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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
neděle 4. 12. 2016 – Žamberk

Odpoledne plné andělských a čertovských 
úkolů v tajemných zákoutích Divišova divadla, 
sladkých voňavých odměn a Mikulášových 
mouder :) Na závěr Mikulášský dárek – nová 
filmová pohádka Anděl páně 2.

Mikulášská nadílka se uskuteční 
v Divišově divadle v Žamberku:

14:30 – 15:50 start na pokladně Divišova diva-
dla l 14:30 – 16:50 andělské úlohy a čertovské 
zkoušky l 17:00 – 18:30 filmová pohádka
Vstupné na Mikulášskou nadílku 40 Kč děti, 
dospělí ZDARMA. Vstupné na film 120 Kč. Na-
dílky či filmu je možné se zúčastnit samostatně, 
v tom případě bude vstupné na film 130 Kč. 
Občerstvení zajištěno. 
Pokud si přejete předat Váš dárek dětem prostřed-
nictvím Mikuláše, předejte jej od 1. 12. do 2. 12. 2016 
v SVČ ANIMO nebo přímo na startu v pokladně Divi-
šova divadla.

NÁPAD NA VÁNOČNÍ DÁREK 
– dovolená v Chorvatsku a Španělsku
Udělejte radost svým blízkým a vezměte je s se-
bou k moři! V nabídce na léto 2017 jsou hned 
dvě – Jaderské a Středozemní. Můžete se tedy 
vydat na chorvatský ostrov Krk nebo do španěl-
ské Calelly. Podrobné informace v příštích ŽL.

Za SVČ ANIMO Mgr. Lucie Kluková

POZDRAV Z RICE LAKE
Zdravím všechny čtenáře Žamberských listů.
Už je to více než dva měsíce ode dne, co jsme 
se s Anne-Marie, Káťou a Davidem vydali na 
roční výměnný pobyt do sesterského města v 
USA- Rice Lake. Je to neskutečné, jak ten čas 
letí. Za ty 2 měsíce jsem si tu našel nespočet 
nových přátel a navštívil několik zajímavých 
míst. Hned první týden, co jsem přiletěl, jsem 
se stal členem školního fotbalového týmu. Kvůli 
pár nešťastným okolnostem jsem však nemohl 
nastoupit do Varsity týmu. I přesto jsem si celé 
dva měsíce užíval svého nejoblíbenějšího spor-
tu ve skvělém kolektivu, v týmu Junior Varsity. 
Hned po skončení fotbalové JV sezony jsem 
byl požádán, abych se stal manažerem Varsity. 
Za Varsity tedy nemůžu hrát zápasy, ale i přesto 
jsem členem tohoto týmu a jsem za to velice 
rád. Tento rok jsme již potřetí za sebou postou-
pili do státního kola.

Ve škole jsem se také připojil k International 
club (klub pro všechny výměnné studenty a stu-
dentky, kteří mají zájem poznávat nové kultury, 

a kteří chtějí navázat nové mezinárodní vztahy). 
Tento týden je konec prvního termu (první část 
školního roku), a to znamená změnu předmětů. 
První term jsem měl předměty: Social Problems 
(v tomto předmětu jsme řešili největší sociální 
problémy Ameriky a také všechny novinky, kte-
ré se staly jak ve světě, tak i v USA), Algebra 
2 (matematika), Speech Communication (po-
kročilá angličtina, kde jsme se učili, jak správ-
ně přednést řeč, a to nejen před celou třídou) a 
jako poslední předmět jsem si vybral Outdoor 
Adventure (v těchto hodinách jsme se učili, jak 
jezdit na kánoi, na kajaku, jak správně rybařit a 
nebo také lukostřelbu). Velice si to tu užívám i 
s přáteli, společně jsme například šli na školní 
ples s názvem Fall Formal.
31. října se tu slavil svátek Halloween. Je to ty-
pický americký svátek, kdy děti chodí dům od 
domu v převlecích a dostávají sladkosti. Tento 
zážitek jsem si nemohl nechat ujít, a proto jsem 
se také převlékl do kostýmu a šel koledovat. 

