hned o tři dny později následovalo v Lanškrouně okresní kolo Festivalu, a tak si soutěžící na 
domácí půdě stihli zavčas vytvořit představu, jak se jim asi bude dařit v široké konkurenci.

                Jiří Kohout

OKRESNÍ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V LANŠKROUNĚ
V pátek 8. února proběhlo na SOŠ a SOU v Lanškrouně okresní kolo Festivalu vědy 

a techniky mládeže pod záštitou starostky města Mgr. Stanislavy Švarcové. 
Naši  školu reprezentovalo 9 projektů, na kterých pracovalo 15 žáků ze 6. – 8. třídy:

Robot V1 (Ladislav Pavlas, Antonín Pecháček)
Výskyt bobra evropského na Lanškrounsku (Lukáš Bureš, Dan Mareš)
Škola hrou (Kristýna Bednářová)
Magnet s tyčemi (Adam Váně)
Koroze v různých prostředích (Lukáš Blažek, Lukáš Kubín)
Souboj smyslů (Barbora Jílková)
Elektřina v látkách (Lukáš Kotyza, Adam Mareš)
Horký led (Daniel Mareš, David Johanides)
Síla srdce (Barbora Maršíková, Petra Pavlasová) 

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 45 prací z 66 zúčastněných. V kategorii středoškolák se zúčastnilo 31 
prací a do krajského kola jich postoupilo 26. Motivační náboj této soutěže je veliký, pro nejlepší 
žáky týdenní studijní stáž ve Francii, pro další úspěšné řešitele 14 denní tábor 
s technickou tématikou. Pozitivní atmosféru celého okresního kola dokreslili sponzoři, kteří 
udělovali svoje ceny. I za tuto podporu technického vzdělávání přímo z praxe chtějí organizátoři 
poděkovat, a to těmto firmám: Vondra a Vondra, Harlingen s.r.o., LUX – Ident s.r.o., SOMA, 
Schott, OEZ, Komfi spol. s.r.o.

Doufám, 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 udělené našim žákům:
Cena starostky města Lanškroun:  Kristýna Bednářová s projektem Škola hrou 1. tř.
Cena firmy SOMA: Ladislav Pavlas a Antonín Pecháček s projektem ROBOT V1
Cena firmy Schott: Daniel Mareš a David Johanides s projektem Horký led

Do krajského kola postoupilo těchto pět projektů: Horký led, Škola hrou 1. tř., ROBOT V1,   
Síla srdce a Výskyt bobra evropského na Lanškrounsku.

KRAJSKÉ KOLO FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY V PARDUBICÍCH
Krajské kolo soutěže proběhlo 20. a 21. března ve výstavní centrum IDEON Pardubice. 

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 
Luboš Bednář a Lukáš Blažek.

A jak jsme dopadli? Jelikož byl mezi okresním a krajským kolem velký časový rozestup, 
mohli žáci na svých projektech podle doporučení hodnotitelů v okresním kole dále pracovat 
a své projekty více zdokonalit. Před hodnotitelskou komisí, která se skládala většinou 
z pedagogů Pardubické univerzity, museli žáci obhájit své postupy při řešení dané 
problematiky a vyvozené závěry. Z celkového počtu pěti projektů jsme získali tři ocenění.
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Daniel Mareš a David Johanides s projektem Horký led získali cenu Děkana Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Projekty Robot V1 Ladislava Pavlase 
a Antonína Pecháčka a Škola hrou Kristýny Bednářové získaly hlavní cenu soutěže, a to týdenní 
studijní stáž ve Francii v Paříži.

Týdenní studijní stáž ve Francii v Paříži z pohledu našich vítězů
Cesta autobusem do Paříže nebyla nic moc, ale zážitky v Paříži byly skvělé. Byli jsme 

ubytováni v hotelu F1 Evry a tam jsme také snídali. Oběd a večeře pak byly v restauraci Flunch, 
kde jsme hlad rozhodně neměli. Navštívili jsme nejznámější památky jako muzeum v Louvre, 
Notre-Dame, Cité des sciences et de l'industrie (Město vědy a průmysl), Versailles, Eiffelovu 
věž, Palais de la découverte (Palác objevů), moderní čtvrť La Défense, Vítězný oblouk. Nejlepší 
z toho byla asi Eiffelovka, ale lepší bylo smlouvání s černochy, kteří prodávali malé Eiffelovky.

     Ladislav Pavlas, VII. třída

Návštěva Paříže
1. den - Cesta
Od Litomyšle (14:00) přes Prahu (16:00), Plzeň (19:00) a Německo (20:00) do Francie (6:00). 

V autobuse jsme neměli co dělat, a tak jsme se fotili navzájem, koukali jsme z okna, hráli jsme 
různé slovní hry nebo na mobilech. Při zastávkách jsme si protahovali nohy a celé tělo. 
Zastávky byly po dvou až třech hodinách.

       
2. den 
Hl. bod programu – Louvre
Cestou do Louvru jsme se zastavili na náměstí Svornosti a v Tuilerijských zahradách. 

Louvre jako takový je velmi rozlehlý, prošli jsme ho ve třech hodinách (tedy ne celý…). V Louvru 
je nejznámější obraz - Mona Lisa od Leonarda da Vinci.

Jinak zde bylo spoustu obrazů s náboženskou tématikou (křesťanství), i s motivem 
napoleonských válek či expozice anticko-egyptská (sochy aj…).

Na oběd jsme jezdili (popříp. chodili) do restaurace Flunch. K obědu jsme si mohli vybrat 
hlavní jídlo i přílohu. Většinou jsme si dávala těstoviny nebo hranolky a vařenou mrkev.

Katedrála Notre-Dame
V katedrále jsme se byli podívat dovnitř. Katedrála je vystavěna v gotickém stylu a na vrchu 

chybí dostavěné věžičky. Zevnitř jsou vidět barevná sklíčka v okenicích, zvenku už to na první 
pohled a myslím si, že ani na druhý, tolik vidět není.

Latinská tvrť
Od katedrály jsme se vydali podívat na Pantheon, přes Latinskou čtvrť. Latinská čtvrť je 

pojmenovaná latinská, protože dříve se zde mluvilo pouze latinsky. Nachází se zde univerzita 
Sorbonna.

Lucemburská zahrada
Přišli jsme sem právě v čas! Zrovna na nějaký koncert… Byla tu živá hudba. Nachází se zde i 

Lucemburský palác, kde sídlí francouzský senát.
Hotel F1
Na hotelu jsme byli na pokoji tři a měli jsme malý pokoj. V pokoji byla malá televize, velké 



Výroční zpráva 2013/2014

- 39 -

okno, jedna velká postel pro dva a malá postel v patře. Šli jsme spát ve 23:00 hod
i přesto, že ve 22:00 hod byla večerka.

3. den
Ke snídani jsme měli toto na výběr: croissanty, francouzská bageta, mléko, marmeláda 

(jahody, meruňky), jablečné pyré, kafe, čaj, džus.
Asi největším problémem byla přeplněnost. Nejenom na hotelu, ale asi po celé Paříži. 

Na dálnici kolem Paříže, ulice v Paříži, na Eiffelovce apod…
Monmartre - bazilika Sacre Cœur
K Montmartre jsme jeli kolem Sv. Magdaleny, francouzské Opery a Moulin Rouge. 

Na vrcholek jsme nejeli lanovkou, ale šli jsme pěšky po schodech.
Městečko vědy a techniky La Villette
Prošli jsme skoro celou hl. budovu. Prošli jsme expozice: „Zahradnictví,’’„Vesmírné 

středisko,’’„Úhel pohledu,’’„Myší doupě’’ nebo „22. století’’. 

4. den 
Zámek ve Versailles
Velmi prostorný zámek byl plný snad půl miliónem turistů (převážně z Asie - to 

neznamená, že tam nebyli i jiní turisté…). Snad na půl metrové ceduli je znázorněno: „Nefoťte s 
BLESKEM!'' a ano všichni tam fotí ne bez blesku, ale s bleskem. Navštívila jsem hlavní neboli 
Zrcadlový sál, ale jiné sály byly také úchvatné či nádherné.

Zahrady ve Versailles
Středem zájmu v těchto zahradách pro turisty bývá většinou fontána na začátku, jenže my 

jsme měli tu smůlu, že jsme byli zrovna u rekonstrukce té fontány. Tyto zahrady jsou velmi 
rozlehlé, tak jsme je samozřejmě neprošli celé, ale jen k velkému kanálu, cestou tam jsem 
našla pětilístek a cestou zpět zase pro změnu čtyřlístek.

Eiffelovka
Vystoupali jsme nahoru do prvního a druhého patra po schodech a z druhého do třetího 

patra výtahem. Také zde byla fronta, jak říkám až do Brna. Neměla jsem slov (kvůli té výšce) - 
(teda když vynechám to: a můžeme jít už dolů? Nebo: musíme jít nahoru? A pod…)

Invalidovna
Nechal ji postavit Napoleon jako vojenskou nemocnici a domov pro válečné veterány. 

K Invalidovně jsme šli od Eiffelovky pěšky. Je zde hrobka Napoleona Bonaparte, ale do ní jsme 
nešli, protože už bylo zavřeno, ale šli jsme se podívat na nádvoří, kde jsme viděli alespoň pár 
exponátů z Muzea armády.

5. den
Návrat domů

           K. Bednářová, VI. třída

Daniel Mareš a David Johanides s projektem Horký led získali cenu Děkana Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Projekty Robot V1 Ladislava Pavlase 
a Antonína Pecháčka a Škola hrou Kristýny Bednářové získaly hlavní cenu soutěže, a to týdenní 
studijní stáž ve Francii v Paříži.

Týdenní studijní stáž ve Francii v Paříži z pohledu našich vítězů
Cesta autobusem do Paříže nebyla nic moc, ale zážitky v Paříži byly skvělé. Byli jsme 

ubytováni v hotelu F1 Evry a tam jsme také snídali. Oběd a večeře pak byly v restauraci Flunch, 
kde jsme hlad rozhodně neměli. Navštívili jsme nejznámější památky jako muzeum v Louvre, 
Notre-Dame, Cité des sciences et de l'industrie (Město vědy a průmysl), Versailles, Eiffelovu 
věž, Palais de la découverte (Palác objevů), moderní čtvrť La Défense, Vítězný oblouk. Nejlepší 
z toho byla asi Eiffelovka, ale lepší bylo smlouvání s černochy, kteří prodávali malé Eiffelovky.

     Ladislav Pavlas, VII. třída

Návštěva Paříže
1. den - Cesta
Od Litomyšle (14:00) přes Prahu (16:00), Plzeň (19:00) a Německo (20:00) do Francie (6:00). 

V autobuse jsme neměli co dělat, a tak jsme se fotili navzájem, koukali jsme z okna, hráli jsme 
různé slovní hry nebo na mobilech. Při zastávkách jsme si protahovali nohy a celé tělo. 
Zastávky byly po dvou až třech hodinách.

       
2. den 
Hl. bod programu – Louvre
Cestou do Louvru jsme se zastavili na náměstí Svornosti a v Tuilerijských zahradách. 

Louvre jako takový je velmi rozlehlý, prošli jsme ho ve třech hodinách (tedy ne celý…). V Louvru 
je nejznámější obraz - Mona Lisa od Leonarda da Vinci.

Jinak zde bylo spoustu obrazů s náboženskou tématikou (křesťanství), i s motivem 
napoleonských válek či expozice anticko-egyptská (sochy aj…).

Na oběd jsme jezdili (popříp. chodili) do restaurace Flunch. K obědu jsme si mohli vybrat 
hlavní jídlo i přílohu. Většinou jsme si dávala těstoviny nebo hranolky a vařenou mrkev.

Katedrála Notre-Dame
V katedrále jsme se byli podívat dovnitř. Katedrála je vystavěna v gotickém stylu a na vrchu 

chybí dostavěné věžičky. Zevnitř jsou vidět barevná sklíčka v okenicích, zvenku už to na první 
pohled a myslím si, že ani na druhý, tolik vidět není.

Latinská tvrť
Od katedrály jsme se vydali podívat na Pantheon, přes Latinskou čtvrť. Latinská čtvrť je 

pojmenovaná latinská, protože dříve se zde mluvilo pouze latinsky. Nachází se zde univerzita 
Sorbonna.

Lucemburská zahrada
Přišli jsme sem právě v čas! Zrovna na nějaký koncert… Byla tu živá hudba. Nachází se zde i 

Lucemburský palác, kde sídlí francouzský senát.
Hotel F1
Na hotelu jsme byli na pokoji tři a měli jsme malý pokoj. V pokoji byla malá televize, velké 
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PŘÍRODOVĚDNÉ  SOUTĚŽE

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2013/2014
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
V úterý 18. 2. 2014 se tři žákyně naší školy zúčastnily okresního kola zeměpisné olympiády, 

které se konalo na ZŠ v Libchavách. Ve všech soutěžních kategoriích se testovaly 3 typy 
znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí, 3) praktická 
část – třídění a zpracování informací a dat, v tomto školním roce zaměřená na přírodní 
a společenská rizika.

