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sněhuláci pro afriku
Žákovský parlament Základní školy 
28. října v Žamberku se stal patronem 
projektu „Sněhuláci pro Afriku“, je-
hož cílem je podpora vzdělávání dětí v 
Africe. 
Tuto aktivitu organizuje obecně pro-
spěšná společnost Kola pro Afriku 
pod záštitou Ministerstva školství mlá-
deže a tělovýchovy České republiky. 
Stavění sněhuláků proběhlo v úterý 
28.1.2014 v odpoledních hodinách na 
školním dvoře základní školy. I když 
nám počasí nepřálo s nadílkou přírod-
ního sněhu, přispěchaly nám na pomoc 
TS Žamberk, s.r.o., a přivezly na dvůr 
školy sníh technický. Přestože se tento typ sněhu tvaruje těžko, odhodlání a 

nasazení stavitelů bylo vysoké. Takže 
na konci akce na školním dvoře stálo 
mnoho pyšných sněhuláků v různých 
podobách (fotografie ze stavění na 
www.zs28rijna-zamberk.cz; sekce žá-
kovský parlament).
Stavění sněhuláků bylo pro naši zá-
kladní školu premiérou, ale i tak se 
tohoto projektu účastnilo 34 přispěva-
telů, kteří podpořili vzdělávání v Africe 
částkou 2.655,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce po-
díleli, a doufáme, že nás podpoříte i 
příští rok. Za žákovský parlament

Mgr. Marešová Hana,
 koordinátorka žákovského parlamentu

Žákovský parlament ZŠ 28. října 581 Žamberk 
Vás srdečně zve na společenskou hru 

 

 

 

 

Kdy:  20. března 2014; 15.00 – 18.00 hod. 

Kde:   na ZŠ 28. října 581 Žamberk (naproti poště) 

Vstupné:  dobrovolné  

 

Přijďte si zahrát a podpořit žáky základní školy. Výtěžek bude 
použit na vybavení odpočinkové místnosti pro žáky školy.  

Na místě si budete moct zakoupit občerstvení (můžete se také 
těšit na výborné lívanečky a vafle).  

Těšíme se na Vás  

 

Žákovský parlament ZŠ 28. října 581 

 

Více informací můžete najít na http://parlamentzs28rijna.blogspot.cz/ 

První místo za krátký film 
pro sš obchodu, řemesel a služeb Žamberk 

V Kongresovém sálu Jana Kašpara Krajského úřadu Pardu-
bického kraje proběhlo 15. ledna 2014 slavnostní vyhlášení 
výsledků dlouhodobých soutěží pro žáky základních škol i 
vybraných středních odborných škol. Slavnostním vyhlá-
šením vyvrcholil první ročník projektu TECHNOhrátky 
Pardubického kraje, jehož cílem byla podpora studia technických oborů. Zmiňo-
vaného programu se v období od května do prosince 2013 zúčastnilo 1.500 žáků z 
50 základních škol celého Pardubického kraje.
Při této příležitosti byla pro žáky ze středních škol vyhlášena soutěž o nejlepší krát-
ký film, kde měli žáci za úkol představit netypickou formou svoji vlastní školu. O 
konečném pořadí rozhodovala odborná porota.
Na 1. místě se umístilo družstvo žáků ze SŠ obchodu, řemesel a služeb Žam-
berk, Zámek 1 – Aleš Brejcha (obor prodavač), Pavel Skalický a Jan Rybka 
(obor instalatér). 2. místo: VOŠ a SOŠ stavební Vysoké Mýto, 3. místo: SOŠ a 
SOU Lanškroun. Krátký film je ke zhlédnutí na www.zamek.zamberk.cz

PhDr. Zuzana Pecháčková, SŠ OŘS Žamberk

V týdnu od 3. do 7. 2. proběhla v naší 
šk. družině netradiční zimní olym-
piáda. Na každé odpoledne byla při-
pravena jedna sportovní disciplína. V 
pondělí se závodilo v curlingu, v úterý 
byl na pořadu dne slalom, středa patři-
la hokeji, ve čtvrtek bylo krasobruslení 
dvojic a na závěr v pátek pak biatlon. 
A v čem byla netradiční? Při curlingu 
musely děti umístit co nejblíže středu 

kruhu pět plastových víček, úkolem 
slalomu bylo dostat bramboru co nej-
rychleji mezi brankami do cíle. Při ho-
keji mělo každé dítě 5 pokusů překonat 
brankáře. Krasobruslení spočívalo ve 
správné navigaci jednoho z dvojice, 
který měl zavázané oči. Na závěr týdne 
proběhl biatlon, při kterém děti musely 
vyběhnout schodiště a „nastřílet“ do 
pěti plechovek víčka od pet lahví. Kaž-
dý den proběhlo vyhodnocení spojené s 
fotografováním a předávání diplomů. 
Celý týden byl pro děti zábavný, vždy 
se těšily, co bude následovat druhý den. 
Protože nám letošní zima neumožnila 
pořádat olympiádu na sněhu, připravi-
ly jsme ji proto v prostorách školy. Řídi-
li jsme se heslem „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se !“
 Vychovatelky ŠD při ZŠ Nádražní 743

Žákovský parlament ZŠ 28. října 581 Žamberk 
Vás srdečně zve na společenskou hru 

Kdy: 20. března 2014   15:00 – 18:00 hod. 
Kde: na ZŠ 28. října 581 Žamberk (naproti poště) Vstupné: dobrovolné 

Přijďte si zahrát a podpořit žáky základní školy. 
Výtěžek bude použit na vybavení odpočinkové místnosti pro žáky školy. 

Na místě si budete moci zakoupit občerstvení 
(můžete se také těšit na výborné lívanečky a vafle). 

Těšíme se na Vás Žákovský parlament ZŠ 28. října 581 
Více informací můžete najít na http://parlamentzs28rijna.blogspot.cz/


