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sbíráme víČka pro barunku
jovat. Víčka jsou především sbírána na 
pobyt v lázních, na kterém by Barunka 
strávila určitou dobu a byla by zase o 
krok blíž k tomu, aby jí bylo o něco líp. 
A nejenom my, ale i Vy můžete pomo-
ci. Stačí, když jakékoliv víčko, místo 
do popelnice, hodíte do nádob, které 
jsou umístěny u pana MUDr. Mirosla-
va Mareše, v Tanečním studiu Neon 
a v naší škole ZŠ 28.října. Víček není 
nikdy dost a budeme rádi, když naši 
výzvu rozšíříte to dál. Vděční nebude-
me jenom my a rodina Barči, ale hlavně 
Barunka samotná. Děkujeme. 

Valérie Adamcová 9.B, 
Melánie Adamcová 5.A, žákyně ZŠ 28.října 

projekt comenIus „Youth for change“
Pro některé z nás odstartoval Comenius už v neděli kolem oběda, kdy 
jsme nasedli na autobus směr Praha a vydali se pro naše hosty. Jakmile 
jsme je poprvé spatřili, hned jsme k nim přiběhli a objali je. Společně 
jsme nasedli do autobusu a jeli zpátky do Žamberka, kde čekal zbytek 

třídy. Tam jsme se všichni sešli a následně jeli se svými hosty domů. V pondělí 
o půl deváté jsme v jedné z učeben zahájili náš společný program. Nejdříve jsme 
vyslechli úvodní řeč pana ředitele Kvapila, po něm se představili učitelé a pak už 
jsme začali prezentovat své práce o městě Žamberku, českém vzdělávacím systé-
mu, Pardubickém kraji a České republice. Po nás předvedli prezentace i návštěv-
níci z ostatních zemí. Speciálním úkolem každé ze zúčastněných škol pro toto se-
tkání, tedy i naším, bylo sestavit kuchařskou knihu tradičních zdravých receptů a 
založit firmu, která se bude zabývat výrobou, nabídkou a prodejem potravinového 
produktu z místních zdrojů. Tento program byl velice namáhavý, a proto jsme si 
všichni oddechli, když už jsme to měli za sebou.
Následně jsme se vydali do školní jídelny na oběd, který cizincům chutnal. Po obě-
dě jsme šli zpátky do školy a následoval odpolední program, což bylo představení 
města Žamberka. I když nebylo zrovna nejlepší počasí, odpoledne bylo vydařené. 
Během procházky jsme se všichni více seznámili a spřátelili. Když jsme skončili, 
vzali jsme své hosty na radnici na oficiální přivítání. Po skončení programu na rad-
nici jsme vzali své hosty a všichni se rozjeli do svých rodin.
V úterý náš program opět začínal o půl deváté. Když jsme se sešli, rozdělili jsme 
se na dvě skupinky; první skupina dělala zajíčky ze slámy, ta druhá zdobila per-
níčky, vyrobené podle tradičního receptu. To vše pod vedením paní Biedlové. Při 
vyrábění zajíčků jsme si užili spoustu legrace, i když práce s tavnou pistolí nebyla 
vůbec jednoduchá. Pro mnohé z nás bylo zdobení perníčků mnohem lepší a hlavně 
chutnější. Jakmile jsme byli se vším hotovi, doprovodili jsme opět naše hosty do 
školní jídelny na oběd. Odpoledním programem byl společný zájezd do Litomyšle. 
Podívali jsme se do rodného domu Bedřicha Smetany, zámecké zahrady a vidě-
li jsme mnoho dalších nádherných míst. Také jsme dostali rozchod, abychom si 
popřípadě mohli koupit nějaké suvenýry. V podvečer jsme nasedli do autobusů a 
vydali jsme se zpět do Žamberka, kde jsme se všichni rozešli, protože po zbytek 
dne jsme měli volný program. Většina lidí šla strávit večer na bowling, který jsme 
si náležitě vychutnali. Proto pro nás středeční vstávání bylo trošku obtížnější, také 
kvůli tomu, že jsme ve škole měli být už v osm. Nakonec jsme to zvládli, doprovo-
dili jsme své hosty do školy, kde si je převzali učitelé. Ti s nimi odjeli do Libchav na 
exkurzi do firmy Apotheke, výrobce bylinných a léčivých čajových směsí. My jsme 
mezitím pomáhali připravit Den zdravých životních návyků. Když se cizinci z ex-
kurze vrátili, sportovní klání mohlo začít. Byli jsme rozděleni do týmů, které absol-
vovaly spoustu zábavných disciplín v duchu hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“. 
Bylo vidět, že se to všem moc líbí. Po skončení této sportovní akce jsme měli volné 
odpoledne, kdy každý pro svého hosta opět vytvářel svůj vlastní program.
V šest jsme se všichni sešli v restauraci Imrvere na společné závěrečné večeři. Byla 
tam super atmosféra, některé z nás trápilo to, že další den to skončí. Hned jak jsme 
dojedli, vzali jsme své cizince a rozešli se. Někdo šel domů a někdo jim ještě třeba 
ukazoval noční Žamberk.
Ve čtvrtek v osm hodin přijel pro naše zahraniční přátele autobus. Všichni jsme se 
začali objímat a někteří z nás i brečeli. Když nás konečně učitelé od sebe odtrhli, 
nasedli hosté do autobusu, naposledy jsme si zamávali a potom odjeli. Těch pár 
dní, co byli v Žamberku, jsme si určitě všichni užili. Zlepšili jsme si angličtinu, na-
vázali nové vztahy, sjednotili jsme se jako třída, a i když to bylo opravdu náročné, 
přeji si, abychom se mohli všichni ještě někdy znovu setkat.

