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Kurz první pomoci 
na ZŠ 28. října 581 – z reakcí našich žáků:

Dne 23. dubna se naše třída 8. B zúčastnila kurzu 
první pomoci. Celou touto akcí nás provázel pan 
Martin Hodoval z Červeného kříže. Naučili jsme se, 
jak poskytnout první a co nejrychlejší pomoc při 
různých zraněních. Už víme, jak správně zastavit 
krvácení, jak rychle a efektivně poskytnout nepří-
mou masáž srdce, stabilizovat zlomeninu i pora-
nění tepny. Myslím, že takovýmto programem  
by měl každý aspoň jednou za život projít. Je to 
důležité a naučné a ten, kdo někoho zachrání, 
může být na sebe do konce života hrdý!

Nayra Kratochvílová, 8. B
Neuvěřitelné!
Kurz první pomoci byl velmi povedený. Pan Martin 
Hodoval z Českého červeného kříže byl občas 
vtipný, ale občas i dost vážný. Byl nasazen do osvě-
tové mise ve třídě 8. A, která ukázala, že může být 
i velmi milá a pracovitá. 
Když se blížil konec, byla vyhlášena soutěž skupin, 
které oživovaly zraněného. I do této soutěže se 8. A 
ráda a s velkou chutí pustila. A co dodat na závěr? 
Pana Hodovala a jeho kurz bych doporučil všem 
ostatním třídám a školám! Filip Trejtnar, 8. A

Modernizace přírodovědné učebny 
na ZŠ 28. října 581

Základní škola 28. října 581 získala od MAS 
ORLICKO z.s. v dubnu 2019 příspěvek ve 
výši téměř 1,5 milionu korun na přestavbu  
a modernizaci přírodovědné učebny s labora-
toří. Vzniknou tak nové a současným požadav-
kům odpovídající prostory pro laboratorní práce, 
které doposud chyběly. Díky projektu můžeme 
rozšířit kabinet přírodopisu a chemie o řadu 
nových moderních pomůcek pro výuku, jako jsou 
například modely živočichů, chemických prvků  
a podobně. Výuka v takto upravené a vybavené 
učebně bude mnohem kvalitnější, zábavnější  
a názornější. V rámci těchto stavebních úprav 
bude zajištěn i bezbariérový přístup do školy 
z přízemí až do druhého patra, kde se tato učebna 
nachází, a ve druhém patře se rovněž bezbarié-
rově upraví i sociální zařízení. Děkujeme všem, 
kteří se na projektu přírodovědné učebny podílí.

z	Za ZŠ 28. října 581 Mgr. Jaromír Žejdlík

Domácí hospic ALFA-OMEGA Oblastní Charity 
Ústí nad Orlicí poskytuje hospicovou péči 
v celém okrese Ústí nad Orlicí. Pečujeme o paci-
enty v posledních fázích života. O ty, kteří chtějí 
strávit konec života doma. Pomáháme nejen paci-
entům, ale i jejich blízkým. Pokud potřebujete naši 
pomoc, volejte tel.: 735 168 871.
z	Markéta Drmotová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

I přes to, že je letošní jarní počasí nevyzpytatelné a jen obtížně plánujeme rozsáhlejší venkovní aktivity, 
chtěla bych zmínit alespoň dvě nejzdařilejší. První z nich bylo sportovní dopoledne pro MŠ na fotba-
lovém stadionu – stejně jako v loňském roce výborně připravené fotbalovým oddílem ze Žamberka. 
Druhou byla návštěva ve Vonwillerově továrně. Děkujeme za pozvání paní Střelcové, jízda vláčkem byla 
pro děti nezapomenutelným zážitkem i v dešti.

z	Za MŠ Sluníčko Blanka Reková

Mateřská škola Sluníčko, Žamberk 
přijme od 1. září 2019 asistenta pedagoga
Přihlášky lze podávat do 10. června na e-mailovou adresu 
skolka.zamberk@tiscali.cz, bližší informace na tel. číslech 
465 614 463; 737 489 747.                                   Blanka Reková, ředitelka MŠ

Výsledky SCIO testů v Erudiu dopadly na výbornou
Základní škola Erudio byla před třemi lety založena s cílem poskytnout 
špičkové vzdělání prvního stupně s důrazem na individuální přístup 
k žákům a využití moderních vzdělávacích metod. Jelikož je pro nás důle-

žité získat zpětnou vazbu a porovnat znalosti našich žáků s žáky jiných škol napříč celou republikou, 
v průběhu dubna se naši třeťáci zúčastnili celorepublikového testování SCIO. Oceňujeme především 
možnost ověřit znalosti našich žáků „z vnějšku“. Zpětná vazba a rozbor výstupů jsou pro nás cenným 
zdrojem informací. Chceme dobře připravit žáky na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, sezná-
mit je s procesem testování a způsobem zadávání úloh i hodnocením. Žáci si mohou vyzkoušet práci 
v režimu on-line testů a jiný způsob formulace zadání. Získané informace o úspěšnosti jednotlivých 
žáků, sledovaných 
jevů i srovnání 
jednotlivců a škol 
nám pak poskytují 
možnost posoudit 
úspěšnost našich 
v z d ě l á v a c í c h 
metod, zpřesnit 
vzdělávací cíle 
nejen v rovině 
Školního vzdělávacího programu, ale především v individuálním vedení každého žáka.
Těší nás, že výsledky naší školy jsou vynikající. Ve čtyřech z pěti testovaných oblastí (matematika, 
anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence) dosáhlo Erudio „špičkové“ hodnocení,  
což znamená, že se řadíme mezi 10 % nejlepších škol. V češtině jsme pak zaznamenali „nadprů-
měrný“ výsledek, protože výsledky našich žáků byly lepší než na 80 % škol, kde testování proběhlo. 
Naši žáci se do plnění úkolů vrhli s nadšením a všichni bez výjimky se snažili podat maximální 
výkon. V testovém prostředí se rychle zorientovali a svými výsledky udělali radost pedagogům  
i rodičům. Dětem tímto vřele gratuluji k nádhernému úspěchu a děkuji celému týmu pedagogů  
za skvělé vedení žáků v cestě za poznáním a vědomostmi.

z	Za tým ZŠ Erudio Mgr. Dana Bartlová, ředitelka školy

Zprávy 
ze Sluníčka


