Dolní Roveň 200
PSČ 533 71
Česká republika

AKTUALITY
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
VYSVĚDČENÍ VE IV. TŘÍDĚ
02.07.2013 13:15
Předání vysvědčení ve IV. třídě bylo díky sponzorům, získaným maminkou Ivetky Honzů, ve znamení odměn. Každý
žák si odnesl tašku s drobnými dárky. Za dobrý prospěch a chování bylo odměněno celkem 17 žáků, z toho 2 žákyně
dostaly dárky od SRPD, ostatní sponzorské dárky. Rodiče se dohodli, že zaplatí žákům trička s fotografií třídy (
trička – sponzorsky od BV, realizace v režii p. Honzů), a tak budou mít děti pěknou vzpomínku na IV. třidu.
Fotografie jsou uveřejněny ve fotogalerii.

VYSVĚDČENÍ VE IV. TŘÍDĚ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V DOLNÍ ROVNI
01.07.2013 15:35
Příměstský tábor pořádá SRPD a MZŠ Dolní Roveň v termínech 8. - 12. 7. a 19. - 23. 8. 2013.
Pokud jste se ještě rozmysleli a chcete přihlásit své dítě, pošlete co nejdříve kontaktní údaje na adresu
Jana.Sevrankova@seznam.cz.
Vyplněnou přihlášku, peníze a prohlášení o bezinfekčnosti odevzdá dítě v pondělí ráno u prezence.
PT 2013 A5 - DĚTEM.DOC

SOUTĚŽ MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
01.07.2013 15:25
O víkendu 21.-23. 6. se v Klatovech u Plzně konalo národní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou organizuje Český
zahrádkářský svaz.
Naši školu i okres Pardubice reprezentovala Natálka Ďuráčová a Diana Galliková.
Kromě samotné soutěže (vědomostní test a poznávačka) nás čekal i bohatý doprovodný program - návštěva Černé
věže, katakomb s mumiemi příslušníků jezuitského řádu, prohlídka barokní lékárny "U Bílého jednorožce" (jsou
pouze tři v celé Evropě) a hradu Velhartice nebo exkurze do závodu VESA Velhartice (pěstírna a šlechtírna
brambor). O zábavu jsme měly postaráno i večer, kdy jsme v rámci městských slavností shlédly šermířskou pohádku
a noční ohňovou show na nádvoří.
Nepřivezly jsme sice diplomy z předních míst, ale víkend jsme si opravdu užily.
Jana Sevránková

POCHVALA ŘEDITELKY ŠKOLY
28.06.2013 12:18
Ředitelka Masarykovy základní školy v Dolní Rovni uděluje pochvalu R. Shejbalovi, M.Šándorovi a D. Binkovi za
obětavou pomoc v době povodní v obci.
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S IX. TŘÍDOU
28.06.2013 10:29
Dnes se na OÚ v Dolní Rovni konalo slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy, kde jim zároveň bylo předáno
vysvědčení. Se žáky se rozloučila za přítomnosti rodičů a učitelského sboru současná tř.učitelka Mgr. Lenka
McGrath, bývalá učitelka Tereza Kadlecová, paní ředitelka Ing. Zarine Aršakuni a starostka obce Iva Vinařová. Všem
žákům přejeme hodně štěstí v dalším studiu i v životě.
Fotografie najdete ve fotogalerii.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY
28.06.2013 08:40
Opravné zkoušky proběhnou dne 29.8.2013 v 9.00 hodin
Konzultace pro žáky proběhnout ve dvou termínech: 2.7. v 8.00 hod.
26.8. v 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN
28.06.2013 08:34
V době letních prázdnin budou úřední hodiny v těchto dnech:
8.7. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
5.8. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
V případě nutnosti lze domluvit termín telefonicky.

PODĚKOVÁNÍ
27.06.2013 11:52
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Vedení Masarykovy základní školy v Dolní Rovni děkuje touto cestou všem rodičům, OÚ v Dolní Rovni, SRPD,
sponzorům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci a pomoc ve školním roce 2012/2013 a přeje
všem krásné prázdniny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ŽÁKY
27.06.2013 08:25
Od 1.7.2013 dochází ke změně telefonních čísel Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni:
Změna tel.čísel.pdf

OZNÁMENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY
26.06.2013 11:44
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 bude celá škola opět normálně fungovat. I.st. od 7.30 do 11.00 hod. a II. st. od 7.30 do 12.00
hod. Obědy jsou zajištěny. Účast žáků je nutná.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
26.06.2013 09:07
Je nutné, aby se ve čtvrtek všichni žáci 9. roč. dostavili do školy. Přineste s sebou:
1. finanční hotovost pro případné platby za poškozené učebnice
2. podepsaná napomenutí
3. přesný název školy, kam jste přijati - musím dopsat
4. učebnice, kdo ještě neodevzdal
5. čip, který vrátíte vedoucí školní jídelny + dorovnat přebytky a nedoplatky
6. Tašku na vyklizené věci ze šatních skříní a třídy
Pokud nebudete mít splněny povinnosti vůči škole, nebude vám vydáno vysvědčení.

OZNÁMENÍ VEDENÍ ŠKOLY
25.06.2013 12:29
Vedení MZŠ v Dolní Rovni oznamuje rodičům, že provoz školy bude z důvodu povodně omezen. Žádáme rodiče, aby
nechali děti doma. V opačném případě bude provoz zajištěn (pro všechny žáky) v budově velké školy - Dolní Roveň
200 v době od 7.30 do 12.00 hodin. Z důvodu bezpečnosti dětí musí rodiče osobně dítě do školy přivézt a následně
vyzvednout v budově školy.

ZRUŠENÍ VÝLETU
25.06.2013 11:44
Výlet žáků IX. třídy se vzhledem ke špatnému počasí a neúčasti žáků ruší.
tř.uč. Lenka McGrath

SUPER DEN VE IV. TŘÍDĚ
25.06.2013 08:35
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V sobotu 22.6. proběhl na hřišti v Horní Rovni SUPERDEN IV. třídy – rozloučení se školním rokem a s malou školou.
Rodiče, hlavně paní Honzů, dokázali získat od okolních podniků na soutěže spoustu odměn. Největšími sponzory
byli: BV ELEKTRONIK, ELEKTRO SCHEJBAL A KB HOLICE. Získali jsme tak bloky, tužky, drobné dárečky. Navíc jsme
získali i 15 větších věcných cen, které dostanou nejlepší žáci s vysvědčením. Byl zamluven areál Hasičů na Horní
Rovni ( také díky rodičům Ivetky Honzů ). Manželé Honzů společně s Herbstovými, Kosinovými a paní Šulcovou
zajistili občerstvení – limonády, klobásy…. Já jsem připravila pro děti soutěžní program.
Kolem druhé hodiny se začaly scházet děti s rodiči.
Děti byly rozděleny do 4 družstev a plnily různé sportovní úkoly. Vždy, když některé družstvo vyhrálo, mohlo si
vybrat z vystavených odměn. Rodiče byli občas také zapojeni do soutěžení, někdy se stali rozhodčími. Po celou
dobu byl otevřen stánek s občerstvením a grilovaly se klobásy. Program trval asi do 16. hodiny. Zúčastnilo se 24
dětí se svými rodiči.
Ke konci programu si pro mě připravili rodiče malé překvapení. Bylo to oficiální poděkování za dvouletou spolupráci
s krásnou kyticí a věcným darem. Velice mě tím překvapili a potěšili. Chtěla bych jim také poděkovat za skvělou
spolupráci, hlavně rodičům Ivetky Honzů,( těm nejvíce ), dále Davida Kosiny, Jirky Herbsta, Adama Šulce, Michalky
Hrochové, Adama Hvězdy, Terezky Michálkové, Veroniky Králové.

5

ŠKOLNÍ VÝLET II. A III. TŘÍD
25.06.2013 08:06
Dne 13. 6. 2013 si žáci II. a III. třídy prohlédli výstavu O. Sekory v Jičíně a poté navštívili Staré Hrady-sídlo
mnoha skřítků, draků a princezen. Po prohlídce zvěřince následovala exkurze do sklepa a na půdu. O životě na
hradě dětem vyprávěly místní čarodějnice. Výlet se i díky krásnému počasí vydařil.
Reakce dětí na školní výlet:
Výlet
Šli jsme do muzea Ondřeje Sekory. Potom jsme jeli na hrad. Šli jsme také do sklepa, kde nás provázela
čarodějnice. Pak jsme šli na půdu a zase nás provázela čarodějnice. A pak jsme šli na nádvoří a na závěr jsme si
dali nanuka. A jeli jsme domů. Eliška Kopová II. třída
Výlet na Staré Hrady byl hezký. Navštívili jsme i muzeum v Jičíně. Byli jsme ve sklepě ( skřítkárium ) a byli jsme i
na půdě. Viděli jsme peklo. Byla tam veliká zábava. Jakub Pinkas II. třída

24.06.2013 13:36
Vážení rodiče,
vzhledem k častým dotazům uveřejňujeme odkaz na Školský portál Pardubického kraje, kde jsou zveřejněny
doplňující informace ohledně čipové karty IREDO.

23.06.2013 11:32

Saqa Afrika
V pátek 21. 6. 2013 naši školu navštívili Keita Hamadouba z Guiney a António Flávio z Angoly, kteří vyprávěli
žákům 1. a 2. stupně o životě v Africe. V sále se ozývaly bubny, zpěv dětí, smích a všude byla cítit dobrá
nálada.
Naši žáci se během poutavého povídání například dozvěděli, jak vypadá africká škola, jak se žije dětem ve městě a
na vesnici a že mobilní telefon není samozřejmostí. Největší úspěch však získaly u žáků malé a velké africké
bubny, na které si mohli v průběhu pořadu zabubnovat úplně všichni. V závěru besedy byl dán prostor i pro dotazy
našich žáků, kterých bylo tolik, že se na všechny nedostalo, což svědčilo o velkém zájmu.

Olympiáda v Holicích
První týden v červnu se konala olympiáda škol v Holicích. Zúčastnilo se jí 7 škol. Naše škola obsadila celkově 4.
místo podle počtu získaných zlatých medailí. Nejúspěšnějším sportovcem se stal Tomáš Bareš (9. ročník), který
získal 5 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová). Druhým nejlepším žákem byl Radek Shejbal (9. ročník), který
obdržel 4 medaile. Nejúspěšnější dívkou se stala Barbora Jančíková z VIII. třídy (jako jediná z dívek dostala
medaili), která skončila na 2. místě v běhu na 800 m. Naším nejmladším sportovcem byl Marek Vojtíšek (5. ročník),
který vybojoval 3. místo ve stolním tenisu. První dvě místa obsadili žáci, kteří stolní tenis hrají závodně. Markovi
patří velká gratulace.
Všem, kteří získali medaile gratuluji a ostatním, kteří se zúčastnili olympiády, děkuji za reprezentaci školy.
Podrobnější zprávu z olympiády dodám hned, jakmile ji
dostanu.
Harčárová Markéta

20.06.2013 08:18

Oznámení vedení školy
Z důvodu vysokých venkovních teplot vedení školy MZŠ v Dolní Rovni rozhodlo, že dnes 20.6.2013 bude výuka
ukončena po šesté vyučovací hodině (ve 13.00 hod.).
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18.06.2013 15:32

Seriál cyklistikých závodů " Hledá se vítěz"
Žáci naší školy se aktivně zapojili do seriálu cyklistických závodů pod názvem "Hledá se vítěz", jehož patronem je
olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. V příloze jsou výsledky prvního závodu v Luži, kde naši žáci uspěli na výbornou.
Výsledky dalších závodů přineseme až po jejich zpracování. Fotografie najdete ve fotogalerii.

17.06.2013 15:31

Přírodovědná poznávací soutěž v Pardubicích
Dne 5.6. 2013 se konala přírodovědná soutěž v Pardubické Deltě. Zúčastnily se jí dvě dívky z IX. třídy (Diana
Galliková a Veronika Jelínková). Oběma dívkám děkuji za reprezentaci školy a Dianě Gallikové gratuluji za 7. místo,
za které byla i odměněna.
Harčárová Markéta

11.06.2013 15:55

Recyklohraní
Zde se můžete podívat, jakým způsobem na naší škole probíhá sběr odpadu v rámci RECYKLOHRANÍ.
Recyklohraní.pdf
05.06.2013 21:05

Focení tříd

Vážení rodiče, ve středu 12. 6. 2013 proběhne na naší škole focení tříd. Doufáme, že nám počasí bude přát a v klidu
vše zvládneme. Pokud by nás však počasí zradilo, přistoupíme k náhradnímu řešení.

05.06.2013 20:54

Já a moje Gyra
Zde si můžete přečíst krásný příběh lásky naši žákyně VI. třídy k její kobylce. Já a moje Gyra.docx

04.06.2013 22:38

Poděkování žákům
htěla bych poděkovat aktivním žákům, kteří ostatním zpestřují výuku různými hrami a soutěžemi. V osmé třídě jsou
to především Barbora Pamánková a Jan Bolehovský, v poslední době se přidala Monika Kopřivová a Petr Bohatý.
Minulou hodinu fyziky žáci pracovali ve skupinách, skupinovou práci řídily Monika s Bárou, taktéž pak testy vybraly,
opravily a ohodnotily. Všichni žáci dostali jedničku a musím říci, že opravdu celá třída se aktivně zapojila do práce
a prokázala značné znalosti.
Ivana Šmaterová

04.06.2013 22:36

Netradiční hodiny
Navzdory nepřízni počasí se nám letos podařilo již dvakrát přenést výuku ven. Měli jsme právě komunikační
dovednosti, součást českého jazyka, a tak jsme šli komunikovat na čerstvý vzduch. Věnovali jsme se posturologii –
řeči těla a verbální a neverbální komunikaci. Svým postojem jsme spolužákům ukazovali svůj vztah k nim, v kroužku
jsme řešili problémové situace bez pomoci řeči i s jejím využitím. Do celkové komunikační situace jsme zahrnuli i
zevnějšek a hodnotili vhodnost oblečení žáků vzhledem k různým společenským událostem. Naučili jsme se taky,
jak správně podávat ruku a jak je těžké říkat lidem pravdu – zejména nepříjemnou - zpříma do očí. Teď už nám
zbývá jenom doufat, že se počasí umoudří a nám se zase podaří zažít netradiční hodinu češtiny.
Barbora Pamánková, 8. třída
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31.05.2013 17:41

Poděkování sponzorům
Poděkování.docx

29.05.2013 10:59

Společenský večer
Dne 25. května proběhl v Kulturním domě v Horní Rovni „Společenský večer“ žáků deváté třídy.
Oficiální částí nás provedli moderátoři Iveta Vančurová a Jan Štěpánek z 8. ročníku. Diváci z řad pedagogů,
rodinných příslušníků a kamarádů měli možnost zhlédnout kratší program, během kterého nás Lenka Mikešová a
Lukáš Rulíšek provedli historickým vývojem třídy, žáci devátého ročníku předvedli své předtančení a Taneční klub
Apel Holice vystoupil s ukázkou standardních a latinsko-amerických tanců. Dále se večer nesl ve stylu předávání
filmových Oskarů. Nejprve byly představeny „hvězdy z devítky“a následovně každý z žáků obdržel pomyslného
Oskara – šerpu a růži za své „úspěchy“ během školní docházky. Nečekané překvapení připravila paní Šándorová,
která věnovala žákům i pedagogům nádherný a hlavně chuťově delikátní dort.
Po úvodní části následovala volná zábava, o hudební doprovod se postarala skupina Triton.
Rádi bychom poděkovali SRPD v čele s paní Binkovou za pomoc při organizaci večera a všem sponzorům, kteří
věnovali ceny do bohaté tomboly, jejíž losování definitivně udělalo tečku za letošním společenským večerem.
Lenka McGrath, tř. uč. 9. roč.

28.05.2013 22:10

Bambiriáda
Děti ze školní družiny navštívily 24.5.2013 v parku Střelnice 15. ročník Bambiriády v Chrudimi pod názvem " Dětství
v proměnách času". Na děti dohlížely vychovatelky Daša Vachová, Lída Kurková a Renáta Krpatová. Děti si
mohly vyzkoušet hry, soutěže a sledovat pódiový program/ Dance mix , rapkoncert../ Prezentovala se zde různá
sdružení, DDM, školy, ČČK...Zpět jsme se vrátili po 16. hod.

24.05.2013 18:38

Společnou cestou
V úterý 21. 5. 2013 proběhl na naší škole projektový den pod názvem "Společnou cestou", který byl určen pro žáky
VI. a VII. třídy. Bližší informace, které sepsala paní učitelka Ivana Pokorná, najdete zde: Společnou cestou.doc

22.05.2013 18:17

Malá kopaná v Pardubicích
Ve středu 22.5. proběhl turnaj v malé kopané, na který jsme postoupili s chlapci VIII. a IX. třídy (Vojtíšek, Prešek,
Vacek, Zamastil, Rulíšek, Bareš, Šándor, Shejbal, Cabicar) z okresního kola. Hrálo se na umělém povrchu. Ve
skupině jsme skončili na 2. místě, kde jsme porazili loňské i letošní vítěze Ohrazenice. Nakonec jsme hráli o
celkové 3. místo. Bohužel se nám nepodařilo zvítězit a skončili jsme na krásném 4. místě v kraji. Všem děkuji za
reprezentaci a skvělé výkony.
Harčárová

21.05.2013 22:29

Dopravní výchova
Během měsíce dubna a května proběhl ve II. třídě při hodinách prvouky kurs dopravní výchovy. Žáci byli seznámeni
s dopravními značkami, hravou formou řešili úkoly v pracovním sešitě. Dozvěděli se zde, jak přecházet bezpečně
silnici na vesnici i ve městě, jak cestovat v dopravních prostředcích, kde si mohou hrát, jak musí mít vybavené
jízdní kolo atd.,vše bylo doprovázeno motivačními praktickými ukázkami. Věřím, že uvedené hodiny byly pro žáky
velmi prospěšné.
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Zpráva z vaření
Toto pondělí vařila druhá skupina žáků z VIII. třídy. Musím je pochválit, protože i oni se velmi dobře na
dvouhodinovku připravili a zvolená jídla se jim moc povedla. Inspirujte se v naší fotogalerii. I já si beru některé
recepty a budu doma péct a vařit.
Výborný dortík z pořadu Prostřeno upekla společně s kamarády Aneta Fajtšáková. Stejným pořadem se nechali
ovlivnit i Honza Bolehovský a Monika Kopřivová a uvařili úžasné chlupaté knedlíky se zelím a slaninou. Martin
Bachura a Vašek Filípek se pustili do pečení jablkového závinu z listového těsta, který jsme nechali stydnout, a
zapomněli ho vyfotit. Škoda. Petr Bohatý a jeho kolektiv připravili nádherné banánové jednohubky polité
čokoládou.
Musím říci, že žáky vaření baví. Problémem je však úklid svého pracovního místa a umývání špinavého nádobí. Zde
máme velké rezervy a je potřeba i doma vést své děti k těmto neoblíbeným
činnostem.
J. Balášová

16.05.2013 16:13

Beseda se zástupci školní jídelny
V úterý 14. 5. odpoledne proběhla beseda zaměstnankyň školní jídelny se žáky - strávníky. Ti měli možnost
přednést své výhrady vůči obědům. Paní kuchařky a paní Šemberová jim vysvětlily, čím jsou při vaření vázány (
normy, předpisy, cena hygiena, ... ) a co se nelíbí naopak jim. Jasně dominuje snaha o vaření obědů zdravých,
chutných a oku lahodících. Doufejme, že i toto setkání přispěje k většímu porozumění záslužné práce kuchařek a
nádoba na zbytky bude každým dnem prázdnější.

15.05.2013 19:21

Malá kopaná v Sezemicích
Dne 14.5. 2013 se naši žáci zúčastnili okresního kola turnaje v malé kopané v Sezemicích. Přes obtížné semifinále se
dostali do bojů o 1. místo. Chlapci hráli výborně a vybojovali nakonec 2. místo. Spolu s Gymnáziem v Holicích
postupujeme do krajského kola v Pardubicích. Chlapcům děkuji za pěknou hru (Rulíšek, Šándor, Zamastil, Cabicar,
Shejbal, Bareš, Vacek, Vojtíšek, Prešek).
Harčárová Markéta

15.05.2013 15:34

Besídka ke Dni matek
Druhou květnovou neděli měly naše maminky svátek. V páté třídě jsme jim společně popřáli v pátek 10. května.
Jako dárek jsme pro ně uspořádali podvečerní posezení s bohatým programem.
Nechyběly básničky, písničky, tancování a mnoho dalších zajímavých a veselých vystoupení. V závěru jsme všem
přítomným maminkám předali kytičku a rozloučili jsme se poutavou prezentací s fotkami z našeho dětství. V
programu jsme nezapomněli ani na tatínky, kteří slaví Den otců třetí červnovou neděli.
Všechny účinkující děti si zasloužily velikou pochvalu za skvěle odvedenou práci.
Poděkování patří též p. ředitelce Aršakuni a p. zástupci Tužilovi za to, že si také našli čas a zhlédli se zájmem naši
besídku až do konce.
Jaroslava Balášová

13.05.2013 19:00

Výcvik psů Policie ČR
V pátek 11. května 2013 opět naši školu navštívili policisté z útvaru „Ochrany objektu zvláštního významu“ se
dvěma psy. Běžně je jejich úkolem ostraha pardubického letiště a vyhledávání výbušnin v prostorech letiště. Pokud
mají být psi úspěšní, musí neustále trénovat. A k tréninku potřebují i objekty s dostatkem pachových sto, které
neznají. Proto policista – pyrotechnik ukryl cvičné balíčky imitující výbušné látky v učebnách budovy 1.st. v Horní
Rovni. Poté byl psovodem do prostoru vypuštěn pes, který hledal ukrytou látku. Místo nálezu označil klidným sedem
či lehem, čímž dal signál svému psovodovi. Policisté byli s prostory i výsledkem zkoušky spokojeni. Oba psi dokázali
svoji připravenost – dvouletá fena německého ovčáka Riga a šestiletý pes belgického ovčáka Modry našli všechny
nástrahy. Jsme rádi, že naše škola pomohla dobré věci a podobnou akci budeme jistě rádi opakovat.
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13.05.2013 18:41

Retro focení
Ke Dni matek /12.5./ se děti, které měly zájem, mohly dát vyfotit ve stylu „retro“. Tuto akci jsme dělaly již
podruhé s p.fotografkou Nosálovou. Krásné fotky si děti mohly odnést již v pátek 10.5.

