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MILÉ DĚTI, MAMINKY A TATÍNKOVÉ !!!
Chcete vědět, jak to vypadá v mateřské škole? Chcete 
si pohrát? Chcete si vyzkoušet, jaké to je chodit do 
školky? Zveme Vás proto na 

„Odpolední hraní ve školce“,
na které můžete přijít s maminkou nebo tatínkem. 
Pohrajete si, najdete nové kamarády, seznámíte se s 
paní učitelkou, a až půjdete do školky „doopravdy“ 
budete se těšit, protože už nepůjdete do neznáma...
Odpolední hraní bude každé pondělí od 14.30 do 
16.00 hod.(v období únor- červen ). 

POPRVÉ SE SEJDEME:
2.2.2007 ve 14:30 hod. 

v MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO ŽAMBERK 
(náměstí Generála Knopa), 

poprvé si budeme hrát v oddělení Berušek.

Moc se na Vás těší děti z oddělení Motýlků, Berušek, 
Žížalek, Koťátek a jejich paní učitelky Jarka, Blanka, 
Jana, Maruška, Míla, Romča, Jana a Pavla.

Za MŠ Sluníčko P. Sedloňová, učitelka

EKOLOGIEEKOLOGIE
není pro nás cizí pojem!není pro nás cizí pojem!
Žáci čtvrtých tříd ZŠ 28.října 581 byli v předvánočním 
čase odměněni za víceleté úspěchy ve sběru 
starého papíru pořádaného na naší škole možností 
navštívit Ekocentrum PALETA v Chrudimi. Zde jsme 
měli možnost se pod vedením odborných lektorů 
seznámit s výrobou ručního papíru a medových 
svíček, s historií vzniku a výroby papíru a možností 
jeho recyklace. Pro všechny to byl příjemně strávený 
den.

 Žáci a učitelky čtvrtých tříd ZŠ 28.října 581 Žamberk

Ze školní družinyZe školní družiny
I když letošní zima je mírná, rozhodli 
jsme se uspořádat opět sbírku suchého 
pečiva pro lesní zvěř. Po Vánocích zbyla v 
domácnostech spousta tvrdých rohlíků, vek 
a chleba, a tak děti po celý týden od 15. do 
19.1. nosily tašky i krabice do připravených 
nádob. Nejvíce nasbírala 4. třída, druhé 
místo obsadila 3. třída a na třetím místě 
skončili prvňáci. Tyto třídy obdržely za 
snahu sladkou odměnu.Pečivo bylo 
předáno Mysliveckému sdružení Hůrka 
Žamberk a my ještě jednou děkujeme 
všem dětem, které se zúčastnily.
Vychovatelky ze ŠD při ZŠ Žamberk, Nádražní 

ŠKOLA NANEČISTO ŠKOLA NANEČISTO 
 2. setkání
V úterý 9. ledna jsme se opět sešli na 
horní základní škole s budoucími školáky, 
abychom pokračovali v přípravě na „op-
ravdovou školu“. Tentokrát jsme si my, 
učitelky, chtěly s dětmi dokázat, že už ve 
třídě vydržíme bez maminek a tatínků. 
Budoucí žáčkové poprvé otevřeli první 
školní učebnici a povídali s paní učitelkou 
nad obrázky zimy. Potrápili si ručičku dal-
šími uvolňovacími cviky. Po zopakování 
písničky „Žabička zelená“, kterou se děti 
naučily při minulém setkání, je čekalo 
překvapení – ukázky živých žabek z naší 

„zvířátkové“ třídy. S chutí se děti naučily s paní 
učitelkou novou písničku o zimě. Po školní 
práci čekala děti první cesta do tělocvičny. 
Zacvičily si s gumovými míči a proběhly se 
při štafetových hrách. Čas neúprosně utíkal 
a děti se musely vrátit ke svým rodičům. Ti 
si zatím při malém občerstvení povídali s 
učitelkami prvního stupně, paní zástupkyní 
a výchovnou poradkyní. Rodiče měli 
možnost si prohlédnout aktuální učebnice 
současných prvňáčků a zkusit si práci s 
výukovými programy. 
V závěru školního odpoledne dostaly děti 
první domácí úkol do opravdového sešitu. 
Domů si odnášely kromě spousty nových 
zážitků obrázky, malé odměny a drobné 

sladkosti. Těšíme se na naše třetí společné setkání , které se uskuteční v úterý 20. března. Děti i rodiče se 
mimo jiné seznámí s počítačovým vybavením naší školy. 

Mgr.Alena Hiršová, ZŠ Žamberk, Nádražní 743

ŘÁDĚNÍ S TRPASLÍKYŘÁDĚNÍ S TRPASLÍKY
No, znáte to. Je prosinec, blíží se Vánoce, děti píší Ježíškovi svá přání a nás dospělé pohltí čas pečení, nákupů 
a úklidů. A ti, kteří přišli 30. listopadu do ŠD, snad alespoň trochu zapomněli na předvánoční shon a pobavili 
se. Byla to první drobná příprava na Mikuláše a Vánoce.  Rodiče a děti čekalo ŘÁDĚNÍ S TRPASLÍKY. Děti mezi 
sebou soutěžily a za pomoci rodičů 
plnily různě obtížné úkoly. Trefovaly 
se bramborou do pekelného kotlíku, 
sfoukávaly plamínek vánoční svíčky, 
stavěly na stolech komíny z kostek až 
ke stropu, sestavovaly a poznávaly 
pohádky. Ve třídě TRPASLÍKŮ si 
děti ozdobily připravené perníčky 
cukrem a bonbony. A co víme, 
hned je ochutnaly, zda se cukrářské 
umění podařilo. Nechybělo drobné 
pohoštění, odměny za soutěžení 
a trpasličí suvenýr, který si musely 
vyrobit vlastními silami. 
Děkujeme všem zúčastněným za 
krásnou předvánoční atmosféru a 
těšíme se opět v únoru 2007 na další 
akci ŠD. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581