A jak dopadly? V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) jsme měli 
zastoupení dvojí. Na pěkném 8. místě z celkového počtu 19 soutěžících se umístila Patricie 
Janíčková a vítězkou této kategorie se stala Petra Suchá (obě ze 6. třídy), která postupuje dále 
do krajského kola. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých gymnázií) jsme sice 
na stupně vítězů nedosáhli, ale konečné 8. místo Marie Pavlasové z 9. třídy můžeme 
v konkurenci 26 žáků považovat také za úspěch.

Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Petře přejeme hodně štěstí 
v krajském kole.

         Mgr. Gabriela Reslerová

KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY V PARDUBICÍCH
V pondělí 17. března 2014 jsme se s vítězkou okresního kola zeměpisné olympiády Petrou 

Suchou ze 6. třídy vydaly do Pardubic, kde Dům dětí a mládeže Beta Pardubice pořádal kolo 
krajské. Z každého okresu se soutěže zúčastnili dva nejlepší řešitelé, takže ve všech 
kategoriích A, B, C i D bylo po 8 soutěžících. Na všechny opět čekaly 3 části (práce s atlasem, 
test geografických znalostí a praktická část), které vypracovávali během celého dopoledne. Po 
přestávce, ve které porota dokončovala opravu prací, následovalo vyhlášení výsledků.

A jaké bylo naše překvapení, když na stupních vítězů opět zaznělo Petřino jméno – 
tentokrát na stříbrném stupínku o půl bodu za místem prvním! Petře ještě jednou děkuji za 
výbornou reprezentaci školy, za vzornou přípravu na soutěž a do dalších let přeji mnoho 
dalších úspěchů.

        Mgr. Gabriela Reslerová

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN
Dne 29. dubna 2014 se konala v DDM Lanškroun soutěž v poznávání přírodnin pro I. stupeň. 

Naši školu reprezentovali žáci, kteří úspěšně prošli školním kolem.

Nejlepší výsledky: 3. místo – Markéta Pavlasová (4.B)
4. – 5. místo – Jan Hajzler (5.B) a Michaela Glabazňová (4.B)
9. – 10. místo  - Tereza Tulisová (4.B)
13. místo -  Václav Semerád (3.)

Regionální kolo se konalo 6. května 2014  v  České Třebové, kam postoupilo 7 žáků. 
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PŘÍRODOVĚDNÉ  SOUTĚŽE

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2013/2014
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
V úterý 18. 2. 2014 se tři žákyně naší školy zúčastnily okresního kola zeměpisné olympiády, 

které se konalo na ZŠ v Libchavách. Ve všech soutěžních kategoriích se testovaly 3 typy 
znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí, 3) praktická 
část – třídění a zpracování informací a dat, v tomto školním roce zaměřená na přírodní 
a společenská rizika.

A jak dopadly? V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) jsme měli 
zastoupení dvojí. Na pěkném 8. místě z celkového počtu 19 soutěžících se umístila Patricie 
Janíčková a vítězkou této kategorie se stala Petra Suchá (obě ze 6. třídy), která postupuje dále 
do krajského kola. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých gymnázií) jsme sice 
na stupně vítězů nedosáhli, ale konečné 8. místo Marie Pavlasové z 9. třídy můžeme 
v konkurenci 26 žáků považovat také za úspěch.

Všem děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Petře přejeme hodně štěstí 
v krajském kole.

         Mgr. Gabriela Reslerová

KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY V PARDUBICÍCH
V pondělí 17. března 2014 jsme se s vítězkou okresního kola zeměpisné olympiády Petrou 

Suchou ze 6. třídy vydaly do Pardubic, kde Dům dětí a mládeže Beta Pardubice pořádal kolo 
krajské. Z každého okresu se soutěže zúčastnili dva nejlepší řešitelé, takže ve všech 
kategoriích A, B, C i D bylo po 8 soutěžících. Na všechny opět čekaly 3 části (práce s atlasem, 
test geografických znalostí a praktická část), které vypracovávali během celého dopoledne. Po 
přestávce, ve které porota dokončovala opravu prací, následovalo vyhlášení výsledků.

A jaké bylo naše překvapení, když na stupních vítězů opět zaznělo Petřino jméno – 
tentokrát na stříbrném stupínku o půl bodu za místem prvním! Petře ještě jednou děkuji za 
výbornou reprezentaci školy, za vzornou přípravu na soutěž a do dalších let přeji mnoho 
dalších úspěchů.

        Mgr. Gabriela Reslerová

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN
Dne 29. dubna 2014 se konala v DDM Lanškroun soutěž v poznávání přírodnin pro I. stupeň. 

Naši školu reprezentovali žáci, kteří úspěšně prošli školním kolem.

Nejlepší výsledky: 3. místo – Markéta Pavlasová (4.B)
4. – 5. místo – Jan Hajzler (5.B) a Michaela Glabazňová (4.B)
9. – 10. místo  - Tereza Tulisová (4.B)
13. místo -  Václav Semerád (3.)

Regionální kolo se konalo 6. května 2014  v  České Třebové, kam postoupilo 7 žáků. 

Ze třetí třídy Vašek Semerád, Anička Vlčková, Lucka Flídrová a Štěpánka Rubešová. 
Nejúspěšnější z nich byl Vašek Semerád, který byl na 8. místě v poznávání živočichů a minerálů 
i v poznávání rostlin a minerálů.

V kategorii 4. - 5. tříd nás reprezentovali Jan Hajzler, Markéta Pavlasová a Michaela 
Glabazňová. V poznávání živočichů a přírodnin byl nejlepší Jan Hajzler (5.B) na 11. místě 
a v poznávání rostlin a minerálů se nejlépe umístila Markéta Pavlasová na 10. místě a Jan 
Hajzler na 11. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!   
    Mgr. P. Minářová

REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE V POZNÁVÁNÍ 
Dne 7. 5. 2014 v naší škole proběhlo školní kolo v poznávání rostlin, živočichů, minerálů 

a hornin. Nejlepší soutěžící se zúčastní dne 20. 5. 2014 regionálního kola v České Třebové. 
Zúčastnilo se osm žáků z naší školy. Tito žáci postoupili do regionálního kola soutěže na 
základě výsledků školního kola. V kategorii 6. – 7. ročníků naši školu reprezentovali Vojtěch 
Jirásek (7.), Jakub Šilar (7.), Lukáš Bureš (7.), Adam Mareš (7.) a Adéla Zajíčková (7.). Nejlépe si 
vedl Jakub Šilar, který v poznávání rostlin obsadil velmi pěkné 6. místo.V kategorii 8. – 9. 
ročníků soutěžila za naši školu Veronika Mičková (9.),Marie Pavlasová (9.) a Regina Opielová 
(8.A). Nejlepšího umístění dosáhla Marie Pavlasová, která v poznávání rostlin obsadila stejně 
jako Jakub 6. místo.

             Mgr. Daniela Krátká

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

vědecká 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 16. října 2013 se žáci devátého a osmého ročníku této soutěže zúčastnili.

Statistika soutěže: Celkový počet řešitelů: 56
Průměrný počet bodů: 33,09

Pořadí v rámci školy: 1. Rykalová Lenka, 9. tř.
2. Smejkalová Věra, 9. tř.
3. Filipi David, 9. tř.

       Mgr. Pavel Resler, Mgr. Jiří Krištof
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POČÍTAČOVÉ SOUTĚŽE

PC-ÁK 2013, POČÍTÁČOVÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Jako předchozí roky, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 27. 11. 2013 

zúčastnila počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. 
– 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba www stránek, grafický návrh a prezentace v PowerPointu, 
která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky.Než začnou soutěžící pracovat ve své 
vybrané kategorii, tak ještě porovnávají své vědomosti v testu všeobecných počítačových 
znalostí. Zde rozhoduje nejenom správnost odpovědí, ale i rychlost zodpovězených otázek. 
Z velice početného pole soutěžících (188 žáků z 31 škol) se nejlépe z naší školy umístila Marie 
Pavlasová, která obsadila 19. místo.

Ve vlastní soutěži měla naše škola zastoupení pouze ve dvou kategoriích, a to v prezentaci 
žáků 8. tříd, ve které se pokoušela zaujmout porotu Opielová Regina, Purkertová Nikola 
a Ulrichová Kateřina. V prezentaci žáků 9. tříd zastupovala naši školu pouze Maruška 
Pavlasová, která svými dovednostmi a nápady vytvořila nejlepší prezentaci a obsadila tak 1. 
místo.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy ZŠ Dobrovského Lanškroun 
a výhercům blahopřejeme.

       Mgr. V. Cacek

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE, POČÍTAČOVÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ
Po úspěšném okresním kole, kde naše děvčata obsadila první tři místa a postoupila do 

krajského kola, se dne 10. 4. 2014 utkala v Pardubicích s vítězi dalších tří okresů. Krajské kolo 
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opět pořádala SPŠE a VOŠ Pardubice jako soutěž v kancelářských aplikacích pro žáky 8. – 9. 
tříd.

Vítězka okresního kola Regina Opielová, nejlepší z našich děvčat, skončila na 5. místě, jen  
o jeden bod za ní na 6. místě se umístila Maruška Pavlasová. Třetí z okresního kola Nikola 
Purkertová obsadila 15. místo.

Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy ZŠ Dobrovského Lanškroun.
   Mgr. V. Cacek

BOBŘÍK INFORMATIKY
V letošním školním roce jsme se opět zapojili 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.

Mini: 
1. Palkovič Marek 5. B 1. Andrle David 7. 1. Kostelecká Tereza 9.
2. Chládková Aneta 5. A 2. Suchá Petra 6. 2. Mičková Veronika 9.
3. Mačuda Ondřej 5. B 3. Jirásková Kateřina 7. 3. Pavlasová Marie 9.

              Mgr. Pavel Resler, Mgr. Vladimír Cacek

Benjamin: Kadet:
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DALŠÍ SOUTĚŽE

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Místo konání: Ústí nad Orlicí
Z naší školy se letos zúčastnila dvě družstva, jedno z 1. a další z 2. stupně.
Děvčata z 6. třídy jsou již zkušené závodnice z let předešlých, ale na stanovištích je čekaly 

náročnější úkoly a hlavně resuscitace zraněného. Mladší družstvo mělo letos posilu dvou 
chlapců. Děti byly na soutěži poprvé a poznaly, že poskytnout 1. pomoc neznámému 
zraněnému není žádná legrace…

Mezi bodované soutěže patřilo obvazování ramene, hlavy, kotníku, popáleniny, astmatický 
záchvat, přenášení raněného a další různá zranění. Doplňkovými stanovišti byly živé rostliny, 
historie Červeného kříže a dopravní výchova s Policií České republiky. Během soutěže jsme 
poskytli krátký rozhovor redaktorce Orlických novin, který můžete nalézt na webových 
stránkách deníku.

Mladší družstvo, složené z druhé a první třídy, se umístilo na 9. místě a starší děvčata na 3. 
medailovém místě. Soutěžní slunečný den se nám vydařil a zmrzlina od pořadatelů soutěže 
tak všem přišla vhod.

SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ NĚMECKÉHO TEXTU
Letos poprvé jsme se rozhodli, že se zúčastníme této soutěže. Jejím pořadatelem je 

Goethe-Zentrum Pardubice a je určena pro žáky a studenty z celé České republiky. Přihlásili 
jsme se do kategorie základních škol a v dostatečném předstihu jsme obdrželi od pořadatele 
německý text z knihy A. Steinhöfla Rico, Oskar a přízraky. Jako dárek jsme získali české vydání 
knihy, kterou výtečně přeložila H. Linhartová, a tak fiktivní detektivní příběh určitě zaujme 
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DALŠÍ SOUTĚŽE

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Místo konání: Ústí nad Orlicí
Z naší školy se letos zúčastnila dvě družstva, jedno z 1. a další z 2. stupně.
Děvčata z 6. třídy jsou již zkušené závodnice z let předešlých, ale na stanovištích je čekaly 

náročnější úkoly a hlavně resuscitace zraněného. Mladší družstvo mělo letos posilu dvou 
chlapců. Děti byly na soutěži poprvé a poznaly, že poskytnout 1. pomoc neznámému 
zraněnému není žádná legrace…

Mezi bodované soutěže patřilo obvazování ramene, hlavy, kotníku, popáleniny, astmatický 
záchvat, přenášení raněného a další různá zranění. Doplňkovými stanovišti byly živé rostliny, 
historie Červeného kříže a dopravní výchova s Policií České republiky. Během soutěže jsme 
poskytli krátký rozhovor redaktorce Orlických novin, který můžete nalézt na webových 
stránkách deníku.

Mladší družstvo, složené z druhé a první třídy, se umístilo na 9. místě a starší děvčata na 3. 
medailovém místě. Soutěžní slunečný den se nám vydařil a zmrzlina od pořadatelů soutěže 
tak všem přišla vhod.

SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ NĚMECKÉHO TEXTU
Letos poprvé jsme se rozhodli, že se zúčastníme této soutěže. Jejím pořadatelem je 

Goethe-Zentrum Pardubice a je určena pro žáky a studenty z celé České republiky. Přihlásili 
jsme se do kategorie základních škol a v dostatečném předstihu jsme obdrželi od pořadatele 
německý text z knihy A. Steinhöfla Rico, Oskar a přízraky. Jako dárek jsme získali české vydání 
knihy, kterou výtečně přeložila H. Linhartová, a tak fiktivní detektivní příběh určitě zaujme 

i naše čtenáře. Pokyny pro finále byly jednoznačné. Proběhne ve středu 16. dubna v Divadle 29 
Pardubice. V každé kategorii se bude číst stejná kapitola knihy jako ve školním kole. Úsek textu 
si vybere předčítající sám (max. 5 minut). Vítěze určí pětičlenná porota na základě hodnotících 
kritérií:

1. Interpretace a výraz (max. 15 bodů)
Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat   

posluchačům?
2. Technika čtení (max. 15 bodů)
Jistota,  plynulost, tempo, důraz, větná melodie
3. Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)
Správná výslovnost hlásek a slov

Kdo tedy naši školu nakonec reprezentoval? Marie Pavlasová z 9. třídy, která se učí 
německý jazyk druhým rokem. V pardubickém Divadle 29 obsadila vynikající 8. místo z 15 
soutěžících v dané kategorii. Marušce patří naše gratulace a poděkování za úspěšnou 
reprezentaci školy, paní učitelce L. Dolečkové děkujeme za přípravu žákyně na soutěž a za čas, 
který ji věnovala.

   Mgr. Dana Krátká
         

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Celostátní soutěž Finanční gramotnost je určena žákům základních a středních škol. 

Cílem soutěže je formou testu na počítači zodpovědět správně a co nejrychleji 14 otázek 
z různých oblastí financí, které jsou náhodně vybrány přes internet. V uplynulých letech se této 
soutěže zúčastnilo celkem 209 407 žáků.

Do letošního ročníku se přihlásilo 668 škol a na otázky odpovídalo 23 996 žáků základních 
a 28 749 žáků středních škol, školní kola probíhala od 16. září do 18. prosince 2013. Naše škola 
se i letos zapojila a na otázky odpovídalo 63 žáků sedmé až deváté třídy. 

Z pořadí žáků:

Nejlepších šest žáku ve školním kole dostalo diplom a trojice nejlepších se zapojila do 
okresního kola, které probíhalo v lednu a únoru 2014. V okresním kole jsme skončili na 4. 
místě. 

     Mgr. Jiří Kryštof

      
     
      
      
      
      
      

Pořadí

 

Jméno a příjmení

 

Třída

 

Odpovědi

 

Body

 

Čas

 

1

 

Petr Krňávek

 

9

 

14

 

11

 

9:27

 

2

 

Marie Pavlasová

 

9

 

14

 

11

 

15:11

 

3

 

Adam Vyhnálek

 

8B

 

14

 

10

 

7:32

 

4

 

Kateřina Ulrichová

 

8A

 

14

 

9

 

4:38

 

5

 

Doležal Jakub

 

9

 

14

 

9

 

5:59

 

6

 

Veronika Mičková

 

9

 

13

 

9

 

8:16

 

7

 

Andrea Havelková

 

8B

 

14

 

8

 

5:44

 

8

 

Regina Opielová

 

8A

 

14

 

8

 

5:45

 

9

 
Marie Mánková

 
9

 
14

 
8

 
7:01

 

10
 

David Andrle
 

7
 

14
 

8
 

7:40
 

 



Výroční zpráva 2013/2014

- 46 -

PRÁVO PRO KAŽDÉHO
Také v letošním školním roce se žáci z 8. tříd ZŠ na ulici Dobrovského zapojili do 

celoměstského projektu Právo pro každého, který byl zaměřen na oblast primární prevence. 
Celá soutěž je organizována ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií v Lanškrouně a paní 
kurátorkou.

V březnu proběhlo školní kolo. Poté vítězové změřili své síly 6. května v regionálním kole
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. 

Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo z 8. A ve složení Karolína Chládková, 
Pavel Kylar, Lukáš Blažek a Pavel Bartoš skončilo na 8. místě. Družstvo 8. B - Kateřina 
Stehlíková, Tomáš Krč, Martin Košárek a Petr Šolc - skončilo na 7. místě.

Každý soutěžící získal medaili, diplom, drobnou odměnu a první tři vítězná družstva 
i pohár. 

Děkujeme soutěžním družstvům za reprezentaci školy.
  Mgr. Pavel Resler
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PRÁVO PRO KAŽDÉHO
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 15. Z ČINNOSTI ŠKOLY

A. ZAJÍMAVÉ TŘÍDNÍ AKCE

ZLATÝ KLÍČEK K OTVÍRÁNÍ SLABIKÁŘE
Čtvrtek 21. listopadu nebyl pro prvňáčky jen tak obyčejným školním dnem, byl to den přímo 

pohádkový. Všichni přišli do školy v masce, to byla jejich vstupenka do království  Písmenkov.      
Celý den princezny, vodníci, Karkulky a jiné pohádkové postavy plnili různé písmenkové 

úkoly, za které je král odměňoval zlaťáky z královské pokladnice. Děti hledaly a psaly slabiky, 
skládaly slova, trénovaly paměť na Kimově hře, kreslily pohádkové postavy. Nakonec získané 
zlaťáky vyměnily s panem králem za zlatý klíček, kterým si odemkly úplně nový slabikář. Mezi 
jednotlivými úkoly děti mlsaly z bohaté královské tabule, o kterou se postaraly jejich maminky. 

Na závěr se konal královský ples, kde byly vyhodnoceny nejlepší masky. Nový slabikář 
získaly všechny děti, takže domů odcházely velmi spokojené a plné dojmů.

                                                                                                                   třídní učitelky 1.A,B,C 
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PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ NA ČTENÁŘE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ  
5. 11. a 7. 11. 2013 jsme byli pozváni do Městské knihovny v Lanškrouně na slavnostní 

pasování na čtenáře. Moc jsme se těšili a byli zvědavi, co nás zde čeká. Nejdříve nás paní 
knihovnice prozkoušela, zda umíme knížkami správně listovat a jestli se k nim správně 
chováme. Ukázala nám různé druhy knížek, které si můžeme v knihovně půjčit a dozvěděli 
jsme se, jaká pravidla se musí dodržovat při půjčování knížek v knihovně.

Potom jsme začali plnit úkoly, které souvisely se znalostí čtení. Museli jsme prokázat, že 
vnímáme přečtený text a známe spoustu pohádek a pohádkových postaviček. Doplňovali jsme 
přísloví, přiřazovali zvuky a slovesa ke zvířátkům, hádali ukázky z pohádek a tvořili pohádkové 
dvojice. Po zdolání všech úkolů jsme se společně naučili básničku, kterou se přivolává 
královna Abecedka. Hlasitým pokřikem se nám ji podařilo přivolat. Královna přečetla 
„pasovací řeč“:                                   

           „Slibuji ve jménu všech pohádek, příběhu a básniček, 
                                      že se budu ke knížkám vždy chovat pěkně,
                                      budu je opatrovat jako nejvzácnější poklady, 
                                      budu se k nim chovat s úctou…“

Po přečtení čtenářského slibu jsme za zvuku slavnostních fanfár jeden po druhém před 
královnou poklekli a ona nás mečem pasovala na čtenáře. Na závěr nám královna přečetla 
pohádku a popřála nám, aby nás čtení vždy bavilo a našli jsme v knížkách spoustu moudrosti, 
poučení i zábavu. Na památku jsme dostali omalovánky, záložky a průkazku do knihovny, na 
kterou si můžeme do konce tohoto roku zdarma půjčovat knihy. Někteří jsme si už knížku 
vybrali a odnesli si ji domů. Dopoledne se nám moc vydařilo a my se vraceli do školy 
s přesvědčením, že knížky se opravdu stanou našimi kamarády a kamarádkami na celý život.

                                                                                                                      čtenáři z druhých tříd
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EXKURZE - ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Žáci sedmé až deváté třídy se vydali ve čtvrtek 3. října poznávat faunu africké savany do 

ZOO ve Dvoře Králové. ZOO Dvůr Králové patří k nejznámějším a nekrásnějším zoologickým 
zahradám u nás. Nachází se v podhůří Krkonoš a její různorodý terén dotváří atmosféru divoké 
přírody. Domov tu získalo téměř dva a půl tisíce živočichů, najdete zde největší kolekci 
afrických zvířat v Evropě. 

Žáci v průběhu exkurze vyplňovali ve skupinách pracovní listy a díky tomu si prohloubili své 
znalosti o ekosystému savan. Jeden z úkolů pracovního listu byl vybrat si libovolné zvíře, 
sledovat jeho chování a pokusit se ho vysvětlit. Tentokrát si žáci vybrali nejčastěji k pozorování 
gorily, tradičně surikaty, ale také třeba okapi. Život těchto zajímavých zvířat pak děvčata 
popsala takto: „Okapi jsou velmi krásná a zajímavá zvířata. Když jsme k nim vešly, příšerně 
jsme se vyděsily, protože jedno zvíře stálo blízko skla a čekalo další návštěvníky. Nehybně stálo 
a přežvykovalo trs  sena. Při naší druhé návštěvě se už procházelo po svém „pokojíčku“ a ulovit 
jeho fotku bylo dost těžké. Nakonec odešlo, asi ho nebavilo dívat se na nás, jak o něm píšeme 
příběh. Má dlouhé zebrové nohy, hlavu velice podobnou žirafě a velké ušní boltce, krásnou 
sametovou barvu, která přechází do tmavě hnědé. Má zvláštní křečovitou chůzi, jako kdyby 
mělo ztuhlé nohy“.

     Celá exkurze se velmi vydařila, k čemuž jistě přispělo i krásné slunečné počasí, které 
nás celou exkurzi provázelo.

              Mgr. Daniela Krátká

EKOCENTRUM PALETA V OUCMANICÍCH
Žáci 6. třídy se v pondělí 25. 11. 2013 vydali do Ekocentra Paleta v Oucmanicích.Po jízdě 

vlakem je čekala asi půlhodinová procházka a dopoledne pokračovalo v učebně výukovým 
programem Odpady. Zabývali jsme se problematikou nakládání s odpady, jak se třídí 
nejběžnější domovní odpad, poznali jsme výrobky z recyklovaných odpadů a mluvili 
o vlivu lidí na přírodu i na naše vlastní zdraví.

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

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

              Mgr. Ivona Vyoralová

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY A MORITZBURG
Poslední týdny v roce nemají výsadní postavení jen v kalendáři, ale také na naší škole. 

Náladu nám zpříjemňují krátké adventní koncerty, které se konají vždy v pondělí ráno na obou 
budovách. V podání žáků a vyučujících zazní koledy a vánoční písničky, zapálíme svíčky na 
adventním věnci a nezapomeneme ani na zvyky, které se vztahují k příslušnému týdnu.

K našemu adventu patří i další akce, např. zpíváme v Domově pro seniory, navštívíme 
vánoční výstavu v muzeu, podarujeme pejsky v útulku a poslední den vyučování před 
prázdninami zazní v kostele sv. Anny dva vánoční koncerty v podání všech žáků školy. Také se 
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necháváme okouzlit podmanivou atmosférou vánočních trhů, které mají u našich„západních“ 
sousedů dlouhou tradici, vloni to byla Vídeň, letos jsme vyjeli v úterý 3. prosince do Drážďan.

Znáte Moritzburg, vodní zámek nedaleko Drážďan? Pokud ne, nemáte pravdu. Zde se 
natáčel před 40 lety film Tři oříšky pro Popelku. Tento zámek byl i naší první zastávkou, právě 
letos je zde instalovaná výstava kostýmů z této pohádky. A tak jsme obdivovali například 
romantické plesové i svatební Popelčiny šaty, oblečení prince, dvořanů, ale i macechy 
a nevlastní sestry. Výstava nás svými dekoracemi, hudbou, filmovými ukázkami … vrátila znovu 
do oblíbené pohádky. 

A co nás překvapilo nejvíce? V Německu jsou na české návštěvníky připraveni, informační 
tabule, popisky všechno v češtině a při vstupu jsme obdrželi soutěžní pracovní list, 
samozřejmě také v češtině. V Drážďanech jsme nejdříve navštívili Zwinger, komplex známých 
barokních staveb, ležících v místech, kde se původně nacházelo městské opevnění. Zde je 
možné zhlédnout řadu cenných a uměleckých děl. V obrazárně Alte Meister (Staří mistři) jsme 
si prohlédli díla Raffaela, Tiziana, Botticelliho, Rembrandta, Dürera, Cranacha a dalších. 

A potom už nás očekával nejznámější drážďanský vánoční trh Striezelmarkt, který se 
každoročně koná na náměstí Altmark. Na takzvaném drážďanském Štrýclmarktu jsme mohli 
nakupovat originální výrobky a občerstvit se tradičními pochutinami ve 233 slavnostně 
vyzdobených stáncích. Hlavní atrakcí trhu je impozantní 14 metrů vysoká krušnohorská 
vánoční pyramida, jakási ozdobná věž, na jejichž patrech stojí či se pohybují umělé postavy. 
Bohužel tradiční Štolovou slavnost jsme nezažili, ta se konala až v sobotu 7. prosince.

