
Žamberské listy10  www. zamberk. cz 

Předkládám další cestovní deník z výsadku, který 
proběhl v rámci dne planety Tmy na táboře Hvězd-
ná brána ve Vysokých Žibřidovicích 

CESTOVNÍ DENÍK XARGŮ 
„Nekonečná cesta“

10.8.05 nás Libor a Lucka odvezli na neznámé 
místo. Protože jsme cestou měli v autě zavázané 
oči, nevěděli jsme, kde se nacházíme. Za úkol nám 
dali dostat se do tábora co nejrychleji za pomoci 
našich orientačních smyslů.

Nejdřív jsme si vybrali cestu podél řeky, ale 
brzo jsme zjistili, že se tudy nedá projít, a tak jsme 
usoudili, že bude nejlepší, když vyjdeme na kopec 
a prohlédneme si okolí. Naše naděje najít nějaký 
záchytný bod, který by nám dopomohl dostat se 
do tábora, pomalu ustupovaly.

Později jsme se dostali na kopec, na kterém stojí 
vysílač, který je vidět z tábora. Určili jsme směr do 
tábora, který, po 8 km, 2,5 hodinách a nepočítaje 
sprostých slov, byl špatný – prostě už jsme věděli, 
že jsme v ..….. .

Naše další kroky směřovaly do Branné, kde jsme 

se pokoušeli vytáhnout informace z jedné stařen-
ky, ale hučící potok a její nesrozumitelná řeč dopo-
mohlo k tomu, že jsme se zamotali ještě víc.

Po otevření poslední obálky jsme narazili na 
mapu. Osudná mapa srazila naši morálku na bod 
mrazu. Byli jsme 6 km od místa, kde nás vysadili 
a z Branné nevedla žádná přímá cesta do tábora. 
Po hádce kvůli tomu, jestli pojedeme autobusem 
nebo pěšky, jsme vyšli směr Vikantice.

Náš nejmladší člen už nemohl, a tak Brooklyn 
(Ondřej) – vedoucí oddílu, pozn. redakce – měl od 
Branné o 35 kg těžší batoh. Ve Vikanticích jsme 
navázali další kontakt s místním opilcem, který 
měl 3,5 promile a vysvětlil nám velice jednodu-
chou cestu. U místního TESCA jsme dojedli Já-
chymovu nektarinku a zdrceni na těle i na duchu 
vyrazili do tábora. 

Aby toho nebylo málo, bohu se zachtělo deště, a 
tak jsme procházeli jak jen to šlo. Po dlouhé cestě 
po louce jsme slezli příkrý sráz, na kterém byl mili-
ón hořčáků. Po brodu řekou v botách a v některých 
případech v sandálech nebo holínkách už jsme vi-
děli značku STOP u našeho tábora. Propuklo nad-
šení jak nad celoživotní rentou, a tak naše trápení 
končí. Ale já neskončím, hra nebyla pro malé, a 
protože je náš oddíl plný špuntů, budu si to pama-
tovat jako pochod smrti!

Autor – člen oddílu Xargů

 Za DDM ANIMO Lucie Kluková

 

VYHLÁSILO VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
NA TÉMA: „VÍM CO S TÍM“

Soutěž o nejoriginálnější výrobek z odpadové-
ho materiálu (např. pet lahví, papíru, plechovek 
apod.). Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 
kategorie do 7 let, kat. do 10 let, 3. kat. nad 10 let.
Hotové výrobky odevzdejte s označením jména, 
adresy a věku do Rodinného centra Pohoda, Ná-
dražní 22, Žamberk v týdnu od 7. do 11. listopadu 
(8 – 16 hod.). Jejich výstava pro veřejnost proběh-
ne v RC od 14. do 16. listopadu (8 – 16 hod.). 
Bližší informace na tel.: 465 614 555.
Výherci ze všech věkových kategorií budou odmě-
něni. První cena v každé kategorii bude poukázka 
na volný výběr zboží v hodnotě 500,-Kč (do papír-
nictví, sportu nebo hračkářství). 

Zveme všechny zájemce na 

KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU, 
který se bude konat 4. listopadu od 15.00 hodin. 
Kurzovné 220,-Kč (v ceně je zahrnut materiál na 
jeden košík). Předpokládané ukončení kurzu ve 
20.00 hodin. Je nutno přihlásit se předem osobně, 
nebo telefonicky - počet míst je omezen!

  Za RC Pohoda Eva Chládková

Se začátkem nového školního roku 2005/2006 
se ještě vrátím k tomu minulému. Chci se zmínit o 
tom, jak probíhal, co se nám podařilo, co nás trápí, 
jaké máme plány a přání do budoucna.

Naši školu navštěvovalo v 19 třídách 462 žáků, 
pro menší děti byly zřízeny 3 oddělení družiny. 
Na třídu připadalo průměrně 24,3 dětí, 
nejpočetnější byly 7. třídy po 29 žácích. 
Do dvou prvních tříd nastoupilo 45 prv-
ňáčků, z okolních obcí přišlo dalších 19 
žáků. Celkový počet žáků se proti minu-
lému školnímu roku zvýšil o dva. Kapa-
cita budovy je však naplněna na 100%, 
většina odborných učeben musela slou-
žit i jako kmenové třídy. Výjimkou jsou 
odborné učebny anglického jazyka a vý-
tvarné výchovy.

Pracovalo zde 30 pedagogů, provoz 
školy zajišťovalo 6 dalších pracovníků. V 
pedagogickém sboru došlo jen k malým 
změnám. Na mateřskou dovolenou ode-
šla Mgr. Martina Hillerová, naopak se z 
ní vrátila Mgr. Šárka Andrová. Na konci 
školního odešla do důchodu paní vycho-
vatelka Ludmila Straková.