Byl to zážitek, který bych přál zažít všem čes-
kým dětem. Za tyto dva měsíce v Americe jsem 
velice vděčný všem, kdo mi to umožnili, a to je 
zejména mé rodině. Jsem rád, že mohu repre-
zentovat město a Gymnázium Žamberk. Děkuji 
a všem Vám přeji hezký předvánoční čas. 

Daniel Janata, Rice Lake

Mezinárodní projekty na ZŠ 28. října 581
Po roční spolupráci mezi čtyřmi státy Evropské unie a Tureckem jsme se rozhodli požádat o me-
zinárodní projekt Erasmus + K2. Po půlročním čekání jsme získali grant na náš projekt Creative, 
Active, Responsible Students in the Digital Age / Tvůrčí, aktivní, zodpovědná mládež v digitální 
době. Do spolupráce jsou zapojeny 
školy z Rumunska, Turecka, Portugal-
ska, Řecka (Kréta) a České republiky. 
Projekt začíná 1. listopadu 2016 a potr-
vá do 30. října 2018. V průběhu projek-
tu navštíví šest žáků a dva učitelé naší 
školy Portugalsko (v listopadu 2017), 
šest žáků a dva učitelé se podívají na 
Krétu (v červnu 2018). Mimo to poje-
dou koncem listopadu 2016 dva učite-
lé na mezinárodní setkání do Rumun-
ska a dva učitelé se na závěr projektu 
zúčastní v září 2018 mezinárodního 
setkání v Turecku. Do projektu se zapo-
jí žáci jak prvního, tak druhého stupně 
naší školy a také dvanáct učitelů. Již v 
listopadu nás čeká vytvoření „koutku“ projektu a práce na Facebooku a Youtubechannel,Website 
a Twinspace . Zkušenosti na podobném projektu Comenius jsme získali již před dvěma lety a nyní z 
nich můžeme čerpat. Projekt dává možnost žákům zdokonalovat se v anglickém jazyce (videokon-
ference, chat místnosti, eTwinning,…) a podívat se za svými kamarády do zahraničí. Tento projekt 
také poskytuje výraznou finanční podporu na vybavení školy digitální technikou a na různé aktivity 
(workshopy, pomůcky pro tvořivé činnosti dětí). Věříme, že se do projektu zapojí i rodiče našich 
žáků a předem jim za to děkujeme. Chtěli bychom poděkovat městu Žamberku a vedení naší školy 
za podporu tohoto projektu a také kolegům, kteří se na něm budou podílet. Na naší škole se žáci 
také účastní eTwinningových projektů. První eTwinningová videokonference na naší škole proběhla 
v pondělí 17. září, kdy se žáci na dálku viděli a slyšeli se svými kamarády ze Španělska. Další vi-
deokonference nás čekají.  Koordinátor projektu Mgr. Ludmila Smolová

ZŠ 28. října je oceněna v Praze
Letos byla naše Základní škola 28. října v 
Žamberku oceněna v rámci Programu pod-
pory etické výchovy, kterou vyhlašuje nadač-
ní fond Josefa Luxe. Cílem projektů nadač-
ního fondu je přispět ke zlepšení vztahů ve 
společnosti, především aktivit usilujících o 
rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etic-
kých hodnot a kultivaci mediálního prostředí. 
Na slavnostní vyhodnocení a předání oceně-
ní letošního ročníku byla 1. listopadu pozvána 
naše paní ředitelka PaedDr. Hana Nosálová. 
Všichni ocenění převzali ceny z rukou předsed-
kyně NF Věry Luxové v Poslanecké sněmovně ČR v Praze. Akce je pořádána pod záštitou poslan-
ce Jiřího Miholy a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové. Máme radost z toho, že po získání 
titulu Etická škola zlatého stupně naši práci ocenil i Nadační fond Věry Luxové.

Michaela Pachelová


