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Z našich škol

ŽAMBERSKÉ LISTY

JAK JSME VYSTAVOVALI
7.-9. června se v Praze na letňanském výstavišti
konala největší populárně vědecká akce svého
druhu v ČR, Veletrh vědy Akademie věd ČR.
Na již čtvrtém ročníku se prezentovalo 90 vystavovatelů vědeckých institucí, univerzit a inovačních
firem. Cílem veletrhu je především popularizovat
vědu. Jedním z vystavovatelů byl i Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR. Právě tato instituce
pomohla se dvěma žákovskými projekty, které
na naší škole v minulém i letošním školním roce
proběhly. Realizační tým posledního z nich byl
pozván právě na jejich stánek, aby zde zajímavým
způsobem představil svoji práci. Žáci 9. ročníku
Barbora Cabalková, Zdeňka Kalousová a Štěpán
Beran nebyli jen návštěvníci, ale vystavovatelé.
Celý první výstavní den nasazovali zájemcům 3D
brýle virtuální reality a sluchátka, pak je nechali
v dvouapůlminutové prezentaci vznášet se nad
oblaka v gondole stratosférického balónu, který v lednu za pomoci svých spolužáků vypustili
(o projektu jste si mohli přečíst s Žamberských

Dopravní výchova na ZŠ Nádražní - horní škole
Průběžně vás, čtenáře, informujeme o našich akcích z oblasti dopravní výchovy, takže pokračujeme:
žáci sedmých ročníků poznávali oblast Orlických hor ze sedla kola v rámci cyklistického kurzu týden
projížděli za hezkého počasí oblast Říček, Nebeské Rybné a Zdobnice. Přijeli bez zlomenin se spoustou
najetých kilometrů a získaných zážitků. Vedoucím kurzu byl R. Šmétka. Další odvážní cyklisté byli páťáci, kteří na Den dětí se nejprve posilnili opečenou klobásou, a potom vyrazili na malý cyklo výlet do okolí
Žamberka. Celkem najeli 16km. Není to moc, ale zážitků po cestě bylo hodně.
Dopravní výchově se věnujeme i v rámci výuky ve třídách. Již od nultých ročníků se děti seznamují
s dopravními značkami, zkouší si projíždět křižovatkami, řeší testy, hrají si na záchranáře, využívají
listech č. 3/18 na straně 11 a v č. 4/18 na straně
8). Kromě toho připravili a na monitoru promítali
film seznamující návštěvníky s přípravou a průběhem celého projektu. Z Prahy si odvezli nejen trička od pořadatele veletrhu, ale hlavně dobrý pocit
ze zájmu návštěvníků. Jmenovaní deváťáci odcházejí z naší školy studovat na gymnázia. Přejeme
jim hodně úspěchu a děkujeme za dobře odvedenou práci, kterou naši školu reprezentovali.
z

Foto a text Mgr. Jiří Hovorka, ZŠ 28. října

Střední škola
a základní škola
Žamberk

HLEDÁ UKLÍZEČKU
- zástup za dlouhodobou nemoc
(4-5 měsíců),
práce na plný úvazek
s nástupem 6. září 2018.

Zájemci, zašlete jednoduchý životopis
na adresu školy:
Střední škola a základní škola Žamberk,
Tyršova 214, 564 01 Žamberk
nebo na e-mail:
oups@oupszamberk.cz,
případně doneste osobně.
INFORMACE PODÁME
na tel: 465 614 472.

interaktivních programů, vyzdobují chodbu obrázky s dopravní tématikou, využívají programů SVČ
Animo, účastní se soutěže, čtvrté ročníky plní Průkaz cyklisty. Dopravní tématika se řeší i se žáky
2. stupně formou testů, projektovým dnem pro 6. ročníky a účastí na dopravní soutěži v Ústí nad Orlicí
pro 7. až 9. ročníky.
Poslední akcí z dopravní výchovy byl pro nejlepší šesťáky cyklo výlet s překvapením do Pastvin
a pro páťáky účast na zábavném programu Den s policií ČR v Ústí nad Orlicí.
Za organizátory J. Myšáková a M. Hlaváčová