10.05.2013 04:58

Zpráva z vaření
V pondělí 6. 5. se nám ve dvouhodinovce výuky vaření dost zadařilo a podařila se nám, dle mého názoru, opravdu
skvělá jídla. Byli jsme spokojeni všichni. Žákům patří velká pochvala za přípravu, svědomitý přístup a pečlivě
odvedenou práci. Prohlédněte si ve fotogalerii muffiny podle Jakuba Vacka a Martina Vojtíška, kuřecí kousky se
smetanovou omáčkou s těstovinami, kterým „šéfoval“ Honza Štěpánek, a na závěr výborné šunkafleky pod vedením
Kateřiny Horčičkové a Ivety Vančurové.
J. Balášová

10.05.2013 04:40

Zpráva o praktickém výcviku na dopravním hřišti
V úterý 7. 5. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili praktického výcviku na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě.
Žáci byli rozděleni do tří skupin. Během dopoledne se vystřídali na těchto stanovištích: jízda zručnosti, jízda na
dopravním hřišti s dodržováním předpisů silničního provozu a video s dopravní tématikou. Na závěr si žáci vyplnili
test ze znalostí dopravních předpisů pro cyklisty. Úspěšní žáci obdrželi průkaz cyklisty.
Protože ne všichni žáci byli úspěšní, je potřeba neustále připomínat pravidla silničního provozu a dopravní předpisy.
Třídní učitelky budou informovat rodiče o výsledcích testů jednotlivých
žáků.
M. Pekárková, J. Balášová, tř. učitelky
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

09.05.2013 18:00

Dopis osobnosti
V dnešní hodině slohu měli žáci VI.třídy za úkol napsat dopis oblíbené osobnosti. Zde jsou dvě ukázky jejich práce.
Dobrý den Mistře,
od samého počátku, co jsme se o Vás učili, jsem Vás obdivovala. Když jsem četla jedno z Vašich děl, úplně mne
uchvátilo. Vaše povolání spisovatele a letce je velice neoriginální. Váš elán do života je vskutku výjimečný. Ale
myslím, že námořní škola by mě také nijak neuchvátila. Poté, co jste odešel do letectva, jste musel zažít spoustu
dobrodružství. Mě zaujalo, jak jste ztroskotal na poušti. Já bych se tam upřímně zbláznila.
Ale pro psaní jste měl cit. Vaše smrt byla však tragická a takový osud byl krutý, ale myslím, že jste umřel v práci,
která Vás bavila. Můžete být však na sebe hrdý, protože se Vaše nejúspěšnější dětská kniha Malý princ zfilmovala do
animované podoby a dosud se na ni kouká spousta dětí. Letos si připomeneme 69 let od Vašeho úmrtí.
Vaše čtenářka
Martina Bisová
Dobrý den paní spisovatelko Boženo Němcová,
jste mým idolem od dětství a díky Vám mě baví číst. Vaše kniha jménem Babička se mi moc líbila. Nedávno jsem
měla možnost sledovat Babičku v televizi a porovnat ji s Vaší knížkou. Nedávno jsme jeli do Ratibořic a viděla jsem
tam vaši sochu. Byla jsem z ní tak nadšená, že jsem si ji i vyfotila. Jste moje oblíbená spisovatelka, mám vás moc
ráda. Vaše knihy jsou úžasné. Je velká škoda, že nežijeme v stejném století, jinak bych se s Vámi moc ráda sešla.
Díky vám bych chtěla být také spisovatelkou, protože jste mou inspirací. Je moc velká škoda, že jste nenapsala více
knih, protože jsou vážně úžasné.
S pozdravem Denisa Binková
PS: jste pro mě nejlepší spisovatelka na světě
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09.05.2013 17:57

Beseda s vedoucí školní jídelny
V úterý 14.5. se bude od 13:45 do 14:30 konat beseda s vedoucí školní jídelny, paní Šemberovou, a paními
kuchařkami. Žáci byli vyzváni, aby se aktivně zapojili a kromě dotazů přispěli do diskuse i svými podněty, radami a
nápady.

07.05.2013 18:02

Zajímavá hodina VkO
Dnes 7. 5. 2013 si VI. třída v hodině VkO vyzkoušela na vlastní pěst praktickou část první pomoci.
Paní učitelka Kindlová přinesla obvazy a šátky a žáci si vyzkoušeli jaké to je, když mají v praxi obvázat ruku, nohu,
hlavu a znehybnit např. zlomenou ruku. Za snahu jsme poté dostali známku. Myslím, že všechny kluky i holky to
moc bavilo, i když některé výtvory nás přiměly k smíchu.
Tato hodina byla pro mě zážitkem dne. Cením si toho, že jsme si mohli v praxi vyzkoušet své teoretické znalosti.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Kindlové za zajímavou a místy i humornou hodinu.
Martina Bisová VI.třída
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

07.05.2013 17:59

"Nicholas Winton - Síla lidskosti"
V úterý 30. 4. se žáci II. stupně v KD v Holicích již podruhé zúčastnili projekce dokumentárního filmu "Nicholas
Winton - Síla lidskosti".
Je to příběh tehdy 29-tiletého britského úředníka, který těsně před vypuknutím 2.světové války (jaro, léto 1939)
zorganizoval transport 8 vlaků s 669 převážně židovskými dětmi z tehdy již okupovaného Československa do Velké
Británie...
Po 50ti letech se o jeho činu dozvěděl svět a nyní se mu snaží "poděkovat"...
Na základních a středních školách ČR probíhá již několik let podpisová akce na podporu udělení Nobelovy ceny
míru...
Zapojilo se (dle producenta filmu) na 1090 ZŠ a SŠ ČR, na arších je přes 140.000 podpisů...
Stačí jméno a věk. Mohou podepsat i členové rodiny, rodiče, sourozenci, prostě každý, kdo souhlasí... Podpisový
arch pošleme po dětech. Garantem správnosti je razítko školy na podpisových arších.
Socha Sira Nicholase Wintona je na prvním nástupišti v Praze na hlavním nádraží, směr "pohledu sochy" je ve směru
vlaků odjíždějích do Anglie.
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Čarodějnice v pracovní a výtvarné výchově
Poslední dva týdny se žáci 4. ročníku "soustředili" na výrobu čarodějnic, jak je k tomu vedlo datum v kalendáři.
Čarodějnice jsme vyráběli nejprve z vařeček, poté jsme uspořádali jejich "slet" před odletem...

07.05.2013 17:54

Příměstský tábor v Dolní Rovni
SRPD při Masarykově základní škole v Dolní Rovni pořádá již 20. ročník Příměstského tábora. Program: pondělí pátek od 8 do 15-17 hodin, výlety, bez zajištění stravy. Termíny: 8. - 12. 7. a. 19. - 23. 8. 2013 Předběžné přihlášky
jsou u třídních učitelů nebo u p. uč. Sevránkové.

05.05.2013 20:06

Čarodějnický slet
V úterý 30.4. se uskutečnil „čarodějnický slet“ žáků páté třídy s dětmi z MŠ v Dolní Rovni. S nápadem přišli aktivní
páťáci, kteří si připravili pro malé kamarády bohatý, zajímavý a jistě i poutavý program. Střídaly se různé soutěže,
tanečky, pohádky, hádanky…
Všechny děti se aktivně zapojily a za své výkony byly odměněny i drobnými dárečky, které jsme získali od rodičů.
K dobré náladě přispělo i hezké počasí.
Velké poděkování patří všem zúčastněným, oběma paním ředitelkám, které tuto akci přivítaly a podpořily, a též
všem rodičům, kteří přispěli odměnami. Děkujeme.
Myslím si, že dobrý nápad se podařilo zrealizovat. Přejme si více takových bezva myšlenek!
J. Balášová, tř. uč.

Roveňský hrníček
V úterý 30. 4. 2013 se uskutečnila tradiční recitační soutěž "ROVEŇSKÝ HRNÍČEK". Této soutěže se zúčastnilo 15
žáků naší školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (5. - 6. ročník) a starší žáci (7. - 9. ročník)
Komise byla složena ze zástupců jednotlivých tříd a zástupců pedagogického sboru ( p.uč. Balášová J., p.uč.
Kindlová I. a p.uč. Šmaterová I.)
Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon. Touto cestou bychom chtěli poděkovat žákům i pedagogům za
velmi hezky připravenou akci.

Přípravný kurs k přijímacím zkouškám
Ve dnech 17. - 19. 4. 2013 probíhal na naší základní škole intenzivní kurs k přijímacím zkouškám, který se zaměřil
na matematiku, český jazyk a všeobecné studijní předpoklady. Žáky byla tato akce, na základě vyhodnocení
dotazníku, přijata velice kladně.
Reakce učitelů:
Z testů ze všeobecných znalostí jsem vybrala otázky týkající se zejména předmětů fyzika a chemie. Většina žáků
pracovala poctivě, pouze ve čtvrtek sedmou vyučovací hodinu jsem u nich zaznamenala únavu. Některé příklady
nabízely více možností řešení, a tak jsme si je vzájemně porovnávali a diskutovali o nich.
Myslím, že kurs byl celkově pro žáky přínosný, jenom bych v příštím roce zvážila jeho začlenění do odpoledního
vyučování.
Ivana Šmaterová
S radostí jsem přijala nabídku intenzivního kursu z českého jazyka. Žáci pracovali svědomitě a snažili se pochytit co
nejvíce informací. V rámci kursu jsem si pro žáky připravila spoustu testů, které jsem získala z několika středních
škol, které byly datovány od roku 2005. Současně jsme využívali i některé servery, které se výhradně zabývají
přijímacími zkouškami.
Ivona Kindlová
Mé poznatky z přípravného kursu bych chtěla popsat několika body:
- velmi vhodný typ přípravy

12

- žáky hodnocen pozitivně
- náročný na práci pro obě strany
. většina žáků pracovala intenzivně
- pokud možno praktikovat v dalších letech
- plynulá návaznost na práci v semináři z matematiky
Ivana Pokorná

Den Země
Na pondělí 22. 4. 2013 si VI. třída připravila projekt a hru k mezinárodnímu svátku Den Země. Pod vedením třídní
učitelky Markéty Harčárové vypracovali žáci VI. třídy několik prezentací o naší Zemi. V průběhu prezentace se žáci
5. - 8. ročníku postupně dověděly, jak mají třídit odpad, jak člověk znečišťuje prostředí, ale i jaké krásy skrývá
naše republika. Nakonec se třídy rozdělily na 2 skupiny, které mezi sebou soutěžily. Podle indicií, které našly,
postupně skládaly křížovku. Nejrychlejším třídám byly rozdány diplomy a drobné ceny. Vítězem se stala 7. třída.
Všichni žáci si zaslouží pochvalu, především žáci 6. třídy, za přípravu a snahu při tvorbě projektu a jeho prezentaci
ostatním spolužákům.

22.04.2013 18:51

Pérovník pštrosí a stará bela
Žáci 8. ročníku měli za úkol vymyslet výklad k následujícím souslovím – stará bela a pérovník pštrosí. Zatímco o
pérovníku pštrosím ledasco najdeme v knihách, rčení, v němž vystupuje stará bela, sice používáme, ale nad belou
se běžně nezamýšlíme. Podívejte se, jak rozvíjeli fantazii naši osmáci.
Zde si můžete přečíst práce žáků:

21.04.2013 08:30

Kreslení s Adolfem Dudkem
V pátek 19.4. navštívil naši školu ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek. Velmi zábavou formou přiblížil žákům
tajemství kreslení pomocí čtyř základních tvarů. Vystoupení se žákům velice líbilo. Ve fotogalerii si můžete
prohlédnou snímky z této akce.
21.04.2013 08:26

Výlet školní družiny
V pátek 26. 4. pořádá školní družina zájezd do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Toto centrum je vybavené
různými sportovními atrakcemi – skákacími hrady, skluzavkami, trampolínami, průlezkami a mnoha dalšími. Děti si
zde užijí spoustu zábavy.
21.04.2013 08:23

Den Země
Školní družina připravila letáčky, které v pondělí 22. 4. odpoledne roznese po obci do poštovních schránek.
V průběhu týdne uklidí prostranství za sokolovnou a kolem malé školy. Bližší info zde: img071.jpg
17.04.2013 21:38

Granty z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2013
V letošním školním roce byly podány 2 žádosti o granty z rozpočtu Pardubického kraje. Bližší informace najdete v
kolonce SRPD.
16.04.2013 15:07

Pronájem posilovny
Ředitelství Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni oznamuje, že od 1. 5. 2013 bude pronajata posilovna.
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10.04.2013 08:28

Domácí mazlíček
ám všem, kteří znáte moji fenečku Kikinku, bych ráda sdělila, že Kiki porodila z pondělí 8.4. na úterý 9.4.
tři krásná zdravá štěňátka. Narodily se dvě fenky, k ránu přišel na svět i pejsek. S porodem a se vším, co
k němu patří, se Kikča vypořádala na jedničku a stala se z ní z noci na den jedna velká „supermáma“. Popřejme jí
a jejím „dětem“ hodně zdraví a štěstí.
J. Balášová

Mezinárodní matematická soutěž Klokan
Letos se opět žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Podle ročníků byli žáci
rozděleni do kategorií:
Cvrček : 2. a 3. ročník
Klokánek: 4. a 5. ročník
Benjamín: 6. a 7. ročník
Kadet: 8. a 9. ročník
Soutěže se účastnilo celkem 164 žáků.
Výsledky jednotlivých kategorií si můžete prohlédnout zde:

08.04.2013 11:57

eTwinning - možnost nahlédnutí
Počínaje dnešním dnem mají všichni návštěvníci našich webových stránek možnost se podívat na průběžné výsledky
práce žáků v mezinárodních projektech. V sekci Projekty a soutěže jsou pod názvem Mezinárodní spolupráce
uloženy odkazy, pomocí kterých se do jednotlivých projektů dostanete.
07.04.2013 07:52

Divadlo v 5. ročníku
V hodinách čtení jsme si zahráli veršované pohádky F. Hrubína. Vybrali jsme pohádky O řepě a O Otesánkovi. Žáci si
sami ve skupinách rozdělili role, domluvili se na provedení, kostýmech, kulisách… Hráli jako opravdoví herci, s chutí
a radostí. Publikum bylo velmi pozorné, každé vystoupení odměnilo velikým potleskem a ohodnotilo body. Vítězem
se stala skupina děvčat – Eva Drábková, Natálie Jiroutová, Natálie Ďuráčová a Veronika Pamánková s pohádkou O
řepě. Dívky byly perfektně připravené. Poděkování patří i rodičům, kteří pomohli s kulisami. Koukněte do
fotogalerie. Všem účinkujícím patří veliká pochvala. Je to radost mít ve třídě mnoho šikovných, ochotných a
spolupracujících dětí.
J. Balášová, tř. uč.
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

05.04.2013 19:27

Sběr papíru v měsíci dubnu a květnu
V měsících dubnu a květnu sbíráme opět na malé škole starý papír. Sběr je možno nosit na malou školu denně po
14.hodině. Akce se může zúčastnit i veřejnost. Sběrem papíru chceme podpořit Den Země 22.4.
05.04.2013 19:17

Velikonoční prázdninový den ve školní družině
Dne 28.3. 2013 jsme se scházeli ve škole od 6.30 hod. Děti si vyrobily z papírové role velikonočního zajíčka. Po
svačině se děti spolu s vychovatelkami vypravily pěšky na vlak do Holic, kde navštívily muzeum Dr.Emila Holuba
s programem. Osvěžením programu byla návštěva hračkárny a cukrárny. Ve 12.36 hod. jsme se vrátili opět vlakem
do Rovně a zpět do školy. Celkem se sešlo v tento prázdninový den 17 dětí.
Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
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31.03.2013 16:10

Vyhodnocení projektu
Jak jsme již psali, 27. 3. 2013 se uskutečnil projekt "Podpořme čtenářství". Zde se můžete seznámit s výsledky a
vyhodnocením projektu. Podpořme čtenářství.pdf
29.03.2013 20:47

Velikonoce na zámku v Pardubicích
Minulý víkend se na pardubickém zámku konaly velikonoční výstavy a dílny, na kterých si děti i jejich rodiče mohli
vyrobit kraslici, pomlázku či perník nebo zakoupit jakýkoliv zvykoslovný předmět. Součástí programu byla i mini
ZOO v prostoru před zámkem.
V pondělí se tam jeli podívat také "osmáci" s cílem nasát velikonoční atmosfétu či okouknout něco nového na
výzdobu.
Svůj malý "výlet" zakončili občerstvením v AFI paláci a někteří i jízdou na tobogánu.

29.03.2013 20:10

Barevný den
Poslední den před velikonočními prázdninami již tradičně "oslavujeme" barevným dnem.
Každá třída má vylosovanou jednu barvu, do které se, pokud možno, obléknou všichni žáci třídy i se svým třídním
učitelem. Sečtou se jednotlivé kusy oblečení a doplňků a vypočítá se průměrný počet na jednoho žáka.
Letos bezkonkurenčně zvítězili "modří" deváťáci s průměrem 15,24 kusů (celkem 259), druzí byli "bílí" sedmáci
(průměr 13,23 a celkem 227), třetí "zelení" páťáci (průměr 9,46 a celkem 227).
V jednotlivcích zvítězili Michal Zamastil - 9. (70 kusů
), Alena Říhová - 7. (41), Radek Shejbal - 9. a jeho tř.
učitelka Lenka Mc Grath (25 ks).
Kromě toho proběhla i soutěž "třídních maskotů" jako velikonočních zvířátek - u žáků vyhrál Radek Shejbal (9. "zajíček") a cenu sborovny si odnesl Václav Audrlický (7. - "kuřátko").
Přejeme krásné Velikonoce, koledníkům bohatou pomlázku a nám všem už konečně JARO...

27.03.2013 20:30

Projekt "Podpořme čtenářství"
Dnes 27. 3. 2013 se uskutečnil projekt "Podpořme čtenářství", do kterého byli zapojeni žáci 5. - 8. ročníku. Projekt,
který byl věnován 75. výročí úmrtí Karla Čapka, připravila p. uč. Kindlová. Do projektu se zapojili taktéž žáci 9.
ročníku, kteří měli na starost zadané úkoly a fotografování celé akce. Poděkování patří také p.uč. Šmaterové a
p.uč. Mastíkové, které měly na starosti 5. a 8. ročník. Vyhodnocení bude v úterý 2. 4. 2013. Pro vítěze jsou
připraveny hezké ceny.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

27.03.2013 18:58

Velikonoce na "malé škole"
Nadcházející svátky jsme si od 25. do 27. 3. 2013 připomínali prezentací velikonočních výrobků ve vstupní
chodbě, kde školní družina a všechny třídy měly možnost prezentovat svá dílka.
Na Škaredou středu jsme vyhodnotili soutěž o nej…vajíčko . Této soutěže se zúčastnilo 28 dětí . Na 1.místě se
umístilo vajíčko Adama Mikuláše ze 3.třídy, na 2.místě vajíčko Petry Kolmanové ze 3.třídy a na 3.místě vajíčko
Štěpánky Johanové ze 2.třídy. Vítězové byli vybráni na základě hlasování dětí.
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26.03.2013 18:04

Velikonoční výstava - keramika
Na "velké škole" si od pondělí 25. 3. 2013 mohou všichni žáci a návštěvníci prohlédnout velikonoční výstavu
keramického kroužku, který vede paní vychovatelka ŠD Daša Vachová. Ve fotogalerii je umístěno několik ukázek z
výstavy.
21.03.2013 20:35

Ukliďme si po sobě
V rámci projektu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, můžete Vy i Vaše děti nosit do
školy drobný elektroodpad (např.: rádia, videa, MP přehrávače, tiskárny, klávesnice od PC, vysavače, elektronické
hračky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, použité baterie, kabely, žehličky, počítač, tonery z laserových
tiskáren…).
Za nasbírání tohoto odpadu může naše škola získat cenu. Minulý rok Vaše děti získaly stolní fotbal. Doufám, že i
letos se nám podaří za nasbíraný elektroodpad něco pěkného získat.
Poznámka: odpad odnášejte do hlavní budovy školy panu školníkovi.
Děkuji Markéta Harčárová

21.03.2013 15:25

Společenský večer
V sobotu 25. 5. 2013 od 18:00 hod. se uskuteční v KD v Horní Rovni "SPOLEČENSKÝ VEČER" žáků 9. ročníku
Masarykovy základní školy. Žáci se představí krátkým vystoupením, poté jim budou předány šerpy a následně bude
probíhat volná zábava. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům a zároveň na tento slavnostní večer
pozvat všechny rodiče, prarodiče a žáky.
20.03.2013 21:23

EMAGAZINE Pathfinder school
V letošním školním roce naše škola participuje na mezinárodním projektu EMAGAZINE Pathfinder school. Tento
projekt je součástí programu Microsoft PiL (Microsoft Partneři ve vzdělávání) a zaměřuje se na spolupráci a
interakci vybraných inovativních škol po celém světě. Projekt vznikl na globálním fóru Microsoft PiLGF, který se
uskutečnil v listopadu 2012 v Praze.
Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvoření mezinárodního e-časopisu v anglickém jazyce. Do projektu je zapojeno 5
států (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Rumunsko a Kazachstán). Každý stát je zastoupen jednou nebo
dvěma vybranými školami (základní nebo střední). Redakční tým je složený z učitelů a žáků. Žáci i učitelé mohou
přispívat do časopisu články o škole, regionu, státu a o všem, co je zajímá nebo trápí. Součástí časopisu jsou
prezentace škol a jednotlivých týmů, soutěže a kvízy, fotogalerie.
Naši školu reprezentují aktivní žáci 6. třídy pod vedením paní uč. Kindlové. Více informace najdete na webových
stránkách projektu http://195.113.221.244/emagazine/index.php/project-emagazine
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20.03.2013 10:30

Párty se Zdravou 5 (1. stupeň)
Párty se Zdravou 5 pokračovala dnes na 1. stupni naší školy. Lektorkou byla paní Barbora Zajíčková, která žáky
seznámila se zdravou stravou, zdravým životním stylem a na konec přednášky taktéž zařadila praktickou část, ve
které si žáci připravili několik zdravých pokrmů.
Fotografie najdete ve fotogalerii.

