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Co jsme všechno stihli před Vánocemi na ZŠ 581Co jsme všechno stihli před Vánocemi na ZŠ 581
1. RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 25.11. jsme se zúčastnili recitační soutěže na letohradském soukromém gymnáziu. Soutěž se jmenovala 
Nebojte se klasiků. Naši školu reprezentovali: Kateřina Luxová, Barbora Motlová, Veronika Jílková, Daniel Šafář, 
Oldřich Šafář a Daniel Dostál. Soutěži předcházela pečlivá příprava, při které jsme si nejen procvičili texty, ale 
také jsme si užili hodně legrace. Ti, kteří byli při soutěži úspěšní, postoupili na slavnostní Galavečer. Naši radost z 
postupu vystřídala tréma těsně před vystoupením na veřejnosti. Ale i tak se nám vystoupení povedlo a domů jsme 
se vraceli s dobrým pocitem, diplomem a pěknými cenami. Děkujeme paní učitelce Renatě Vaňousové, která nás 
na soutěž nejen velmi dobře připravila, ale také nás doprovázela a před recitací povzbuzovala.Už se těšíme na další 
podobné soutěže. Veronika Jílková, 7.B

2. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
„Ach, ten vánoční stromeček“
Jen co Viola nastoupila na podium, rozsvítil se nádherný vánoční strom. I když bylo mrazivé počasí, všem nám 
bylo teplo díky té příjemné atmosféře. Všechny naplnilo opravdové kouzlo Vánoc. Viola zazpívala několik vánoč-
ních písní a pak přišli Marie, Josef, anděl a s nimi spousta koledníků, kteří zarecitovali a společně si zazpívali 
koledy. Pan učitel Žejdlík složil nádhernou vánoční píseň k této příležitosti, kterou Viola na závěr zazpívala. 

                           Karolína Kocourková, Kristýna Všetičková 7.B

3. VÁNOČNÍ PÁLKA
I letos se konal jako každý rok turnaj ve stolním tenise „O vánoční pálku“. Tradičně ho pořádal pan učitel Hájek. 
Celý měsíc před Vánocemi probíhaly zápasy po vyučování, ale i o přestávkách.  Soutěž měla čtyři kategorie a 
zúčastnilo se jí 58 žáků, někteří se zároveň podíleli i na organizaci. Ti nejlepší získali věcné ceny. Už začneme 
trénovat na 15. ročník!                                       K.Skalická, M.Šimková, J.Stejskal 8.B

4. VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Letos bylo vyhlášeno téma „Vánoční ozdoby na stromeček“. Zúčastnilo se mnoho žáků, soutěžily třídní kolektivy, 
skupinky a jednotlivci.Všechny výrobky byly v něčem zajímavé, proto bylo těžké bodovat spravedlivě. Hodnotili tedy 
učitelé i žáci. Vítězům byla předána sladká odměna od paní učitelky Solničkové a Čížkové. Ozdobené vánoční strom-
ky ve vestibulu dodnes připomínají uplynulou vánoční atmosféru.     Veronika Jílková, Alžběta Martincová 7.B

Za všechny učitele a žáky přejeme všem spoluobčanům úspěšný rok 2011. Abychom se ve zdraví zase u stro-
mečku sešli, až, jak zpívá Viola, „…přijde ta krásná chvíle, že Vánoce jsou tady…“ a mohli si společně zazpívat:                                                                        
  „Rok se  sešel s rokem  a nad Žamberkem  teď do ticha zní zpěvy vánoční  a na náměstí lidem pro štěstí  se rozzářil 
strom, jenž svátky věští.“                                                                                     -jž-

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

ZÁPIS k povinné školní docházce 
pro škol. rok 2011/2012 do škol:

• Základní škola Žamberk, 28. října 581 
• Základní škola Žamberk, Nádražní 743
• Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468

se koná ve čtvrtek  20. 01. 2011 
 od 14 do 17 hodin 

(ve Speciální ZŠ do 16 hodin)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Základní škola Žamberk, 28. října 

17. 01. 2011  od 15 do 17 hodin
Základní škola Žamberk, Nádražní 743 

18. 01. 2011 od 15 do 17 hodin
Speciální základní škola Žamberk, Nádražní 468

19. 01. 2011  od 15 do 17 hodin

U zápisu je třeba předložit: 
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce, vyplněný dotazník (dotazník a pozván-
ku k zápisu obdržíte poštou). 

Ladislava Papáčková, referent školství MěÚ

Odborné  učiliště a Praktická škola 
Žamberk,Tyršova 214

NABÍZÍ OBĚDY PRO VEŘEJNOST 
k odběru do jídlonosičů.

Možnost stravování i v nově zařízené jídelně. 
Bližší informace: tel.č. 465 614 472

e-mail:skolni.jidelna@oupszamberk.czz

Zaměstnanci ZUŠ Petra Ebena Žamberk
přejí ze srdce všem svým žákům, 

jejich rodičům a příznivcům školy 
úspěšný a zdravý rok 2011 

plný pozitivních zážitků 
z muziky a umění !

Za fi nanční podporu v uplynulém roce děkujeme 
především:
Milanu Souradovi, Aleně Maryškové – květinářství 
Žamberk a rodičům žáků klavírních tříd za příspěvky 
na nákup nového nástroje

PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ

Žáci Speciální základní školy v Žamberku 
zvou všechny příznivce  

a širokou veřejnost 

NA ŠKOLNÍ AKADEMII, 
která se koná 

8. února 2011 v 15:30 hod. 
v Divišově divadle v Žamberku .

Vstupenky je možné v předprodeji kupovat 
od 20.1.2011 v kanceláři Divišova divadla. 
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