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CO SE DĚJE V MŠ SLUNÍČKO
Nový školní rok 2007/2008 se již točí na plné obrátky a zrovna tak i život v naší 
„sluníčkové školce“. Každý den zde připomíná hemžení v úlu. Děti si hrají, kreslí, 
tvoří …… tak jako pilné včelky.
Jelikož se snažíme, aby byl pro děti pobyt v naší MŠ podnětný a co nejzajímavější, 
doplňujeme hry a běžné denní činnosti o další aktivity. Pokračujeme v již osvědče-
ném Veselém pískání na flétničku, které vedou paní učitelky Míla F. a Jarka CH. Ob-
líbený Neonek- baby vedou paní učitelky Romana G. a Pavla S. Letošní novinkou je Angličtina pro nejmenší 
s paní učitelkou Janou N. Jedenkrát týdně se také otužujeme v sauně místního gymnázia. Z organizačních 
důvodů mohou tyto aktivity navštěvovat pouze předškoláci. Většina těchto činností totiž probíhá v době, 
kdy mladší děti po obědě odpočívají a budoucí školáci už spát nechodí. 
Velmi pěkné jsou společné akce rodičů a dětí, které se konají k různým příležitostem v jednotlivých třídách. 
V oddělení Žížalek využili pěkného počasí a úvodní schůzku s rodiči spojili s opékáním buřtů na školní zahra-
dě. V oddělení Koťátek rodiče s dětmi vytvářeli zajímavé věci z přírodnin a u Motýlků tvořili zase z brambor. 
Berušky si na společných hrátkách s rodiči vydlabali dýni a užili si legraci. 
V listopadu probíhaly schůzky s rodiči dětí, které čeká zápis do první třídy. Zde děti rodičům předvedou, jak 
se připravujeme na vstup do základní školy. 
A o tom, jak se těšíme na Vánoce, zase příště …..
 Za kolektiv MŠ Sluníčko Romana Grófová

ŽÍŽALKY MYSLÍ NA ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
Zima se blíží a některá zvířátka čeká krušné období. Děti z MŠ Sluníčko oddělení „Žížalek“ se letošní zimu 
rozhodly, že zvířátkům pomohou, a nasbíraly 209 kg žaludů. Udělaly tak dobrou věc a zároveň tím získaly 
peníze, za které si půjdou společně koupit něco dobrého na zub.  Zvířátkům přejeme dobrou chuť. 

Za MŠ Sluníčko Jana Novotná

na Základní škole Žamberk, 28. října 581
Ve čtvrtek 15.listopadu 2007 byla oficiálně otevřena 
nově zrekonstruovaná počítačová učebna. Slavnos-
ti se zúčastnili ti, kteří mají rozhodný podíl, že díky 
jejich finanční pomoci se dílo podařilo. Rada města 
v čele se starostou Mgr. Tomášem Kalousem, zástup-
ci Nadace ČEZ, Ing. Josef Strnad za společnost Josef 
Strnad s.r.o. a Ing. Tomáš Strnad za firmu NOBL Žam-
berk. Dalšími finančními prostředky přispěly Lesy ČR 
a sponzoři školy z řad rodičů. Významný podíl na re-
konstrukci mají i pracovníci školy, kteří provedli kom-
pletaci pracovních stolů pro žáky.
Na základě výsledků kontroly ČŠI v květnu 2007 bylo třeba rekonstruovat počítačovou učebnu. Stávající na-
prosto nesplňovala nároky na využití počítačů ve výuce všech předmětů. Akce však musela být financována 
mimo provozní rozpočet roku 2007. 
Výsledkem je učebna s 28 pracovními místy pro žáky, která je vybavena novými žákovskými židlemi. Mo-
mentálně je k dispozici 24 počítačů pro žáky s připojením na internet. K vybavení učebny patří pracovní stůl 
pro učitele, počítač s připojením na internet, combi DVD-video přehrávač, dataprojektor a keramická tabule. 
Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 379 000,- Kč.
Je vypracován rozvrh využití počítačové a multimediální učebny (otevřena v minulém školním roce) tak, že 
všichni žáci 6. – 9. ročníku mohou při výuce hlavních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) každý 
týden využít počítače. V ostatních předmětech 2. stupně a ve třídách 1. stupně se využití řídí rozhodnutím 
vyučujících. 
Díky nové počítačové učebně se škole daří žáky seznámit s technikou, bez které se při studiu na středních 
školách a v budoucích profesích nemohou obejít.
 Mgr. Jaroslav Tajbr, ředitel školy