20.03.2013 08:11

Párty se Zdravou 5 (2. stupeň)
V pondělí 18. 3. 2013 se uskutečnila "PÁRTY SE ZDRAVOU 5 ". Lektorka paní Ludmila Zdeňka Kutálková si pro žáky
připravila velice zajímavé 2 vyučovací hodiny. První hodina byla formou přednášky o zdravé stravě, do které byli
zapojeni i žáci. Část byla teoretická a část praktická, kdy žáci poznávali různé druhy obilovin a luštěnin. Druhá
hodina byla čistě praktická, kdy žáci připravovali různé druhy zdravých pokrmů.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Velikonoční prázdninový den ve školní družině
Ve čtvrtek 28.3.2013 se v 6.30 hod. sejdeme ve škole. Společně si zahrajeme nějaké hry a vyrobíme dárečky. Po
tradiční svačině/ párek v rohlíku / pojedeme v 9.24 hod. vlakem do Holic, kde nás čeká prohlídka nově
zrekonstruovaného muzea Dr. Emila Holuba. Samozřejmě navštívíme cukrárnu a novou hračkárnu. Z Holic pojedeme
ve 12.46 a den ukončíme v 15.00 hod.

18.03.2013 19:45

Velikonoce

Podle počasí za oknem to sice nevypadá, že by se blížilo jaro, ale podle kalendáře je tomu tak. Do Velikonoc
zbývají necelé dva týdny. Takže v rámci hodin výtvarné či pracovní výchovy malujeme vajíčka, pleteme pomlázky a
vyrábíme různé velikonoční dekorace.
V 5. ročníku se dětem líbilo hlavně zdobení děrovaných vajíček.
Některé fotografie najdete ve fotogalerii.

18.03.2013 19:41

Malování na magnetky
V pátek 15. 3. se zájemci z nižších tříd zúčastnili malování na magnetky s paní Třískovou. Ta naši školu navštěvuje
každoročně s různými výtvarnými technikami. Děti tak již měly možnost malovat na hedvábí, vyrábět ozdobné
špendlíky, batikované šátky, tašky apod. Hezký dárek mohou použít pro rodinné příslušníky nebo kamarády.
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18.03.2013 19:31

Zajímavosti evropských zemí
V rámci učiva o evropských zemích ve vlastivědě v 5. ročníku jsme pracovali i ve skupinách. Každá skupina si
vylosovala jednu část Evropy a sháněla nejrůznější informace - vlajky, znaky států, jména představitelů, ale i
zajímavosti tamější kuchyně. Nejen v hodině v počítačové učebně, ale i samostatně doma. Při pracovní výchově
jsme se pokoušeli i o plastickou mapu.
Děvčata se do přípravy "obula" pořádně, takže jsme ochutnali i lívanečky a sladké syrníky.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

18.03.2013 19:28

Úspěch našich žáků
V listopadu loňského roku se dva chlapci z 8. ročníku naší školy (Marek a Tomáš Pavíčkovi) zúčastnili Mistrovství ČR
standartních formací. Tančili s tanečním klubem TK Chvaletice, který vede paní Dana Pavelková. Jak nám vysvětlii,
"formace" jsou složitější než samotné párové tancování, protože všechny páry musí nejen stejně vypadat (oblečení,
líčení, účesy), ale i stejně tančit a držet s ostatními krok.
Tomáš tancuje 1,5 roku a Marek 2 roky v TK Apel Holice, který s tímto klubem spolupracuje. Přejeme jim hodně
dalších úspěchů a přízeň publika.

14.03.2013 12:55

eTwinning

Dnes jsme v rámci projektu pracovali na mandale, která má přiblížit našim partnerům Masarykovu školu a obec
Dolní Roveň. Všichni žáci pracovali svědomitě a s nadšením, což je patrné i z výsledku jejich práce. Fotografie
najdete ve fotogalerii.
14.03.2013 12:48

Děti dětem

Hodinu fyziky v 6. třídě oživila velmi netradičním způsobem žákyně Lucie Vinařová. Doma si připravila fyzikální hru
formou prezentace. Při vyučování pak vše promítala na tabuli a žáci rozdělení do tří skupin se zapojili do
soutěžního klání. Hodina tak probíhala zajímavě, obzvláště proto, že se režie ujali sami žáci.
Lucce patří velké poděkování, jakož i samotným aktérům, a nám nezbývá než si přát, aby takto aktivních dětí
jenom přibývalo.

14.03.2013 12:40

Výstava keramického kroužku
Keramický kroužek školní družiny si Vás dovoluje pozvat na výstavu, která se bude konat ve dnech 25.3. - 27.3.
2013 ve vestibulu velké školy. Keramický kroužek školní družiny.doc
14.03.2013 12:34

Zápis ze schůzky žákovského parlamentu
Dne 13.3. se sešel žákovský parlament k projednání některých otázek, které se týkají chodu naší školy. Podrobný
zápis si můžete přečíst zde: Zápis ze schůzky ŽP březen.pdf
11.03.2013 17:59

Tělocvična

Vážení rodiče,
dne 14.2.2013 jste byli informováni o opětovném uvedení tělocvičny do provozu. Protože víme, že každý nemá
možnost tělocvičnu navštívít osobně, přinášíme ve FOTOGALERII několik snímků, abyste si mohli prohlédnout, v
jakém prostředí probíhají hodiny tělesné výchovy. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat paní starostce Ivě
Vinařové a OÚ v Dolní Rovni za skvěle odvedenou práci.

18

11.03.2013 16:46

Dopis rodičům
Vážení rodiče, zde najdete odkaz na článek, který informuje o nebezpečí návykových látek a jejich rozšíření mezi
mládeží. Jsou v něm uvedena fakta, která by si rodič měl přečíst, aby mohl ochránit své dítě. Dopis rodičům.pdf
04.03.2013 18:14

Výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu
Do 14.ročníku výtvarné soutěže pro Český zahrádkářský svaz, tentokráte na téma „ Náš život na zahrádce“, jsme
zaslali koncem února výtvarné práce žákyň v kategorii B/žáci I.stupně : polytechnická práce : Tereza Pírková,
Natálie Kučerová, Denisa Bartáková, Kateřina Klejchová, Dorothea Malinská, Nela Mládková. Žákyně tvořily svou
práci pod vedením p. vychovatelky Lídy Kurkové.

04.03.2013 18:11

Tradiční karneval
V sobotu 2.3.2013 se konal na malé škole dětský karneval. Účast dětí v maskách byla hojná.Touto cestou ještě
jednou děkujeme všem sponzorům za dárečky (OÚ , SRPD , rodičům , jednotlivcům a p.Čelišové). Díky Vám je totiž
tombola vždy bohatá.
Kolektiv malé školy

26.02.2013 19:08

Přednáška o zneužívání návykových látek a gamblerství
Drogy, gamblerství a nákaza virem HIV, to je peklo, kterým si prošel p. Hornych, lektor protidrogové prevence. Pan
Hornych absolvoval besedu se žáky 6. až 9. ročníku. Jeho autentické vyprávění žáky natolik zaujalo, že pro mnohé
to bylo téma, o kterém si budou povídat a přemýšlet nad ním ještě dlouho. Doufejme, že se to projeví i v jejich
jasných životních postojích, až se s drogou setkají.
Ivana Pokorná
25.02.2013 11:15

Radostná událost
Dne 24. 2. 2013 v 19:42 se narodil p. uč. Tereze Kadlecové syn Vojtíšek. Váží 3700g a měří 53cm. Vojtíškovi i
mamince přejeme hodně zdraví.

25.02.2013 11:00
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Odhlašování obědů elektronickou cestou
V rámci zkvalitnění služeb školní jídelny je umožněno odhlásit dítěti oběd i elektronicky na mailu:
semberova.jaroslava@zsdolniroven.cz
22.02.2013 21:14

Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku
V úterý 12.2.2013 ve IV. třídě a ve středu 13.2.2013 v V. třídě proběhla teoretická část dopravního kursu. Program
byl rozvržen do 4 vyučovacích hodin. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty a učili se,
jak má být vybaveno jízdní kolo. Podle obrázků na interaktivní tabuli si nejprve zopakovali dopravní značky,
potom řešili různé dopravní situace na křižovatkách a např. při vyjíždění ze dvora. Různé situace si žáci vyzkoušeli
i prakticky. Dozvěděli se, jak se chovat na kruhovém objezdu a ve složitějších případech, např. když dopravu řídí
policista. Na závěr proběhl krátký test z probraného učiva. Celou akci lektoroval pan Novák ze školícího střediska
při autodromu ve Vysokém Mýtě. V květnu bude následovat praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě, na
kterou se všichni žáci už teď těší.
Marie Pekárková a Jaroslava Balášová – třídní učitelky

21.02.2013 20:52

Moje práce ve školním časopise
Když jsem nastoupila do 6. ročníku, spousta věcí se pro mě změnila… a to díky p. uč. Ivoně Kindlové, která mě
přivedla k práci ve školní redakci.
Psát do časopisu není jednoduché, ale je to pro mě odreagování a zábava. Vždy si lámu hlavu, o čem napíšu a jak
to napíšu. Ale ze všeho nejhorší je to, když udělám nějakou dětinskou chybu. Všechny články a příspěvky totiž
kontroluje naše šéfredaktorka a zároveň učitelka češtiny, a to si dovedete představit ty komentáře typu : „ Jakto,
že máš tady malé písmeno ? A co ta čárka? Asi tady po škole zůstaneš a budeme probírat mluvnici!“ Ale naštěstí
zůstalo vždy jen u výhružek :) Teda zatím :)
V redakci máme úmluvu, že si každý může vybrat téma, které ho zajímá. Pro mě je nejhorší, když mě nic
nenapadá, tudíž nevím, o čem mám psát. Ale nakonec si vždy nějaké téma vyberu. V současné době připravujeme
v redakci březnové číslo. Než začnu psát, hledám nějaké vodítko k tématu. Někdy mi stačí jen jedno slovo, ale
někdy ani 100 slov nepomůže.
Nejlepší na této práci je, že máme skvělý kolektiv, vždy se dokážeme dohodnout, někdy se i zasmějeme nebo
odvedeme řeč mimo dané téma a skončíme někde, kde jsme být nechtěli. Mám svoji práci moc ráda a velice mě
těší, když se nad časopisem čtenáři smějí. Daleko větším uznáním naší práce ale je, když si časopis čte i žák, který
jinak vůbec nečte.
Jsem moc ráda, že mě paní učitelka oslovila.
Martina Bisová 6. roč.

21.02.2013 15:24

Tradiční školní karneval
Sdružení rodičů a přátel dětí při Masarykově základní škole v Dolní Rovni zve všechny žáky, jejich rodiče i prarodiče
na Tradiční školní karneval, který se bude konat v sobotu 2. března od 13.30 hod. v tělocvičně na malé škole v
Horní Rovni. Pro všechny bude připravena bohatá tombola, spousta různých soutěží, občerstvení a tradiční soutěž
masek.