Co dodat na závěr? Počasí nám přálo, zimu moc nepřipomínalo. Jen škoda, že Drážďany 
jsou pro nás tak daleko! Vždyť v autobuse jsme strávili 11 hodin. 

    Mgr. Dana Krátká

EXKURZE DO PRAHY
Jako každoročně, tak i v letošním školním roce se žáci deváté třídy zúčastnili exkurze do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Exkurze proběhla trochu v jiném duchu než loni. 
Jelikož zasedala sněmovna, nemohli jsme se podívat do jejího zákulisí, ale měli jsme možnost 
vidět naživo zasedání sněmovny z galerie. Poté jsme se vydali na výstavu Svatovítského 
pokladu na Pražském hradě. 

Protože jsme byli v Praze v době adventní, nasáli jsme trochu i vánoční atmosféru 
prohlídkou vánočních trhů na Staroměstském náměstí. 

  Mgr. Pavel Resler

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Jakoby to bylo včera, kdy prvňáčci poprvé usedli do lavic, a už mají za sebou první pololetí. 

Dozvěděli se za tu dobu spoustu zajímavostí a naučili se hodně věcí. Umí už číst i psát celé věty. 
Zvládají sčítání i odčítání v číselném oboru 0 – 9. 

Nastal den, kdy za svou snahu a píli dostali první vysvědčení. Ten den přišli do školy 
s velkým očekáváním. Pro mnohé se dopoledne nekonečně vleklo, ale nakonec se všichni 
dočkali. Na tuto slavnostní chvíli děti pozvaly své rodiče, babičky i dědečky. Nejdříve jim 
předvedly, jak už ovládají čtení i počítání a zarecitovaly básničku o škole. A pak už konečně 
došlo na předávání vysvědčení. 
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A jaké bylo? Prvňáčci odcházeli šťastní a pyšní na svoje jedničky a rodiče spokojení a hrdí 
na své děti. Všem dětem blahopřejeme a do další školní práce přejeme hodně chuti a úspěchů.

          třídní učitelky 1.A,B,C 

VILLA NOVA UHŘÍNOV
Dne 12. května 2014 navštívili žáci 6. a 7. třídy středisko experimentální archeologie 

v Uhřínově. Archeologický skanzen umožňuje získat představu o životě nižších společenských 
vrstev ve středověku a seznámí s některými technickými postupy na vlastní kůži. Žáci si 
vyzkoušeli pod vedením instruktora vytváření keramiky na hrnčířském kruhu, mletí obilí 
a pečení placek v chlebové peci, tkaní textilu, rozdělávání ohně či střelbu z luku.

Domy ve skanzenu jsou budovány za pomoci replik užívaných nástrojů a za použití starých 
pracovních postupů podle nálezů z lokalit v ČR. Provádí se zde experimentálně středověké 
zemědělství – pěstování starých odrůd zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat. 

Žákům je tím demonstrována závislost lidské populace na přírodních zdrojích.

Ohlasy žáků: 
 „Nejlepší byla střelba lukem.“
„Líbilo se mi rozdělávání ohně a mletí obilí, lukostřelba mi moc nešla, trefila jsem se jen 

jednou.“
„Líbilo se mi vyprávění, jak žili a pracovali.“
„Všechna obydlí byla velice hezká, ale bydlet bych v nich nechtěla.“
„Z křesání ohně mám puchýř.“
„Hrozně jsem si chtěla vyzkoušet tkalcovský stav, ale moc mi to nešlo.“
„Na exkurzi mě nejvíc bavilo vyrábět misku na hrnčířském kruhu, lámání a česání lnu.“
„Ta placka mi chutnala.“

             Mgr. Ivona Vyoralová

ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI V PRAZE
V úterý 13. května navštívila třída 4.B a 5.B Prahu. O své dojmy a zážitky by se žáci chtěli 

podělit i s vámi.

Barevný zázrak
Ahoj, přečtěte si zprávu od Kristýny, Sandříka, Janči a Honzy. Nejvíce se nám líbila 

Lennonova zeď. Zajímavé na ní byly vzkazy na třpytivých „zrcátkách“. Na Lennonově zdi byla 
krásná grafita a úžasné barvičky. Před zdí stál pán s kytarou a zpíval. Někteří mu do klobouku 
hodili mince. Chvíli jsme poslouchali jeho píseň. Nejvíce se nám líbilo na Lennonově zdi, že 
vypadala jako barevný veselý svět. A potom jsme už museli všichni odejít. Na Kampě jsme 
viděli na kovové mříži zámky, na kterých byla napsaná jména. Paní učitelka nám řekla, že když 
pár zamkne zámek, tak to znamená, že budou spolu dlouho žít. Moc se nám líbil barevný 
zázrak. Až pojedete do Prahy, tak se určitě jděte podívat na Lennonovu zeď.
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Cesta po Karlově mostu
Z Kampy jsme šli po schodech na Karlův most. Na každé straně mostu stojí sochy, které 

pochází z období baroka. Také tam byli různí malíři, kreslili opravdu nádherné portréty lidí. 
Seděla tam také jedna paní, která měla nádherné šaty a hrála na flašinet. Prodávali tam různé 
ozdoby, například náušnice, náramky a řetízky.

                       Nela a Natálie

Hvězdárna Milana Rastislava Štefánika
Na výletě do Prahy se třídy 4.B a 5.B stavily ve hvězdárně na Petříně. Vešli jsme do dveří 

a spatřili velký úlomek meteoritu. Přišel pán, který nás zavedl do promítací místnosti. Pustil 
nám video o vesmíru. Když film skončil, nevěděli jsme, co si máme myslet o gravitaci, a tak 
jsme měli další otázky. Na chodbě nás zaujala roura, která představovala černou díru. Do té 
díry jsme házeli hopíky, které měly představovat planety. Pak jsme došli do hlavní kopule, kde 
jsme se podívali na Slunce pomocí teleskopu. Kdo chtěl, mohl jít do západní kopule podívat se 
na Petřínskou rozhlednu pomocí teleskopu. Pokud pojedete do Prahy, doporučujeme vám 
zastavit se ve hvězdárně.

               Petr, Matěj a Lukáš
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B. KULTURNÍ AKCE
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V KOSTELE SV. ANNY
Stalo se již tradicí, že poslední dopoledne před vánočními prázdninami patří zpívání koled 

v kostele sv. Anny. I letos si každá třída nachystala dvě vánoční písničky, jednu českou a jednu 
anglickou, a předvedla své umění ostatním spolužákům a rodičům. Ve vánočně vyzdobeném 
kostele zazněly klasické koledy, moderní písničky o Vánocích a poprvé zazpívali anglicky  
i prvňáčci a druháčci. 

Letos se v kostele sv. Anny uskutečnil i odpolední koncert sboru 1. a 2. stupně. Malí zpěváci 
se střídali s velkými a některé písničky zazpívali dohromady. Za klavírního doprovodu pí uč. 
J. Křenkové a Věrky Smejkalové jsme mohli slyšet jak netradiční koledy např. Koukej, V slámě 
spí, Ladův betlém, tak i všem známé Rolničky nebo Veselé Vánoce. V závěru oba sbory 
zazpívaly píseň Petra Kotvalda Vánoce bílý. Vánoční atmosféru doplnily perníčky s punčem 
a všichni odcházeli domů plni příjemné vánoční nálady.

           Mgr. Lucie Dolečková

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE
Blížící se jaro je žáky naší školy očekáváno nejen z důvodu hezkého počasí, ale děti jsou 

v napjatém očekávání i z jiného důvodu. Kdo že letos bude tím přešťastným vítězem? V čem? 
V třídním zpívání. Již po několik let se zúčastňujeme Festiwalu Piosenka Klasowa v naší 
družební škole v polském Dzierzoniowie. Vítězná třída školního kola jede do Polska, což je 
odměna velmi lákavá.  

Letos se naše školní klání uskutečnilo ve čtvrtek 20. 2. Ráno třeťáci připravili tělocvičnu
 a v devět hodin vše mohlo začít. Malí zpěváci se snažili ze všech sil, aby zvítězila právě jejich 
třída. Svůj zpěv zpestřovali tanečními a divadelními etudami, vlastnoručně či za pomocí paní 
učitelky vyrobenými kulisami. A porota, letos ve složení paní zástupkyně Dana Krátká, paní 
učitelka Jitka Stránská a paní hospodářka Kateřina Kocandová, měla plné ruce práce 
s výběrem letošního vítěze, tedy vlastně vítězů. Soutěžíme totiž ve dvou kategoriích. V první 
kategorii mezi sebou zápolí první až třetí třída a ve druhé kategorii čtvrtá až šestá třída.

Nakonec se veliké hurá ozývalo a radost ze zájezdu do Polska měli třeťáci, kteří zpívali 
písničky Pekla vdolky a Na té naší pouti. Za druhou kategorii výhru získali žáci 5.A s písničkami 
Bejvávalo a Buchet je spousta.

Nutno podotknout, že všechny třídy se velmi snažily a jejich vystoupení byla vynikající.  
Veliká pochvala patří nejen dětem a paní učitelkám, které zpěváky na soutěž připravily, ale 
i porotě, bez ní by to určitě nešlo a věřte, že její zodpovědnou a nevděčnou úlohu jí vůbec 
nezávidíme.

Vítězům blahopřejeme a věříme, že nás budou vzorně reprezentovat v Polsku. Již teď se 
těšíme na příští ročník.                                                                                          

                                                                                                                                              MAKOŠ

FESTIVAL PIOSENKA KLASOWA V DZIERZONIOWIE
Měsíc utekl jako voda a my jsme se konečně dočkali. Hurá! Jedeme do vysněného Polska! 

Toužili jsme se podívat do naší družební školy již od první třídy. Dokonce jsme o tom zpívali 
i písničku na oslavách patnáctiletého výročí spolupráce mezi našimi školami.
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Ráno 18. března jsme nemohli ani dospat a rychle do školy. Jen ať nám neujedou. Ti, kteří 
již čekali před školou, komentovali příjezd ostatních spolužáků. „Už přijela mořská panna! 
Paní učitelko, ještě nemáme vrhače nožů!…“ Pro nezasvěcené čtenáře: nejel s námi národní 
cirkus. To se jen natěšené děti začaly pojmenovávat dle rolí v nacvičených písničkách.

A autobus je už tady. Rychle nastoupíme, ať už tam jsme. Cesta se nekonečně vleče, ale 
nakonec jsme se přece dočkali. Zastavujeme před kinem Zbyšek, vyndáváme kulisy, bereme 
batohy s převleky a vystupujeme. Sál kina je obrovský a těch dětí. Budeme jim rozumět? Kdy 
přijdeme na řadu my?

Vystoupení všech účinkujících mělo spád, ani jsme se nenadáli a už jsme na jevišti. Jsme 
trochu vykulení. První písničku jsme zazpívali moc potichu. Pak přišla paní vychovatelka 
s kytarou a už nám to šlo dobře. Za chvíli po nás zpívali naši páťáci, ty jsou už zkušenější a hned 
je tak něco nerozhodí. Ale zase jich je méně než nás, s hlasitostí zpěvu měli také trochu 
problémy. I tak nám obecenstvo s chutí zatleskalo.

Pak nastala chvíle pro porotu a ta byla velmi dlouhá. Aby nám čas rychle utekl, měli jsme 
možnost sledovat vystoupení dramatického kroužku s pohádkou o holčičce, která jedla samé 
sladkosti a vůbec nechtěla sportovat. Docela jsme rozuměli, i když bylo málo slyšet. 
Obecenstvo v sále velmi hlučelo. Už jsme se nemohli dočkat, až bude vyhlašování. A je to tady! 
Přichází předsedkyně poroty a paní ředitelka polské školy. My i páťáci jsme byli hodnoceni jako 
hosté, a tak jsme se nakonec odměny také dočkali. 

Po vyhlášení výsledků jsme šli na prohlídku náměstí a hlavně nakupovat. Rozdělili jsme se 
do skupin. Každou skupinu měl na starost jeden polský průvodce. Za necelou hodinku jsme 
nakoupili spoustu dárků pro rodiče, sourozence, ale nezapomněli jsme ani na sebe.

Z náměstí jsme se přemístili do školní jídelny, kde nás čekal výborný oběd. Však už jsme 
měli veliký hlad. Všechno jsme snědli, někteří si šli i přidat. Dostali jsme balíček dobrot na 
zpáteční cestu a teď už hurá domů.

Cesta zpátky se nám už nezdála tak dlouhá, ale byli jsme už docela unavení a těšili jsme se 
na mamky a taťky. Po páté hodině jsme skočili do jejich náručí a vypravovali, co všechno jsme 
zažili.

za spokojené třeťáky a páťáky MAKOŠ

NOC S ANDERSENEM
Pátek 4. dubna v podvečer se před naší školou na Dobrovského ulici začaly scházet děti 

s obrovskými taškami, batohy, spacáky, karimatkami a dalšími ,,nezbytnými“ věcmi. Kdyby 
většinu žáků nedoprovázeli rodiče, vypadalo by to, jako by kluci a holky utekli z domova, tolik 
zavazadel měli s sebou. Nebojte se, nešlo o útěk, ani „o vyhazov“ od rodičů, to se jen na naší 
škole tradičně (letos již po osmé) konala Noc s Andersenem.

