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Pozdrav z rice Lake
Už je to více jak měsíc, co jsem 21. srpna nasedla v 
Praze do letadla a přeletěla jsem přes oceán až do 
Ameriky. Cesta byla opravdu dlouhá a já byla ráda, že 
už jsem konečně vystoupila na letišti v Minneapolis. 
Tam už na mě a Kubu Stejskala čekala má host rodi-
na. Cesta do Rice Lake trvala další dvě hodiny a já si 
teprve začala uvědomovat, že jsem v USA, že tu budu 

bydlet celý rok a že se mi konečně splnilo to, co jsem si tak dlouho přála.
Amerika mě hned upoutala a překvapila zároveň. Všechno malé je tu opravdu vel-
ké, ať už je to jídlo, škola nebo město samotné. Rice Lake je plný velkých obchodů, 
fast foodů a aut. Opravdu jsem se nestačila divit. Má host rodina je opravdu skvělá. 
Žiji jenom s mamkou a taťkou, je pro mě nové být jedináček, i když tu mám tři do-
spělé sourozence a čtyřikrát jsem tetou. Host rodiče jsou na mě moc hodní, pořád 
říkají, ať se tu hlavně chovám jako doma, vaří pro mě nová a moc dobrá jídla a 
snaží se vymýšlet zajímavý program. Díky tomu, jsem už dvakrát navštívila město 
Eau Claire nebo trávíme odpoledne na lodi na Long Lake. Bydlím asi 10 minut od 
školy, takže chodím pěšky. Vybrala jsem si skvělé předměty: světovou historii, an-
glickou mytologii, španělštinu a Band, kde hraji na flétnu. Díky Bandu poznávám 
spoustu nových lidí a taky už jsem se poprvé zúčastnila Marching bandu. Škola tu 
má úplně jiný systém než u nás. Hodiny jsou o moc delší, za to jsou jen 4 a k tomu 
tzv. Resource, kde můžete dělat domácí úkoly. Střídají se dny A a B, takže v tom 
mám někdy opravdu zmatek. Lidé a učitelé jsou tu moc hodní a vždy, když mám 
nějaký problém, nebojím se na ně obrátit.
Exchange studentů je tu více. Dvě dívky ze Švýcarska, jedna z Mexika a další dva 
studenti z Francie, takže vlastně poznávám lidi z jiných koutů světa. Utíká to tu 
opravdu rychle a já se těším na další nové zážitky.
Moc bych chtěla poděkovat svým rodičům za to, že mě podporují a já tu mohu být. 
Také chci poděkovat městu Žamberku a Gymnáziu Žamberk za tuto jedinečnou 
zkušenost. Paní učitelce Foglové, jelikož to ona mě naučila hrát na flétnu a já mohu 
být v Bandu. A také všem kamarádům za povzbuzení.
Hezké podzimní dny všem čtenářům ŽL.

Z Rice Lake Denisa Janatová. Exchange student pro školní rok 2014/2015.

děti z erudia navštívily statek 
v rybné nad zdobnicí
Ten týden jsme se všichni v Erudiu strachovali, 
protože ještě v úterý bylo velmi škaredé poča-
sí a my měli už dlouho naplánovaný výlet za 
zvířátky. Naštěstí ve středu 25. září již od rána 
zářilo sluníčko a my mohli zvesela vyrazit na 
výpravu do Rybné nad Zdobnicí. Do Rybné 
jsme dojeli autobusem, kde jsme vystoupili 
na zastávce u kostela a odtud nás čekala více 
jak dvou kilometrová túra do nejzazšího koutu 
Rybné-Pekelec Pila. Cestu jsme zdárně zdolali a už nás vítá paní domu Lenka 
Holendová, která provozuje již několik let hipoterapii, jak pro děti, tak i dospě-
láky. Postupně nás provádí a seznamuje s jednotlivými obyvateli statku- husy, 
kačeny, slepice, kočky, psi, holubi, zakrslí králíci a hlavně koně, na které se děti 
těšily nejvíce. Paní Lenka nás provedla stájemi, kde si děti mohly koníky z blízka 
prohlédnout, pohladit a na jednom z koníků i povozit. To bylo panečku,…! Pří-
jemné dopoledne uteklo a my se vydáváme na zpáteční cestu k autobusu. Byla to 
dálka, nožičky už trochu bolely, ale hlavně že bylo o čem povídat!

