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MEZINÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Echternach – Lucembursko, 23. – 26. 3. 2017

Vše začalo čtvrtečním ránem, kdy jsme se jako malá skupina houslistů a náš doprovod vydali na setkání 
smyčcových a dechových nástrojů, které se konalo v Lucembursku v našem partnerském městě Echterna-
ch. Účastnily se také soubory z Ruska, Německa a Lucemburska. Po první ukázce našeho naplánovaného 
vystoupení v nás zůstala jenom malá dušička, protože Rusové hráli Vivaldiho Léto a potom jsme my začali 
hrát naše žamberské lidovky. Na sobotní večer byl naplánován společný koncert. V první části koncertu 
se představily soubory ze všech zemí svým krátkým vystoupením. Naše lidovky měly u posluchačů veliký 
úspěch, zvláště naše poslední písnička, Včelka Mája, se líbila tak, že jsme později slyšeli, jak si ji jeden 
basista broukal. V tu chvíli jsme byli moc vděční naší paní učitelce Doudové za její výběr písniček. Potom 
jsme vytvořili společný symfonický orchestr. Náš repertoár tvořila filmová hudba. Byly to pro nás čtyři 
dny plné hudby, smíchu, společných zážitků a výtečné kuchyně. Nejlepší byly večery prožité s novými přá-
teli z Ruska. Užili jsme si spoustu legrace, protože jsme se dorozumívali směsí češtiny, ruštiny, angličtiny, 
němčiny a k tomu celým tělem. Nakonec se s námi přišli rozloučit. A jeli jsme domů. Doufáme, že se ještě 
s našimi přáteli setkáme a společně si zahrajeme.                                              Za všech 7 účastníků Petra Brůnová

A já už jen dodávám, že se jednalo o další díl naší rozsáhlé mezinárodní spolupráce v rámci Evropského 
svazku hudebních škol. Poprvé hrál mezinárodní symfonický orchestr a dopadlo to velmi dobře.
A já za to upřímně děkuji všem sedmi malým i větším houslistům, jejich učitelce Jaroslavě Doudové a tlu-
močníkovi Jaroslavu Rendlovi. Ale také starostovi Jiřímu Dytrtovi za doprovod a pomoc a řidičovi minibu-
su Michalovi Klátilovi za pohodovou dopravu.                                                              Hana Chvátilová

PROJEKT ERASMUS NA ZŠ 28. ŘÍJNA

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
Po výborné předchozí spolupráci jsme opět 17. 
března navštívili knihařství Evy Tobiškové. Děti 
zjistily, co obnáší práce knihaře, dozvěděly se za-
jímavosti o knihařském řemesle. Nezůstalo pouze 
u informací, děti přímo viděly praktickou ukázku 
vzniku knižní vazby a každý si na vlastní kůži vy-
zkoušel zlatotisk. Na závěr každé dítko dostalo 
malé překvapení, sáček s výtvarnými drobnostmi 
pro vlastní tvoření.
Děkujeme Ing. Evě Tobiškové za krásné odpoledne 
plné nových informací i za trpělivost s některými 
všetečnými dětmi.           Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus již 
od října 2016. Cílem projektu není jen cestování, 
rozšíření jazykových znalostí a kontakt s  učiteli a 
žáky zúčastněných zemí, ale i podpora ekologie a 
tvořivosti žáků. A tak jsme se dali do zhotovování 
nejrůznějších výrobků z  odpadních surovin. Pří-
kladem jsou kostýmy, které budou moci obdivovat 
návštěvníci žamberského Majálesu.
Jak již bylo naznačeno, neméně důležitým bodem 
je komunikace mezi zúčastněnými zeměmi. Příkla-
dem je nedávné „skypování“ našich žáků s dětmi 

z  Kréty. Zapojili jsme se do projektu E- Twining 
a díky němu našli kamarády v  Turecku, Rumun-
sku, Portugalsku a na Krétě. A právě z těchto zemí 
k nám na konci dubna přijedou nejen učitelé a žáci, 
ale i jedna rodina. Organizace tohoto setkání je 
poměrně náročná, proto se jí účastní devět našich 
učitelů. Ti uvítají 30. dubna asi 41 hostů, pro které 
budou mít připravený pestrý program. Společně 
oslaví první květen akcemi Majálesu, provedou 
hosty po škole, kde budou mít příležitost poznat 
něco z  českých tradic, jako jsou Velikonoce, ma-
sopust, čarodějnice nebo mikulášská nadílka. A 
protože k tradicím naší školy patří neodmyslitelně 
pěvecký sbor Viola, bude i on provázet hosty svým 
zpěvem, a to na uvítanou a při svém večerním 
koncertu. Talent a šikovnost dětí budou mít hosté 
příležitost poznat také v Základní umělecké škole 
Petra Ebena, kde se nejen dozví o provozu školy, 
ale také zhlédnou žákovské vystoupení. Nesporně 
zajímavá bude jistě i návštěva Střediska volného 
času ANIMA, kde pro ně ředitelka Alena Němcová 
připravila workshop „Velikonoční tradice“. Zde si 

budou moci vyzkoušet zdobení velikonočních vají-
ček a perníků. 
Součástí programu bude i „Recycling Work- 
shop“, který proběhne na naší škole ve čtvrtek 
4. května od 9 hodin. Workshop sestává ze sedmi 
dílen, z toho dvě organizuje naše škola (Česká re-
publika), dvě dílny Kréta a po jedné dílně Turecko 
a Portugalsko. Výrobky, které zde vzniknou, budou 
vystaveny ve vestibulu školy od  pátečního odpo-
ledne. Výstava i samotný „Recycling Worshop“ 
budou přístupné široké veřejnosti, kterou tímto 
způsobem srdečně zveme! 

 Koordinátor projektu Mgr. Ludmila Smolová

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Střední škola zdravotnická a sociální 
Ústí nad Orlicí 
zahájí od 24. 4. 2017 
REKVALIFIKAČNÍ KURZ
Chůva pro děti do zahájení 
školní docházky,

který připravuje jednotlivce pro práci v rodinách 
i mateřských školách. 

Přihlášku najdete na www.szsuo.cz