Společnost pro plánování rodiny 
a sexuální výchovu

Žáci a studenti vyjdou do ulic
HIV/AIDS - problém, o kterém si spousta lidí mys-
lí, že se jich netýká. O tom, že se 
mýlí, se je pokusí přesvědčit žáci 
a studenti v období kolem 1.pro-
since-Světového dne boje proti 
AIDS. Tito mladí lidé jsou důkazem 
toho, že to se sexuální výchovou 
na mnoha školách není tak zlé, 
jak se občas zdá. Kampaň Červená 
stužka - Pomozte i Vy v boji proti 
AIDS vyžaduje určitou statečnost - chlapci a děvčata 
se na ni dopředu připravují, aby uměli odpovědět 
na co nejvíce dotazů týkajících se zákeřného viru. 
Snaží se zodpovědět i dotazy, při kterých se někteří 
červenáme. Až je tedy mezi 30.11. a 9.12. v ulicích 
potkáte, můžete je vyzkoušet například otázkou, jak 
se HIV přenáší nebo kde najdete nejbližší testovací 
místo. A třeba si od nich kupte za 20,- Kč červenou 
stužku, která znamená, že Vám problém HIV/AIDS 
není lhostejný.

Více informací na www.planovanirodiny.cz.

Rekonstrukce počítačové učebny

ÚŘAD PRÁCE 
v Ústí nad Orlicí 

Ve středu 5. prosince 2007 se na SOŠ technických 
oborů Skalka v České Třebové pořádá 

PŘEHLÍDKU PRACOVNÍCH 
A VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

Přehlídka je určena žákům základních škol, kteří se 
rozhodují o volbě studijního nebo učebního oboru 
a také hledají odpověď na otázku, zda po ukončení 
studia najdou uplatnění ve svém oboru. Žáci všech 
ročníků středních škol zde naleznou široké spektrum 
zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou informace dů-
ležité pro jejich rozhodování při prvním vstupu na 
trh práce. Dále je určena zájemcům, kteří uvažují 
o případné změně zaměstnání nebo své kvalifikace 
a podmínkách, za kterých lze tuto změnu uskutečnit. 
Získáte zde nejširší nabídku možností rekvalifikací, 
seznamy vzdělávacích institucí a podrobné infor-
mace o podmínkách zajištění rekvalifikačních kurzů. 
Přehlídka je také určena všem občanům, kteří se za-
jímají o možnost celoživotního vzdělávání v návaz-
nosti na pracovní příležitost.
Přijeďte se podívat a získat nové informace nebo 
zaměstnání od 9 hodin do 16.30 hodin. Na setkání 
s Vámi se těší odborní pracovníci úřadu práce a dále 
zástupci středních škol a zaměstnavatelů.
 Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru poradenství

Den otevřených dveří 
v Domě na půl cesty „Budoucnost“ Žamberk

Den 9.11.2007 byl u nás, v Domě na půl cesty, Den 
otevřených dveří. Počasí návštěvníkům příliš nepřá-
lo a ukazatele cesty bral vítr. Přesto se mnoho z Vás 
k nám přišlo podívat. Mezi návštěvníky byli pracov-
níci dětských domovů z Pardubického kraje, zástupci 
jiných občanských sdružení pomáhajících mladým 

lidem při jejich začleňování do společnosti a sami 
mladí lidé, kteří o služby poskytované Domem na půl 
cesty mají zájem. Převážnou část návštěvníků však 
tvořili obyvatelé města Žamberka a okolí. Návštěvníci 
měli možnost si prohlédnout dům, seznámit se s jeho 
posláním a pohovořit s vedoucí DPC a sociální pra-
covnicí. Byli jsme potěšeni množstvím návštěvníků 
i jejich zájmem o problematiku začleňování mladých 
lidí do společnosti. Všem děkujeme za návštěvu a 
za vyjádření podpory pro snažení našich uživatelů 
a práci sociálních pracovnic.

Za DPC „Budoucnost“ Žamberk, Mgr. Marie Marková 

„BATERKY a LVÍČATA“ 
ze Speciální základní školy Žamberk,

největší sportovní hvězdy 
Včerejší den opět potvrdil, že máme v naší škole vyni-
kající sportovce jak v „Rehabce“, tak i v „Pomockách.“ 

Letos jsme se již 
podruhé zúčast-
nili „Sportovních 
her 2007“ pro 
základní školy 
speciální v Lan-
škrouně.
Naši závodníci 
obsadili v cel-

kovém pořadí první místo!!! V soutěži jednotlivců 
jsme vybojovali:
Kateřina Matyášová - první místo (kategorie dívky 
nad 12 let). Veronika Zajícová - druhé místo (kate-
gorie dívky nad 12 let). Vladimír Dostálek - druhé 
místo (kategorie vozíčkářů).

VŠICHNI BYLI NAPROSTO ÚŽASNÍ!!! DĚKUJEME.
 DiS. Petr Žitný


