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Studijní pobyt v Rice Lake
Ve školním roce 2019-2020 zamíří do partner-
ského města Rice Lake tři studenti žamberského 
gymnázia. O studium mělo letos zájem šest ucha-
zečů. Povinným jazykovým testem (ELTiS) prošli 
a ke konkurzu byli připuštěni čtyři studenti. Letos 
byla opět při výběru použita metoda Assessment 
Center, kterou pro nás připravily a odborně vedly 
PhDr. Petra Novotná a Mgr. Jana Klementová. 

Ze studentů při plnění zajímavých úkolů opadla 
počáteční tréma a v učebně zavládla tvořivá  
a pohodová atmosféra. Porota měla od vedou-
cích AC zadáno, co konkrétně sledovat a hodnotit. 
Po ukončení konkurzu byli studenti propuštěni  
a porota zasedla k hodnocení, aby mohla koordi-
nátorka studijních pobytů a předsedkyně Komise 
pro zahraniční styky Bc. Šárka Strnadová zaslat 
uchazečům výsledky. A tak se na příští školní rok 
mohou těšit Emma Džurbanová, Max Kubíček  
a Vojtěch Cvik. Vítězným studentům blaho-
přejeme a budeme se těšit na jejich příspěvky  
v Žamberských listech.

z	Jaroslava Halbrštátová

VÝLET DO PRAHY

Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk uspořádala návštěvu Prahy pro žáky 
partnerské polské školy Zespolszkol Nr. 2 
z Dzierzoniówa
Ve dnech 6. a 7. dubna polští studenti pod vede-
ním Dr. Vladimíra Kopala navštívili Prahu. Prohlédli 
si památná místa české historie – Karlův most, 
Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Vald-
štejnskou zahradu i Pražský hrad. Poobědvali 
v Novoměstském pivovaru, kde jim místní sládek 
ukázal výrobu piva. V neděli proběhla návštěva 
Národního divadla. Na přání studentů jsme se 
zúčastnili mše v polském jazyce v kostele sv. Jiljí 
na Starém Městě. Po oba dny nám přálo slunečné 
počasí.

z	Foto a text Dr. Vladimír Kopal, učitel

Ve dnech 9., 10. a 15. dubna 2019 ovládla Divišovo divadlo školní akademie Základní školy 28. října 
581 Žamberk s názvem „Plavba kolem světa“. Tuto výpravnou akci zhlédlo kolem tisíce diváků.  
Po dlouhých týdnech příprav, nácviku a plánování jsme mohli na obou vyprodaných představeních 
vidět výsledek práce naší skvělé posádky. Celou plavbou výborně provázela čtveřice moderátorů 
Veronika Lotová, Kája Musilová, Adam Biedla a Martin Pazourek.
Nejprve nás naši prvňáčci, tučňáci, zavedli na Jižní pól. Pak nám předvedli své znalosti angličtiny  
a své taneční umění malí světošlápci ze Sluníčka a Čtyřlístku, za což oběma mateřským školkám moc 
děkujeme. S druháky jsme se za zvuku jejich tamtamů vydali do Afriky. Čtvrťáci nám pak ukázali,  
jak to vypadá, když se pustí do svého nelítostného díla piráti, a třeťáci tasili kolty na divokém západě.  
Pak rozvířené vášně zklidnili za tónů Smetanovy Vltavy páťáci, ale hned po nich jsme sledovali se zata-
jeným dechem výkony odvážných kaskadérů na koloběžkách. 6. B nás zavedla na Slovensko a osmáci 

a 6. A pak ještě dál do Ruska s pohádkami O řepě a Mrazík. Po přestávce, kdy na plátně běžela prezen-
tace o životě naší školy, se ujal kormidla druhý stupeň. Nejprve jsme zhlédli komediální reportáž 8. B  
a hned po ní nás namlsal film 7. A s názvem „Všechny chutě světa“. Na podium pak zavítala „žamberská 
NASA“ (trojice bývalých deváťáků) a představila svůj projekt vypuštění stratosférického balónu. Násle-
dující souboj módních značek 7. B dopadl k radosti všech nerozhodně a původně neplánované setkání 
spolužáků 8. A včetně třídní učitelky na španělské pláži se také moc vydařilo. Po tanečním výletu na 
Madagaskar s 9. A se na palubu vrátili se svým tancem i loňští deváťáci (takzvaná 10. A B). Současná  
9. B pak skvělým způsobem parodovala náš učitelský sbor a hrozící vzpouru na lodi s vtipem a nadsázkou 
bravurně potlačila. Skuteční učitelé si vzápětí na podiu s chutí střihli námořnický tanec. V závěru akade-
mie zazpíval pěvecký sbor Viola a následovala děkovačka a společný zpěv školní hymny.
Moc děkuji své posádce za skvělé výkony. Děkuji i rodičům a ostatním pomocníkům za ochotu a trpě-
livost, s jakou děti v akci podporovali. Věřím, že akademie měla velký význam jak pro žáky, tak pro náš 
učitelský kolektiv a pro školu jako celek. I přes náročnou práci jsme si ji všichni náramně užili a už teď se 
těším na tu příští v roce 2023.

z	Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
se koná 15. května 2019 

od 8 do 16 hodin v ředitelnách MŠ.
Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek, tel. 465 611 630 

Blanka Reková,  ředitelka MŠ Sluníčko, tel. 465 614 463


