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Okamžik, který odměnil
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s., je nestátní ne-
zisková asociace dětí, mládeže a dospělých, jejímž cílem je vytváření 
a rozvíjení zájmu o vědu a techniku v České republice. Je pořada-
telem řady soutěží a spolu s Pardubickým krajem pořádá i Festival 
vědy a techniky pro děti a mládež. Letos se uskutečnil už XI. ročník 
této soutěže. Krajské kolo se konalo 7. a 8. března v Pardubicích.
Naše škola zde měla také své želízko v ohni. Na projektu mapují-
cím měnící se maximum vesmírné radiace nad územím ČR pracova-
li žáci devátého ročníku celých osm měsíců. Projekt s názvem LET  
OK-X045D (podle označení letu stratosférického balonu, který byl jeho 
součástí) soutěžil v kategorii JUNIOR - žáků II. stupně základních škol 
a I. stupně víceletých gymnázií (pozn. redakce: o projektu jste si mohli 

přečíst v Žamberských listech č. 3 na straně 11 a v č. 4/18 na straně 8). Dva dny prezentačního boje, dva 
dny naděje, dva dny napětí, to byl pro soutěžící 7. a 8. březen. Uspějí naši mladí v tvrdé konkurenci?  
Mnozí ze soupeřů jsou ostřílení harcovníci z předchozích 
ročníků. Náš tříčlenný tým má dva nováčky, jejich jedinou 
zkušeností v této soutěži je okresní kolo. Tam si vedli dobře, 
ale tohle je vyšší liga.
Druhý den soutěž končí ve 13 hodin slavnostním vyhláše-
ním vítězných projektů. Předseda Amavetu čte jména auto-
rů prvního projektu, který získává hlavní cenu – Barbora 
Cabalková, Zdeňka Kalousová a Štěpán Beran… to jsou 
naši! Na pódiu přebírají diplom, který je opravňuje k týden-
ní studijní stáži ve Francii. Blahopřejeme! Loňský úspěch se 
podařilo zopakovat. Zvídavost, nadšení, neustálé překoná-
vání potíží, improvizace, nikdy nekončící práce, to vše bylo 
v tomto okamžiku odměněno. Myslím, že na něj hned tak 
nezapomenou.
Tento projekt byl realizován za podpory Elektrotechnické fa-
kulty ČVUT, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a spon-
zorů: Bühler CZ s.r.o., Dibag a.s., město Žamberk.
z                                                                       Mgr. Jiří Hovorka, ZŠ 28. října 581

VĚDECKÝ SVĚT V UČEBNÁCH LSG
Letohradské soukromé gymnázium: 6. ročník unikátního seriálu přednášek špičko-
vých osobností české vědy. Dubnovou přednášku letošního ročníku povede vědecký pra-
covník Hvězdárny a planetária hl. města Prahy a skvělý popularizátor astronomie Jan Veselý:
Osudová přitažlivost aneb Gravitace ve vesmíru i kuchyni
čtvrtek 19. dubna 2018 v 17:00 hodin 
Jan Veselý se zabývá výukou a popularizací astronomie a astrofyziky, věnuje se teorii komunikace vědy. 
Na hvězdárně a planetáriu v Praze připravuje astronomické programy pro veřejnost a studenty ve všech 
stupních vzdělávání. Podrobnosti sledujte na www.lsg.cz. I vědu lze podat vtipně a populárně. 
Přijďte se přesvědčit.

Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda…!!!   Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG

ZIMNÍ AKTIVITY 
ZŠ BOHOUSOVÁ

Již tradiční akcí naší školy je program pro  
budoucí školáky – prvňáky „Školákem nanečis-
to“, kde se předškolák seznámil s prostředím 
školy ještě dříve, než půjde k zápisu, a mohl tak 
odbourat případnou nejistou a obavu ze školní-
ho prostředí při samotném zápisu do 1. roční-
ku. Děti se seznámily s budoucími kamarády, 
svými pedagogy a hlavně zahrály si na školáky. 
V doprovodu rodičů si vyzkoušely, jak to ve ško-
le chodí, formou hry splnily první jednoduché 
úkoly a poznaly práci na interaktivní tabuli.
První pondělí v březnu absolvovali žáci posled-
ní lekci plavecké výuky v bazénu v Ústí nad  
Orlicí, kde již strávili svůj čas volnějším reži-
mem výuky a mohli si vyzkoušet jízdu tobogá-
nem, vyzkoušet parní lázeň, vodní vířivku, nebo 
hrát různé hry ve vodě a vodní pólo. Žáci ob-
drželi za své snažení během výcviku „Mokré vy-
svědčení“ v podobě kapra, úhoře, žraloka, nebo 
delfína, volné vstupenky do bazénu a jako dárek 
pěnové vodolepky do vany.  Dalším zpestřením 
hodin TV byly dvě lekce bruslení na zimním 
stadionu v Rychnově nad Kněžnou, kde si žáci 
vyzkoušeli techniku bruslení a po roce pocítili 
určité zlepšení.
Lyžařská škola Nella
I v letošní zimní sezoně jsme zavítali s žáky ško-
ly do lyžařského areálu v Bartošovicích v Orlic-
kých horách, kde jsme absolvovali dva půldenní 
lyžařské výcviky. Začátečníci zkoušeli první 
obloučky a dovednosti na dětském provazovém 
vleku. Ti ostatní již od začátku využívali velký 
vlek a zdokonalovali techniku pod mým vede-
ním, nakonec si ho vyzkoušela většina žáků. 
Díky kladnému hodnocení této akce jsem usku-
tečnil v pátek 2. března zájezd na večerní lyžo-
vání do Bartošovic v O. h. pro rodiče a žáky naší 
školy. Této premiérové akce s rodiči se zúčast-
nilo 24 nadšených lyžařů, což předčilo očeká-
vání. Rodiny s dětmi si společně užily příjemný  
páteční podvečer na lyžích a v krásném pro-
středí lyžařského areálu strávily zdravý pobyt 
na čerstvém vzduchu. Tento zájezd splnil svůj 
účel přiblížit školu veřejnosti a možnost setkání  
se rodičů žáků na společné akci.
z  text a foto: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy


