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Tento příběh se začal psát více než před rokem, když nás jednoho dne oslovily pracovnice  
České spořitelny a naše třída se tak stala součástí projektu Abeceda peněz. Jedná se o finanční 
gramotnost dětí a její využití v praxi. Naše třída uspořádala jarmark, na kterém nabízela  
a prodávala nejrůznější dárky pro radost, nechybělo ani výborné občerstvení od maminek  

a babiček, a dokonce se nám podařilo vydražit obraz s motivem Žamberka. Ten nám věnoval sám jeho 
autor, tatínek žáka z naší třídy, a vítězem dražby se stal pan starosta s paní místostarostkou ze Žamberka. 
Všem, kteří nás na jarmarku podpořili, patří velké poděkování. Bez vás, rodičů, prarodičů a nakupujících 
na našem jarmarku, bychom neměli šanci uskutečnit dobré skutky, které jsme si naplánovali.
Nejdříve jsme navštívili Vánoční jarmark Střední školy a základní školy v Žamberku a svými nákupy jsme 
alespoň trochu této škole a těmto dětem s radostí přispěli. Také jsme si chtěli něco užít, takže jsme si zašli 
na bowling a zajeli jsme si do Hradce Králové do Tonga. Celé dopoledne patřilo sportu a zábavě. Unavení, 
ale spokojení jsme se vraceli vlakem zpět do Žamberka.
Naše největší „záchranná“ akce nás ale teprve čekala. Na základě hlasování jsme se jako třída dohodli,  
že podpoříme záchranu nosorožců, kterým hrozí na naší planetě vyhynutí. Díky složité situaci v naší  
společnosti a různým hygienickým opatřením jsme se na výpravu do Safari Parku ve Dvoře Králové nad 
Labem dostali až 19. září 2020. Měli jsme však velké štěstí, protože právě tento den byl vyhlášen jako 
Světový den nosorožců. Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě nosorožců, 
ale zároveň nás šokovala informace o tom, že na celé planetě Zemi zůstalo už jen pouhých sedm jedinců 
nosorožce tuponosého. Pět těchto nosorožců právě chová a snaží se rozmnožovat ZOO Dvůr Králové nad 
Labem a jenom dva se nacházejí v Africe v Keni, kam čas od času zaletí i naši odborníci právě ze Dvora 
Králové. O to víc jsme byli pyšní na své rozhodnutí adoptovat tento druh nosorožce. Naše třída přispěla 
sponzorským peněžním darem ve výši 5000 Kč a jako důkaz jsme hned při vstupu do zoologické zahrady 
obdrželi certifikát 
o adopci nosorožce 
tuponosého.
To nejdůležitější jsme 
tedy měli za sebou 
a mohli jsme se 
vrhnout na prohlídku 
dalších zvířat v této 
příjemné zoo. Upou-
taly nás nově zrekon-
struované výběhy, 
pavilony, ale třeba  
i procházka africkou vesničkou. A protože nám počasí přálo, zpestřili jsme si naši prohlídku vyjížďkou 
na Afrika trucku, který nás zavezl i do lvího safari. Byl to neopakovatelný zážitek. Po dlouhém dni na nás 
čekal dobře naladěný a usměvavý pan řidič autobusu, který nás v pořádku přivezl zase zpátky domů.
Přijeli jsme bohatší o zážitky, ale hlavně bohatší o pocit, že jsme pomohli dobré věci. Doufáme, že se 
náš skutek stane inspirací a že planetu Zemi a její obyvatele dokážeme společnými silami zachránit. 
Chci moc poděkovat naší ZŠ za podporu, paní vychovatelce Zuzce Tobešové za obětavost a čas, který 
s námi na těchto akcích trávila. Ale úplně nejvíc chci a musím poděkovat za nadšení a dobrý úmysl 
našim hrdinům. Kdo to je? No přece všichni z naší třídy 5. B (bývalé): Terka, Sisi, Ája, Viktorka, Jindřiška, 
Lucka, Káťa, Natálka, Eliška, Adélka, Monča, Marika, Kuba T., Vojta, Akim, Jirka, Martin, Kristián, Adam a 
Kuba K. DĚKUJI. A jestli se i vy také někdy vypravíte za dobrodružstvím do Safari Parku Dvůr Králové nad 
Labem, nezapomeňte se zastavit u výběhu nosorožců, kde najdete štítek s nápisem, že žáci 5. B ze ZŠ 581 
Žamberk adoptovali nosorožce tuponosého.  tř. uč. Iveta Malečková