Třeťáci mysleli, že se pátku ani nedočkají, tak moc se těšili. Celý týden o přestávkách řešili: 
co si vezmou s sebou, co říkali o Noci starší kamarádi či sourozenci, jaká bude stezka odvahy, 
kudy stezka povede, jaké úkoly se budou plnit a další veledůležité věci. Vysílali i nejzkušenější 
detektivy za paní učitelkou, ale ta prozradila jen nejnutnější informace, a tak nezbylo než 
čekat.

A nakonec to stálo za to! Po ubytování v naší dočasné noclehárně (což byla naše třída), jsme 
se přemístili do pracovny (učebna hudební výchovy) a říkankou jsme přivolali vzácnou 
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A nakonec to stálo za to! Po ubytování v naší dočasné noclehárně (což byla naše třída), jsme 
se přemístili do pracovny (učebna hudební výchovy) a říkankou jsme přivolali vzácnou 

návštěvu – samotného H. Ch. Andersena. Zjistili jsme, že je to náš starý známý, na začátku 
druhé třídy nás totiž pasoval na čtenáře. Pozorným divákům neušlo, že pan spisovatel se 
opravdu vyzná v módě, neboť nosí náušnice. Pan Andersen nám pověděl několik zajímavostí ze 
svého života a také nám přinesl dárky.

Po rozloučení s návštěvou mohla kouzelná noc začít. Pomocí pohádkového pexesa jsme se 
rozdělili do družstev, ve kterých jsme plnili různé úkoly: luštili jsme šifry, přiřazovali správně 
názvy pohádek, skládali papírové lodičky a puzzle, přenášeli hrášky na lžíci, malovali leporelo 
a mnoho dalších zajímavých i legračních činností.

Asi v devět hodin večer už jsme byli docela unavení, ale zároveň hrozně napnutí. Za okny 
byla černá tma a nás čekalo to největší vzrůšo - stezka odvahy. Už jste šli někdy v skoro úplné 
tmě po škole? Řeknu vám, že to není žádná milá procházka, v každém koutě něco šustí, kvílí 
a rachotí a ještě na vás skoro za každým rohem může vybafnout strašidlo. My jsme je tedy 
potkali. A kdyby jen potkali! Slizká zelená příšera s nožem nás dokonce honila! Ale jsme fakt 
dobří. Stezku odvahy jsme zvládli všichni na jedničku s hvězdičkou. Za odměnu nám paní 
učitelka přichystala ještě jedno překvapení. V šatně jsme se oblékli a vyběhli jsme na školní 
hřiště a tam jsme vypouštěli lampionky štěstí. Letěly moc hezky, ale svá přání neprozradíme, 
jsou totiž přísně tajná.

Pak už jsme byli opravdu ospalí. Ještě rychle umýt, vyčistit zuby a hup do pelíšků. Než jsme 
usnuli, poslechli jsme si ještě krátkou pohádku před spaním. 

Ráno po dobré snídaní, kterou nám připravily naše hodné maminky, jsme vzpomínali na 
nejhezčí úkoly z kouzelné noci a přišel se s námi rozloučit náš pan Andersen. A jak je jeho 
dobrým zvykem, nepřišel opět s prázdnou. Přinesl nám za naše snažení krásné diplomy 
a dárky, které určitě využijeme ve škole. Pane Andersene, moc a moc děkujeme. Bylo to super. 
A teď už rychle za rodiči a všechno jim vyprávět.

   MAKOŠ
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      STRAKONICKÝ DUDÁK
      Dramatická báchorka Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla přilákala 14. dubna 2014 do 
šumperského divadla 46 dětí ze 6. - 9. tříd.
      Před budovou školy se o půl deváté ráno sešla početná skupina slavnostně oblečených 
a naladěných žáků, kteří chtěli zhlédnout příběh zrazené lásky, lidské závisti a podlosti. Hlavní 
protagonista Švanda dudák by se rád oženil s Trnkovic Dorotkou, ale pro starého Trnku je 
Švanda příliš chudý ženich. Rozhodne se tedy, že si na svatbu vydělá hraním na dudy, a to i přes 
domluvy přítele Kalafuny. Švandova matka, víla Rosava, chce svému synu pomoci, proto jeho 
dudy očaruje. Švanda je velmi úspěšný a dokonce ho pozvou do královského paláce, aby 
uzdravil smutnou princeznu Zuliku. Nicméně jeho sekretářem se stane vychytralý Vocilka, 
který chce zneužít jeho umění a obohatit se. Nakonec mu pomáhá až jeho přítel Kalafuna 
a Dorotka.
Režie tohoto klasického díla se ujal Václav Peška a hře vtiskl nevšední podívanou. Pokusil se 
všem škarohlídům ukázat, že Tylovo dílo nemusí být nezáživné a že nepatří pouze do škatulky 
povinné školní literatury. Uskutečnil několik razantních úprav a pobavil sál plný starších 
školáků. Děti byly hodné, nevyrušovaly a skvělé herecké výkony ocenily v závěru bouřlivým 
potleskem.
      Cestou od divadla k vyhřátému autobusu nás smáčel prudký a chladný déšť, přesto jsme ze 
Šumperka odjížděli obohaceni o příjemný kulturní zážitek.

             Mgr. N. Semerádová

C. PROJEKTY

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Naše škola se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Pardubickém kraji organizovaného Střední školou zemědělskou a veterinární v Lanškrouně. 
Během dvou let by se žáci měli zúčastnit zajímavých exkurzí, výuky na střední škole 
a prázdninového pobytu zaměřeného na včelařství, kynologii, botaniku, chov koní a jezdectví.
Fotografie jsou z listopadové exkurze do záchranné stanice a ekocentra PASÍČKA v Boru 
u Skutče a z výuky chemie a přírodopisu na střední škole. V Pasíčkách měli žáci možnost 
seznámit se s fungováním záchranné stanice, prohlédnout si zachráněná zvířata a zúčastnit 
se interaktivní přednášky o vlcích a netopýrech. Na střední škole v rámci výuky o půdě provedli 
svoji první pitvu (žížaly) a neméně zajímavé byly také pokusy v chemické laboratoři.

                                                                                                                            Mgr. Jitka Stránká

ŠKOLNÍ ARBORETUM NA ZŠ DOBROVSKÉHO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
 S nadcházejícím jarem se v areálu ZŠ Dobrovského mnohé změní. Díky úspěšně 

podanému grantu získala škola prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí na úpravu pozemků u školy. Po úpravách, které budou trvat celý tento kalendářní 
rok, bude možné ještě více využívat kousek přírody u naší školy, a to nejen žáky ZŠ 
Dobrovského, ale i žáky z jiných škol ve městě.

Na co se tedy můžeme těšit? Základním cílem celého projektu je vytvoření naučné 
přírodovědné stezky. Kolem stezky vznikne arboretum regionálních keřů a stromů, skalka 
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      STRAKONICKÝ DUDÁK
      Dramatická báchorka Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla přilákala 14. dubna 2014 do 
šumperského divadla 46 dětí ze 6. - 9. tříd.
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dudy očaruje. Švanda je velmi úspěšný a dokonce ho pozvou do královského paláce, aby 
uzdravil smutnou princeznu Zuliku. Nicméně jeho sekretářem se stane vychytralý Vocilka, 
který chce zneužít jeho umění a obohatit se. Nakonec mu pomáhá až jeho přítel Kalafuna 
a Dorotka.
Režie tohoto klasického díla se ujal Václav Peška a hře vtiskl nevšední podívanou. Pokusil se 
všem škarohlídům ukázat, že Tylovo dílo nemusí být nezáživné a že nepatří pouze do škatulky 
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ŠKOLNÍ ARBORETUM NA ZŠ DOBROVSKÉHO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
 S nadcházejícím jarem se v areálu ZŠ Dobrovského mnohé změní. Díky úspěšně 

podanému grantu získala škola prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí na úpravu pozemků u školy. Po úpravách, které budou trvat celý tento kalendářní 
rok, bude možné ještě více využívat kousek přírody u naší školy, a to nejen žáky ZŠ 
Dobrovského, ale i žáky z jiných škol ve městě.

Na co se tedy můžeme těšit? Základním cílem celého projektu je vytvoření naučné 
přírodovědné stezky. Kolem stezky vznikne arboretum regionálních keřů a stromů, skalka 

s popisy dřevin i skalniček a přírodní studijní koutek s lavičkami a stolky. Dále budou na stezce 
umístěny čtyři tabule s informacemi o našich dřevinách, významu lesa, o horninách našeho 
regionu a o hnízdění ptáků. V rámci projektu vyrobí žáci s učiteli při pracovním vyučování ptačí 
budky, které poté samozřejmě rozmístí podél naučné stezky. Bude nutné také upravit prostor 
pro stezku, odstranit náletové rostliny, vykácet nevhodné stromy pro prosvětlení prostoru, 
dobudovat skalku a vysázet nové skalničky a dřeviny. Pro kvalitnější zapamatování poznatků 
o dřevinách a informací z tabulí budou v rámci projektu pro žáky vytvořeny pracovní listy.

Nově upravený prostor bude mít tedy podstatně větší využití než doposud. Celý areál díky 
vytvořené naučné stezce může sloužit učitelům a žákům k nejrůznějším poznávacím 
aktivitám. Koutek s lavičkami a stolky bude také jistě lákat k častějšímu využívání těchto míst. 
Pracovní listy a prostory naučné stezky nabídneme k využití i jiným školám ve městě, aby mělo 
vytvoření školního arboreta u naší školy ještě širší využití. 

                                                                                                               Mgr. Daniela Krátká
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16. SPOLUPRÁCE S POLSKEM

UČÍME SE A PRACUJEME VE 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.

V tomto školním roce jsme od září do prosince realizovali pět akcí.

     2. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V POLSKU
Ve středu 2. října 2013 se dvacet žáků z 5. A a 5. B vydalo na 2. sportovní olympiádu do 

polského Dzierzoniowa. Olympiáda se skládala ze tří částí. 
Nejprve se naše desetičlenné družstvo utkalo s družstvem z Polska v soutěži obratnosti 

a hbitosti. Poté naše sportovce čekal zápas v basketbalu. Přestože košíkovou hrála většina 
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a hbitosti. Poté naše sportovce čekal zápas v basketbalu. Přestože košíkovou hrála většina 

z nich poprvé, celých 20 minut naši žáci statečně bojovali se zkušenějším soupeřem. Závěr 
olympiády obstaral již tradiční přátelský zápas ve volejbale mezi učiteli obou škol. Během 
celého dopoledne své sportovce hlasitě podporovali čeští i polští fanoušci oblečeni do 
národních barev. 

Po sportovním dopoledni jsme absolvovali krátkou procházku na náměstí v Dzierzoniowě 
a po pozdním společném obědě jsme se již vydali na cestu do Lanškrouna. 

A co říci na závěr? Nálada po celý den byla výborná, takže vůbec nebylo důležité, kdo vyhrál. 
Šlo hlavně o vzájemné setkání žáků a učitelů obou škol, které se opravdu vydařilo. Všem našim 
žákům, sportovcům i fanouškům ještě jednou děkuji za vzornou reprezentaci školy.

                   Mgr. G. Reslerová

ŠACHOVÉ TURNAJE ONLINE 
Česko-polský grant „Učíme se a pracujeme ve společné Evropě“ pokračoval ve středu 16. 

října 2013 šachovým internetovým kláním. Z naší strany se do hry zapojila čtveřice šachistů, 
Jan Šverma, Petr Šolc, Lukáš Bureš a Ladislav Pavlas. Nejprve jsme přes SKYPE navázali 
kontakt se svými soupeři a pak už jsme zasedli k počítačům a otevřeli jsme polský šachový 
server www.kurnik.org. Vytvořené dvojice spolu přes počítač odehrály dvě partie na 2 x 15 
minut. Všechny partie jsme vyhráli, i když se soupeři houževnatě bránili. Kluci se už těší na 
další pokračování bojů na 64 polích.

V pondělí 4. listopadu 2013 sehráli druhé šachové internetové utkání. Z naší strany se 
tentokráte po navázání kontaktů přes SKYPE pustila do hry čtveřice Milan Minář, Tadeáš 
Urban, Petr Nečas a Lukáš Bureš. Technické zajištění a navázání spojení zajišťoval Ladislav 
Pavlas. I tentokráte odehrály dvojice dva zápasy s opačnými barvami a i hráči z 1. stupně své 
soupeře přehráli. Neprohráli jsme ani jednu partii, i když to v průběhu hry nebylo tak 
jednoznačné. Čeká nás ještě poslední klání, na které se už těšíme.

Třetí dějství česko-polského grantu „Učíme se a pracujeme ve společné Evropě“ v šachách 
online se konalo 18. listopadu 2013. Po navázání spojení jsme se pustili do hry ve stejné 
sestavě jako ve druhém kole, neboť nominovaný Tomáš Bureš onemocněl. Sestava Milan 
Minář, Tadeáš Urban, Petr Nečas a Lukáš Bureš nedala ani v tomto kole soupeřům šanci 
a vyhráli jsme opět všechny dílčí partie.