Z okolních obcí dojíždělo denně 152 
žáků, nejvíce z Líšnice 53. Záškoláctví se 
nám podařilo udržet pod kontrolou, 53 neomluve-
ných hodin je pouze 0,0013% všech zameškaných 
hodin za celý školní rok. Všechny případy byly 
podchyceny již v zárodku spoluprací třídních uči-
telů s rodiči a sociálním odborem MÚ Žamberk. 
Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 
228 žáků (podle nového Školského zákona vyzna-
menání získávají i žáci 1.- 5. ročníku), neprospělo 
po opravných zkouškách 9 žáků, 11 žáků bylo hod-
noceno 2.stupněm z chování. Za podvody, lhaní, 
častou nekázeň a hrubé chování vůči spolužákům 
byli čtyři žáci ohodnoceni 3. stupněm z chování.

Z cizích jazyků jsme vyučovali anglický – 246 
žáků, německý - 72 žáků a francouzský – 47 žáků. 
Informatika je zařazena do vyučování všech žáků 
6. – 9. ročníku. Počítačová učebna je vybavena da-
taprojektorem Toshiba.

Od 7.ročníku si žáci vybrali ze široké nabídky pod-
le svých zájmů tyto volitelné předměty: semináře z 
českého jazyka a matematiky ( slouží jako příprava k 

přijímacím zkouškám ), biologická a chemická prak-
tika, estetickou výchovu, francouzský jazyk, konver-
zaci z anglického jazyka a sezónní sport.

Na základě závěrů vyšetření lékařů a psycho-
logů jsme zařadili do výuky celkem 23 integrova-
ných dětí. Jedná se jak o tělesná postižení, tak i o 

vývojové poruchy učení a chování. Z tohoto počtu 
má 6 dětí tak závažné postižení, že musí být vzdě-
láváni podle individuálního učebního plánu, který 
vypracovali vyučující těchto žáků.

Nedílnou součástí výuky byla i ekologická vý-
chova. Ve škole třídíme papír, PET – lahve a bate-
rie. Uspořádali jsme celoroční soutěž ve sběru sta-
rého papíru, její finanční přínos byl 20 627,-Kč. Za 
tuto částku jsme zakoupili zejména vybavení pro 
tělesnou výchovu: míče, sadu na florbal, sjezdové 
a běžecké lyže. 

V Žamberských listech jsme se snažili během 
celého školního roku průběžně informovat ve-
řejnost o našich tradičních aktivitách ve sportu, 
kultuře, znalostních soutěžích, které jsou sice 
nad rámec schválených učebních osnov, pro žáky 
jsou však velice prospěšné. Naše škola má díky 
učitelům tělesné výchovy velkou tradici v účasti 
v řadě sportovních soutěží: lehká atletika, sálová 
kopaná, kopaná, sjezdové lyžování, lední hokej, 

hokejbal, košíková, vybíjená, šachy, sportovní 
gymnastika. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhlo 
družstvo žáků 8. – 9. tříd v dopravní výchově. Zví-
tězili v okresním kole, v krajském kole se umístili 
na 2. místě. 

Ani znalostní soutěže nezůstaly bez naší účasti: 
olympiáda z anglického a českého jazyka, 
biologická, mineralogická, dějepisná a 
matematická olympiáda, Pythagoriáda, 
čtenářská soutěž. Nejlepšího výsledku 
dosáhly Tereza Uřičářová a Věra Danie-
lová, které obsadily ve svých kategoriích 
první místa v okresním kole olympiády v 
anglickém jazyce, v krajském kole olympi-
ády ve francouzském jazyce byla Kristýna 
Maulerová třetí. V obou jazycích úspěšné 
žákyně připravila paní učitelka Mgr. Lud-
mila Smolová. Tereza Uřičařová prokáza-
la své nadání i vítězstvím v okresním kole 
olympiády v českém jazyce.

 Během školního roku se naši žáci za-
pojili do různých celoškolních akcí, které 
pro ně již tradičně připravujeme: turnaj ve 
stolním tenisu Vánoční pálka – 52 žáků, 
Velikonoční švihadlo - 450, plavecký vý-
cvik – 137, Sportovní den školy – 220 zá-
vodníků, lyžařský výcvik – 44, Lyžařský 

den školy - 216. Během roku se děti nejvíce těší 
na „Dvorní slavnost – Den dětí“. Místo vyučování 
pro ně učitelé a žáci 9. tříd připraví řadu soutěží, za 
jejichž splnění dostávají ceny věnované sponzory 
školy. Letos byla celá akce zaměřena na téma „ klu-
ci za holky a holky za kluky “, tentokrát se zapojili v 
maskách i učitelé.

Po čtyřech letech jsme opět uspořádali Školní 
akademii. Téměř dvouhodinové vystoupení pod 
názvem „Světem lícem, světem naruby“ se setkalo 
s velice kladným ohlasem. Obě večerní předsta-
vení, která vtipně uváděla dvojice Katka Dušková 
a Vojta Všetička, byla vyprodána. Diváci viděli 
eskymáckou abecedu, africké bojovníky a břišní 
tanečnice, aerobik, malé i velké mažoretky, pěvec-
ký sbor Violu a řadu dalších vtipných vystoupení. 
Nácvik akademie si vyžádal velké úsilí učitelů, nej-
větší zásluhu o zdárný výsledek mají Mgr. Renata 
Vaňousová a Mgr. Jaromír Žejdlík.

Velký význam přikládáme humanitární akci 