21.02.2013 12:47

Boj o těstoviny
Když nám paní učitelka Šmaterová vyprávěla, že osmáci v průzkumu oblíbenosti věcí, jídel a předmětů dali na
stejné místo těstoviny a matematiku, z žertu jsme se pustili do boje za těstoviny. Vyrobili jsme si plakátky, dali je
na nástěnku a čekali na její reakci. Nezlobila se, prý má italskou kuchyni také ráda. Pochopila, že nad matematikou
toto oblíbené jídlo prostě vítězí. Zato jsme ale spolu vymysleli projekt Těstoviny. V jeho rámci budeme tento
pokrm při fyzice měřit, vážit, zjišťovat dobu varu, při matematice počítat, o výtvarné výchově lepit, lakovat,
v dějepise se zabývat jeho historií, v zeměpise jeho původem a na závěr školního roku uspořádáme těstovinový
mejdan. A kdo by chtěl navštívit naši třídu, musí být vybaven „těstovinovým“ průkazem.
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Martina Bisová, 6. třída

19.02.2013 14:14

Dopisy pro nemocnou kamarádku
Žáci 3. třídy píší dopisy a kreslí obrázky pro svou nemocnou spolužačku a kamárádku Kačenku Žákovou, která je, od
června loňského roku, v nemocnici. Dopisy i dárečky Kačence předáváme prostřednictvím rodičů. Zatím poslední
obrázkové dopisy jsme předali 15. 2. 2013. Kačenka je veselá a kamarádská a všichni spolužáci věří, že se co
nejdříve vrátí k nim do školy. Některé děti mají to štěstí, že s ní mohou hovořit občas i telefonicky. Přejeme brzké
uzdravení!
19.02.2013 14:11

Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě
Od 19. 11. 2012 do 11. 2. 2013 se děti z 2. - 4. tříd účastnily plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě. Na závěr výcviku
měly předvést svá umění a uplavat co nejvíce metrů. Každé dítě dostalo diplom s počtem uplavaných metrů.
Přihlášené děti, které byly v době těchto "závodů" nemocné, byly odměněny alespoň diplomem za účast.

15.02.2013 19:38

Zpráva o využití výpočetní techniky a interaktivní tabule na 1. stupni
V měsíci lednu byly do tříd na „malé“ škole instalovány zpětné projektory. Již v minulém školním roce byly třídy
opatřeny bílými popisovacími tabulemi a každý učitel obdržel notebook. Techniku jsme uvítali, protože ji velmi
často používáme při výuce. Taktéž byly zakoupeny interaktivní učebnice vlastivědy pro lV. třídu, které nám
pomáhají zpestřit výklad nejen mnohými ukázkami a fotografiemi, ale i interaktivními cvičeními. Ve výuce
používáme také vytvořené DUMY a další cvičení. Pro naši práci byly taktéž zakoupeny programy – Čtení jako hraní,
Vím, co čtu a Leonardo, které používáme při společné skupinové práci v Čj , M, při procvičování se slabšími žáky
a při práci s nadanými žáky. V hodinách AJ je využit i internet (zatím pouze v počítačové učebně ), jehož zavedení
do tříd bude dalším přínosem pro vyučování.
Technika nám pomáhá zpestřit a obohatit výuku na prvním stupni.
Marie Pekárková

15.02.2013 18:59

Naše škola přispěla na charitu
V měsících listopadu a prosinci proběhly na naší škole finanční sbírky pro fondy Život dětem, Sidus a občanské
sdružení Píšťalka. Žáci se svými rodiči přispěli celkovou částkou 1585 Kč. Jim i žákům deváté třídy Anetě Dundové,
Lucii Fojtové, Dominiku Binkovi a Lukáši Rulíškovi, kteří celou akci organizovali, děkujeme a věříme, že i nadále
nebudeme k osudu nemocných a postižených lhostejní.
Ivana Šmaterová

14.02.2013 11:34

Informace pro rodiče
Na základě kontroly hygienika z HS Pardubice byl schválen provoz tělocvičny. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat OÚ v Dolní Rovni a paní starostce Ivě Vinařové za kvalitně a rychle odvedenou práci.
13.02.2013 15:13

Testování žáků 9. ročníku
Ve dnech 13. 2. a 14. 2. 2013 bude probíhat testování žáků 9. ročníku. Testování znalostí je rozděleno do čtyř bloků
- český jazyk, anglický jazyk, matematika a studijní předpoklady. Výsledky žáci obdrží po splnění všech testů.
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13.02.2013 15:00

Prevence zneužívání návykových látek
Dne 26. 2. 2013 se uskuteční pro žáky 2. stupně přednáška o zneužívání návykových látek a gamblerství.
Přednášejícím bude pan Martin Hornych, lektor z Prahy.
13.02.2013 10:16

Pythagoriáda
Dne 12. 2. 2013 se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se jí žáci 5. - 8. tříd. Výsledky budou známy v
nejbližších dnech.
11.02.2013 12:00

Upozornění pro rodiče
Oznamujeme rodičům, že z důvodu přechodu na nový informační systém naší školy, nebudou dočasně fungovat
školní emailové adresy učitelů. Děkujeme za pochopení
06.02.2013 19:23

LVZ 2013

Orlické hory - Kamenec od 27.1.2013 do 1.2. 2013
V letošním roce opět pořádala naše škola výcvikový lyžařský kurz.Již několik let jezdíme do Orlických hor – osady
Kamenec, kde máme největší jistotu sněhu. Letos nás přivítal na svahu prašan, který jsme hned v neděli využili
k lyžování.
Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 30 žáků.. Žáci byli rozděleni do družstev podle výkonnosti a
lyžařských schopností.Vedoucími družstev byli Mgr. Zdeněk Tužil , Mgr. Markéta Harčárová a vedoucím
snowboardového družstva byl Mgr. Miloslav Polák. Výcvik probíhal podle výcvikového plánu a nevyskytly se žádné
provozní ani výukové problémy. Třetí výukový den byl odpočinkový – změna lyžařské výstroje – zkouška běžeckých
lyží. Vzhledem k nepříznivým podmínkám – těžký mokrý sníh si běžecké lyže vyzkoušeli zdatnější žáci, kteří již měli
zkušenost s běžkami. Všichni se odpoledne zúčastnili pěší vycházky na Luisino údolí. Cestou zpět nás zastihl prudký
déšť, takže jsme měli obavy, zda nám nějaký sníh na svahu zůstane. Ale přesvědčili jsme se o tom, že na horách se
počasí mění každou chvilku a do rána nám napadlo asi pět centimetrů nového sněhu a my pokračovali ve výcviku a
zdokonalování již naučeného.
Ve čtvrtek odpoledne proběhly tradiční závody ve slalomu, kde si žáci ověřili a předvedli své schopnosti a
dovednosti. Všichni absolvovali závod bez problémů. Večer jsme vyhodnotili výsledky závodů a předali ceny.
Na zdravotní stav žáků po celou dobu dohlížela MUDr. Zdeňka Soudková, která byla s žáky přítomná i po celý
den na svahu. Žáci mohli kdykoli řešit s paní doktorkou své zdravotní problémy. Závažnější zdravotní problémy se
nevyskytly. Lyžařský výcvik proběhl bez vážnějších úrazů.
Strava žákům byla poskytována 5x denně. Pitný režim byl k dispozici po celý den.
Ubytování bylo zajištěno ve dvou chalupách – chlapci zvlášť a dívky zvlášť. Stravování a večerní program
probíhal společně na jedné chalupě.

31.01.2013 16:26

Webové stránky kroužku digitální fotografie
Tento odkaz slouží k otevření webové stránky kroužku digitální fotografie www.digfoto.estranky.cz/
21.01.2013 15:49

Výsledky zápisu do 1. třídy
Výsledky zápisu do I. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice
13.01.2013 19:53

Vánoční pásmo ve školní družině
Zde se můžete podívat na fotografie z vánočního pásma ve školní družině ze dne 14.12.2012

22

08.01.2013 12:48

Tři králové v Rovni
V pátek 4.1. 2013 se žákyně 6. třídy (Johanidesová, Binková, Pelikánová, Veverková) představily v rolích Třech
králů. Vystoupily s krátkým programem v mateřské školce a na 1. a 2. stupni Masarykovy základní školy v Dolní
Rovni. Popřály šťastný a úspěšný nový rok nejen žákům, ale i zaměstnancům školy.
20.12.2012 20:24

Schody do nebeského pokoje
Dne 20.12.2012 se uskutečnilo autorské čtení se spisovatelem LUBOMÍREM MÜLLEREM, které zařídila p. uč. I.
Kindlová. Žákům osmé a deváté třídy se beseda velice líbila. Z mnoha ohlasů uvádím jeden, který napsala Anička
Doležalová.
Dnes jsme měli ve škole autorské čtení s.pdf (90,8 kB)

20.12.2012 13:50

„PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍČKO“ v V. třídě
V pátek 14. 12. 2012 v 17.30 hodin jsme se sešli společně s rodiči, prarodiči a dalšími pozvanými hosty v naší páté
třídě, abychom se před Vánocemi na chvíli zastavili a příjemně si odpočinuli při hezkém programu, který jsme si
připravili pod vedením p. uč. třídní J. Balášové.
Pásmem básniček, koled, vtipů, tanečních vystoupení a zpíváním nás provázeli moderátoři Eliška Hanslová a Lukáš
Haus. Nechyběla také krátká pohádka a několik slov o vánočních zvycích a tradicích.
K dobré pohodě přispělo též sladké občerstvení – cukrovíčko napečené našimi maminkami, teplý čajík uvařený
našimi kuchařkami. Vánoční atmosféru doplnil rozsvícený stromeček, hořící svíčky a veselá vánoční výzdoba.
Vystoupení se vydařilo, všichni jsme se moc snažili a za své výkony jsme byli náležitě odměněni čokoládovým
vajíčkem s překvapením.
Poděkování patří žákyni Petře Štěpánkové ze VI. třídy (taneček se sestrou Lenkou), Marku Pavíčkovi (společenské
tance a fotografování) a Janu Štěpánkovi (technická výpomoc)- oba z VIII.
třídy.
Krásné Vánoce všem přejí žáci a žákyně společně s J. Balášovou.

20.12.2012 13:07

Druhé kolo soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika"
Dne 18.12.2012 se tři žákyně 9. třídy zúčastnily druhého kola soutěže o nejlepšího mladého chemika v Pardubicích
na SPŠCH. Tisková zpráva ze soutěže zde ke shlédnutí.
19.12.2012 15:25

Vánoční volejbalový turnaj
Vánoční volejbalový turnaj
18.12.2012 se naši žáci a žákyně zúčastnili vánočního volejbalového turnaje v Holicích a výborně zakončili tento
kalendářní rok. Ve skupině skončily na druhém místě a v semifinále se utkaly s favorizovaným gymnáziem (loňský
vítěz turnaje), kterého porazily. Do finále nastoupily proti základní škole Holubova, ale na ně už nám síly nestačily.
Za 2. místo dívkám gratuluji (Galliková, Dundová A., Dundová S., Popilková, Shejbalová K., Vančurová, Fuksová,
Jiroušková, Fojtová).
Nezahanbili nás ani chlapci, když poslední zápas ve skupině vyhráli a tím se stali třetím nejlepším chlapeckým
týmem (Bareš, Šándor, Shejbal, Podaný, Zamastil, Filípek, Binko, Rulíšek). Všechny reprezentanty chválím nejen za
skvělé výkony, ale i za ukázkové chování.
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19.12.2012 14:58

Návštěva IPS ÚP v Pardubicích
Návštěva IPS ÚP v Pardubicích
Ve středu 12. prosince 2012 navštívili žáci IX. třídy s panem učitelem Tužilem Informačně poradenské středisko
Úřadu práce ( IPS ÚP ) v Pardubicích. Cesta do Pardubic byla delší oproti plánu, protože vlaky měly zpoždění a
čekání na peronu v osmistupňovém mrazu nebylo příjemné . Zato v Pardubicích nás čekala v útulných a dobře
vytopených prostorách paní Mgr. Krejčíková, která poskytla žákům informace důležité pro dobrý výběr školy či
učiliště. Dozvěděli se o situaci na trhu práce – které profese jsou žádané a potřebné v regionu a naopak absolventi
kterých profesí končí po ukončení vzdělání v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce. Protože je důležité vědět,
jakou perspektivu na získání zaměstnání jednotliví absolventi či vyučenci mají. Žáci také využili rozsáhlou studovnu
s tištěnými, obrazovými a filmovými materiály , ve které si vyhledávali informace o školách, studijních či učebních
oborech. Asi po dvou hodinách jsme opustili vyhřáté prostory a v mrazivém počasí jsme opět absolvovali
komplikovanou cestu zpět – z důvodu výluky náhradním autobusem, poté zpožděným vlakem. I přes mrazivé počasí
byla cesta úspěšná, žáci se dozvěděli mnoho důležitých faktů, které jistě využijí při výběru a podávání přihlášek na
školy či učiliště v lednu a únoru v příštím roce. Všichni jim zcela jistě budeme přát, aby měli při výběru šťastnou
ruku.

