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Školní rok 2019/2020 stráví tři studenti 
Gymnázia Žamberk v našem partnerském 
městě Rice Lake na ročním výměnném 
pobytu. Po roční pauze, kdy jsme v Rice Lake 
neměli žádného studenta, budete na strán-
kách Žamberských listů pravidelně vídat 
zprávy od Emmy Džurbanové, Vojtěcha 
Cvika a Maxe Kubíčka.

Pozdrav z Rice Lake
Zdravím všechny v Žamberku a okolí. Jmenuji se 
Vojtěch Cvik a ve školním roce 2019/20 budeme 
s mými přáteli výměnní studenti v sesterském 
městě Rice Lake (USA). Naše cesta začala na leti-
šti v Praze, kde jsme se setkali a společně vyra-
zili. Po přestupu v Amsterdamu nás čekal klidný 
devítihodinový let. Když jsme přistáli, tak už na 
nás čekaly naše host rodiny. Bydlím u host rodiny 
Beranek, která má dům hned u jezera. Máme také 
dva psy, kteří mě každé ráno probouzí. První den 
jsme jeli na lodi prohlédnout si okolí. A druhý den 
jsme s host bráchou Zachem vyrazili na ryby a já 
chytil svou první malou rybku.

Další dny jsme zařizovali věci ohledně školy  
a kroužků. Pro první term jsem si vybral předměty: 
Algebra 2, Chemie, Band a Výtvarku. V pondělí 
26. srpna na všechny výměnné studenty čekala 
welcome party, která se kvůli dešti přesunula  
do školy. 

Také už jsem se zúčastnil pár fotbalových tréninků 
a odehrál svůj první zápas, který jsme vyhráli 
7:0 a já dal dokonce gól. Už jsem také ochutnal 
pár místních jídel - všude mají větší porce než  
v Česku. Trochu mi chybí rodina a blízcí přátelé,  
ale zatím si to tu užíváme a utíká to tu jako voda.

z	Vojtěch Cvik

Učte se jazyky – má to smysl
Prázdniny skončily a s nimi i doba letních dovo-
lených a cest do zahraničí, které jsou pro většinu 
rodin už samozřejmostí. Co však mnohdy zůstává 
problémem, je domluvit se v cizí zemi. Snad každý 
z nás by chtěl umět cizí jazyk, plynule v něm 
konverzovat, případně přečíst si v cizím jazyce 
knihu, úspěšně vyplnit test. Naučit se cizí jazyk je 
však „běh na dlouhou trať“ a ne každý z nás má tu 
trpělivost a pracovitost to dokázat. Je velmi dobré, 
když rodiče už od první třídy vedou děti k výuce 
cizího jazyka. Čím dříve se dítě začíná s tímto jazy-
kem seznamovat, tím lépe. Na naší škole začínáme s výukou angličtiny už ve třetím ročníku. Ve třídě sedmé 
si pak žáci volí další cizí jazyk, a to buď němčinu, nebo ruštinu. Angličtinu si v loňském školním roce mohly 
děti zdokonalovat v kroužku „Let´s Talk“ a v hodině „English Club“. Žáci měli rovněž možnost zapojit se do 
mezinárodních projektů eTwinning. Velmi oblíbeným byl projekt „Hand by Hand to Save Our Land“, zamě-
řený na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto projektu jsme spolupracovali s devíti státy Evropy. 
Projekt eTwinning „Demokracie v nás“ byl realizován jako součást akce Evropský rok 2019, zaměřené  
na téma „Demokratická účast“ (Democratic Participation). Tohoto projektu se zúčastnilo více než 100 škol 
z České republiky a byl mimo jiné věnován 30. výročí Sametové revoluce.
Na naší škole je výborná spolupráce prvních a devátých tříd. Rozhodli jsme tedy, že žáci devátých ročníků 
budou připravovat pro prvňáčky různé aktivity týkající se života anglicky mluvících zemí. A tak si děti 
v naší škole mohou společně užít Halloween, Christmas, Easter a na konec školního roku Friendship Party.  
Tyto aktivity jsou žáky i učiteli velmi oblíbené, proto jsme se rozhodli zapojit do nich i druhé a osmé třídy. 
Svou tradici si na naší škole získal i Evropský den jazyků. Je to odpolední akce pro děti a širokou veřejnost,  
při které si mohou malí i velcí vyzkoušet cizí jazyk v praxi, ochutnat ruský čaj ze samovaru, navštívit 
workshop, zatančit si a zažít Halloween. Letos tato akce proběhne 9. října od 15:00 do 17:00 hodin v přízemí 
školy. Novinkou pro letošní rok je celoevropská kampaň „ErasmusDays“, do které se zapojí desítky českých 
vzdělávacích organizací včetně naší školy. Minulý rok se projektu zúčastnilo 11 zemí a proběhlo přes  
650 akcí. Letos bude jejich počet více než dvojnásobný. V rámci „ErasmusDays“ srdečně zveme veřejnost 
na říjnovou výstavu v Divišově divadle a na další aktivity, které proběhnou na naší škole a o kterých vás 
budeme informovat. Další práce na eTwinning projektech je pro nás samozřejmostí, velkou radost nám 
však udělalo úspěšné začlenění do projektu dalšího, a to do projektu Erasmus+ „Tomorrow Is on Our 
Hands“. To představuje pro některé žáky a učitele možnost seznámit se s prostředím škol ve Španělsku, 
Turecku, Bulharsku a na Guadeloupe (francouzské území v Karibiku). Zároveň je to velká příležitost procvi-
čit si angličtinu. A jaké kroužky cizích jazyků nabízíme našim žákům v tomto školním roce?
Pro žáky 1. a 2. tříd je připraven kroužek Let´s Talk 1 (úterý a čtvrtek 7:00-7:45).
Na žáky 3. - 4. tříd čeká kroužek Let´s Talk 2 (pondělí 7:00-7:45).
Po delší době se bude opět učit francouzština v 5. - 9. třídách (středa 7:00-7:45).
English Club pro žáky 6.- 9. ročníků bude tradičně v pátek 7:00-7:45.
V tomto roce jsme začali spolupracovat se Střediskem volného času ANIMO, kde si můžete vyzvednout 
přihlášky právě do těchto kroužků. Závěrem bych chtěla poděkovat vedení školy za podporu při výuce 
cizích jazyků a za spolupráci na mezinárodních projektech. Velký dík patří také vedení města Žamberka, 
bez jehož podpory bychom naše projekty nemohli uskutečnit.

z	Mgr. Smolová, učitelka cizích jazyků, ZŠ Žamberk, 28. října 581

Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk 
Vás srdečně zve na otevření „Skřítkovy naučné stezky“ 

k příležitosti 40. výročí otevření školy.

Akce se koná ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 15.00 hodin
na zahradě Mateřské školy Čtyřlístek, Žamberk.


