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Ve dnech 17. 3. – 21. 3. 2014 proběh-
lo v naší škole setkání učitelů a žáků 
šesti států – Velké Británie, Německa, 
Slovinska, Norska, Maďarska a Kypru. 
Navštívilo nás 22 učitelů z těchto zemí 
a šest dětí ze Slovinska. Cílem akce 
bylo předávání zkušeností mezi učiteli, 
procvičení cizího jazyka u dětí a celko-
vě poznání kultury jiných zemí. 

Děti byly ubytované v ro- 
dinách našich žáků z 
osmých tříd a měly pro-
gram trochu odlišný od 
programu dospělých. 
Pro učitele jsme připra-
vili ukázky vyučovacích 
hodin, diskutovali jsme  
o našich zkušenostech s 
již provedenými projekty 
a plánovali nové.
Součástí programu bylo 
samozřejmě i poznávání 
našeho města, regionu 
a hlavního města Prahy. Orlické hory 
naši návštěvu nepřivítaly sice zrovna 
ideálním počasím, přesto byl výlet na 
Šerlich, Zemskou bránu, Neratov a 
Pastvinskou přehradu pro cizince jistě 
velkým zážitkem. Totéž se s jistotou dá 
říci i o Litomyšli, kde jsme mimo jiné 
mohli na zámku obdivovat právě pro-
bíhající výstavu kamélií. Nevšedního 
přivítání se našim hostům dostalo i na 
radnici. Naše děvčata si oblékla kroje a 
přivítala je chlebem a solí. Tímto uví-
tacím ceremoniálem mohli hosté ales-
poň trochu pootevřít pokladnici našich 
lidových tradic. Vlastnoruční zdobení 
velikonočních perníků v krámku Čes-
kých řemesel paní Kamily Biedlové bylo 
pak pro učitele inspirativním pokračo-
váním, stejně jako návštěva obchůdku 
Chráněných dílen paní Ivy Kaplanové a 
knihařství pana Jiřího Fogla.
Metody a formy výuky, stejně jako 
prostory školy, mohli učitelé porovnat 
s těmi svými díky učitelům naší školy 
a také díky paní ředitelce Haně Chvá-
tilové a jejím kolegům ze ZUŠ Petra 

Ebena. Dovršením těchto aktivit byl 
pak velmi příjemný koncert dětského 
pěveckého sboru Viola, který se usku-
tečnil pod vedením sbormistra Jaro-
míra Žejdlíka v zámecké kapli. Během 
celého programu jsme měli možnost 
poznat jeden druhého, promluvit si o 
svých zkušenostech. Měli jsme velké 
štěstí, spřátelili jsme se s tolika dobrý-

mi lidmi. Celý týden byl pro všechny 
velice prospěšný, proto věříme, že další 
setkání, které proběhne koncem června 
ve Velké Británii, bude opět přínosem, 
tentokrát pro naše učitele. 
Za organizátory Comenia děkujeme 
zejména Barboře Ševčíkové za vedení 
celého projektu, nevšední nasazení a 
přejeme jí do budoucna hodně štěstí a 
zdraví. Poděkování patří rovněž vedení 
školy i učitelům ZŠ 28.října za podpo-
ru a pomoc. Děkujeme jmenovitě panu 
Žejdlíkovi a dětskému sboru Viola, 
panu Parishovi za umožnění koncertu 
v zámecké kapli, vedení města za uvítá-
ní na radnici, paní Haně Chvátilové za 
program, realizovaný v ZUŠ Petra Ebe-
na, panu Jiřímu Foglovi za čas a ocho-
tu, se kterou se nám věnoval ve svém 
knihařství, a v neposlední řadě děku-
jeme paní Kamile Biedlové za krásný 
workshop. Zkrátka, díky všem, kdo 
přispěli a přispívají ke zdaru celé akce!

Učitelky ZŠ 28. října 581: L. Smolová, 
M. Pachelová, R. Vaňousová

Letošní soutěžení v zuŠ
V tomto školním roce se na soutěž v naší škole chystali kla-
víristé, kytaristé a houslisté, dojde však i na literárně dra-
matický obor. Ve školním kole soutěže klavíristů zahrálo 32 žáků v 9 kategoriích. 
Z nich porota vybrala 10 žáků, kteří k prvnímu místu dostali i postup do okresního 
kola. To se konalo ve Vysokém Mýtě, kde získali Vendula falladová, Simona Šin-
delářová a Agáta Jansová 1. místa s postupem do krajského kola. Dále Viktor 
Adámek a Martin Macháček 1. místa, Kateřina Vanická, Melánie Adamcová a 
Marta Novotná 2. místa a Julie a Klára Semerákovy 3. místa. V krajském kole 
pak všichni tři naši zástupci vybojovali 3. místa.
Kytaristů soutěžilo ve školním kole 29, z nich porota odměnila čtyři 1. místem s 
postupem do okresního kola. To se konalo u nás v Žamberku a pro naše zástupce s 
těmito výsledky: Zdeněk Železo a libor Matyáš – 1. místa s postupem do kraje, 
Adéla faltusová a eva Steffková – 3. místa. V krajském kole pak zaznamenal 
velký úspěch Zdeněk Železo, který zvítězil a získal postup do ústředního kola! 
libor Matyáš obsadil 3. místo.
Houslisté se letos klání o vítězné příčky neúčastnili, uspořádali však 1. ročník soutě-
že Javorové housličky, kde si zahrálo 23 hráčů a bylo uděleno třináct 1. míst. Dobrá 
metoda k aktivizaci žáků se určitě osvědčila a bude pokračovat do dalších ročníků.
Děkuji všem, kteří se na soutěž připravili a se ctí ji absolvovali. 

Mateřská škola Sluníčko, Žamberk a Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk
VYhLaŠuJÍ zÁPIs dětÍ k PředŠkoLnÍmu VzděLÁVÁnÍ.

Zápis se na obou MŠ koná 
ve středu 21. května 2014 od 8 do 16 hodin.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a veškeré informace 

o zápisu poskytnou 
ředitelky MŠ

akce comenIus v zŠ 28.října 

 blanka reková  Iva Pražáková
 ředitelka MŠ Sluníčko ředitelka MŠ Čtyřlístek 
 tel. 465 614 463 tel. 465 613 405

PS Kunvald připravuje 17. ročník pochodu pro malé i velké
z PohÁdkY do PohÁdkY.

těšíme se na Vás v sobotu 3. května 2014.
Start mezi 9:00 až 10:30 hod. před školou.

V případě špatného počasí se akce bude konat v sokolovně.
Za pořadatele Mirka Celerová

Zvláštní poděkování mám pro ty, kteří naši školu a město Žamberk reprezentovali 
v dalších kolech. A stejně tak děkuji všem učitelům, kteří žáky na soutěž připravili!
Na závěr přidávám radostnou zámořskou zprávu – filip Krejčí, klavírista a sa-
xofonista, který je na ročním studijním pobytu v americkém Rice Lake, získal v 
místní klavírní soutěži první místo. A se saxofonovým triem bylo toto první místo 
okořeněno i postupem do státního kola. Za moře gratulujeme a držíme palce!
O výsledcích soutěží literárně dramatického oboru a o tom, jak si v ústředním kole 
vedl kytarista Zdeněk Železo, zase někdy příště.
 PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy


