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ÚSPĚCHY STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽAMBERK V MATEMATICE A FYZICE 
Rok se sešel s rokem a my můžeme konstatovat , že naše škola opět dosáhla na poli matemati-
ky a fyziky značných úspěchů. Přemysl Šťastný zvítězil v krajském kole matematické i fyzikální 
olympiády v kategorii A. Stal se i úspěšným řešitelem celostátní olympiády kategorie A. V jeho 
stopách úspěšně kráčí náš další černý kůň Tomáš Sourada. Tomáš zvítězil v krajském kole ma-
tematické i fyzikální olympiády kategorie B a C. Velkým úspěchem je i jeho 6. místo v kategorii 
A matematické olympiády, kde se setkal se staršími soupeři. Těchto úspěchů by určitě nebylo dosaženo, 
kdyby nebylo obětavé práce pana RNDr. Milana Sourady s matematickými talenty , ale i dalších matema-
tiků a fyziků naší školy. Do soutěží se úspěšně zapojili i jiní studenti. V matematické soutěži Klokan v Par-
dubickém kraji vyhrál Martin Urban svoji kategorii a Vojta Doleček byl ve své kategorii druhý. Úspěšně 
reprezentoval také Matěj Rous. Ve fyzikální olympiádě se stali úspěšnými řešiteli kategorie D - Filip Hrdi-
na , Jan Pešava a Jan Dostál. Výborně reprezentovali naši školu také Tomáš Strnad a Veronika Maříková. 
Všem moc děkujeme.   Ing. Jaroslav Vebr

JAK BYLO VE FRANCII
Hlavní cenou, kterou jsem získala spolu se svým spolužákem Šimonem Bedná-
řem v soutěži Festival vědy a techniky letos v březnu s projektem Měření kosmic-
kého záření v letových hladinách dopravních letadel, byla studijní stáž ve Fran-
cii. Na tu se vydalo 15 nejúspěšnějších soutěžících v neděli 28. května. 
Po bezmála 20 hodinové cestě autobusem jsme dorazili do Paříže, kde jsme strá-
vili 3 dny, během kterých jsme navštívili Louvre, Notre Dame, Palais de la De-
couvert (Palác objevů), Eifellovu věž, Montmartre a mnoho dalšího. Ve středu 
brzy ráno jsme vyrazili do Poitiers, města vzdáleného asi 320 km od Paříže. Ces-
tou jsme se zastavili na malebném zámku v Ambois, kde ve stáří pobýval Leonar-
do da Vinci a je zde i pochován. Po příjezdu do Poitiers jsme absolvovali prohlídku historické části města a 
zdejší architektury, která se značně liší od té proslulé pařížské. Následující den jsme strávili ve velkolepém 
naučně-zábavném parku Futuroscope a v podvečer se vydali na zpáteční cestu domů. 
Vrátili jsme se plni zážitků, nových poznatků, zkušeností a přátel. Všichni jsme si celý týden moc užili a 
jistě na něj budeme dlouho vzpomínat. Soutěže se chci zúčastnit i příští rok a znovu pokoušet štěstí. 

Barbora Cabalková, 8.B, ZŠ 28. října, Žamberk

ERUDIO    Zájem o ZŠ Erudio stoupá, rodiče si vyžádali třídu i pro třeťáky
Žamberk - Soukromá základní škola Erudio se v září rozroste kromě nových prvňáků nečekaně také o tře-
ťáky. Za otevřením třídy stojí především zájem ze strany rodičů, kteří pro své děti hledají kvalitní vzdělání. 
V Žamberku sídlící ZŠ Erudio se zaměřuje na rozvoj nadání a talentu každého dítěte a láká nejen na no-
vou školní budovu.

Rodiče si pochvalují přístup učitelů i malé třídy. V Erudiu je maximální kapacita 16 dětí na jednu třídu. 
Učitel má tak dost času věnovat se každému žáčkovi individuálně. Dalším velkým bonusem, který škola 
přináší, je angličtina s rodilým mluvčím. Už od první třídy s ním děti tráví 15 hodin týdně. Aktuálně ji učí 
sympatická Kim Weyer z Jihoafrické republiky, která se do Žamberku kvůli Erudiu přistěhovala v letoš-
ním roce. „Děti si Kim hned zamilovaly a z hodin vedených v cizím jazyce jsou nadšené“, potvrzuje kladné 
přijetí nové učitelky ředitelka školy Ivana Andrlová.
Touhu rodičů po otevření třídy také pro třeťáky nevidí jen v angličtině. Erudio se během prvního roku 
svého fungování osvědčilo a dokázalo, že i soukromá, zcela nová škola v malém regionu může nabídnout 
nadstandardní podmínky srovnatelné s nabídkou renomovaných soukromých škol ve velkých městech. 
Dobré jméno školy potvrzuje i maminka jedné žačky, která v září nastoupí do druhé třídy, Martina Do-
skočilová: „Je krásné vidět, jak se dítě do školy těší, přirozeně získává zkušenosti, vědomosti a je stále více 
a více motivované. Pokud dítě neví, požádá o radu a pomoc. Doma vládne pohoda, nesedíme dlouze nad 
úkoly, nemusíme dítě doučovat.“ 
Erudio se bude brzy stěhovat do zcela nové budovy v lokalitě Velký Hájek, kde v současné době probíhají 
finální stavební práce. Ve všech třech třídách, které zde najdou od září útočiště, tedy u prvňáků, druháků 
i třeťáků, zbývá pár posledních volných míst. Stále je tak možné do školy děti přihlašovat. V následujících 
letech se pak budou otevírat další třídy tak, aby škola kompletně pokryla první stupeň a připravovala děti 
ke studiu zejména na víceletých gymnáziích. 

Mgr. Kristýna Kopecká
Více informací o základní škole najdete na www.skolaerudio.cz 

VODNICKÁ POHÁDKA
Znáte tu příjemnou staročeskou atmosféru, kdy v 
rybníku na kraji vesnice žijí dva dobrosrdeční vod-
níci a jedna uličnická žába? Ti když vidí nešťastnou 
Madlenku, která je zamilovaná do Vendelína, roz-
hodnou se jejich lásce pomoci.
S touto krásnou pohádkou k nám přijelo 7.6. 2017 
loutkové divadlo Kozlík. Děti rády pomohly di-
vadelníkům s přípravou. Pohádka byla hraná až 
se 100 cm velkými dřevěnými marionetami, plná 
krásných písniček a rekvizit. Nakonec si děti loutky 
prohlédly, pohrály si s nimi, a to byl pro ně ten nej-
větší zážitek. Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

TERACENTRUM 
V NAŠÍ DRUŽINĚ

Ve středu 28. 6. přijel pan Stanislav Pecháček z 
Teracentra Jablonné nad Orlicí i k nám do školní 
družiny. Pro děti měl připravený bohatý a velice za-
jímavý program. 

Seznámily se s krajtou tmavou, želvou suchozem-
skou, chameleonem, agamou královskou,leguá-
nem komodským, psounem, činčilou vlnkovatou 
a svištěm stepním. O všech zvířatech nám pan Pe-
cháček pověděl různé zajímavosti a děti 
si mohly zvířata také pohladit. Některé se pochlu-
bily zvířátky, která si chovají doma, a prokázaly tak 
obrovské vědomosti. Dotazů bylo mnoho a nebraly 
konce. Pan Pecháček slíbil, že v budoucnu k nám 
opět zavítá s novými přírůstky. A tak se již nyní tě-
šíme na další setkání.  Vychovatelky ŠD při ZŠ 581


