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Pozdrav z Rice Lake. Zdravím všechny ze Žamberka a okolí, tady Emma Džurbanová!
Znovu posílám pozdrav z přátelského města Rice Lake USA. Dva měsíce už 
uběhly jako voda a mně stejně pořád připadá, jako kdybych tu byla týden. 
Teplota se začala pohybovat pod bodem mrazu a společně s prvním wiscon-
sinským sněhem přišel v říjnu také Halloween. Převlékli jsme se do strašidel-
ných kostýmů a jeden z nejtypičtějších amerických dnů započal. Dlabání dýní, 
domy hrůzy, spousty sladkostí a samozřejmě trick or treating... myslím, že si to 
dokážete představit, ono to opravdu chodí úplně stejně jako ve filmech!
Jsem také součástí školního divadelního představení, na hraní jsem si tedy 
netroufla, ale vyrábím kulisy, kostýmy, plakáty a pomáhám s celkovou struk-
turou a chodem hry, což mě moc baví. Za chvíli mi začne basketbalová sezona 
a tréninky každý den! Sport tu mají posazený na trochu jiném místě než u nás. 
Vojta a jeho fotbalový tým dokonce postoupili do celostátního kola! Myslím, že si tu všichni užíváme, 
snad do příštího psaní do Žamberských listů neumrznu, protože s tím, jaká je předpověď počasí,  
bych to viděla leda na zimní spánek.    Mějte se v Žamberku krásně, Emma Džurbanová

Školní družina při ZŠ Nádražní 743 informuje
Řídící centrum vydalo povolení k přistání na další planetě, kde nás čekají nová dobrodružství. A tak  
v měsíci říjnu jsme dolétli na Oranžovou planetu. Po cestě jsme se naučili další podzimní básničku „Vítr 
fouká“ a pustili se do plnění dalších úkolů. Třídy družin jsme převlékli do oranžového kabátu a každý si 

vyrobil papírovou dýni jinou technikou. Do tohoto 
měsíce se nám hodila akce s rodiči Slavnost dýní. 
Ve čtvrtek 24. října jsme ve družinách přivítali  
57 dětí a 40 dospělých. Tvoření jsme zahájili sklá-
dáním dýňového puzzle, zalovením v zakryté 
lahvi se záludným obsahem a podpisem v podobě 
otisku prstu na Listinu duchů. Ve všech třídách 
družiny rodiče spolu s dětmi začali dlabat a zdobit 
svou dýni. Během své práce měli k dispozici malé 
občerstvení. Po hodinovém tvoření jsme se shro-
máždili na nádvoří školy ke společnému fotogra-
fování. 15. ročník Slavnosti dýní jsme zakončili 
předáním pamětního listu a drobných dárků.
Ve čtvrtek po podzimních prázdninách jsme pro 

děti připravili další oranžový úkol. Na zahradě si zahrály Kimovu hru pouze s věcmi této barvy (pastelka, 
dýně, pomeranč...). Z dvanácti přichystaných věcí si nejvíce zapamatoval druháček s 11 předměty. Závě-
rečným úkolem a zhodnocením celého měsíce byl Oranžový den, kdy většina dětí přišla v oranžovém 
oblečení. Čekala nás naslepo ochutnávka barevně tematických plodů (mrkev, mandarinka, broskev...)  
Do palubního deníku si děti zaznamenaly návštěvu druhé planety a společně jsme se vyfotili. V listopadu 
nás čeká modrá planeta.  Vychovatelky školní družiny při ZŠ 743

Jak je u nás ve družině
Pěkný den jsme prožili v pondělí 23. září 
s pohádkou Divadélka malé Bo Krteček 
v divadle. Krteček provedl děti divadelním 
světem velice známých pohádek. Několik dětí  
si v pohádkách O zvířátkách, O veliké řepě  
a Orchestr také zahrálo. Stala se z nich zvířátka, 
pohádkové postavy i hudebníci. Hraní v diva-
dle není určitě jednoduchá věc, protože každý 
správný herec musí umět text. Samozřejmě  
i to se zvládlo a my se těšíme na další setkání  
s pohádkou divadélka.
Hezké slunečné počasí 7. října nám přivedlo na 
zahradu školní družiny zajímavou návštěvu. 
Přijeli za námi manželé Podolští se sovičkami. 
Děti měly radost, protože některé viděly živou 
sovu nebo výra poprvé. Získaly především 
nové informace a zvídavé děti si zjišťovaly další 
podrobnosti. Bylo to opravdu krásné podzimní 
odpoledne.

Prvňáčci navštívili záchrannou službu v Žamberku, kde si mohli prohlédnout sanitku a získali základní 
informace o první pomoci. Moc děkujeme paní Jordánové za zajímavou exkurzi na RZS.

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

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

 Den otevřených dveří 
a adventní jarmark 
28. listopadu 2019 od 9 do 17 hodin 

v prostorách školy. 

Nabízíme prohlídky všech prostor školy, 
veškeré informace ke studiu na naší škole, 
prodej výrobků našich žáků – adventní věnce 
a svícny, vánoční ubrusy a textilní dekorace, 
výrobky z keramiky a jiných zajímavých 
materiálů, cukroví, uzenářské produkty a jiné 
dobroty. Občerstvení a příjemné posezení 
zajištěno!

Srdečně Vás tímto zveme na 

Den otevřených dveří, 
který se koná v SŠ obchodu, řemesel 

a služeb Žamberk (zámek) 
ve středu 20. listopadu 2019 od 14:00 

do 16:30 hodin (řemeslné hrátky) 
a v sobotu 23. listopadu 2019 

od 8:00 do 12:00 hodin.
Občerstvení zajištěno v „Zámecké kavárně“.

Těšíme se na Vás!

Nápadník metod 
pro výuku českého jazyka

Dne 22. října 2019 proběhl na Gymnáziu Žamberk 
workshop s názvem Nápadník metod pro výuku 
českého jazyka. Lektorkou byla paní Mgr. Vendula 
Hebrová Hovorková. Účastníci workshopu 
obdrželi nápadník s téměř padesáti různými 
metodami, které mohou učitelé skvěle využít 
při výuce. Také se dozvěděli, kolika způsoby je 
možné znázornit větnou stavbu, co to znamená 
cinquain nebo jak nejlépe využít metodu alfa box. 
Workshop byl plný praktických ukázek, které si 
účastníci měli možnost rovnou vyzkoušet. Zpětné 
vazby od účastníků byly pozitivní, což nás velmi 
těší. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali 
Gymnáziu Žamberk, že jsme pro tuto akci mohli 
využít krásné prostory, kterými tato škola dispo-
nuje. Workshop proběhl v rámci jednoho z mnoha 
projektů MAP (Místní akční skupina pro vzdělá-
vání), jehož nositelem je MAS ORLICKO, z. s. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií. Pokud 
by vás námi připravované akce zajímaly, můžete 
se podívat na naše stránky www.maporlicko.cz, 
kde všechny plánované aktivity zveřejňujeme.
z	Bc. Lucie Osuská, administrativní pracovnice MAP