Nicole Dočkalíková, 4. A

Žákovský parlament ZŠ 28.říj-
na pořádá sbírku víček od PET 
lahví pro Barunku, holčičku ze 

Žamberka. První várku nasbíraných 
víček jsme již Barunce, kterou dopro-
vázela její maminka a babička, předali 
na našem školním dvoře.
Proto bychom Vám chtěli poděkovat 
za to, jak pilně sbíráte víčka od PET 
láhví, či jiných nádob. Zajímá Vás, k 
čemu vlastně budou víčka použita? 
Naskytla se nám totiž možnost, kterou 
jsme nemohli odmítnout, pomoct malé 
Barunce. 
Barča je osmileté děvče, které postihlo 
nemilé postižení, se kterým se snaží bo-

hráLI jsme bIngo
 Ve čtvrtek 20.března žákovský parlament ZŠ 28.října Žamberk pořádal 
společenskou hru BINGO. Měli jsme mnohem větší úspěch než minule. 

Byli jsme překvapeni počtem lidí, co k nám přišlo. Také jsme byli potěšeni, jak 
dlouho vás bingo bavilo.
Na BINGU jste mohli ochutnat vafle a palačinky, které byly moooc dobré!
Moc děkujeme všem, že jste přišli a podpořili nás vstupným, které bylo dobrovol-
né. Těšíme se, že se s vámi setkáme příště a třeba i ve větším počtu. DĚKUJEME! 

Za žákovský parlament Adéla Hovádková, 4.B

kuchařské 
dovednosti 2014

Odborné učiliště Hradec Králové po-
řádalo dne 9. dubna 2014 již 3. ročník 
regionální soutěže pro žáky oboru ku-
chařské práce. Reprezentace naší školy 
se ujali žáci Ondřej Kittnar, Monika 
Kubíčková a Jan Limberk. Úkolem sou-
těžících bylo uvařit dle daného zadání: 
kuřecí vývar se zavářkou, svíčkovou 
na smetaně s  knedlíkem a jako dezert 

závin. Nelehkého úkolu se žáci ujali 
s chutí a odhodláním. Odměnou jim 
bylo skvělé umístění na třetím místě a 
dobrý pocit z povedeného díla. Domů 
si odvezli další cenné zkušenosti a také 
drobné dárky od  pořadatelů soutěže. 
Děkujeme žákům za skvělou reprezen-
taci naší školy.

Foto a text Jaroslav Rojek, vedoucí 
odborného výcviku Speciální střední škola 

a základní škola Žamberk