natrénují zavazování tkaniček), štafetová soutěž, 
běh do schodů a ze schodů a na konci měsíce 
přibude další obrázek do desek. Mimo celoroční 
hru se snažíme co nejvíce pobývat venku, kde 
využíváme asfaltové a fotbalové hřiště a nově 
vybudované pískoviště na školní zahradě. Také 
pozorujeme podzimní změny v přírodě a tvoříme 
výrobky s touto tematikou. Zajímavou činnost 
pro děti máme připravenou a pevně věříme,  
že ji budeme moci brzo uskutečnit.

Vychovatelky ze ŠD Nádražní 743

Vědecký kroužek
V Základní škole Erudio v Žamberku se žáci ve 
volném čase věnují nejrůznějším aktivitám. Rádi 
bychom vám představili činnost vědeckého 
kroužku pro naše žáky. Během měsíce září se 
děti seznámily s chromatografií. Pomocí ní zjistily,  
že jednotlivé barvy se skládají z více barev. Děti 

zkoumání bavilo a své výsledky si vystavily 
ve třídách. Dále se seznámily s problematikou 
sladkovodních řas a problémem jejich přem-
nožení v letních měsících ve vodních plochách. 
Z vypěstovaných řas si udělaly vlastní preparáty, 
které následně pozorovaly pod mikroskopem. 
V současnosti se zabývají projektem o pitné vodě. 
Studují, co vše se s vodou musí stát, než doputuje 
do vodovodního kohoutku k nim domů. Společně 
vyrábějí funkční pomůcku pro výuku v hodinách, 
která bude demonstrovat tok vody od vodojemu 
až po vypuštění vyčištěné vody z čističky odpad-
ních vod. Držme jim tedy palce, ať se jim projekt 
povede podle jejich představ.

Mgr. Michaela Šveidlerová, ZŠ Erudio Žamberk

Žáci ze ZŠ Žamberk, 28. října 581, zachraňují nosorožce

Školní družina při ZŠ Žamberk, Nádražní 743
Pro letošní rok jsme my, vychovatelky, pro děti připravily celoroční hru „Rok v pohádkové zemi“. 
Každý měsíc nám představí kašpárek (průvodce hrou) jednu klasickou pohádku.

vanou verzi pohádky, každé z pěti oddělení část 
a společně si ji pak předneseme. Dalšími úkoly 
budou přebírání hrachu a fazolí na čas, dramati-
zace s vlastnoručně vyrobenými loutkami, kres-
lení vlastní rodiny, zavazování střevíčků (kdy děti 

Pohádka na září začínala takto: „Tři bratři zdědili 
mlýn. Jak to tenkrát na světě chodilo, dostal 
ho však nejstarší, mladší skoro všechno ostatní  
a na nejmladšího zbyl jenom pár vysokých bot 
a kocour.“ Určitě jste poznali pohádku Kocour  
v botách. Na děti čekalo sedmero kočičích úkolů: 
nakreslit kočku, naučit se o ní básničku, udělat 
kočičí cvičení, jako je hřbet, tichá chůze, hry  
s klubíčkem atd. Dozvěděly se další zajímavosti 
ze života koček, prošly si překážkovou dráhu ve 
vysokých botách a nakreslily si obrázek do desek, 
do kterých si postupně vloží všechny splněné 
pohádky. V říjnu a listopadu nám kašpárek před-
staví pohádku O Popelce. Děti se naučí veršo-