19.12.2012 14:52

Vánoční zastavení – II.třída
Vánoční zastavení – II.třída
V pátek 7.12. jsme se sešli ve třídě. Byly s námi i maminky a někteří tatínkové. Vyráběli jsme vánoční přáníčka,
ozdobená jablíčka, věnečky ze slaného těsta a srdíčka a zvonečky z modelovací hmoty. Potom jsme cvičili s hudbou
v tělocvičně a hráli jsme hru, při které nám vznikla tajenka - ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE.
Napsaly: Eliška Kopová a Daniela Klepalová
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14.12.2012 08:58

Vánoční pásmo
Pozvánka zde.
14.12.2012 08:48

Čert a Mikuláš na naší škole.
Ve středu 5. 12. navštívil i Dolní Roveň Mikuláš s čerty...
A vzali to hezky popořádku, už od mateřské školky,
přes první stupeň až k těm největším... Vždyť alespoň trošku "zazlobí" přece občas každý, i paní učitelka... Sice
ukápla nějaká ta slzička, slibovalo se a smlouvalo, "že do pytle neeee......", ale nakonec si všichni užili trochu
legrace a odreagování se od zkoušení a od prověrek. Mikuláš vyslechl řadu písniček a básniček a slíbil, že za rok
zase přijde zkontrolovat dodržené sliby !!! Tak je plňme a buďme na sebe celý rok hodní....

13.12.2012 12:39

Prvotní úspěchy naší školy
V měsíci prosinci se v žebříčku učitelů České republiky, kteří publikují své práce na portálu www.sborovna.cz,
umístila p.uč. Ivona Kindlová na 2. místě.
V rámci kraje a okresu obsadila 1. místo.
Odkaz ke stažení zde:

10.12.2012 19:26

Prezentace a vystupování
Dnes se uskutečnila druhá část besedy na téma "Prezentace a vystupování", kde se žáci seznámili s pravidly
společenského chování. Obsahem besedy byla tato témata: - první dojem
- osoby společensky významnější
- chování u pohovoru ( práce, brigáda, soutěž)
- prohřešky image, dresscode
- komunikace pomocí barev
Součástí přednášky byl také praktický trénink. Vše žákům se beseda líbila.

06.12.2012 13:12

Testování GEPARD 19.11. – 30.11. 2012
Testování GEPARD 19.11. – 30.11. 2012
V termínu od 19. do 30. listopadu proběhlo testování žáků 5. a 9. třídy v oblasti informační gramotnosti nazvané
GEPARD. O čem to bylo? Všudypřítomnost informací je realitou dnešního světa, před přívalem informací lze jen
těžko utéct, a proto je nezbytně nutné umět se s nimi vyrovnat. Čím více informací se na nás valí, tím důležitější je
naučit se s nimi správně zacházet: dokázat si vybrat jen ty potřebné, věrohodné, objektivní, a umět je efektivně
využít pro běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů. Soubor dovedností využívaných při práci s
informacemi bývá označován jako informační gramotnost. Dovednosti, které skládají informační gramotnost, jsou
ipřítomné ve všech oblastech vzdělávání. Zcela nezbytným předpokladem pro rozvíjení informační gramotnosti
je zvídavý přístup ke skutečnosti, připravenost a ochota setkávat se neustále s něčím novým, vyhledávat další
informace, usilovat o lepší a hlubší uchopení situace nebo problému. Informačně gramotný člověk dbá na kvalitu
své práce, je si vědom možnosti a nutnosti dalšího zdokonalování. Testy vypracovala společnost SCIO, bylo zdarma
a zúčastnilo se ho 247 základních škol - 6349 žáků 5. tříd a 6099 žáků 9. tříd. Výsledky se dozvíme v nejbližší
době.
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Výcvik psů Policie ČR – 29.11. 2012
Výcvik psů Policie ČR – 29.11. 2012
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se naší školou rychle nesla zpráva – je tady policie, co se děje ? Obavy byly rychle
rozptýleny. V rámci dobrých kontaktů přijeli policisté se dvěma psy, aby si se psy zatrénovali v neznámém
prostředí. Jednalo se o příslušníci ostrahy pardubického letiště. Jejich úkolem je vyhledávat za pomoci psů
v prostorech letiště výbušniny, drogy a jiné nebezpečné látky potenciálně ohrožující provoz a chod letiště. Pokud
mají být psi úspěšní, musí neustále trénovat. Aby nebyla narušení výuka, byly cvičné balíčky imitující nebezpečné
látky rozmístěny v odborných učebnách, kde žáci neměli v danou chvíli přístup. Poté byl do prostoru vypuštěn pes,
který ve všech případech úspěšně balíček našel. Místo nálezu označil klidným sedem či lehem, čímž dal signál
svému psovodovi. Policisté byli s prostory i výsledkem zkoušky spokojeni. Oba psi dokázali svoji připravenost. Na
další návštěvu se těší i žáci, protože ta bude spojena s praktickou ukázkou výcviku psů.

05.12.2012 09:25

Návštěva divadla
Divadelní představení:
Název: Mauglí, příběh z džungle
Datum: 24.10.2012
Účast: 2. a 3.ročník
Příběh s využitím fantazie, kdy tatínek vypráví své nemocné dceři o malém chlapci, kterého vychovávají zvířata
z džungle.
Divadelní představení obsahovalo spoustu informací o chování a způsobu života zvířat. Ukázalo na negativní
vlastnosti, které mají lidé. Byly řešeny dobrým slovem.
Dalším přínosem návštěvy divadla byl i způsob chování v kulturním zařízení.

03.12.2012 14:26

Den boje proti AIDS
1. prosince si každoročně připomínáme "Den boje proti AIDS". Při této příležitosti si připravili žáci 7. ročníku scénky
různých situací, při kterých se lze či nelze nakazit HIV virem.
I přes pokrok lékařské vědy i osvětu nakažených v ČR letos opět přibylo. Naši žáci však vědí, že když budou
dodržovat v životě určitá pravidla, nákaza tímto stále ještě smrtelným virem jim nehrozí.
01.12.2012 12:38

Práce v Technických praktikách nás baví!
Letos jsme vyráběli vláček ze dřeva (viz. fotografie) a pak jsme se vrhli na betlém. Někdo se podílel na jeho výrobě
zhotovením hvězdiček z plechu, jiný ovečkami ze špuntů a vlny, další papírovými postavičkami (rybář, anděl,
pocestný, pasáček, král,...). Teď se vrhneme na výrobu krmítek pro ptáčky.

30.11.2012 00:00

Školní družina v divadle 30.11.2012
Po dramatickém odjezdu (autobus na nás zapomněl) jsme na Dubině v KD shlédli pohádku „Čert a Káča“. Poté jsme
se prošli po Perštýnském náměstí v Pardubicích, kde stavěli betlémy. Po předvánočních nákupech v Grandu jsme se
vrátili ke škole s 37 dětmi v 16.30.
Byla s námi maminka z I.třídy p. Jelínková.
Dáša a Lída.

28.11.2012 10:33

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"
úterý 27.11.2012 se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola chemické soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika".
Do druhé části školního kola, které se uskuteční v polovině prosince na SPŠCH v Pardubicích pak postoupili 3
nejlepší řešitelé. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
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Soutěž probíhá ve spolupráci se SPŠCH a Univerzitou Pardubice .
Výsledková tabulka ZDE.

26.11.2012 11:52

Neobvyklé učitelky
Neobvyklé učitelky
Snad přítomnost slečny praktikantky ve škole, snad nějaké vrozené geny, nebo hodina plná žákovských experimentů
způsobily, že dvě žákyně osmého ročníku – Monča Kopřivová a Bára Pamánková zatoužily aspoň na chvíli stanout
před žáky a okusit výuku z trochu jiného úhlu. Zavítaly tedy se svými pokusy do šesté třídy a předvedly dětem
kouzla s fyzikou. Šesťáci jim na oplátku odpovídali na dotazy a vysvětlovali, co předvedené jevy způsobuje. I je
samotné hodina motivovala natolik, že by zase na oplátku rádi předvedli pár pokusů mladším spolužákům. Inu –
příklady táhnou…

26.11.2012 11:41

Máme rádi matiku!
Máme rádi matiku!
Od minulého úterka můžete na chodbě naší školy potkat Kačku Johanidesovou ze šesté třídy s nezvyklou cedulkou.
Získala totiž titul „Matematický tovaryš“. Žáci šestého a osmého ročníku soutěží v řešení příkladů, které počítají
navíc v době, kdy již mají splněné úkoly a chtějí nadále pracovat. Z jedenácti obtížných úkolů musejí splnit deset,
aby dosáhli na výše zmíněný titul. Kačce byl diplom, opravňující ji k užívání nově nabytého titulu, společně s
visačkou předán před celou třídou za přítomnosti paní ředitelky. Oceněná Kačka se nyní bude soustředit na další cíl
– získání „Matematického mistra“ a následně „Matematického experta“. A protože jí jsou spolužáci v patách, bude
cesta dětí za tituly opravdu zajímavá.
Pokud chcete, zkuste si spočítat jeden z příkladů, který byl dětem zadán:
Dan má 9 mincí (každá má hodnotu 2 centy). Jeho sestra Anna má 8 mincí (každá má hodnotu 5 centů). Určete
nejmenší počet mincí, které si musí vyměnit, aby měli stejnou částku.

23.11.2012 12:39

Hrou proti AIDS
Dne 1.12. 2012 si lidé připomínají Mezinárodní den boje proti AIDS. Při této příležitosti pořádala SZŠ Pardubice akci
" Hrou proti AIDS", které se zúčastnili žáci VIII. a IX. třídy naší školy. Rozděleni do družstev soutěžili ve znalostech
této problematiky a zároveň se dozvěděli další informace o bezpečném sexu, prevenci HIV viru i druzích
antikoncepce.

23.11.2012 10:14

Lyžařský výcvik 2012-2013
Naše škola připravuje lyžařský výcvikový kurz v termínu od 27. ledna do 1. února 2013 na Kamenci v Orlických
horách. Prioritně se ho zúčastní žáci 7. ročníku, ale doplněni budou i žáky z jiných ročníků. Účastníky čeká výcvik
na sjezdových lyžích, běžeckých lyžích a také na snowboardu. Vedoucím kurzu je p. uč. Tužil. Je přihlášeno 30
žáků. Bližší informace a formuláře najdete zde.

