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majáles a zahrádka na našich hlavách
A protože je jaro a všechno kvete, tak rozkvetla 
i okna naší školy. Děti si ozdobily ta svá ve tří-
dách. Někteří se dali do lepení a stříhání, jiní 
zvolili barvy na sklo a tempery. Netrvalo dlouho 
a okna se začala plnit různými květy, motýly, 
ptáčky, stromy, a někde je dokonce k vidění 
i duha nebo sluníčko… Už od začátku března 
jsme pracovali ještě na jednom projektu s ná-

zvem Zahrádka na mé hlavě. A co to znamenalo? To, že si každý buď ve skupince, 
nebo sám vyrobil nebo koupil klobouk a ozdobil jej různými květy, motýlky, stromy 
a tak dále… Techniky byly opět různé. Stříhalo se, malovalo, skládaly se japonské 
origamy, někdo si květy koupil a ušetřil si tím spoustu práce. Ale většina vsadila na 
svou vlastní fantazii a vše si vyrobila. Po necelých dvou měsících, nespočtu metrů 
krepového papíru a kilogramů lepidla byly klobouky vystaveny ve vestibulu naší 
školy. Vše vyvrcholilo módní přehlídkou na Majálesu, na kterou jsme zatím slyšeli 
jenom samé kladné ohlasy. Kariéra našich klobouků pokračuje v kavárně Dva 
světy, kde je můžete vidět do konce června!

 Za ZŠ Žamberk 28. října 581 Barbora Motlová – 9.B

výměnný pobyt v holandsku, 
aneb poznali jsme zajímavá místa a nové kamarády

damu, například dům Anny Frankové. 
Pokračovali jsme prohlídkou Národní-
ho muzea, kde jsme zhlédli mimo jiné 
nejznámější dílo Rembrandta – Nach-
twacht. Na náměstí jsme se rozdělili a 
společně s Holanďany jsme šli do kavá-
ren, na jídlo nebo na nákupy. 
Čtvrtek byl naším posledním společ-
ným dnem. Strávili jsme ho v Utrechtu, 
čtvrtém největším městě Nizozemska. 
Vyšli jsme až na vrchol věže „Dom-
toren“, kam vede 605 schodů. Odtud 
jsme měli nádherný výhled na velkou 
část rovinatého Nizozemska. Skvělý 
zážitek byl i taneční workshop, kde 
jsme se naučili základy salsy. Holandští 
studenti pro nás připravili i odpolední 
program v ulicích Utrechtu. Museli 
jsme plnit úkoly, například oslovit ně-
koho cizího na ulici. V podvečer násle-
dovalo oficiální rozloučení v aule Min-
kema College. Byla vyhlášena vítězka 

„Murder Game“, což byla hra, kterou 
jsme hráli celý týden. Každý z nás do-
stal kartičku s fotografií a jménem 
potenciální oběti a musel ji tajně zabít 
zubním kartáčkem.
V pátečních ranních hodinách jsme se 
nejdříve rozloučili s rodinami, potom s 
holandskými kamarády a mohli jsme se 
vydat na dlouhou cestu směr Žamberk. 
Až na menší zastávku uprostřed ně-
mecké dálnice kvůli nedostatku nafty 
jsme cestu zvládli dobře a přijeli jsme 
domů v sobotu kolem 2:00.
Myslím, že můžu za všechny říct, že 
jsme si tento týden velmi užili. Počasí 
nám přálo, spoustu jsme toho viděli a 
poznali jsme mnoho nových přátel. Dě-
kujeme také učitelům Radce Hermann-
ové, Janě Krejčové a Petru Vanickému, 
že se o nás starali a užili si to společně 
s námi.

Za 2. B a 6. A, Markéta Vorlická

erudio oslavilo s dětmi jejich svátek!
Ve čtvrtek 29. 5. bylo obzvlášť 
škaredé počasí. Déšť ani zima 
nás však neodradily a původně 
venkovní program jsme přesu-
nuli ze zahrady do vnitřních pro-
stor naší školky. I rodiče s dětmi 
nakonec dorazili v hojném počtu 
a my se mohli dát naplno do zá-
polení v jednotlivých soutěžích. 
Děti překonávaly opičí dráhu, 
skok v pytli, hod a kop na cíl, vy-
zkoušely si trpělivost a zručnost 
při disciplíně hop nebo trop, společně s rodiči si zahrály na záchranáře a vytvo-
řily krásné plakáty na téma ZOO a farma. Nutno říci, že všechny děti byly moc 
šikovné a ani jejich rodiče se nenechali zahanbit při společných aktivitách.    

