ŽAMBERSKÉ LISTY

Pozdrav z Rice Lake

Zdravím všechny čtenáře do Žamberka!
Je to neuvěřitelné, jak to tady letí. Ani si nestíhám
uvědomovat, že už je to přes sedm měsíců, co
jsme přileteli do Rice Lake. Ve škole jsme ukončili třetí term a nastoupili do posledního čtvrtého.
V hodině šití jsem jako projekt ušila sukni pro mou
sedmiletou host sestru Lilly. Očividně má úspěch,

13
zajímavý předmět - Health and Medical Careers,
kde se dozvídáme mnohé o zdravotnictví a souvisejících povoláních. Naše první exkurze byla
do Veterinární ordinace. Tam jsme měli možnost
vidět veterináře přímo při operaci kočky. Užitečným předmětem je i Anatomie a fyziologie, kde se
mi vydatně rozšiřuje slovní zásoba. V hodinách
Earth and Space (Země a vesmír) se momentálně učíme o počasí a o Měsíci. Využila jsem také

výlet do Filadelfie se sestřenicemi

já a moje dvě host sestry s prvního půlroku
a kamarádka Cece
po koncertu se Symfonickým orchestrem

já ve fotbalovém dresu se Sussie,
která hraje softball,
na začátku sezony

nosí ji do školy skoro každý den. Také jsme se naučili, jak rozdělávat oheň na sněhu všemi možnými
způsoby, ale už se těším na jaro. Začala fotbalová
sezona, tak jsem se připojila ke školnímu týmu.
Je tam spoustu super spoluhráček a každý trénink
je sranda. Bohužel jsme si ještě moc nezahrály,
protože v Rice Lake znovu nasněžilo a na hřišti je
stále pár centimetrů sněhu. Doufáme, že to brzy
roztaje a budeme moci konečně hrát a trénovat
venku. Ve čtvrtém termu jsem si vybrala velmi

možnosti vzít si hodinu keramiky. Před čtvrt
rokem jsem se připojila k místnímu symfonickému orchestru. Na Střední škole není možnost hrát
na strunné nástroje, a tak jsem uvítala příležitost
zahrát si s dospělými. Své housle jsem si z Čech
nepřivezla, ale jedna ochotná paní z orchestru mi
vypůjčila její, které již méně používá. Každou neděli jsme se scházeli na večerní zkoušky a své úsilí
zakončili koncerty v Rice Lake a v okolním městě.
Byly to velmi povedené koncerty a pro mě úžasná
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Postupujeme do finále

Dne 6. 4. naše škola pořádala Okrskové
kolo ve vybíjené pro chlapce 4. a 5. tříd.
V konkurenci ZŠ Králíky, Klášterec nad
Orlicí, Červená Voda a ZŠ Nádražní
Žamberk se nám podařilo zvítězit. Naši
chlapci postupují do Okresního kola
v Ústí nad Orlicí. Chlapci, Go!
Text a foto: Michaela Pachelová,
ZŠ 28. října 581, Žamberk

ZŠ Erudio vás zve na prodejní odpoledne anglických knih různých
obtížností pro všechny děti od školky až po gymnázium.

2. 5. 2018 | 14:00-16:00 | Velký Hájek, Žamberk

zkušenost. Hned po koncertech nám začaly jarní
prázdniny. Vydala jsem se navštívit moji tetu, strejdu a pětileté sestřenice. Bydlí asi 20 minut cesty
autem od města Filadelfie ve státě Pensylvánie.
Vyšlo to zrovna na Velikonoce. Upekli jsme český
mazanec a strejda nezapomněl provětrat svou pomlázku. Na velikonoční neděli jsme jeli na velikou
farmu a holky hledaly vajíčka od velikonočního
zajíce, jak je v USA zvykem. Jeden den jsme se
vydali do Filadelfie a prošli si střed města. Navštívili jsme vědecké muzeum, které bylo určené
pro děti. Já jsem z něj byla možná více uchvácená
než mé malé sestřenky. Byl tam ohromný model
srdce a spoustu různých aktivit a interaktivních
modelů. Na Velký pátek mě teta vzala na Muzikál
Jesus Christ Superstar, kde herci neuvěřitelně silně prožívali celý příběh a zpívali s plným nasazením. Jsem hrozně ráda, že jsem je mohla navštívit
a neskutečně si užít alespoň jeden týden prázdnin.
Přeji všem krásné jarní dny. Anna Pachelová

