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Exkurze ve Vonwillerce

Vlastivědné učivo o „století páry“ a rozma-
chu strojní výroby na počátku 20. století jsme 
se žákům 5. ročníků rozhodly zpestřit exkurzí  
v Muzeu starých strojů – Vonwillerce. 
Pan Brož, který se nám při exkurzi věnoval, velice 
poutavě vyprávěl nejen o historii bývalé Mosi-
lany, ale především o způsobu života na přelomu  
19. a 20. století a o využití strojů v zemědělství  
i řemeslech. Děti si mohly prohlédnout celou řadu 
parních strojů, lokomotiv a lokomobilů, které byly 
využívány na polích i v dílnách, dostalo se i na ben-
zinové motory a sbírku prastarých automobilů. 
Třešinkou na dortu byla pak dílna se stroji v pro-
vozu. Dnešní návštěva Vonwillerky sklidila u žáků 
veliký úspěch. Už se nemůžeme dočkat Dne ote-
vřených dveří, abychom si celý dojem znovu oživili.  
Děkujeme panu Brožovi za jeho péči a vlídný přístup  
i trpělivost při odpovídání na nekonečnou řadu 
dotazů, kterou ho naše děti zahrnuly.

z	Jana Myšáková a Lenka Mikysková, 
učitelky 5. ročníků

Žákyně ZŠ Bohousová stříbrné v okresním finále ve florbalu
Díky úspěchu v krajském atletickém čtyřboji na podzim 2018 byla naše škola oslovena předsedkyní 
Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK), načež se od prosince 2018 stala jejími 
členy. 
Jako noví členové AŠSK jsme v únoru 2019 absol-
vovali okresní finálová kola ve florbalu. Naši žáci 
skončili na turnaji v Jablonném nad Orlicí v silné 
konkurenci na 5. místě. 
Velký a nečekaný úspěch zažilo družstvo dívek na 
turnaji v Brandýse nad Orlicí, kde reprezentovalo 
žamberský okrsek. V okresním finále v konkurenci 
týmů z pěti škol obsadilo pěkné 2. místo. Děvčata 
v každém zápase předváděla obětavé výkony za 
hranicí svých možností, a tak mohla při vyhlá-
šení přebrat stříbrné medaile pro vicemistryně 
okresu. Nejlepší střelkyní se stala naše Tereza Filáčková, která vstřelila 7 branek. Naše zápasy: Bohousová  
– ZŠ Choceň 2:3, - Jablonné n. O. 2:1, - Výprachtice 5:2, - Brandýs n. O. 2:1. Za parádní premiéru zaslouží 
dívky velký obdiv, protože tento výsledek je největším úspěchem v historii florbalu na naší škole.

z	Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy 

JSME NA JEDNE LODI

9. a 10. dubna 2019 v 18 hodin
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 Vítejte na palubě! 
Srdečně zveme budoucí prvňáčky 

společně s rodiči na 
„Den otevřených dveří“ 

1.dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. 
a k zápisu 11. dubna 2019 

od 14:00 do 17:00 hod. 1.A 
Mgr. A. Dorčincová  

1.B 
Mgr. J. Falladová  

1. ročník příměstského volejbalového kempu v Letohradě 2019
Volejbal Letohrad nabízí aktivní prázdninové vyžití pro děti formou letních volejbalových kempů  
(přehazovaná, minivolejbal, volejbal). Můžete si vybrat ze dvou týdenních kempů (přihlašují se jednot-
livci) jak pro menší děti (úplné začátečníky s míčovými sporty), tak pro aktivní zkušenější hráče volej-
balu (ročníky 2003-2010). Kapacita každého týdenního kempu je omezena na min. 8, max. 24 účastníků.  
Při větším zájmu rozhoduje čas přihlášení! V případě špatného počasí je zajištěna tělocvična ZŠ U Dvora.

I. turnus: 15. – 19. července 2019, II. turnus: 22. – 26. července 2019.
Vždy PO - PÁ od 9:00 do 16:00 hodin.

Cena: 1.900 Kč/turnus, platby na účet oddílu: 1217068369/0800 (do poznámek jméno účastníka),  
cena zahrnuje: jídlo a pitný režim, pronájem kurtů a tělocvičny, ceny v rámci her, pomůcky, překvapení.

Přihlášky a případné doplnění informací: 
Jan Motl, 604 480 933, mail: motl.jan@seznam.cz www.volejbal-letohrad.cz


