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Mezinárodní soutěž v řemeslných do-
vednostech učňů ŘEMESLO / SKILL 
2014 proběhla již čtvrtým rokem ve Vy-
sokém Mýtě ve dnech 23.-25. září 2014.
Praktická část soutěže se konala pří-
mo na náměstí Přemysla Otakara II. 
za účasti devíti škol, oboru zedník a 
zednické práce. Kategorie B - zednické 
práce se zúčastnili žáci z Polska, Ma-
ďarska, Slovenska, SRN a České re-
publiky. Naši školu reprezentovali žáci 
druhého ročníku František Kubíček a 
Marek Rakaš.
V zadání kategorie B bylo vyzdění frag-
mentu části bytového jádra z příčkovek 

materiálu Ytong ve tvaru T a stavba ve 
tvaru L z materiálu Heluz. I v letošním 
roce se naši zedníci v široké konkurenci 
neztratili a obsadili krásné třetí místo. 
Pomyslné zlato získali žáci ze Sloven-
ska a stříbro ze SRN.
Využívám úspěšné reprezentace na-
šich žáků k nabídce pro veřejnost 
ze Žamberka a okolí na provedení 
drobných stavebních prací. Zakázku 
by prováděla skupina žáků s učitelem v 
rámci plnění učebních osnov. V přípa-
dě zájmu volejte na tel. 605 267 113.

Za SSŠ a ZŠ Žamberk Jiřík Karel, 
učitel odborného výcviku

Je první polovina září. Na dvoukolák nakládáme dvě kánoe, pádla, vesty 
a kleště na sběr odpadků. Poslední dvoje, jsou vyrobeny z plastu a snadno 
se lámou. Ke koupališti je to od naší školy jen kousek. Kluci si vyprávějí zá-
žitky z nedávno skončených prázdnin a mají legraci z našeho vozíku. Proti 
minulému týdnu, kdy jsme spluli řeku do Bohousové, se počasí teplotně 
pohoršilo, ale stále svítí sluníčko, a tak můžeme splnit úkol, který jsme si 
předsevzali. Vysbírat odpadky nejen ze břehu, ale i z vody alespoň části 
Divoké Orlice. Řeky, která nás na svých vlnkách vozí celé jaro, a podle 
množství vody, které jí poskytne vydatnost srážek, vlastně až do prázd-
nin. Postupujeme pomalu v jakési migrující rojnici po proudu. Jednotlivé 
dvojice se navzájem překvapují zajímavými nálezy. Nejvíce bodoval pěk-
ný, vespod krásně růžový, rak říční. Pod Hlubokou ulicí končíme. Balíme 
lodě a nakládáme je opět na dvoukolák i s odpadky, od kterých jsme řeku 
osvobodili. Není jich málo a den je smutně úspěšný. Vracíme se zpátky do 
školy. V pozdním odpoledni už sluníčko ztrácí svou sílu a zmrzlé nohy se 
jen velmi pozvolna při chůzí zahřívají. 

Josef Polanský, vychovatel

naši žáci opět zabodovali 
v mezinárodní soutěži mladých zedníků

třebovské zpívání – 2.ročník
Dne 25.9. 2014 jsme se zúčastnili se žáky tříd D1, D2 a J1 Třebovského zpívání.
Třebovské zpívání i finančně podporuje město Moravská Třebová. Letošní téma 
bylo „zámek“. Akce se zúčastnili také žáci z Pardubic a Moravské Třebové. Všich-
ni jsme předvedli pěvecké vystoupení, poté jsme si společně zazpívali písničku 
„Kdyby se v komnatách“ z pohádky Princové jsou na draka a vzájemně si předali 
kontakty.

Bylo o nás velmi dobře postaráno, měli jsme zajištěno občerstvení a oběd. Odmě-
nou nám byla návštěva zámku, kde jsme navštívili alchymistickou laboratoř. Celý 
den mezi žáky i učiteli panovala velmi přátelská atmosféra.
Všichni jsme odjížděli s příjemnými pocity a určitě se budeme těšit i na další 
ročník.

Zpracovala Dana Kalousková

comenius na zŠ 28. října 581 v novém školním roce
kamarády z Norska, Zářijové aktivity. 
Pro mladší žáky vznikly plakáty a le-
táky Bezpečný internet. Anglický klub 
napsal dopisy 18 kamarádům do Nor-
ska. Začátkem října odletěly tři naše 
paní učitelky na setkání účastníků pro-
jektu Comenius na Kypr.
Během října se zaměříme na zdravý ži-
votní styl a zdravou výživu.

Mgr. L. Smolová a Mgr. I. Korábová

Projekt Comenius bude na ZŠ 28. října 
581 fungovat i v letošním školním roce.
Ještě v červenci se uskutečnilo setkání 
zástupců všech 7 států ve Velké Britá-
nii ve škole v Bodminu. V září jsme už 
byli docela čilí a splnili několik aktivit. 
Druhé patro naší školy zdobí klobouky 
z akce Zahrádka na mé hlavě. Pokračo-
vali jsme prezentacemi s těmito názvy: 
Bezpečný internet, Strategie výuky pro 

speciální střední škola a základní škola Žamberk 

úklid divoké orlice - září 2014