ČESKO- POLSKÉ LYŽOVÁNÍ ANEB PŘECE JSME LYŽOVALI
Zimní pobyt proběhl od pondělí 9. 12. 2013 do soboty14. 12. 2013. Ubytování jsme měli 

zajištěno v penzionu Dolní Morava přímo v Dolní Moravě. Lyžařského výcviku se zúčastnilo 20 
žáků a 3 pedagogičtí pracovníci SP nr 3 Dzierzoniow, 20 žáků, 3 pedagogičtí pracovníci ZŠ 
Dobrovského Lanškroun a zdravotník.

Cílem akce nebyl jen lyžařský výcvik, ale také poznávání památek a zajímavostí v daném 
regionu, vzájemná komunikace, spolupráce českých a polských žáků i pedagogů.

1. den – pondělí 9. prosince 2013 
Ráno v 8.30 hodin se začali před školou shromažďovat žáci a žákyně pátého ročníku a po 

příjezdu autobusu nakládali zavazadla a lyže. V 9 hodin se vydali na cestu směr Štíty a všichni 
se už těšili na týden plný dobrodružství. Ubytovali se v penzionu Dolní Morava a začali vyhlížet 
polské kamarády, ti dorazili o hodinu později. 
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Všichni jsme se sešli při obědě, zde proběhlo uvítání, slavnostní vyvěšení vlajek, a tím 
i zahájení celého zimního pobytu. Protože nám ale od prvopočátku nepřálo počasí, nebyl sníh 
a pršelo, rozhodli jsme se, že program bude pokračovat ve společenské místnosti a blíže se 
seznámíme pomocí her a dalších aktivit. Vytvořili jsme si jmenovky, navzájem se představili 
a následně si vyzkoušeli naši paměť. Rozdělili jsme se do dvou skupinek (české a polské děti) 
a museli jsme sepsat všechna jména, což se lépe podařilo skupince českých dětí. 

Pak jsme si zahráli několik her a vytvářeli ve skupinách česko-polský slovníček na téma 
lyžování. Slovíčka si pak mohly děti procvičit při česko-polském pexesu. Po večerních 
aktivitách odešli malí účastníci na své pokoje připravit se na první noc mimo domov.

2. den – úterý 10. prosince 2013 
Ani dnes nás bohužel nečekalo pěkné počasí, stále mrholilo, a proto jsme se rozhodli 

posunout lyžování na další dny a vydali jsme se na výlet do Muzea řemesel v Letohradě. 
Autobus přijel už v 7.45 hodin, proto nás čekal brzký budíček. Odvezl nás do Králík na vlakové 
nádraží, odkud jsme jeli až do Letohradu vlakem. 

Po zhlédnutí muzejních expozic jsme se vydali do města prohlédnout si náměstí a zámecký 
park. Kolem půl jedné jsme zamířili zpět na nádraží, abychom se vrátili zpět opět vlakem 
a autobusem. Po odpočinku jsme se šli projít po Dolní Moravě, abychom zjistili, zda by se dalo 
někde lyžovat. 

Když jsme se vrátili k penzionu, setkali jsme se před chatou s paní starostkou, která se na 
nás přijela podívat a uvnitř penzionu na nás čekala další návštěva, pan místostarosta 
z Dzierzoniowa.

Součástí večerního programu byly besedy se zástupci partnerských měst. Polské děti měly 
za úkol zjistit co nejvíce informací o Lanškrouně od paní starostky, Mgr. St. Švarcové, a české 
děti naopak o Dzierzoniowie od polského místostarosty, p. R. Szydlowskego. Děti si musely 
také poradit s jazykovou bariérou, neboť tlumočník chyběl. Obě skupiny vytvořily ze získaných 
informací velké pojmové mapy a nové poznatky o partnerském městě prezentovaly a zároveň 
vyhodnotily před ostatními posluchači. Za svoji práci je zástupci měst odměnili sladkostmi.

3. den – středa 11. prosince 2013 
Počasí lyžování stále nepřálo, proto jsme dopoledne odjeli do Králík, kde jsme si prohlédli 

klášter Hedeč – jedno z hlavních poutních míst královéhradecké diecéze. Prošli jsme se kolem 
kláštera a Poutního domu, také jsme se podívali do Památníku obětem internace.     

Protože byla prohlídka dlouhá a chladná, čekalo nás na konci milé překvapení 
v podobě velkého hrnce teplého čaje v klášterní kuchyni. Po občerstvení jsme se vrátili do 
Dolní Moravy na oběd a po poledním odpočinku jsme se vydali hledat sníh. A podařilo se. Na 
sjezdovce u hotelu Vista byla v provozu část červené sjezdovky, proto jsme se rozhodli, že 
čtvrteční program bude jasný, lyžování! 

Při večerním programu si děti zahrály živé pexetrio, a tím si ověřily, která slovíčka 
z českého jazyka, polského jazyka a angličtiny znají. Hledaly totiž tři výrazy, jeden byl český, 
druhý polský a třetí anglický. A protože děti hra velmi zaujala, nezbyl čas na žádnou jinou.

4. den – čtvrtek 12. prosince 2013 
Děti se konečně dočkaly a hned po snídani jsme vyrazili na sjezdovku. Sníh byl sice tvrdý 
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a zmrzlý, ale statečně se s ním poprali hlavně ti, kteří na lyžích stáli poprvé. Po příjezdu byli 
všichni žáci rozděleni do skupin a vrhli se na svah. Malí lyžaři byli nadšení a celý den je lyžování 
bavilo. Po odpočinku a večeři jsme si společně zahráli několik společenských her a po nich 
měly děti volno na hry se svými kamarády.

5. den – pátek 13. prosince 2013 
Ani dnešní „smolné“ datum nás neodradilo od lyžování. Dopoledne i odpoledne jsme 

trénovali a zlepšovali techniku lyžování na sjezdovce. Ti, co stáli na lyžích téměř poprvé,  
nechtěli sjezdovku opustit ani po celodenním mrznutí. Chtěli se naučit co nejvíce, a hlavně 
chtěli jezdit na vleku, což se téměř všem podařilo. 

Poslední večer se nesl v duchu maškarního karnevalu, děti si vyzdobily společenskou 
místnost balónky a převlékly se do kostýmů. Na závěr večera učitelé zhodnotili pobyt 
a odpolední soutěže. Všichni dostali diplomy, sladké i věcné odměny, protože se celý týden moc 
snažili a perfektně plnili své povinnosti. Následovaly zábavné soutěže a závěrečná diskotéka.

6. den – sobota 14. prosince 2013
Týden uběhl jako voda a my se unavení, ale nadšení chystali domů. Ráno jsme se nasnídali, 

sbalili věci, uklidili pokoje a už jen vyčkávali příjezdu autobusu. Většina z nás by si pobyt ráda 
prodloužila. Byli jsme tam jako parta a užili si spoustu legrace. Naučili jsme se nejenom 
lyžovat, ale našli jsme si také nové kamarády. 

Po příjezdu autobusu jsme se rozloučili s polskými dětmi a dospěláky, vzájemně si 
zamávali a popřáli šťastnou cestu domů…

Závěrem...
Česko-polské lyžování se velmi vydařilo. Doufáme, že se nám podaří navázat na tuto akci, 

ať už na sjezdovce, nebo kdekoli jinde. Zažili jsme něco jiného, nového a někdy také 
neočekávaného. Lyžovali jsme, zdokonalili i svoji techniku, ale hlavně jsme se dokázali naučit 
nějaké to polské slovíčko, a tak rozvíjeli mezinárodní vztahy. Získali jsme nové poznatky, 
stmelili kolektiv a prožili mnoho legrace.

Všichni jsme se sešli při obědě, zde proběhlo uvítání, slavnostní vyvěšení vlajek, a tím 
i zahájení celého zimního pobytu. Protože nám ale od prvopočátku nepřálo počasí, nebyl sníh 
a pršelo, rozhodli jsme se, že program bude pokračovat ve společenské místnosti a blíže se 
seznámíme pomocí her a dalších aktivit. Vytvořili jsme si jmenovky, navzájem se představili 
a následně si vyzkoušeli naši paměť. Rozdělili jsme se do dvou skupinek (české a polské děti) 
a museli jsme sepsat všechna jména, což se lépe podařilo skupince českých dětí. 

Pak jsme si zahráli několik her a vytvářeli ve skupinách česko-polský slovníček na téma 
lyžování. Slovíčka si pak mohly děti procvičit při česko-polském pexesu. Po večerních 
aktivitách odešli malí účastníci na své pokoje připravit se na první noc mimo domov.

2. den – úterý 10. prosince 2013 
Ani dnes nás bohužel nečekalo pěkné počasí, stále mrholilo, a proto jsme se rozhodli 

posunout lyžování na další dny a vydali jsme se na výlet do Muzea řemesel v Letohradě. 
Autobus přijel už v 7.45 hodin, proto nás čekal brzký budíček. Odvezl nás do Králík na vlakové 
nádraží, odkud jsme jeli až do Letohradu vlakem. 

Po zhlédnutí muzejních expozic jsme se vydali do města prohlédnout si náměstí a zámecký 
park. Kolem půl jedné jsme zamířili zpět na nádraží, abychom se vrátili zpět opět vlakem 
a autobusem. Po odpočinku jsme se šli projít po Dolní Moravě, abychom zjistili, zda by se dalo 
někde lyžovat. 

Když jsme se vrátili k penzionu, setkali jsme se před chatou s paní starostkou, která se na 
nás přijela podívat a uvnitř penzionu na nás čekala další návštěva, pan místostarosta 
z Dzierzoniowa.

Součástí večerního programu byly besedy se zástupci partnerských měst. Polské děti měly 
za úkol zjistit co nejvíce informací o Lanškrouně od paní starostky, Mgr. St. Švarcové, a české 
děti naopak o Dzierzoniowie od polského místostarosty, p. R. Szydlowskego. Děti si musely 
také poradit s jazykovou bariérou, neboť tlumočník chyběl. Obě skupiny vytvořily ze získaných 
informací velké pojmové mapy a nové poznatky o partnerském městě prezentovaly a zároveň 
vyhodnotily před ostatními posluchači. Za svoji práci je zástupci měst odměnili sladkostmi.

3. den – středa 11. prosince 2013 
Počasí lyžování stále nepřálo, proto jsme dopoledne odjeli do Králík, kde jsme si prohlédli 

klášter Hedeč – jedno z hlavních poutních míst královéhradecké diecéze. Prošli jsme se kolem 
kláštera a Poutního domu, také jsme se podívali do Památníku obětem internace.     

Protože byla prohlídka dlouhá a chladná, čekalo nás na konci milé překvapení 
v podobě velkého hrnce teplého čaje v klášterní kuchyni. Po občerstvení jsme se vrátili do 
Dolní Moravy na oběd a po poledním odpočinku jsme se vydali hledat sníh. A podařilo se. Na 
sjezdovce u hotelu Vista byla v provozu část červené sjezdovky, proto jsme se rozhodli, že 
čtvrteční program bude jasný, lyžování! 

Při večerním programu si děti zahrály živé pexetrio, a tím si ověřily, která slovíčka 
z českého jazyka, polského jazyka a angličtiny znají. Hledaly totiž tři výrazy, jeden byl český, 
druhý polský a třetí anglický. A protože děti hra velmi zaujala, nezbyl čas na žádnou jinou.

4. den – čtvrtek 12. prosince 2013 
Děti se konečně dočkaly a hned po snídani jsme vyrazili na sjezdovku. Sníh byl sice tvrdý 
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17. SPORTOVNÍ AKCE A SPORTOVNÍ VYŽITÍ ŽÁKŮ

BĚH DO LANŠKROUNSKÉ SJEZDOVKY - 9. 10. 2013
Již tradičně se naše škola každoročně účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát se vydalo na 

trať tohoto náročného závodu 38 žáků z prvních až devátých tříd. Na stupních vítězů nakonec 
stanulo pět našich žáků. Zde jsou jména a umístění těch nejlepších:

kategorie 1.- 2. třída: Martin Jáneš  (2.A) 3. místo
kategorie 3.- 4. třída: Adéla Benešová (4.B) 1. místo
kategorie 5.- 6. třída: Viktorie Dostálová (5.A) 2. místo
kategorie 7.- 8. třída: Kateřina Stehlíková (8.B) 2. místo
kategorie 9. tř – 1. roč. SŠ : Marie Pavlasová (9.) 3. místo

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

OKRSKOVÉ KOLO - HALOVÁ KOPANÁ
V pátek 22. 11. 2013 se v tělocvičně ZŠ B. Smetany v Lanškrouně uskutečnil okrskový turnaj 

v halové kopané – III. kategorie chlapci. Naši školu reprezentovalo družstvo v tomto složení: T.  
Kučera  (8.A), D. Šembera  (8.A), P. Kylar (8.A), M. Mikula (8.A),  M. Košárek (8.B), F. Fikejs (6.), 
R. Havelka (6.), Č. Žák (6.) a B. Maršíková (7.).

