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Základní škola 28. října Žamberk 
na branném závodu ke stému výročí 
vzniku Československa 

V pátek 26. října 2018 se 8 žáků druhého stupně 
ZŠ 28. října vydalo do České Třebové na závod 
s názvem Republika, který se konal pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina  
Netolického v krásném prostředí parku Javorka. 
Závod se skládal nejen z běhu, ale i plnění rozlič-
ných úkolů na stanovištích. Náročný závod pro-
věřil fyzickou zdatnost při překonávání lanových 
překážek či jízdě na speciálním šlapadle, znalosti 
naší historie, logické uvažování a týmovou spo-
lupráci.  Žáci mile překvapili při střelbě ze vzdu-
chovky a při práci s buzolou. Získali jsme vynika-
jící druhé místo ze všech zúčastněných středních  
a základních škol Pardubického kraje. 
z  Foto a text Mgr. Anna Svitáková

Slavnost dýní ve školní družině Nádražní 743
Ve čtvrtek 25. října odpoledne jsme si zpříjemnili den společnou družinovou akcí s rodiči,  
a to 14. ročníkem Slavnosti dýní. Každý si měl přinést svou vlastní dýni, nožík a svíčku, ovšem 
někteří vsadili na originalitu a donesli i různé větvičky na ozdobení, špejle či dokonce barevná 
umělá světýlka. Než se 
všichni usadili do tříd a 
pustili se do práce, čekala 
děti dobrodružná cesta 
šatnou. Nejprve musely 
prolézt mezi páskami, 
kterých se nesměly do-
tknout žádnou částí těla. 
Po úspěšném překonání 
tohoto úkolu čekala na 
děti zakrytá a dokonale za-
maskovaná sklenice plná 
věcí, o kterých děti neměly 
ani tušení (korálky, nitě, 
bavlna, korky a bonbony). V ní si pak musely zalovit rukou a pokusit se poznat a vytáhnout bonbon. 
Posledním úkolem dětí bylo namočit palec v „netopýří krvi“ a následně pak zanechat svůj obtisk na  
„listině duchů“. Postupně jsme se všichni usadili ke stolům a pustili se do samotného dlabání dýní.   

Aby šla dětem i rodičům práce od ruky, zpříjemnily 
jsme jim tvoření malým občerstvením. Po necelé ho-
dince dlabání jsme se přemístili na školní dvůr, kde 
jsme společně vystavili a zapálili hotové dýňové vý-
tvory. Na závěr jsme si výsledky svých prací vyfotili  
a společně se rozloučili. Při odchodu pak každá rodi-
na obdržela pamětní list a děti malý dáreček. Chceme 
ještě jednou všem poděkovat za velkou účast, na které 
se podílelo 42 dětí s jejich dospělým doprovodem.
z  Vychovatelky ŠD při ZŠ 743

 

 

 

 
Střední škola a základní škola Žamberk,  
Tyršova 214  
Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří  
a adventní jarmark 
29. listopadu 2018 
od 9:00 do 17:00 
 
Nabízíme: 
- prohlídky všech prostor školy 
- veškeré informace ke studiu na naší škole 
- prodej výrobků našich žáků a studentů - adventní věnce a 
svícny, vánoční ubrusy a textilní dekoraci, výrobky 
z keramiky a jiných zajímavých materiálů, cukroví, 
uzenářské produkty a jiné dobroty 
 
 
OBČERSTVENÍ A PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ ZAJIŠTĚNO!!! 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK 
Tyršova 214, 564 01 Žamberk 

Tel. 465 617 472 
www.oupszamberk.cz 

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Vážení vycházející žáci ze základních škol, rodiče i široká veřejnosti, 

dovolujeme si Vás i Vaše přátele co nejsrdečněji pozvat na

Kdy?
pátek 23.11.2018 – 9:00 – 17:00 hod.

sobota 24.11.2018 – 8:00 – 12:00 hod.
pátek 11.1.2019 – 9:00 – 17:00 hod.

sobota 12.1.2019 – 8:00 – 12:00 hod.

Spolupráce s firmami:
 Bühler CZ s.r.o., Žamberk 

- možnost stipendií
KONZUM OD Ústí nad Orlicí

- možnost stipendií
Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí

Wellness hotel VISTA Dolní Morava
Sefir, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Pro návštěvníky bude otevřena školní 
kavárna s nabídkou nealkoholických 

nápojů a cukrářských výrobků.

Bližší informace získáte na telefonu: + 420 465 614 225
nebo na internetové adrese https://www.ssorszamberk.cz/, e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• Gastronomie
• Obchodník
• Podnikání
• Cukrář
• Číšník
• Kuchař
• Asistent prodeje
• Instalatér
• Truhlář
• Operátor 
 plechové výroby
• Obráběč kovů
• Zedník

• svářečské kurzy 
(plamen, plast, 
měď)

• práce na CNC 
strojích

• spolupráce se 
specializovanými 
firmami

• navazující 
maturitní 
nástavbové 
studium

• možnosti  
stipendií

Branný závod


