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rOZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STrOMU V MŠ ČTYŘLÍSTEK

Při tradičním rozsvěcení vánočního stromu v MŠ Čtyřlístek děti zazpívaly koledy a 
společně s rodiči prošly osvětlenou kouzelnou cestou. Na jejím konci našly Ježíška 
v jesličkách a mohly mu pošeptat svá tajná přání. Odměnou jim byla vánočka a 
teplý čaj od našich kuchařek. Velký dík za zdařilou akci patří celému kolektivu 
naší školky a panu Štěpánkovi s dcerou Soničkou, kteří hrou na trubky vykouzlili 
krásnou vánoční atmosféru.

Ať Vás pohoda a klid provází nejen v adventním čase, ale i po celý příští rok.
Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek

ŽÁKOVSKÝ parLaMENT V aKCI
se děti zabývají, je hromadný sběr víček 
z PET lahví za účelem finanční podpo-
ry školy. Děti mají možnost využívat 
schránku důvěry, kterou škola získala 
formou sponzorského daru. 
Dne 15. 11. 2013 v  15:00 hodin se na 
radnici Městského úřadu v  Žamberku 
konala slavností inaugurace, při níž 
proběhlo stužkování členů parlamentu 
a rovněž došlo k  předání jmenovacích 
listin. 
O doprovodný program se postaral 
pěvecký sbor Viola pod taktovkou 
sbormistra Jaromíra Žejdlíka. Této 
slavnostní události se zúčastnili kromě 
„parlamenťáků“ a pedagogických pra-
covníků také rodiče a přátelé žáků, kte-
ré přivítal proslov pana starosty Žam-
berka Jiřího Dytrta. Celá inaugurace 
proběhla bez problémů a provázela ji 
velice příjemná a důstojná atmosféra. 
Doufejme, že se žákovskému parla-
mentu bude dařit a v  příštím roce se 
opět setkáme na radnici při tomto jedi-
nečném okamžiku.

Daniel Machálek, Hana Marešová,  
studenti LSG

Kvalitní příprava – zručnost žáků oboru instalatér potvrzena
Ve dnech 20. – 21. 11. 2013 pro-
bíhalo na výstavišti Praha – Let-

ňany celostátní kolo soutěže žáků SOŠ 
oboru instalatér, pořádané CI – ČR.
Soutěže se zúčastnilo šest družstev – ví-
tězů regionálních kol roku 2013.
SŠ OŘS Žamberk reprezentovali žáci 
třetího ročníku Pavel Skalický a Jan 

Rybka. Naše družstvo obsadilo v  ce-
lostátním kole soutěže 3. místo. Žáci 
oboru instalatér potvrdili nejenom kva-
litu práce a studia na celorepublikové 
úrovni, ale i oprávněnost jmenování SŠ 
OŘS Žamberk regionálním centrem 
pro Pardubický kraj.

Za obor instalatér J. Horyna, ved. učitel OV

V  průběhu měsíce záři vznikl na Zá-
kladní škole 28. října 581 v Žamberku, 
jejíž ředitelkou je PaedDr. Hana Štěti-
nová, velmi zajímavý projekt s názvem 
Žákovský parlament. Koordinátorkou 
tohoto institutu je Mgr. Hana Marešo-
vá. Parlament se skládá z 25 žáků čtvr-
tých až devátých tříd, přičemž z každé 
třídy jsou svými spolužáky zvoleni dva 
zástupci po dobu 1 roku. Hlavní nápl-
ní žákovského parlamentu je zejména 
zlepšení komunikace nejen mezi sa-
motnými spolužáky, ale i mezi žáky a 
učiteli. Dává dětem prostor vyjádřit své 
vlastní názory včetně jejich obhajoby. 
Podporuje umění naslouchat a zároveň 
být otevřený k  ostatním. Další důleži-
tou náplní je prevence proti šikaně.
V  průběhu prvních dvou měsíců exis-
tence se žáci zaměřili na charitativní 
činnost spojenou s prodejem hry „Mo-
tanice“ v hodnotě 25 Kč. Výtěžek z to-
hoto prodeje bude využit pro speciální 
výcvik koní, kteří léčí handicapované 
děti metodou Hipoterapie prostřednic-
tvím pohybových impulsů vznikajících 
při koňské chůzi. Další činností, kterou 

ÚSpĚCH fLOrbaLISTEK SK OrLICE
Žákyně Speciální střední a základní školy se opět účastnili prestižního a tradiční-
ho regionálního turnaje ve florbale v Ústí nad Orlicí. Tentokrát jsme přivezli dvě 
družstva, která se jmenovala „Vlci“ a „Tučňáci“. Kromě nás startovaly dva domácí 
týmy a žákyně z Vysokého Mýta a Lanškrouna. Po letech údivu nad dívčím florba-
lem, polámaných hokejkách, netaktické hře se podařilo častými tréninky, nácvi-
kem nahrávek, samotné hry a zažití pravidel docílit velmi slušné úrovně, kterou 
těchto šest družstev předvádělo. Turnaj byl vyrovnaný a rozhodovalo spíše štěstí 
v závěrech zápasů a úporné nasazení. Naše družstva podala velmi precizní a zod-
povědné výkony a to sklidilo ovoce. „Vlci“ se umístili celkově na 2. místě a „Tučňá-
ci“ na 4. místě. Děvčata byla nadšená a jsou odhodlána „tvrdě“ trénovat, abychom 
uspěli v  březnu 2014 na 
oficiálním prvním přebo-
ru východních Čech, kte-
rý se uskuteční ve Sku-
tči pod hlavičkou svazu 
ČSMPS. A tam už půjde 
o postup na mistrov-
ství republiky. Pořadí:  
1. Ústí n.O. A, 2. „Vlci“ 
Žamberk, 3. V. Mýto, 4. 
„Tučňáci“ Žamberk, 5. 
Lanškroun, 6. Ústí n.O. B.

P. Skulbaševský


