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ZŠ Žamberk, Nádražní 743
Můžeme jim pomáhat“

Dne 25. 10. 2016 navštívili žáci 7. a 8. tříd a pří-
pravného ročníku ze ZŠ Nádražní 743 záchran-
nou stanici a ekocentrum „Pasíčka“ u Skutče. V 
areálu stanice jsou umisťováni trvale handica-
povaní živočichové. Vlastní expozice je složená 
z dravců, sov, větších pěvců a savců vyskytují-
cích se na území naší republiky. Žáci měli mož-
nost seznámit se s živočichy, kteří díky mimo-
řádné péči a úsilí ošetřujícího personálu mohou 
dál žít svůj život. Osudy zvířat na nás všechny 
hluboce zapůsobily, a proto se žáci 2. stupně 
rozhodli uspořádat sbírku a finančně pomoci. 
Za získané peníze jsme adoptovali sojku – 800 
Kč, srnce – 2.000 Kč, kunu lesní – 2.000 Kč. 
Příští rok bychom akci rádi zopakovali a po-
mohli tak i dalším potřebným živočichům. Velké 
poděkování patří všem, kteří dobrovolně při-
spěli na dobrou věc.

Halloween

Žáci devátých tříd si připravili 31. října projektový 
den Halloween pro mladší spolužáky z I. stup-
ně. Převlékli se do strašidelných masek, připravili 
soutěže a postarali se o chod celého dopoledne. 
Vše klaplo na výbornou a všichni si to náramně 
užili. Všem zúčastněným děkujeme. 

Uč. Krejčová, Jansová

EKOLOGICKÉ PROGRAMY 

Již několik let využíváme služeb ekocentra PA-
LETA v Oucmanicích nebo v Pardubicích. Letos 
v listopadu si naši čtvrťáci přivoněli k bylinkám, 
které chystá příroda pro naše zdraví, abychom 
si ho udrželi.
Děti míchaly byliny podle své intuice a připravily 
si vlastní receptury čajů. Čaje pak se zvědavostí 
pilně ochutnávaly. Na závěr si vypracovali vo-
ňavý dárek, vlastnoručně vyrobené bylinkové 
mýdlo. Další částí projektového dne bylo téma 
Živá a mrtvá voda. Toto téma je pro všechny lidi 
na naší planetě Zemi velmi důležité!!! 
Děti se seznámily s tím, jak mají s vodou správ-
ně hospodařit, čistit a chránit ji, protože bez ní 
si náš život nelze představit. Už se těšíme na 
další projektový den připravovaný v dubnu.

Žáci 4.A ,B a paní učitelky 
ZŠ Nádražní 743 v Žamberku J.

OPĚT VELKÝ ÚSPĚCH

Ve středu 19.10. přijelo do naší družiny Divadél-
ko malé Bo s příběhem U doktora. Děti se do-
zvěděly velice důležitou věc, že se nemusí bát 
žádného doktora, protože doktor nám pomáhá 
a léčí nás. V průběhu představení si děti zahrály 
v rolích sestřičky v ordinaci, doktorky, tatínka, 
maminky, brášky a sestřičky. Děti si zábavnou 
formou opakovaly znalosti o lidském těle, kost-
ře, vnitřních orgánech a jednotlivých lidských 
smyslech, které si paní doktorka důkladně vy-
zkoušela. Právě téma lidského těla nám nabízí 
i celoroční hra s Pastelkou, které se účastníme. 
Představení sklidilo obrovský úspěch, my se tě-
šíme na další setkání s Divadélkem malé Bo a 
úžasné herce Šárku a Radka Švábkovi. 

Vychovatelky ŠD

Skauti každého věku 
se sešli na společný víkend
Jakkoli se zdá, že je skautování jen 
„pro děti“, případně dospívající, je 
to jen část pravdy. Kromě dětských oddílů fun-
gují v Junáku i kluby Kmene dospělých, které 
podporují a pomáhají skautům i skautkám tam, 
kde je potřeba. Jeden takový klub máme i v 
Žamberku a v říjnu jsme na pozemku u letiště 
uspořádali společné setkání, spojené se zvele-
bováním tamní zahrady. Jak akci viděli účastníci 
z řad současných i odrostlých členů?
„Sešlo se nás celkem 18 v docela zajímavém 
věkovém složení, rozdíl mezi nejmladším a nej-
starším účastníkem byl 75 let. Přívětivé počasí, 
které v onu sobotu téměř panovalo, jsme moc 
potřebovali, protože celá akce byla zaměřena 
na manuální práci venku. Skauti měli nejprve za 
úkol rozpoznat jednotlivé dřeviny, které u klu-
bovny rostou, což až tak lehký úkol nebyl, pro-
tože se zde vyskytují i poměrně vzácní zástup-
ci. Ale s úkolem se rychle vyrovnali. A když už 
byli v této práci – hned kreslili plánek zahrady, 
kde jaký strom či keř roste. 
A protože na schůzce měly nejpočetnější za-
stoupení oddíly mladších členů, největší břímě 
práce leželo na nich. U každého zástupce dru-
hu stromu či keře bude tabulka s jeho jménem. 

No a tyto tabulky bylo nutné vyrobit. Takže jsme 
si pod plachtou před klubovnou vytvořili čtyři 
provizorní pracoviště, kde se brousila prkén-
ka, vrtalo a šroubovalo. Bratři z klubu Kmene 
dospělých měli poradenskou činnost, mladším 
dětem všechno ukázali, proč, čím a jak ručně 
prkénka brousit, učili, jak správně a rovně držet 
vrtačku, či jak si poradit s vruty do dřeva, aby 
spoj dobře držel. Zatlučení připravených kůlů 
do země pro tyto tabulky – to jsme nechali na 
silnější brášky z 1. oddílu. Celý den nebyl ale 
pouze o práci. Během přestávek jsme vzpo-
mínali na tábory, na akce uplynulé a plánovali 
nejbližší i vzdálenější období. A členové klubu 
Kmene dospělých zavzpomínali na svá mladá 
léta, kdy byli ve věku kluků a děvčat z mladších 
oddílů. Nelze nevzpomenout i na skautky z 1. 
oddílu. Ty měly na starosti zázemí, staraly se o 
plné žaludky a aby nikomu nic nechybělo, což 
se jim v plné míře podařilo. Od ohně s opéká-
ním vuřtů se nikomu zpět do práce nechtělo. 
Jak jsem průběžně naslouchal – všem se akce 
líbila. Starší členové určitě pookřáli přítomností 
mladších kluků a děvčat, když viděli, že i dnes 
má Junák dětem co říct. No a ti mladší zase 
slyšeli vyprávění starších a snad se něco i ře-
meslnicky naučili.“
Za členy klubu Kmene dospělých Petr Musílek - Pedro

„Akce to byla super, jelikož jsme narazili na 
spoustu zajímavých dřevin, našich, ale i cizo-
krajných. Opět jsem se přesvědčil, že znalosti 
dětí ohledně přírody jsou dost špatné. Ale dře-
viny jsme s nimi prošli (snad alespoň něco v 
nich zůstalo), samy si mohly ověřit, že některé 
plody i jehličnatých dřevin se dají jíst, jako napří-
klad oplodí tisu nebo semínka borovice limby. 
Poté jsme stavěli cedulky k jednotlivým dřevi-
nám, celkem jsme napočítali 45 různých druhů 
dřevin. Bylo dobré do toho zapojit i oldskauty, 
kteří pomáhali mladším přímo nebo nepřímo 
(udržováním ohně třeba). Já sám jsem rád, že 
tam byli, jelikož jsem některé z nich už dlouho 
neviděl a jejich příhody mají vždy něco do sebe. 
Všechno probíhalo dobře, jelikož nás nikdo ne-
honil a byla pohodová atmosféra.“ 
Za členy dětských oddílů

Jan Vágner - Mauglí, člen vedení 1. oddílu skautů 

ROVEŘI SOBĚ 
aneb roverské prázdniny v Hlinsku
I roveři a vedoucí si občas chtějí odpočinout 
a užít si společně víkend, na kterém načerpa-
jí novou energii. Jak taková letošní podzimní 
výprava do Hlinska vypadala, popsala Terka 
Dušková.
V pátek ráno jsme se my, vedoucí, sešli na 
vlakovém nádraží v Žamberku. Na roverskou 
výpravu jsem jela poprvé, protože jsem ve-
doucí teprve od letošního tábora. Nevěděla 
jsem tedy co očekávat, ale byla jsem příjemně  
překvapená.
Už po cestě jsme se rozdělili do dvojic, ve kte-
rých jsme po zbytek výpravy plnili různé úkoly. 
Cestu do Hlinska nám tak pěkně ztížilo to, že 
jsme celou dobu byli se svou dvojicí svázaní za 
ruce k sobě. Řeknu vám, některé chvilky byly 
docela legrační! Třeba když chtěl jít Janek (moje 
dvojice) na záchod nebo když jsme si chtěli dát 
krosnu na záda při přestupu do jiného vlaku. 
Ale všechno jsme zvládli!
Společnost každé dvojici dělala navíc láhev, 
kterou jsme museli hlídat, aby nám ji ostatní 