  Mgr.Martina Dostálková

a opět comenius na zš 28. října 581
Jak tento projekt probíhal 
v březnu a dubnu? Všechny 
aktivity v těchto dvou mě-
sících měly společné téma 

– Zahrádka. A pojetí tohoto tématu 
bylo v některých případech opravdu 
různorodé a originální. Posuďte sami. 
Byla například vytvořena prezentace 
o tom, jak rostliny pomáhají lidem. 
Žáci druhého stupně měli za úkol 
zjistit a sepsat možnosti jejich využití 
pro zdraví člověka. Zabývali se také 
uplatněním některých bylinek v ku-
chyni. Úkol ve své šíři náročný zvládli 
na výbornou. Další prací mladších i 
starších pak bylo namalovat obráz-
ky s květinovou tématikou. Jazykově 
zdatnější (tedy žáci vyšších ročníků) 
se dokonce naučili názvy květin a dal-
ší znalosti o nich anglicky. Svérázným 
výsledkem práce páťáků byly obrázky 

ze semínek. S blížícími se Velikonoce-
mi si děti vyprávěly, jak se tento svá-
tek slaví v jiných zemích, a rozhodly 
se vyrobit svým anglicky mluvícím 
přátelům co nejkrásnější velikonoční 
přání. Ta určitě potěšila ve všech šes-
ti státech, kde jsou naše partnerské 
školy. V dubnu se páťáci opět vrátili k 
pokusům. Pozorovali fototropismus 
na muškátech, zajímalo je, jaký vliv 
má voda, vzduch a světlo na klíčení 
semen. Velmi zajímavou aktivitou 
byla exkurze v lesní školce Parisho-
vých lesů. Při výzkumu se zase nauči-
li několik nových anglických pojmů. 
Nejzajímavější aktivitou, do které se 
zapojila tentokrát opravdu celá škola, 
bylo Kvetoucí okno a Zahrádka na 
mé hlavě. Díky tomu některá okna 
naší školní budovy získala originál-
ní květinovou výzdobu. A Zahrádky 

na hlavách? Diváci 
žamberského Majále-
su je mohli obdivovat 
při módní přehlídce 
s trefným názvem - 
Móda aneb Co jste 
ještě neviděli. Tím ov-
šem aktivity projektu 
Comenius nejsou zda-
leka vyčerpány – jede-
me dál!

 Ludmila Smolová, 
koordinátorka projektu

V sobotu 10. května jsme se 
sešli před školou, abychom 
vyrazili na tradiční výměnný tý-
denní pobyt do nizozemského 

Woerdenu. Bylo asi 19:30, když jsme 
odjížděli od školy a všichni jsme se těši-
li na nové zážitky. Noc v autobuse jsme 
prospali a v neděli krátce po poledni 
jsme již byli na pobřeží Nizozemska, 
kde nás čekala prohlídka hrází „Delta 
Projekt“. Nejdříve jsme prošli téměř 
všechny venkovní atrakce (vodní hři-
ště, muzeum velryb nebo akvárium). 
Někdo si také vyzkoušel simulátor 
orkánu, ale nebylo to o moc horší než 
venku, takže jsme byli všichni rádi, 
když jsme se mohli v hlavní budově 
schovat a vyplnit pracovní listy, které 
jsme dostali od profesorů. Večer jsme 
přijeli do deštivého Woerdenu, kde si 
nás rozebraly rodiny, ve kterých jsme 
bydleli do celý týden.
V pondělí byl seznamovací den. Mnoho 
z nás si zkusilo, jaké to je cestovat do 
školy na kole jako správný Holanďan. 
Bohužel skoro celý den pršelo, tak jsme 
den strávili ve škole, kde jsme hráli se-
znamovací hry. Večer proběhla společ-
ná večeře v místní restauraci Beren, při 
které jsme ochutnali typickou sladko-
-pálivou saté omáčku.
Během úterý jsme viděli spoustu zají-
mavých míst v Haagu. Prošli jsme se 
centrem, kde sídlí nizozemský parla-
ment, a prohlédli si spoustu nových i 
starých budov. Následovala návštěva 
muzea miniatur „Madurodam“. Zde 
jsou k vidění miniatury většiny vý-
znamných budov a míst v Nizozemsku. 
Poslední zajímavou zastávkou v Haagu 
byla pláž Scheveningen. Jedná se o vý-
znamné rekreační středisko na pobřeží 
Severního moře. 
Středu jsme strávili společně s našimi 
holandskými kamarády v Amsterdamu. 
Hned po příjezdu do hlavního města 
jsme procházeli Red Light District, nej-
starší částí Amsterdamu, ale také mís-
tem s velkým rozšířením nejstaršího 
řemesla. Potom jsme se projeli na lodi 
po místních kanálech, ze kterých jsme 
viděli spoustu zajímavých míst Amster-


