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Když jsme se v  květnu loňského roku 
loučili s holandskými přáteli, u nichž 
jsme strávili krásný týden, zdálo se 
nám, že se loučíme nadlouho. Nicméně 
šest měsíců uteklo velmi rychle a najed-
nou tu byl první listopadový týden a s 
ním i chvíle našeho dalšího (snad ne 
posledního) setkání s woerdenskými 
studenty, tentokrát samozřejmě v Čes-
ké republice. S Holanďany jsme naplno, 
přesto však ve vší počestné střízlivosti 
(popř. střízlivé počestnosti), prožili 
příjemné tři dny, díky kterým jsme pro-
hloubili přátelství, započaté květnovým 
pobytem v Holandsku. Abyste si udělali 
přesnější obrázek, zde je menší inter-
view – respondentkami jsou dvě slečny 
ze 7. A:
1. Těšily jste se pouze a hlavně na 
„svoji“ Holanďanku, nebo i na něja-
ké další konkrétní?
Těšily jsme se samosebou hlavně na 
své Holanďanky, ale pobyt v Holandsku 
nám dal těšit se i na ostatní.
2. Co ti holandská kamarádka přivez-
la jako typicky holandský dárek?
Typickým dárkem bylo něco k snědku, 
nejčastěji sladkosti. Například čokolá-
da ve tvaru našich iniciál nebo delikátní 
Lotusky (karamelové sušenky ke kávě). 
Nechyběl ani tradiční dutch sýr Gouda 
(čti „chrchrouda“) a někteří se radovali 
i z Hagelslag, což je čokoládový posyp 
na tamější chleba.
3. Můžete nějak shrnout program?
Program byl bohatý, takže bylo z čeho 
vybírat. Část českých studentů se s ho-
landskou výpravou setkala již v Praze, 
kde jsme je prováděli po Pražském hra-
du a podobně. Živelné bylo také spor-
tovní odpoledne s následným jazzovým 
koncertem a na závěr posezení s večeří 
v restauraci Imervere.
4. Co si myslíte, že se jim nakonec lí-
bilo nejvíce?
Nejvíce byli okouzleni z našeho hlavní-
ho města.
5. Je něco, co jste chtěly Holanďanům 
v ČR ukázat, ale nestihly jste to?
Asi ne, dokonce i Martin na bílém koni 
je zastihl na výletě na Zemské bráně. 

Po návratu z Orlických hor se mohli 
těšit na prohlídku našeho gymnázia a 
také na improvizované kino, jež hrálo 
film pro Česko více než charakteristic-
ký – Samotáře. Nechyběly ani kornouty 
s popcornem.
6. Dělalo vašim Holanďankám pro-
blém na něco si v ČR zvyknout, ne-
mohly něco (co je pro nás normální) 
pochopit?
Nejobávanější bylo seznámení s jídlem. 
Avšak hlady snad netrpěly...
7. Naučily jste se nějaká holandská 
slova? Naučily jste návštěvu něco 
česky?
Hojně jsme využívaly např. „Eat sma-
kelijk“ (Dobrou chuť) nebo Slaap lek-
ker (Spi dobře, sladce,...Dobrou noc). 
Od nás si odnesly třeba „Ahoj“ nebo 
„Miluji tě“.
8. Dostaly jste se někdy při konver-
zaci do patové situace, kterou jste 
musely řešit např. kresbou, překla-
dačem apod.?
Takové chvíle sice párkrát nastaly, ale 
ruce a nohy vždy pomohly.
9. Fotily „vaše“ Holanďanky hodně (i 
zdánlivě irelevatní věci)?
Ano, a nejen naše Holanďanky! Ho-
lanďani (se) obecně rádi fotí. Krom 
památek, lidí a přírody fotografovali 
třeba jídlo, pokoj a tak dále. Působilo to 
místy až komicky, ale aspoň budou mít 
hodně impresionistických snímků.
10. Chtěly byste se s holandskými ka-
marády ještě někdy vidět?
V každém případě! Někteří plánují již 
letní prázdninové výlety do Čech.

 Sepsala Natálie Dunglová

 advent v mš Sluníčko
V očích dětí se smíchalo trochu obav, 
ale zároveň i radosti ve chvíli, když nás 
5.prosince navštívil v mateřské škole 
Mikuláš s čerty a andílkem. A nastal ten 
nejkrásnější čas v roce - čas adventní.
Vyzdobili jsme si školku, napekli linecké 
cukroví, vyrobili jsme si přáníčka a spo-
lečně s rodiči jsme oslavili Vánoce. Za dárečky děti poděkovaly Ježíškovi básnička-
mi a koledami. Žížalky potěšily svým vystoupením obyvatele Centra sociální péče 
a Berušky zase paní kuchařky a pány kuchaře ve školní jídelně.
Ve čtvrtek 19. prosince se sešly děti a paní učitelky ze všech čtyř tříd na školní 
zahradě a dobrotami ozdobily stromeček pro ptáčky. Společně jsme si zazpívali   
koledy a vzájemně si popřáli krásné Vánoce.
Rodičům děkujeme za milou spolupráci, za sponzorské dary a přejeme všem pevné 
zdraví, štěstí, lásku a pohodu v novém roce 2014.

