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Speciální střední škola a základní škola 
žamberk

vás srdečně zvou na

deN oTevŘeNÝCh dveŘí 
ve čtvrtek dne 29.11.2012

v době od 9:00 hod. do 17:00 hod.

- prezentace vyučovaných oborů
- prohlídka školy s výkladem
- poradenská služba pro rodiče a žáky
- ochutnávka a prodej výrobků
- prodej výrobků žáků
- občerstvení

Na vaši účast se těší žáci 
a zaměstnanci školy. 

akce se koná tradičně 
vedle sokolovny v Tyršově ulici.

Program EU Comenius – partnerství škol
Ve dnech 18.-20. května 2012 probíhal s naším anglickým kroužkem výměnný pobyt s jednou školou 
z Wroclawi. Jelo nás patnáct, včetně p. uč. Fialové, která vede náš „English Club“, a p. uč. Smolové, 
která na naší škole učí angličtinu. Vlakem jsme dojeli až do Wroclawi, kde jsme se ve škole seznámili 
s polskými kamarády a prošli se po městě. Pak přišla na řadu asi dvouhodinová diskotéka, která se 
všem určitě líbila. Rozešli jsme se do rodin, kde jsme se navečeřeli a vyspali.
V sobotu jsme se podívali do čokoládovny, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o výrobě čokolády, každý 
si vyrobil vlastní čokoládové bonbóny a na konec jsme si pochutnali na ovoci máčeném v čokoládové 
fontáně. Projeli jsme se po městě historickou tramvají a prohlédli si různé památky. Pak jsme dostali 
rozchod a mohli jsme si koupit suvenýry a dárky nebo jít do MacDonaldu. Poté jsme se v rodinách 
navečeřeli a šli jsme na ,,Noc muzeí“, kde jsme se mohli podívat na staré přístroje a televizory.
Další den jsme tramvají jeli do tamní zoologické zahrady, kde byly různé druhy zvířat od lemura přes 
vlky a krokodýly až po skarabea. S rodinami jsme se ještě naposledy naobědvali, rozloučili se, nasedli 
do vlaku a ujížděli k domovu. Sice jsme měli menší problém s tím, že nám z Miedzilesie právě v den 
našeho cestování zrušili spoj do Lichkova. Ten však byl záhy vyřešen díky ochotě několika rodičů, 
kteří nás z Medzilesie vlastními auty dovezli v pořádku přímo ke dveřím našich domovů. 

Tomáš Sourada,7.B 

V návaznosti na výše popsaný víkendový pobyt dětí našeho kroužku angličtiny, navštívila recipročně 
skupinka dětí z Wroclawi Žamberk ve dnech 19.-21.října.
Poláci dorazili také vlakem v pátečních  dopoledních hodinách, takže ještě stihli navštívit své žam-
berské kamarády v  jejich běžných vyučovacích hodinách. Před obědem si všichni vyslechli „mini-
koncert“ Violy, který nesmírně ocenily zejména obě polské učitelky. S neskrývaným překvapením 
konstatovaly, že podobný jev je na polských školách již velice ojedinělý. Poté nás již čekal výborný 
oběd ve školní jídelně a slunečné počasí, které nám pomohlo zpříjemnit procházku parkem, slavnost-
ní přijetí na radnici, krátký rozchod po náměstí a odpolední sportovní soutěžení na dvoře naší školy. 
V pozdních odpoledních hodinách si děti vyzvedli rodiče hostitelských rodin, které se kromě vydatné 
večeře postaraly i o báječnou večerní zábavu. Vzali celou skupinu na bowling!
V sobotu ráno děti čekala kulturně-historická pracovní dílna v areálu žamberského muzea, kterým 
nás ochotně v angličtině provedla sl. ředitelka L. Raliková. Po prohlídce muzea dostaly děti do smí-
šených skupinek pracovní listy s různými otázkami a úkoly, na které společně hledaly odpovědi po 
celém areálu muzea , zejména pak ve slovnících. Před obědem jsme ještě stihli vyběhnout na Rozálku, 
kde nás čekal, díky báječnému počasí, neopakovatelný výhled do dalekého okolí. Po obědě v rodi-
nách jsme se všichni vydali na autobusový výlet, abychom Polákům ukázali, jak je naše okolní krajina 
krásná. Nepochybuji o tom, že letošní pestrobarevný podzim, úchvatné scenérie během procházky  
v okolí Zemské brány a kostel v Neratově naše nové polské kamarády do Orlických hor znovu přiláka-
jí. Výletnickou únavu záhy vystřídalo diskotékové řádění, které pro děti ale i pro dospělý dozor svými 
báječnými rytmy zprostředkoval jeden z tatínků DJ T. Borovička J. O občerstvení se postarali opět 
rodiče dětí, takže bylo čím zahánět hlad, který se musel zákonitě po divokém tanci dostavit. 
Děti si mohly v neděli pospat, protože jsme žádný společný program před odjezdem již neplánovali. 
Některé společně hrály počítačové hry, jiné stihly ještě poslední nákupy, ale některé se svými hostiteli 
zavítaly na nedělní bohoslužbu. 
Poslední „Good Bye“ si děti řekly na letohradském vlakovém nádraží krátce po poledni. Někteří si 
oddychli, že to mají za sebou, někteří při loučení uronili slzičku. Vcelku si však troufám vyjádřit názor, 
že se podařila dobrá věc. Proto bych ráda jménem naší školy poděkovala zejména všem zúčastněným 
rodinám za skvělou péči o naše polské přátele, městu Žamberku za poskytnutí finančního příspěvku, 
slečně Ralikové za zpřístupnění muzea, panu Borovičkovi za báječnou muziku a paní Mikyskové za 
skvělý bowlingový nápad. Děkujeme všem a věříme, že se můžeme spolehnout na Vaši podporu i při 
dalších mezinárodních projektech, které bychom rádi zrealizovali v blízké budoucnosti. 
   Mgr. Jana Fialová, ZŠ 28.října 581 Žamberk

Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí, Smetanova 838

se sídlem: Ústí n. O., Smetanova 838, PSČ 562 01
tel. 465 521 292-93, mob. tel. 728 596 346

e-mail: szsuo@szsuo.cz, internet: www.szsuo.cz

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 OTEVŘE
2 třídy denního studia 4letého oboru

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
1 třídu denního studia 4letého oboru
SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
21. 11. 2012 – 14:00 – 17:00 hodin
13. 12. 2012 – 14:00 – 17:00 hodin
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy
možná po telefonické domluvě kdykoliv


