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Když jsme se v zimě jako jedna z mnoha škol v České republice zapojili do benefiční soutěže 
„Sněhuláci pro Afriku“, jež je součástí projektu „Kola pro Afriku“, tak jsme vůbec netuši-
li, jakou podporu budeme mít! Nejen že jsme vykouzlili úžasné sněhuláky z toho mála snížku,  
který stále ne a ne napadnout, ale kolik „lajků“ se nám podaří společnými silami získat, o tom 
jsme tehdy neměli vůbec tušení! A právě počtem „lajků“ na facebooku jsme vyhráli a získali jsme 
vstupenky pro naše žáky do ZOO Liberec! Díky sponzorským příspěvkům na dopravu od firem, 
které zprostředkovávají odborný výcvik našim žákům: STAPS spol. s r.o. se sídlem Havlenova 611,  
564 01 Žamberk, MASOEKO s.r.o. se sídlem Kunčice 243, 561 51 Letohrad, BOCUS, a.s.,  
se sídlem Orlice 282, 561 51 Letohrad – nám už nic nebránilo si výhru užít!
Za doprovodu dešťových kapek jsme vyrazili brzy ráno ve středu 16. května směr Liberec. Černá 
mračna nás provázela až do severních Čech, ale tam se na nás usmálo štěstí a hlavně sluníčko. 
Prohlídku zoologické zahrady jsme si všichni moc užili a byli jsme nadšeni! Úžasné štěstí jsme ten 
den měli nejen na počasí, ale i na celkovou pohodu a spoustu zážitků. Srdečné poděkování patří 
naprosto všem, kteří nám k tomuto nevšednímu prožitku pomohli!
z   Za SŠ a ZŠ Žamberk Ing. Marcela Bednářová

Instalatéři ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk zhodnotili 
své profesní dovednosti v celostátním 21. kole soutěže „Instalatér 2018“
Soutěž žáků oboru instalatér, 27 zástupců krajů České republiky, probí-
hala ve dnech 25.-26. dubna 2018. Vyhodnocení celé soutěže proběhlo  
27. dubna 2018 na Brněnském výstavišti.
Lukáš Daníček, žák 3. ročníku, po úspěšném postupu z krajského kola  
reprezentoval naši školu i Pardubický kraj. V celkovém hodnocení  
se umístil na pěkném 9. místě. V průběžném hodnocení obsadil 3. místo 
za práci s mědí a stejné místo obsadil za celkovou montážní sestavu slože-
nou z materiálu ocel – plast – měď. Přes klesající zájem žáků základních 
škol o stavební obory si naše škola drží přední místo v kraji v přípravě  
budoucích instalatérů. Opakované výsledky v soutěžích odborných do-
vedností potvrzují velmi dobrou přípravu, jak po stránce teoretické, tak praktické. Škola na zákla-
dě těchto výsledků opakovaně dokazuje správnost jmenování krajským centrem Cechu topenářů  
a instalatérů ČR pro vzdělávání v oboru instalatér.
z   Za obor instalatér Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Abeceda peněz - Jarmark s Českou spořitelnou
Ve středu 25. dubna 2018 odpoledne byl v České spořitelně uspořádán jarmark. Pořádala ho 
firma Kutilové (třída 4. A ZŠ 28. října) a Česká spořitelna. Přípravy nám trvaly tři a půl měsíce. 
Během této doby jsme vytvářeli mnoho výrobků a osvojovali si pojmy z oblasti finanční gramot-
nosti a podnikání. Vyráběli jsme například trpaslíky, motýly, dózy na potraviny, skleněné ozdoby, 
zápichy do kytek a mnoho dalších. Prodávali jsme i jídlo a pití. 
Probíhalo to tak, že jsme se rozdělili do pěti skupin. První prodávala jídlo, druhá a třetí výrobky, 
čtvrtá párky v rohlíku a pátá chodila po městě a rozhlašovala informace o akci pomocí megafonů. 
Vždy jsme se po půl hodině střídali, abychom si vyzkoušeli všechno. Největší úspěch měli trpaslíci, 

náušnice a karty nezapomeň. Já jsem si to užila 
moc, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek.
Vydělali jsme si 18.208 Kč. 
Peníze budou věnovány na záchrannou stanici 
v Jaroměři a do Domova pod hradem Žampach. 
Děkuji České spořitelně, paní učitelce, mým  
spolužákům a také rodičům, kteří nám napekli 
buchty. Velké díky patří i všem, kteří nás svou  
návštěvou a zakoupením výrobků podpořili. 
z                              Nikola Fejksová, 4. A, ZŠ 28. října Žamberk

Dopravní dopoledne pro šesťáky 
na ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Stejně jako v loňském roce naše škola přichysta-
la ve čtvrtek 10. května dopolední akci pro žáky 
6. ročníku zaměřenou na dopravní výchovu. 
Po rozdělení do skupin se žáci rozešli na jednot-
livá, tematicky zaměřená stanoviště: opravovali 
prasklou pneumatiku, pracovali s mapou, zkou-
šeli jízdu přes překážky i v obtížném terénu,  
za přítomnosti policie se dozvěděli o nebezpečí 
užití návykových látek a za asistence záchranné 
služby se zdokonalili v dovednostech zdravově-
dy. Věříme, že každá z těchto zkušeností časem 
přijde dětem vhod.

Za sněhuláka do ZOO!

Tímto děkujeme za přínosnou spolupráci  
oběma zástupcům Policie České republiky  
i profesionální přístup paní zdravotnici ze Zá-
chranné služby Žamberk.
z  Martina Hlaváčová a Jana Myšáková

Poděkování ZŠ Nádražní

S blížícím se měsícem myslivosti chceme touto 
cestou moc poděkovat žákům, jejich rodičům a 
učitelkám ŠD za každoroční bohatou sbírku su-
chého chleba a pečiva. Tato sbírka vždy přispívá 
k dobré zdravotní kondici naší zvěře. 
Mnohokrát děkujeme!
z  Členové MS Hůrka Žamberk