Za MŠ Sluníčko Milena Kalousová a Romana Grófová

holanďani v žamBerku 

z našich škol

diSkotékové 
odPoledne

Stejně jako každý rok, i letos jsme díky 
městu Žamberku mohli uskutečnit dis-
kotékové odpoledne pro naše žáky. Vel-
mi děkujeme za finanční podporu, bez 
které bychom tento projekt nemohli 
uskutečnit. 
Diskotéka se tradičně konala v žamber-
ském klubu „Tobogan“. Akce se zúčast-
nilo na třicet dětí ze Speciální střední a 
základní školy Žamberk. Program byl 
složen z pěvecké soutěže žáků všech vě-
kových kategorií, vystoupení tanečního 
kroužku základní školy a samozřejmě 
nechyběla spousta oblíbených písniček 
jak pro malé, tak pro velké. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu celé akce. 

Bronislava Havlíková ml.
Speciální střední škola a základní škola

informace pro rodiče předškoláků záPiS 
    k povinné školní docházce pro škol. rok 2014/2015 do škol:

l Základní škola Žamberk, 28. října 581 
l Základní škola Žamberk, Nádražní 743
l Speciální střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214
se koná ve čtvrtek 16.01.2014 od 14 do 17 hodin

           (ve Speciální SŠ a ZŠ od 14 do 16 hodin)
U zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce, vyplněný dotazník (dotazník a pozvánku k zápisu obdržíte poštou). 

    Andrea Fišerová, oddělení školství  MěÚ

Planetárium
Byl pátek 29. listopadu – den, na který 
jsem se strašně těšil: jeli jsme do plane-
tária v Hradci Králové.
Bylo zhruba 10 hodin dopoledne a 
velké dobrodružství o vesmíru začalo. 
Chvíli jsme postávali v  hlavním sále, 
kde jsme se mohli dozvědět, kolik by-
chom vážili na jiné planetě – např. na 
Marsu. Pak pro nás přišel sympatický 
pán a řekl nám, ať se posadíme do před-
náškového sálu. Tam jsme si povídali o 
planetách, gravitaci a výpravách na 
měsíc. Přesunuli jsme se do místnosti, 
kde byly různé informace o kosmonau-
tech, dokonce i o prvním psovi na měsí-
ci. Pak jsme šli do temné místnosti, kde 
stál velký stroj, který promítal hvězdy 

zábavné odpoledne
zš 28. října žamberk

Je čtvrtek 28. listopadu 14:00 hodin a 
my s  Péťou jdeme do 2.B. To je třída 
paní učitelky Malečkové. Přicházíme 
do třídy a zjišťujeme, že je tam s námi 
ještě Martin Felcman a Klára Pavlová, 
ti mají na starosti „tunel“. Mezi tím se 
my pouštíme do lepení skákacího pa-
náka, který má být nalepený na podlaze 
barevnou lepící páskou. Už jsme skoro 
v  půlce, ale jak tak koukám, je trochu 
křivý. Péťa kouká na hodinky, je přes-
ně 14:50 a my dokončujeme poslední 
úpravy. Tak máme 15:00 a první malí 
návštěvníci s  rodiči jsou tu. Ani ne-
vím, kdo se vlastně stydí víc, jestli my 
nebo oni. Pořádně jsme nevěděli, jak 
je máme oslovit nebo co jim vlastně 
povědět. Naštěstí se toho ujímá Martin 
Felcman, který se doopravdy nestydí. 
Bereme si inspiraci a při dalším ná-

vštěvníkovi už se snažíme my s Péťou. 
Docela nás překvapilo, že spousta dětí 
předškolního věku neumí skákat paná-
ka. V tomto případě jdu na řadu já nebo 
Péťa a ukazujeme jim, jak se to dělá. 
Teď už jsme celkem unavení, i když 
vlastně nevíme z  čeho. Je 17:00 a my 
máme šanci se jít podívat na poslední 
hraní divadla našich spolužáků. A tak 
jdeme, koukáme a dobře se bavíme, 
hlavně Matějem Kavkou. Po divadle vše 
uklízíme a jdeme domů. 

Suchodolová Dominika 9.A, ZŠ 28. října 

na strop. Poté nás pán vzal k velkému 
dalekohledu, mohli jsme se do něho po-
dívat, jenže bylo zrovna špatné počasí. 
Přesto to bylo super.
Vrátili jsme se do hlavní místnosti, tam 
jsme si koupili suvenýry a já jsem chtěl 
zůstat ještě chvíli, ale čekaly tam i jiné 
třídy. Bylo to nejlepší místo, kde jsem 
byl. Až tam pojedete, doufám, že si to 
užijete jako já.                  Filip Blažek, 5.A


