
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Na lyžařský výcvikový kurz 7.A a 7.B do Jedlové v Orlických horách jsme 

vyrazili v sobotu 9.3. a vrátili jsme se v pátek 15.3. za doprovodu pana 

učitele Čermáka, Němce, paní učitelky Šmídlové a paní zdravotnice. 

Hned první den se téměř všichni naučili základy na sjezdových lyžích a 

druhý den nás všechny rozřadili do družstev. Na běžkách jsme ujeli 

téměř 16 km a ještě pomohli několika autům na kluzké silnici a tím 

udělali dobrý skutek. Předposlední den, ve čtvrtek, nás učitelé vzali na 

sedačkovou lanovku do Deštné. Večer jsme si společně udělali 

diskotéku. Všem se lyžařský kurz líbil, ještě bychom tam rádi týden 

zůstali..    

  

  

  

 

Přebor škol v šachu 

V Základní škole v Třemošnici pracuje od roku 2011 šachový kroužek pod vedením Ing. 

Lubomíra Šilara a pana Petra Šindeláře.  

 Ve středu 23. ledna 2019 se v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách uskutečnilo 

krajské kolo „Přeboru škol čtyřčlenných družstev“. Naše škola byla zastoupena jak v 

mladší kategorii (1. - 5. ročník), tak i ve starší (6. - 9. ročník). Obě mužstva si účast zajistila 

výhrou v okresním kole v Chrudimi. Do turnaje se kvalifikovalo v každé skupině 8 

nejlepších krajských týmů. V sedmi kolech hraných systémem každý s každým se vždy na 

čtyřech šachovnicích utkaly zúčastněné školy mezi sebou. Hrálo se tempem 2 x 20 minut.  

 ZŠ Třemošnici reprezentovali starší žáci Jan Rožek, Adam Hlína, Jakub Tlustý, Tomáš 

Tlustý a Marek Tlapák a v mladší kategorii pak Jan Maček, Patrik Charvát, Daniel Káninský 

a Matyas Komárek. Chlapci nastupovali většinou proti výkonnostně silnějším soupeřům, 

přesto však ve velké konkurenci obstáli. Konečné 5. místo mladších žáků a o stupínek 

horší starších je toho důkazem. Blahopřejeme našim mladým šachistům k tomuto 

úspěchu a přejeme jim mnoho štěstí a správných tahů při partiích. 

Krajské finále florbalového turnaje mladších dívek 

Dívky ze šestého a sedmého ročníku postoupily do krajského kola florbalového turnaje, které se 

uskutečnilo 15. ledna 2019 ve sportovní hale v Litomyšli. Zde se postupně utkaly s vítězi 

jednotlivých okresních kol Pardubického kraje. První zápas odehrály proti Základní škole 

Svatopluka Čecha Choceň s výsledkem 0:0. Ve druhém zápase s Gymnáziem Moravská Třebová 

opět remizovaly, tentokrát 1:1, když vyrovnávající gól vstřelila Lucie Šmídlová. Do posledního 

zápasu s týmem Základní školy Ohrazenice Pardubice vstupovaly dívky s vědomím, že mohou 

skončit druhé, ale i poslední. Z úvodního náporu vytěžily vedoucí branku Nikoly Deverové. 

Bohužel ve druhém poločase inkasovaly vyrovnávací gól na 1:1. 

 I přes tři remízy obsadily naše dívky celkové druhé místo a domů si přivezly medaile a do školní 

vitríny krásný pohár. Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Brožková Petra, Jelínková Adéla, Kršková 

Anna Marie, Kuberová Iveta, Míčová Sára, Nesládková Eliška, Nesládková Natálie, Vojáčková 

Linda, Zadinová Marina, Deverová Nikola, Horynová Nikola, Procházková Eliška, Radová 

Stanislava, Šmídlová Lucie. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Hudebního představení 

V úterý 5.3. se první stupeň zúčastnil hudebního představení v kulturním domě. Hlavní tváří byl Dan 

Kubica, který v doprovodu své kytary zazpíval mnoho písniček. Dostávali jsme zajímavé hádanky a pro 

odvážlivce připravil malou soutěž. Petra Vašíčková z 2. A se chtěla zúčastnit soutěže společně se žákem 

5. ročníku Matějem Tlustým. Měli možnost zazpívat si sólo před celým 1. stupněm. Oba dva žáci dostali 

za svou odvahu a dobrý výkon odměnu. Všichni žáci se do programu krásně zapojili a koncert se nám 

moc líbil. 