Mgr.Martina Dostálková, ředitelka

(Cílem bylo pomocí her vzájemné se-
známení dětí, nastavení pravidel na 2. 
stupni ZŠ, týmová spolupráce, vzájem-
ná pomoc …)
Na adapťáku jsme byli v Říčkách. 6.B 
od 15. do 17. září 2014 a 6. A od 17. do 
19. 9.2014. Bydleli jsme na chatě jmé-
nem Karosa.
Naše postřehy:
… nejvíce se mi líbilo, jak jsme se k sobě 

hezky chovali …
… překvapilo mě, že jsme dokázali spo-

lečně překonat provaz ve výšce asi 
jednoho metru …

… ve smrčí jsme viděly divoké prase 
s mláďaty, strašně jsme se lekly … 
adapťák byl moc krátký, vůbec jsme 
se nenudili, bylo to super …

… pomáhali jsme si …
… naštvalo nás, že jsme měli na poko-

ji jen jednu zásuvku. Ale řekli jsme 
si,že to vydržíme, a taky jsme to vy-
drželi!

… líbila se nám cochcárna (osobní vol-
no ) …

… měli jsme moc pěkné počasí …
… snídaně byly přímo luxusní …

6. A a 6. B

Šestky zŠ 28. října 581 na adapťáku

adaPtačnÍ PoByt 
„zdraVÁ ŠkoLa“

Ve dnech 17. - 19. 9. 2014 se všich-
ni žáci prvních ročníků SŠ zúčastnili 
adaptačního pobytu „ZDRAVÁ ŠKO-
LA“ v Nekoři v rekreačním středisku 

Lorien. Počasí nám velmi přálo, a proto 
jsme si společně užili třídenní program 
zaměřený na prevenci rizikového cho-
vání, na podporu zdravého klimatu ve 
třídě, na předcházení rizikovému cho-

vání v rámci kolektivu, ale také spoustu 
her a zábavy. Při těchto aktivitách žáci 
měli možnost se lépe poznat a utužit 
kolektiv, popřípadě najít si nové kama-
rády. Akce to byla pro všechny žáky a 
učitele přínosná! Díky finanční pod-
poře Města Žamberka, ale také díky 
finanční podpoře sponzorů - firmě IN-
TERCOLOR, a.s., firmě STANISLAV 
KROBOT, s.r.o., kterým tímto velice 
děkujeme. Dále děkujeme SVČ Animo 
Žamberk za zážitkový výukový preven-
tivní program, lektorům Lucce, Lídě a 
Pavlovi.
Velké dík patří i třídním učitelům Mgr. 
Janě Vraštilové, Bc. Lubomíru Královi 
a výchovné poradkyni Ing. Marcele 
Bednářové za výbornou organizaci a 
spolupráci. Mgr. Renáta Kubíčková 

- školní metodik prevence

Žáci speciální střední školy a základní školy Žamberk 
se zúčastnili 17. 9. – 19. 9. 2014 dvanáctého ročníku Přechodu Krkonoš. A protože 
celou akci doprovázelo počasí jedna báseň, byl její průběh shrnut do veršů: 

Na Moravské chatě bylo nám fakt zlatě,
jídla pití mrtě, no žili jsme si krutě.
Od středy do pátku dali jsme si procházku,
bez hřebenu po hřebenu přes mužsko-ženské kamení,
na Vysokém kole až k labskému prameni,
zpátky kolem boudy Martina,
padli jsme Trautenberkovi do klína.

Organizátorům 
a všem zúčastněným 
velký dík. Habrman


