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A opět Erasmus+, tentokrát v Portugalsku

Koncem října se šest našich žáků a dva učitelé vydali do Portugalska. Cesta to samozřejmě nebyla náhodná, ale byla zaštítěna projektem Erasmus +, s cílem zaměřit se tentokrát na digitální technologii, bezpečnost internetu, digitální knihovnu, sociální média a mnohé další. Po splnění předepsaných úkolů měli
žáci možnost poznat Lisabon, Sintru, uvidět Atlantský oceán a prožít noc s programem v jednom z největších akvárií světa.
Budovy partnerské školy se rozkládají na poměrně velké ploše poblíž Lisabonu a představují různé typy
škol: základní 1. stupeň, základní 2. stupeň, gymnázium, střední školu a také učňovské středisko. Celkem
zde studuje 1.200 žáků a studentů. Předměty, které se tu vyučují, jsou podobné jako na našich školách. Co
však bylo pro naši skupinku neobvyklé, byli policisté, každodenně střežící tyto budovy.
Život v Portugalsku je pomalý, nikdo nikam nespěchá, na všechno je dost času, a tak i my si museli zvyknout na neustálé čekání, prostoje, nudu… Ale proč se občas nezastavit, nezahrát si hry, nekonverzovat,
vždyť jsme na výletě! To se ovšem nedá dělat celý týden, povinnosti volají a náš program postupně nabírá
na obrátkách: návštěva školní knihovny s velkým množstvím knih v různých jazycích, prezentace digitální
školní knihovny, projekt „Bezpečí internetu“, nejrůznější workshopy… A konečně toužebně očekávaný

Úspěšná vystoupení studentů gymnázia
v přespolním běhu
Přespolní běh patří na naší škole k historicky úspěšným
sportovním disciplínám a nejinak tomu bylo i na začátku letošního školního roku. Nejprve se konala okresní
kola, pro žáky nižšího stupně v biatlonovém areálu v Letohradě, starší zajížděli do Chocně. Společným znakem
bylo nevlídné počasí, pršelo, byla zima a na trati to dost
klouzalo. Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích, ale
z postupu do Krajského finále se radovalo pouze jedno
družstvo, a to tým dívek vyššího stupně. V individuálních
výkonech vynikly zejména první místa Libuše Holečkové
(mladší dívky), Zuzany Haufové (starší dívky) a Jana Pešavy (starší chlapci). V úterý 10. října se v Hlinsku uskutečnilo Krajské finále, počasí bylo hodně podobné tomu
z okresního kola, ale co je hlavní, družstvo našich dívek
bylo opět suverénní, obsadilo první místo a slavilo postup
do celostátního finále! Zuzana Haufová znovu zvítězila,
Anna Kopecká byla druhá a i ostatní dívky byly v popředí
výsledkové listiny. Republikové finále v přespolním běhu
se konalo ve čtvrtek 19. října v Hradci Králové u Stříbrného rybníka a o motivaci měla děvčata jaksepatří postaráno. Vítězný tým se mohl těšit na Světové finále, které
proběhne začátkem dubna v Paříži. Nutno dodat, že na
startu bylo 15 nejlepších týmů z celé republiky (celkem
90 závodnic), a do Paříže chtěli jet všichni. Drobnou
komplikací bylo to, že se jej nemohly zúčastnit dvě naše
závodnice (Anna Kopecká a Ivana Boková), jelikož nesplňovaly podmínku ročníku narození této celostátní
úrovně, a musely být nahrazeny mladšími závodnicemi.
Holky nakonec obsadily nádherné 6. místo, což je jeden
z největších sportovních úspěchů naší školy za poslední
roky! V celkovém pořadí dominovaly sportovní školy, zaměřené na běžecké lyžování a atletiku, mezi nesportovními školami bychom brali bronz. A kdo se o tento úspěch

výlet do Lisabonu a starého městečka Sintry. Nezapomenutelný oceán, úžasná atmosféra historických
měst. Ale jaký by to byl výlet bez nákupů? Obzvlášť, když v naší skupince převládaly holky…
Týden utekl a nezbývalo než se rozloučit s portugalskými rodinami, u kterých jsme bydleli, s učiteli a hlavně s našimi kamarády z různých zemí, díky nimž jsme mohli opět procvičit angličtinu.
Loučíme se s nadějí na další setkání, tentokrát na řeckém ostrově Kréta, opět pod záštitou Erasmu+.
Mgr. Ludmila Smolová
Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
UKLÍZEČKA

platová třída: 2, úvazek: 0,5
Požadavky: flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost, trestní bezúhonnost
Nástup od 02.01.2018
Zájemci o místo uklízečky zašlou žádost o přijetí do pracovního poměru
se strukturovaným životopisem 30.11.2017 na níže uvedenou adresu školy
nebo e-mailem na oups@oupszamberk.cz
nebo osobně.
Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, PSČ 564 01 Žamberk

zasloužil? Zuzana Haufová, Aneta Bartošová, Lucie
Motlová, Tereza Abrahámová, Libuše Holečková a Marie
Sokolová. Tímto bych chtěl všem výše jmenovaným poděkovat za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy a
ať jim to běhá i nadále! A do té Paříže se holt podíváme
někdy příště!
Mgr. Kamil Koblížek