Dne 5.3.2019 proběhlo v kulturním domě hudební představení připravené pro druhý stupeň naší 

základní školy. Představení bylo zaměřeno na hudební skupinu The Beatles. Šlo o volné pokračování 

předešlých dvou vystoupení na stejné téma. Náplní tohoto dílu byl příběh o rozpadu slavné skupiny The 

Beatles, který byl doplňován písněmi z jejich posledních alb. Zazněla například píseň Let It Be a Yellow 

Submarine. Podle závěrečného potlesku bylo představení povedené a všem se líbilo. 

     

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v našem městě tradiční Tříkrálová 

sbírka. Skupinky koledníků spolu s dospělými vedoucími obcházely 

Třemošnici a vybíraly peníze, které budou použity na charitativní 

účely. I přes nepřízeň počasí byli všichni spokojeni. Děti měly radost z 

pamlsků, které také dostávaly, dospělí z plnících se pokladniček a 

dárci z vědomí, že přispívají na dobrou věc. Velké poděkování patří 

jim všem. 

 

ROČNÍK- XXIV, číslo: 2 

Výprava za netopýry 

V sobotu 2. února jsme vystoupali na Lichnici, která byla uvězněna pod ledem a 

sněhem. V hradním sklepení jsme viděli netopýra velkého, černého, ušatého i 

vodního. Na nádvoří jsme si zasoutěžili a z Milady jsme se rozhlédli po okolí. Plni 

dojmů jsme pak spěchali domů do tepla. 

 
Pasování žáků druhé třídy do řádu čtenářského 

Ve středu 20. února 2019 se v obřadní síni Městského úřadu v Třemošnici 

konalo slavnostní pasování žáků druhé třídy do řádu čtenářského.  

 Po slavnostním nástupu za podpory rodičů, sourozenců a dalších diváků 

pronesli žáci obou tříd slavnostní slib, jednotlivě poklekli před králem 

Bibliofilem V. a svůj slib potvrdili. Král Bibliofil V. připomenul důležitost 

knížek a čtení a každé z dětí si odneslo od zástupkyň městské knihovny 

drobné dárky a knihovnickou průkazku platnou do konce roku zdarma. 

 Slavnostní atmosféru v obřadní síni podpořila i slova místostarosty pana 

Josefa Dvořáka. V rámci spolupráce základní školy a knihovny bude 

navazovat návštěva obou tříd v naší městské knihovně. 

  

Soutěž v recitaci na 1. stupni 

I v letošním školním roce proběhla v naší škole recitační soutěž.   

Na prvním stupni se třídního kola zúčastnili žáci v hodinách literární 

výchovy. Všichni se velmi snažili a nebylo jednoduché vybrat zástupce 

jednotlivých tříd. Po pečlivém uvážení nejlepší recitátoři přednesli své 

básně na slavnostním vystoupení v cukrárně za velké podpory učitelů, 

spolužáků a rodičů. Všichni byli velmi dobře připraveni a porota měla 

nelehký úkol ocenit nejlepší mladé recitátory. Všem žákům děkujeme za 

vzornou přípravu a čas, který nácviku věnovali. 

  

   

Skořápkovníky 

Žáci 1. až 8.ročníku a oddělení školních družin se svou 

tvořivou prací zapojili do zpestření prostoru před 

budovou školy. Při činnostech výtvarné a pracovní 

výchovy nazdobili různými technikami vyfouklá 

vajíčka. Barevnými kraslicemi žáci čtenářského klubu 

ozdobili před školou dva stromy – „skořápkovníky“. 

Jarními říkadly a připomenutím tradic Velikonoc si tak 

přiblížili atmosféru svátků jara.  

   

   