Celkem 5 družstev bojovalo o postup do okresního finále, kdy o postupujícím nakonec 
rozhodly velmi vyrovnané zápasy mezi všemi (viz. tabulka). Postupně se zlepšující výkon 
našich hráčů a hráčky stačil nakonec na pěkné 3. místo. Střelecká pohotovost T. Kučery, výkon 
brankáře P. Kylara a jediné hráčky na turnaji B. Maršíkové spolu s vyrovnaným a bojovným 
úsilím všech ostatních hráčů, to vše nakonec dovedlo naše družstvo na pomyslné stupně 
vítězů. 

S  trochou štěstí i s ohledem na některá sporná rozhodnutí v náš neprospěch to mohl být i 
vyšší stupínek, ale o to větší bude snad motivace pro příští rok.

Střelecky se v našem družstvu prosadili tito hráči: T. Kučera (5x), 
F. Fikejs (2x),      

 Č. Žák (1x), 
R. Havelka (1x).

       Mgr. V. Cacek

SOUTĚŽ VE CVIČENÍ S HUDBOU PRO ŠKOLY V REGIONU
Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu již tradičně pořádá před Vánocemi 

Gymnázium Ústí nad Orlicí. Letos si na této soutěži v úterý 17. 12. 2013 zatančili tito žáci a žá-
kyně z naší školy: M. Košárek (8.B), L. Veselý (8.A), D. Kellerová (8.A),K. Chládková (8.A), 
J. Rejnušová (7.), B. Šlézová (7.) a A. Zajíčková (7.).
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Nejprve v I. kole tančili všichni soutěžící. Poté vybrala porota 20 nejlepších do finále. Z naší 
sedmičlenné skupiny postoupila do finále tato děvčata: Dorka Kellerová,Jana Rejnušová 
a Adéla Zajíčková. Po půlhodinovém cvičení vybrala porota pět nejlepších.

Na čtvrtém místě se umístila Adéla Zajíčková a na pátém místě Jana Rejnušová. Je to velký 
úspěch, děvčatům gratulujeme a všem přejeme chuť do dalšího tancování.

                                                                                                                     Mgr. Daniela Krátká

OKRSKOVÉ KOLO V KOŠÍKOVÉ ŽÁKŮ ZŠ
Ve čtvrtek 6. 2. 2014 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo v košíkové žáků 

8-9. tříd ZŠ. Naši chlapci na tomto turnaji prohráli s družstvem ZŠ Smetanova 0:18, 
s družstvem ze ZŠ Jiráskova 7:15 a skončili na třetím místě v tomto okrsku.

TURNAJ DÍVEK VE VYBÍJENÉ
Dne 15. 4. 2014 se v tělocvičně ZŠ Smetanova v Lanškrouně uskutečnilo okrskové kolo ve 

vybíjené dívek. Družstva byla sestavena z žákyň 4. a 5. ročníku a sešla se celkem tři. Vítězové 
se měli účastnit okresního kola v Ústí nad Orlicí. I naše škola sestavila tým a vyslala jej. 
Z těžkých bojů jsme vzešly jako vítězky a postoupily tak do okresního kola.

To se konalo 29. 4. 2014 v Ústí nad Orlicí. Sešly jsme se na autobusovém nádraží a vypravily 
se na cestu. Vypadalo to na krásný slunečný den, ale během cesty se počasí změnilo, již 
v Knapovci nebylo po sluníčku ani vidu a v Ústí nad Orlicí byla mlha a sychravo. Došly jsme na 
stadion, kam po chvíli dorazily i zbývající čtyři týmy a boj mohl začít. Bojovaly jsme jako lvice, 
bohužel dva ze zápasů se nám podařilo jen těsně prohrát o jednu hráčku. Odměnou nám 
mohlo být to, že jsme jako jediné porazily celkového vítěze, kterým se staly žákyně z Ústí nad 
Orlicí.

Ale netruchlíme a již plánujeme odvetu na příští rok… utkání žákyň šestých tříd.

             žákyně 5.A
JAK JSME ZNOVU VYBOJOVALI „ STAROU KŮŽI“
Každý rok na jaře se již téměř padesát let scházejí žáci 4. tříd lanškrounských škol, aby 

poměřili své síly v turnaji ve vybíjené. Všichni se moc těší, neboť vítězné družstvo si odnáší 
putovní trofej „Starou kůži“ se svým jménem.

V letošním roce se toto sportovní klání uskutečnilo ve středu 30. dubna. Od rána jsme se 
nemohli dočkat, až to o půl druhé vypukne. Sice jsme dlouho trénovali, ale přece v nás byla 
malá dušička.

První zápas odehrála ZŠ A. Jiráska se ZŠ B. Smetany. My jsme měli výhodu, že jsme si 
mohli soupeře otipovat a tím jsme získali sebevědomí. A pak jsme nastoupili my. První zápas 
jsme odehráli se „Smetankou“. Naši hráči pálili rány jako z děla a nenašli soupeře. Od začátku 
jsme měli převahu i ve druhém zápase s „Jiráskovkou“.

Mohli jsme se právem radovat, že jsme nejlepší! „Stará kůže“ je na rok opět naše!

                         hráči vítězného týmu ze 4.A a 4.B
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OKRSKOVÉ KOLO V MC DONALDS CUPU STARŠÍCH ŽÁKŮ (4.-5.TŘÍDA)
V úterý 6. května 2014 se konalo na atletickém stadionu Romana Šebrleho okrskové kolo 

Mc Donalds cupu v minikopané pro žáky 4. a 5. tříd. Turnaje se zúčastnila 4 družstva – ZŠ 
Dobrovského, ZŠ Jiráskova (vítěz turnaje), ZŠ Smetanova a ZŠ Rudoltice. Protože v našem 
družstvu nebyl žádný fotbalista, ale jen chlapci – sportovci, kteří fotbal hrají pouze pro radost, 
4. místo nebylo zase tak velkým překvapením. Přesto si všichni zaslouží velkou pochvalu za 
předvedený výkon a reprezentaci naší školy. Poděkování patří také Báře Maršíkové za čas, 
který s družstvem strávila, a za rady, které chlapcům poskytla.

PŘESPOLNÍ BĚH V KYPUŠI
Ve středu 14. května 2014 proběhl přespolní běh v Kypuši. Účastnilo se ho celkem 34 žáků 

z naší školy (24 žáků z prvního stupně a 10 z druhého stupně). Získali jsme 5 medailí – 2 zlaté, 1 
stříbrnou a 2 bronzové.

Výsledky v jednotlivých kategoriích: 
Nejmladší žáci 1. - 2. třída 200 m 1.místo – Jáneš Martin (2.A)
Nejmladší žákyně 3. - 4. třída 600 m 2.místo – Benešová Adéla (4.B)
Mladší žákyně 5. - 6. třída 800 m 1.místo – Dostálová Viktorie (5.A)

3.místo – Kacálková Vendula (5.B)
Starší žákyně 7. – 8. třída            1000 m 3.místo – Stehlíková Kateřina (8.B)

VYBÍJENÁ 6. ROČNÍKŮ
Dne 11. 6. 2014 se konalo v Horní Čermné okrskové kolo ve vybíjené smíšené kategorie z 6. 

ročníků. Naše družstvo ZŠ Dobrovského v prvním utkání prohrálo s družstvem z Dolní Čermné 
o dva boby.  

Další utkání proti domácí ZŠ z Horní Čermná již vyhrálo, a to o čtyři body. Při porovnání 
dosažených výsledků obsadilo naše družstvo první místo a jako jediný zástupce tohoto okrsku 
postoupilo do okresního kola.

Okresní kolo proběhlo za týden 18. 6. v Ústí nad Orlicí. V okresním kole se již našemu 
družstvu tolik nedařilo a po třech prohraných utkáních skončilo na čtvrtém místě.

           Mgr. V. Cacek
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18. ŠACHOVÝ KLUB ZŠ DOBROVSKÉHO
Hodnocení činnosti ŠKM ZŠ Dobrovského Lanškroun v sezóně 2013/ 2014

Ve školním roce 2013/14 se do činnosti Šachového klubu na naší škole zapojilo 12 žáků. 
Z činnosti vybíráme nejdůležitější akce.

MISTROVSTVÍ  ČECH MLÁDEŽE V ŠACHU
Ve dnech 26. října – 2. listopadu 2013 se ve Frymburku - Hrdoňově konalo 24. Mistrovství 

Čech mládeže do 16 let. V mistrovských kategoriích mládeže hrálo 194 hráčů a hráček 
a v openech 105 šachistů. Mezi nimi byla i sedmičlenná výprava lanškrounských šachistů. 
Devět kol bylo rozděleno do osmi hracích dnů, partie se hrály na 90 minut + 30 sekund na tah 
pro každého hráče.

Naší školu reprezentoval Petr Šolc, který hrál v turnaji Open B a na své první velké šachové 
akci potvrdil svoje nasazení v turnaji ziskem 3 bodů.

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE V KATEGORIÍCH DO 14 A 16 LET
Prvním turnajem v sobotu 16. listopadu 2013 v Mistrovicích začal cyklus Krajského 

přeboru mládeže. V kategorii do 14 let měl Lanškroun, s devíti hráči mezi 70 účastníky, 
nejpočetnější zastoupení. Lukáš Bureš skončil se ziskem 3 bodů na 44. místě a ve starší 
kategorii se Petr Šolc nezalekl silnějších soupeřů, využil zkušenosti z Mistrovství Čech a se 
ziskem 3,5 bodu skončil 17. Druhý tým školy ve složení Martin Knoll, Lukáš Bureš, Ladislav 
Pavlas a Jan Šverma skončil na osmém místě.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLÁDEŽE V ŠACHU
V sobotu 9. listopadu 2013 se v Pardubicích – Polabinách hrál 1. turnaj Krajské soutěže 

družstev mládeže. Na startu se sešlo 16 čtyřčlenných týmů, z toho 3 z Lanškrouna!
Systémem start – cíl v něm suverénně zvítězilo družstvo Rapidu Pardubice. Lanškrounské 
„céčko“ bylo nasazené jako druhé a po celý sedmikolový turnaj si toto místo udrželo. Hráči naší 
školy Ladislav Pavlas, Lukáš a Tomáš Bureš, Milan Minář hráli za Lanškroun D a E.

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU - OKRESNÍ KOLA
Jako každoročně jsme i letos v Lanškrouně pořádali okresní kola Přeboru škol v šachu. 

V kategorii 1. – 5. tříd se v úterý 12. listopadu 2013 utkalo sedm týmů o dvě postupová místa do 
krajského kola.

Vedle dvou lanškrounských škol se představila družstva dvou základních škol ze 
Žamberka, dva týmy přijely z Klášterce nad Orlicí a startovní pole doplnila čtveřice ze ZŠ 
Vincence Junka v Dolní Čermné. Hrálo se každý s každým a jak bývá zvykem, o stupních vítězů 
a zároveň postupu do krajského kola rozhodoval zápas posledního kola. 

Pro naši čtveřici zbylo čtvrté místo a při prohlížení bodových zisků (ztráta 1,5 bodu na druhé 
místo) musí mrzet tři paty ve vyhraných pozicích.
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V kategorii 6. – 9. tříd se ve středu 20. listopadu 2013 prezentovalo 8 čtyřčlenných týmů. 
Pětici družstev z Lanškrouna doplnili hráči z Ústí nad Orlicí, Žamberka a Vysokého Mýta. Hrálo 
se sedm kol na 2 x 15 minut + 5 s za tah. Rozhodující zápasy se hrály v pátém kole, jež určilo 
pořadí na stupních vítězů, které se v následujících kolech už nezměnilo. Nejvýraznější posun 
zaznamenalo naše družstvo, které jako nasazená šestka skončilo na 3. místě a toto umístění 
nám zaručovalo postup do krajského kola.

Šach. Jméno VT 1 2 3 4 5 6  7  Body  
1 Minář Milan 1669 0 0 0 1 1  0  2  33,3 
2 Urban Tadeáš 1250 0 0 1 ½ ½ ½ 2  33,3 
3 Bureš Tomáš 1281 ½ 1 0 1 ½ 1  4    66,7 
4

 
NečasPetr

 
1100
 

1
 

0
 

1
 

1
 

0
 

1
 

5
 

83,3
 

 

½Šach. ZŠ Dobrovského ELO 1 2 3 4 5 6  7  Body  
1 Šolc Petr 1250 1 0 1 0  1  ½  57,1 
2 Šverma Jan 1000 1 0 0 0 1 1  0  42,9 
3 Pavlas Ladislav 1100 1 1 1 0 ½ 1  1    64,3 
4

 
Bureš Lukáš

 
1100
 

1
 

0
 

1
 

1
 

½
 

1
 

1
 

78,6
 

 

½

KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL
Krajské kolo Přeboru škol v šachu 6. – 9. tříd se ve čtvrtek 5. prosince 2013 hrálo v Lanškrouně. 
V šachové klubovně Dělnického domu se prezentovalo 8 čtyřčlenných týmů. Hrálo se sedm kol 
na 2 x 20 minut + 5 s za tah a ve hře byly dva postupy na republikové finále. Turnajem suverénně 
procházel tým lanškrounského gymnázia, který soupeřům nedal šanci. O druhé postupové 
místo však probíhal tuhý boj až do závěrečného kola a o postupujícím rozhodovalo až druhé 
pomocné kritérium. Čtveřice hráčů naší školy byla nasazena jako poslední a v celkovém 
hodnocení jí patří sedmá příčka, když k lepšímu umístění chybělo půl bodu. Jeden zápas jsme 
vyhráli, jeden remízovali, ale ostatní soupeři už byli nad naše síly. 

