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NÁVŠTĚVA Z USANÁVŠTĚVA Z USA
Dne 6.1.2011 navštívila Základní školu 
28.října v Žamberku paní Blanka Syl-
vester, ředitelka Bohemian Hall Astoria 
v New Yorku, jejíž součástí je také česká 
škola, kde byl během svého turné po USA 
tři dny ubytovaný dětský pěvecký sbor 
Viola. Paní Sylvester pochází z Brandýsa 
nad Orlicí, kam letos na Vánoce přijela 
za svou maminkou. A také právě s ní a se 
svými dvěma desetiletými syny Juliánem 
a Matoušem se vydala na výlet do naší 
školy. Nejprve jsme pro naši návštěvu 
naplánovali besedu se žáky sedmých a 
osmých ročníků při hodinách anglického 
jazyka. Rozpoutala se vždy zajímavá diskuse a otázky žáků nebraly konce. A témata? Škola, sport, volný čas, 
jídlo… Po obědě ve školní jídelně se paní Blanka po necelém půlroce opět setkala s Violou na její odpolední 
zkoušce. Vzpomínali jsme, dívali se na video z New Yorku a samozřejmě i zpívali. Pak následovala prohlídka 
muzea, která hosty velmi zaujala. Při večeři v pizzerii se opět hodně vzpomínalo a plánovala další spolupráce. 
Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že toto setkání nebylo poslední a že se určitě zase někdy, ať již v New Yorku 
nebo tady u nás doma, setkáme.

Za PS Viola Jaromír Žejdlík

Milé děti, maminky a tatínkové!!!
Chcete vědět, jak to vypadá v mateřské škole? Chcete si pohrát s novými kamarády? 
Chcete si vyzkoušet, jaké to je chodit do školky? Zveme Vás proto na již známé ……

ODPOLEDNÍ HRANÍ 
VE ŠKOLCE,

…..na které můžete přijít s maminkou nebo tatín-
kem. Pohrajete si, najdete nové kamarády, sezná-
míte se s paní učitelkou a až půjdete do školky 
„doopravdy“, budete se těšit, protože už nepůjdete 
do neznáma a budete vědět, že na Vás čekají zná-
mí kamarádi a třída plná hraček. Odpolední hraní 
bude každé pondělí od 14:30 do 16:00 hod. (únor- 
červen).

POPRVÉ SE SEJDEME V PONDĚLÍ 
7.2.2011 VE 14:30 HOD. 
VE TŘÍDĚ „MOTÝLKŮ“

V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO, 
ŽAMBERK NÁMĚSTÍ GENERÁLA KNOPA

Moc se na Vás těší děti z oddělení Motýlků, Berušek, Žížalek, Koťátek a jejich paní učitelky.
Za MŠ Sluníčko Pavla Sedloňová, učitelka

Výuka francouzštiny
- individuální i skupinová výuka
- možnost zajištění fi remního vzdělávání
- různý stupeň pokročilosti
Alena Blanková, Žamberk
telefon: 775 951 957, www.blank.cz/fr
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Vstupné 20,- Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři Divišova divadla.

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

NA MĚSÍC ÚNOR
PRO VÁS PŘIPRAVUJENE 

VÍKENDOVÉ SPECIALITY
04.- 06.02. 2011 STEAKY
11.- 13.02. 2011 TOPINKY
18.- 20.02. 2011 NAŠE NOVÉ 
                             SPECIALITY
25.- 27.02. 2011 VEPŘOVÉ HODY

K návštěvě zvou manželé Borkovi 
Penzion U Lípy, Kunvald
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