23.11.2012 10:11

Základní informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2012-2013
Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2012 – 2013 byly poskytnuty na třídní schůzce rodičům a
žákům dne 13. listopadu 2012 panem učitelem Tužilem. Materiály z této schůzky najdete zde.
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15.11.2012 08:41

PŘIPRAVUJEME VÁNOCE 2012
Pozvánka
10.11.2012 20:50

Divadelní představení - Mauglí, příběh z džungle
Dne 24.10.2012 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili divadelního představení s názvem "Mauglí, příběh z džungle.
Jednalo se o příběh s využitím fantazie, kdy tatínek vypráví své nemocné dceři o malém chlapci, kterého
vychovávají zvířata z džungle.
Divadelní představení obsahovalo spoustu informací o chování a způsobu života zvířat. Ukázalo tak na negativní
vlastnosti, které mají lidé.
Všechny projevy takových vlastností byly řešeny dobrým slovem. Dalším přínosem návštěvy divadla byl i způsob
chování v kulturním zařízení.

08.11.2012 08:27

Návštěva výstavy „Schola Bohemia“ v Pardubicích 2.11.2012
V pátek 2. listopadu 2012 navštívili žáci IX. třídy s panem učitelem Tužilem již 20. ročník výstavy škol a vzdělávání
s názvem „Schola Bohemia“. Cílem návštěvy bylo seznámení žáků s ucelenou nabídkou možností studia a vzdělávání
na středních školách, gymnáziích, středních odborných školách a učilištích v regionu. Učitelé a žáci jednotlivých
školských zařízení poskytovali podrobné informace o možnostech studia, prezentovali svoji školu, předávali
informační a propagační materiály, předváděli ukázky svých činností – od teoretických prací, funkčních modelů až
po praktické ukázky kadeřnických a kuchařských dovedností, květinové výzdoby, míchání nápojů či měření krevního
tlaku.Své stánky tam měli i důležití zaměstnavatelé regionu, u nichž mohou budoucí absolventi nalézt pracovní
uplatnění.
Naši žáci si přivezli kromě spousty materiálů i představy o své další profesní kariéře a nabyté poznatky určitě
využijí při volbě vhodné školy či učiliště v letošním školním roce.
03.11.2012 20:43

Jednat s lidmi - to je umění
V pátek 2.11.2012 se žáci 2.st. zúčastnili přednášky pod názvem "Jednat s lidmi - to je umění".
Obsahem byla tato témata: - první dojem
- rozdíl myšlení muže a ženy
- image osobní a profesionální
- osoby společensky významnější
- sebeovládání, barvy
Paní lektorka Kateřina Kloudová zábavou a zajímavou formou přiblížila žákům různé životní situace. V průběhu
přednášky byli žáci zapojeni do praktických her, což se všem velice líbilo.
Další díl série přednášek se uskuteční 10.12.2012 na téma "Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a
na veřejnosti".
Mgr. Ivona Kindlová

30.10.2012 16:49

Podzimní prázdninový den ve školní družině 25. 10. 2012
Ráno od 6.30 do 9.00 jsme strávili ve škole. Společně jsme shlédli pohádku, zahráli si hry, vyrobili si zápich dýně a
posvačili. Po 9.00 hod. jsme odjeli autobusem s 32 dětmi a 3 vychovatelkami do pevnosti Josefov u Jaroměře, která
byla založena v letech 1780 – 1787 Josefem II....
20.10.2012 20:15

Výsledky soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Ráno od 6.30 do 9.00 jsme strávili ve škole. Společně jsme shlédli pohádku, zahráli si hry, vyrobili si zápich dýně a
posvačili. Po 9.00 hod. jsme odjeli autobusem s 32 dětmi a 3 vychovatelkami do pevnosti Josefov u Jaroměře, která
byla založena v letech 1780 – 1787 Josefem II. Turistickou atrakcí je podzemní labyrint osvětlený svícemi.
Po nákupech v Třebechovicích pod Orebem jsme se vrátili před 14. hod. zpět do školy. Den jsme zakončili
společným vydlabáním dýně a koláčkem od maminky jednoho z prvňáčků. V 15 hod. děti odešly domů.
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19.10.2012 09:54

Ukázka diagnostiky automobilů ze SŠ Automobilní Holice 16.10.2012
V rámci spolupráce Střední školy automobilní Holice s naší školou nás navštívila v úterý 16. října 2012 skupina
mistrů odborného výcviku a studentů (učňů) z Holic. Žákům 9. ročníku předvedli moderní diagnostické přístroje
v činnosti na osobních autech. Naši žáci si poté sami vyzkoušeli seřídit světlomety, zkontrolovat množství a kvalitu
provozních kapalin, včetně kontroly klimatizace. Dále zkoušeli odhalovat předem připravené závady pomocí
počítače připojeného na řídící jednotku automobilu. Seznámili se tak s náplní práce automechanika,
autoelektrikáře a autotronika (vyhledávání závad) a získali potřebné informace pro své další možné profesní
směrování a výběr učebního či studijního oboru na SŠA v Holicích.
16.10.2012 09:26

30. ročník Memoriálu Jaroslava Brože
Ve čtvrtek 11. 10. proběhl jubilejní 30. ročník Memoriálu Jaroslava Brože ve skoku dalekém. Zúčastnilo se ho
celkem 53 chlapců a dívek z Rovně a okolních škol (ZŠ Dašice, ZŠ Holubova Holice, ZŠ Benešova Pardubice,
Gymnázium Holice) a sportovních klubů Hvězda Pardubice, Sokol Hradec Králové, AC Choceň.
Stávající rekord v žádné kategorii překonán nebyl.
Mladší žákyně: 1. E. Perná (448 cm), 2. Z. Novotná (obě ZŠ Benešova Pce, 439 cm), 3. K. Vaňková (Gymnázium
Holice, 422 cm)
Mladší žáci: 1. L. Kuthan (ZŠ Benešova Pce, 454 cm), 2. A. Horký (Gymnázium Holice, 451 cm), 3. T. Kraus (ZŠ
Holubova Holice, 428 cm)
Starší žákyně: 1. M.Mytryuk (Sokol HK, 428 cm), 2. P. Maštalíková (Hvězda Pce, 406 cm), 3. E. Dvořáková (ZŠ
Holubova Holice, 399 cm)
Starší žáci: 1. J. Malovaný (537 cm), 2. M. Chrbolka (531 cm), 3. O. Kopecký (všichni ZŠ Benešova Pce, 521
Nejlepší chlapec a dívka z Rovně: Tomáš Bareš (5. místo, 488 cm), Barbora Jančíková (7. místo, 367 cm).
Fotografie naleznete zde

03.10.2012 19:10

Memoriál Jaroslava Brože
Ve čtvrtek 11.10.2012 se uskuteční 30. ročník MEMORIÁLU JAROSLAVA BROŽE ve skoku dalekém. Letos, podobně
jako každý rok, změří své síly žáci naší školy se žáky škol z Holic, Dašic, Chrudimi, Pardubic, Hradce Králové,
Chocně, Třebové a AC Dynama Pardubice. Memoriálu se zúčastní taktéž zástupci rodiny a pozvaní hosté.

03.10.2012 10:43

Podzimní sportování na Masarykově základní škole
Fotbalový turnaj o Pohár DDM
24.9. 2012 se uskutečnil v Holicích fotbalový turnaj o Pohár DDM. Turnaje se zúčastnilo všech 8 škol holického
regionu. Naše škola, kterou reprezentovali Vacek J., Prešek P., Kaplan L., Bohatý P., Vojtíšek M., Vojtíšek Martin,
Toušek L., Macháček M. a Hvězda M., obsadila po velmi vyrovnaných utkáních (o výsledku některých zápasů
rozhodly až penalty) 5.místo.
Turnaj v nohejbalu
27.9. 2012 se naši chlapci zúčastnili turnaje v nohejbalu. V Holicích soupeřilo celkem 14 týmů ve dvou skupinách.
Naši reprezentanti: Shejbal R., Bareš T., Zamastil M., Vacek J. a Vojtíšek M. skončili na 3.místě ve skupině. O
jeden míč tak nepostoupili do bojů o stupně vítězů.
Markéta Harčárová
01.10.2012 10:16

Výběrové řízení na pronájem posilovny
Výběrové řízení na pronájem posilovny Školního sportovního klubu při Masarykovy základní škole Dolní Roveň, okres
Pardubice bylo prodlouženo do 30.10.2012.
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27.09.2012 21:10

Výstava zahrádkářů 22. – 24. 9. 2012 „Naše krásná země česká"
Letos jsme s místní složkou zahrádkářů spolupodíleli na výstavě svou prezentací výrobků a výkresů na téma: „Naše
krásná země česká“.
I.stupeň a ŠD si oblastně rozdělily naši republiku a při výuce pracovní a výtvarné výchovy si ještě vysvětlily, kde se
co u nás pěstuje.
I.třída: střední Čechy / vojtěška a hora Říp/
II.třída: jižní Morava / vinná réva a řepa/
III.třída: východní Čechy / ovoce/
IV.třída: severní Čechy /zelenina / a ŠD / kukuřice, ovoce a sluníčka/.
Třídy druhého stupně si vzaly na starost výzdobu přízemí sokolovny - panely z
informacemi z Příměstského tábora, výkresy, různé rukodělné práce (háčkování,
korálkování), výrobky z papíru či přírodního materiálu.
Na oponu kinosálu žáci vyrobili velkou zeměpisnou mapu České republiky
poskládanou z jednotlivých krajů (puzzle) a nápis - téma letošní výstavy. V
encyklopediích jsme vyhledali zajímavosti k nejčastěji pěstovaným plodinám u nás brambory, obiloviny, kukuřice, hrách, ovoce a zelenina, cukrová řepa, ale i len
nebo koření. Také jsme se pokusili vybrat zajímavosti a rekordy k pěstovaným
plodinám či výrobkům, které nás proslavily po Evropě i ve světě - vinná réva,
chmel - pivo.
Snad se nám to podařilo.

27.09.2012 21:06

Sběr starého papíru a PET lahví, sběr kaštanů a žaludů
Školní družina pořádá v měsíci říjnu sběr starého papíru a PET lahví , sběr kaštanů a žaludů. Kaštany sbíráme pro
pana Horáka ze Starých Čivic , který
má oboru s bílými jeleny, kde jsme se byli již podívat, a žaludy pro pana Zamastila, pro zvěř a sadbu. Ve sběru
papíru pokračujeme ve spolupráci s
firmou Marius Pedersen.

17.09.2012 07:42

První výlet školní družiny „Jičín město pohádek“
Pimprláterium 13.9.2012
Na 22.ročníku tohoto festivalu se nám líbilo. Ráno bylo velice nepříznivé počasí , ale když jsme přijeli do Jičína
svítilo sluníčko.Potkali jsme živé pohádkové postavy , ale hlavně Rumcajse s Mankou , které jsme již znali
z pohádkové knížky. Shlédli jsme pohádku O červené Karkulce, loutkové divadélko "Jak hastrmánek Haničce svatbu
zachránil" , prošli farmářské trhy a řemeslnické dílny.
V měsíci září dočteme pohádky a vše si ještě připomeneme výkresy a fotodokumentací.
Fotogalerie

10.09.2012 07:05

Výběrové řízení na pronájem posilovny
Školní sportovní klub při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem posilovny Školního sportovního klubu při Masayrově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice
adresa Dolní Roveň 200, 533 71 Dolní Roveň09.09.2012 09:25

Rekonstrukce webových stránek
Omlouváme se návštěvníkům našich webových stránek, které procházejí celkovou proměnou, že v současné
době nejsou plně funkční.
Děkujeme za pochopení.
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