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE LANŠKROUN
V sobotu 22. února 2014 pokračovala v Dělnickém domě v Lanškrouně Krajská soutěž 

družstev. Do sedmikolového turnaje, hraného na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah, se 
prezentovalo 14 družstev, my jsme postavili 3 celky. Lanškrounské „céčko“ soutěž vyhrálo, 
žáci naší školy Lukáš Bureš, Milan Minář, Tomáš Bureš, Šimon Vávra a Petr Nečas bojovali 
v barvách „déčka“ a „éčka“.
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½

 

2.

 

Šverma Jan

 

2

 

3.
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Ladislav

 

1

 

4.
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2
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV ŽÁKŮ V ŠACHU
V sobotu 22. února 2014 pokračovala v Dělnickém domě v Lanškrouně Krajská soutěž 

družstev. Do sedmikolového turnaje, hraného na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah, se 
prezentovalo 14 družstev, my jsme postavili 3 celky. Lanškrounské „céčko“ soutěž vyhrálo, 
žáci naší školy Lukáš Bureš, Milan Minář, Tomáš Bureš, Šimon Vávra a Petr Nečas bojovali 
v barvách „déčka“ a „éčka“

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE V RAPIDU ŠACHU
Sobota 17. května 2014 patřila k jednomu z vrcholů letošní sezóny v soutěžích jednotlivců 

v šachu v našem kraji. V prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí se uskutečnil Krajský 
přebor mládeže v rapid šachu. Hrálo se 9 kol na dvakrát 15 minut + 5 s za tah v kategoriích 
dívek a chlapců od 10 až do 20 let.

Mezi 113 účastníky z 11 oddílů Pardubického kraje se neztratila ani 16 členná výprava 
z Lanškrouna. Základní školu Dobrovského zastupovali v kategorii do 10 let Milan Minář 
a Adam Přibyl. 

V kategorii do 12 let byl v 35 členném startovním poli nejúspěšnější Tomáš Bureš, který 
skončil 16. Na svém prvním turnaji si zahrál Jiří Kotrč.

LANŠKROUNSKÁ VĚŽ
V sobotu 7. června 2014 jsme v Lanškrouně pořádali již XX. ročník šachového turnaje 

mládeže do 19 let O Putovní věž města Lanškrouna, kterého se zúčastnilo 51 hráčů a hráček 
z jedenácti oddílů nejen našeho kraje. Domácí obsadili třetinu startovního pole. Po dlouhé 
době chyběli hráči z Prahy, ale zastoupili je šachisté z Hronova a ze Zábřehu na Moravě.

Turnaj se hrál na sedm kol a byl rozdělen do tří skupin a do bojů se zapojili Bureš Lukáš, 
Kotrč Jiří, Bureš Tomáš a Přibyl Adam. A to byla úplná tečka za letošní sezónou.

       Mgr. Jiří Krištof
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19. ŠKOLNÍ DRUŽINA

POHÁDKOVÉ HRÁTKY S DDM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Z Poslední zářijový den navštívila dvě oddělení ŠD městskou knihovnu. V rámci „Týdne 

knihoven“ se děti seznámily s prostředím knihovny a společně si zasoutěžily. Paní ředitelka 
knihovny Iva Semlerová děti přivítala a vysvětlila důvod naší návštěvy. Pracovnice DDM měly 
připraveny soutěže a hádanky s pohádkovou tématikou, např. seřazování obrázků podle rýmů, 
bludiště, hádanky, opaky, spojovačky, hledání pohádkových dvojic, skládání puzzle, 
vyhledávání předmětů, co patří do školy a spoustu dalších úkolů. Všechny děti se aktivně 
zapojily a musely také spolupracovat ve skupinkách.

Došlo také na povídání o tom, co děti v poslední době četly a jestli navštěvují spolu s rodiči 
městskou knihovnu. 

LETEM SVĚTEM AMERIKOU ZA INDIÁNY 4. - 8. 11. 2013
V loňském školním roce se naše školní družiny účastnily her a soutěží v DDM Damián 

a proletěly se světadíly Evropou, Asií a Afrikou. Letos v prvním listopadovém týdnu jsme se 
podívali do Ameriky za indiány.

     Připomněli jsme si, kde leží Evropa, Asie, Afrika a už víme, kde najdeme i Ameriku. 
Navštívili jsme původní kmeny indiánů. Nejdříve jsme se jako indiáni pomalovali barvami na 
obličej, vyrobili si indiánskou čelenku a pak s  bubnováním zatancovali indiánský rituální tanec 
kolem totemu. Naučili jsme se stavět týpí ze špejlí, prošli jsme si indiánskou stezku odvahy 
a na závěr si složili puzzle indiána.

Všechny soutěže se nám moc líbily a do školy jsme se vraceli plní zážitků a vědomostí 
s čelenkami na hlavě. Děkujeme DDM Damián za pěkný podzimní program.



Výroční zpráva 2013/2014

- 69 -

19. ŠKOLNÍ DRUŽINA

POHÁDKOVÉ HRÁTKY S DDM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Z Poslední zářijový den navštívila dvě oddělení ŠD městskou knihovnu. V rámci „Týdne 

knihoven“ se děti seznámily s prostředím knihovny a společně si zasoutěžily. Paní ředitelka 
knihovny Iva Semlerová děti přivítala a vysvětlila důvod naší návštěvy. Pracovnice DDM měly 
připraveny soutěže a hádanky s pohádkovou tématikou, např. seřazování obrázků podle rýmů, 
bludiště, hádanky, opaky, spojovačky, hledání pohádkových dvojic, skládání puzzle, 
vyhledávání předmětů, co patří do školy a spoustu dalších úkolů. Všechny děti se aktivně 
zapojily a musely také spolupracovat ve skupinkách.

Došlo také na povídání o tom, co děti v poslední době četly a jestli navštěvují spolu s rodiči 
městskou knihovnu. 

LETEM SVĚTEM AMERIKOU ZA INDIÁNY 4. - 8. 11. 2013
V loňském školním roce se naše školní družiny účastnily her a soutěží v DDM Damián 

a proletěly se světadíly Evropou, Asií a Afrikou. Letos v prvním listopadovém týdnu jsme se 
podívali do Ameriky za indiány.

     Připomněli jsme si, kde leží Evropa, Asie, Afrika a už víme, kde najdeme i Ameriku. 
Navštívili jsme původní kmeny indiánů. Nejdříve jsme se jako indiáni pomalovali barvami na 
obličej, vyrobili si indiánskou čelenku a pak s  bubnováním zatancovali indiánský rituální tanec 
kolem totemu. Naučili jsme se stavět týpí ze špejlí, prošli jsme si indiánskou stezku odvahy 
a na závěr si složili puzzle indiána.

Všechny soutěže se nám moc líbily a do školy jsme se vraceli plní zážitků a vědomostí 
s čelenkami na hlavě. Děkujeme DDM Damián za pěkný podzimní program.

LETEM SVĚTEM ANTARKTIDOU
V únoru se děti ze školní družiny zúčastnily herního odpoledne v DDM Damián. Téměř 

všechny kontinenty děti již navštívily, tentokrát cesta vedla na zimní Antarktidu a na příští 
cestování zbývá Austrálie, země protinožců. 

Nejdříve si děti na mapě připomněly, kde se jednotlivé světadíly nacházejí, které z nich již 
navštívily a které na jejich návštěvu teprve čekají. Děti závodily v jízdě na papírových „lyžích“. 

Po doběhnutí se seznámily s živočichy, kteří na Antarktidě žijí - hlavně s tučňáky. Děti jim 
pomohly se co nejrychleji dostat na ledovou kru, pak skládaly puzzle, utíkaly, ba doslova 
ujížděly před sněhovou bouří na „saních“, našly tučňákovi cestu k rybičce. 

A nakonec, aby jim na Antarktidě nebyla zima, hledaly stejné páry rukavic, ponožek, šálu 
s čepicí a postavily iglú. Soutěže a hry byly velmi zábavné a zajímavé, děti je nadšeně plnily. Jak 
jsme byli všichni naladěni na zimní atmosféru, ani se nám nechtělo jít ven, kde na nás žádný 
sníh nečekal.

        Aneta Judová, studentka na praxi

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Maškarního karnevalu se poslední únorový den zúčastnily děti ze všech oddělení ŠD.
S pomocí pí vychovatelek se děti převlékly do zajímavých masek a převleků. Mohli jsme 

vidět piráty, princezny, čarodějnice, Pipi Punčochu, sportovce, pekaře, invalidu a ještě mnoho 
dalších postav.
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Paní vychovatelky tvořily pohádkový Čtyřlístek s Bobíkem,  Pinďou, Myšpulínem a Fifinkou. 
Na pomoc jim přišli také dva policisté. Zábava se rozběhla na plné obrátky, masky tancovaly 
a průvodem se protančily až do školní jídelny.

V hernách ŠD na děti čekalo 6 soutěží. Po úspěšném splnění soutěže dostaly razítko 
zvířátka na připravené kartičky. 

Děti házely na cíl, lovily rybičky, namotávaly nafukovací míčky na kužel, kreslily poslepu, 
navlékaly kolečka a vázaly uzle a v gumových galoších běhaly slalom. Karnevalový čas nám 
rychle uběhl a všechny masky byly na závěr odměněny.

,,NA SKOK” DO ŠPANĚLSKA A FRANCIE S DDM DAMIÁN
Ve dnech 30. dubna a 7. května 2014 jsme s dětmi navštívily  DDM v Lanškrouně. Tentokrát 

na nás čekaly dobrovolnice z Francie – Zoé a ze Španělska – Aroy. Každá z nich měla pro děti 
připravenou zajímavou prezentaci o své zemi. Děti měly možnost slyšet děvčata mluvit jejich 
rodným jazykem a dozvědět se spoustu zajímavostí o památkách, jídle a zvycích.

Dětem se vyprávění líbilo a se zaujetím děvčata poslouchaly. Na závěr se rozpoutala veselá 
beseda o dalších zajímavostech obou zemí.

Děkujeme DDM Damián za pozvání a těšíme se na další aktivity v domečku.

VÝLET NA ZÁMEK V POTŠTEJNĚ - 4. 6. 2014
Všechny družinové děti se těšily na tradiční výlet, tentokráte na zámek v Potštejně.
Přivítal nás šašek, který nás postupně vtipně seznamoval s historií zámku a vybídl děti 

k vyřešení záhady ztráty zámeckého obrazu. Nahlédli jsme do koupelny hraběnky Chamaré 
a jejího šatníku, kde děti poučila o dvorném chování a o tom, jak se dříve prováděla hygiena 
a jak se dámy oblékaly. Zámecký alchymista nám umíchal nápoj lásky a zapomnění. Za 
nalezení ztraceného obrazu jsme získali mapu zámecké zahrady se zakreslenými úkoly. Po 
jejich splnění jsme nakoukli do říše pohádek.

Občerstvení v zámecké cukrárně před zpáteční cestou nám přišlo vhod.

„O KULIČKOVÉHO KRÁLE“
V úterý 24. 6. 2014 se děti z prvních tříd zúčastnily na ZŠ Smetanova soutěže ve cvrnkání 

kuliček „ O Kuličkového krále“. Tři zástupci z každé školy hráli mezi sebou ve skupině a vítěz se 
utkal v souboji s dalšími semifinalisty. Finálové kolo a korunu Kuličkového krále získala 
Anežka Vilčová ze ZŠ Dobrovského. Nové královně gratulujeme.

    vychovatelky ŠD
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20. 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 dopoledne pod vedením plaveckých instruktorů (Eva 
Jurčová, Dana Zedníčková, Silvie Králová a Vladimír Cacek). Odpoledne je bazén vyhrazen pro 
veřejnost a spolky, kroužky plavání a sportovní oddíly. Je zde možnost si bazén zarezervovat 
soukromě. Návštěvník může využít protiproud, masážní trysky a večer podvodní osvětlení. Kdo 
je ranní ptáče, může si přijít zaplavat již od 6.00 hodin.

Pro školy, školky a veřejnost je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, která je 
využita hlavně v období podzimu, zimy a jara. Lidé navštěvují saunu hlavně z preventivních 
důvodů, hledají zde fyzickou a psychickou relaxaci. 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 (prosinec - březen) se opět uskutečnilo nedělní plavání. Bazén a sauna 
byla otevřena pro veřejnost od 14 – 19 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 644 návštěvníků.
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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 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 17.00 - 18.00  a 19.00 - 20.00 hodin (18.00 - 19.00 - Aqua-aerobic)
Čtvrtek 18.00 - 20.00 hodin
Pátek 16.00 - 19.00 hodin
Pondělí - pátek ranní plavání 6.00 - 7.45 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 na objednání
Čtvrtek na objednání
Pátek na objednání

Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz.

    Mgr. Eva Jurčová


