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Comenius v Norsku
Projekt Comenius končí koncem 
července. Norsko bylo posledním 
státem, který v  rámci tohoto pro-
jektu navštívili tři učitelé naší ško-
ly. Díky čekání na spoj do Norska 
jsme měli čas navštívit Londýn a se-
známit se s jeho pamětihodnostmi. 
Družební škola v  Norsku se na-
chází v  nádherném městě Ber-
genu. Školu navštěvuje 600 žáků 
a v  této době se staví další nová 
budova a bude se zde učit přes 900 
žáků. První a třetí den naší návště-
vy Bergenu jsme strávili na této 
škole. Uvítal nás pan ředitel, který 
nám podal informace o chodu této 
školy. Vyučování se velmi liší od 
vyučování na našich školách. Na 
ploše zhruba 70 m2 se rozkládají 
místnosti různých velikostí, kde 
se učí jedna třída, v níž může být i 
50 žáků. Jedná se o skupinové vy-
učování a žáci se do těchto skupin 
dělí podle šikovnosti. Nejšikovnější 
děti mají náročnější vyučování a 
stihnou za vyučovací hodinu mno-
hem víc než děti méně šikovné. Ve 
stejné místnosti se nachází menší 
místnost pro handicapované děti. 
V každé skupině je od pěti do osmi 
dětí a někde i víc. Zvládat celou 
tuto třídu musí jeden učitel, který 
samozřejmě má k ruce další učite-
le a asistenty. Je to náročné na pří-
pravu, ale děti pracují podle svých 
schopností. Navštívili jsme hodinu 
matematiky v deváté třídě a vyučo-
vací hodinu v  první třídě. Učitel 
vlastně dohlížel na práci žáků a 
méně šikovným pomáhali asisten-
ti. Zdálo se nám, že žáci v první tří-
dě stíhali mnohem méně učení než 
žáci v první třídě v českých školách. 
V každé velké třídě je pět nebo šest 
počítačů. Žáci na nižším stupni u 
počítačů stáli a žáci vyšších ročníků 
mohli sedět. Překvapilo nás, že žáci 
během vyučování jen šeptali a uči-
telé mluvili velmi potichu a bylo je 
slyšet jen pro jednu skupinu. Vedle 
školní budovy je velké hřiště, kam 
děti chodí třikrát za den za jakého-
koli počasí - 2x na menší přestávku 
trvající patnáct minut a na velkou 
trvající třicet minut. V  den, kdy 
jsme byli na návštěvě školy, hodně 
pršelo, ale děti hrály fotbal a různé 
hry, samozřejmě v menších skupi-
nách. Učitelé měli nad nimi dozor. 
Mimoškolní nebo kulturní aktivity 
byly vládou zakázány. Žáci také ne-
jezdí na třídní nebo školní výlety. 
Jsou také zakázané akce, které musí 

rodiče hradit. Ředitel je velmi přís-
ný a učitelé nám vyprávěli, že si ne-
dovolí protestovat a musí vše splnit 
bez diskuzí. Žáci ve škole nepouží-
vají učebnice, pracují ve skupinách 
s materiály připravenými učitelem. 
Školní jídelna nezajišťuje obědy. 
Žáci deváté třídy pro nás dvakrát 
připravili obědy: sobí polévku a zá-
vitky s masem. 
Při návštěvě Norska jsme měli pří-
ležitost poznat pohostinnost nor-
ských učitelek, prohlédnout město 
Bergen s  žáky hostitelské školy a 
uskutečnit výlet na lodi po nor-
ských fjordech. Byl to nezapome-
nutelný zážitek.     Koordinátor projektu
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Informace ze ZŠ Nádražní 743
Výlet na Macochu 
a za Blanickými rytíři 
Víte , co je stalaknit, stalaktit či sta-
laknat? My to již víme. V  květnu 
jsme se rozjeli podívat do Morav-
ského krasu. A u Blanických rytířů 
jste též nebyli? Určitě se zastavte 
v malé vesničce Rudka a zajděte se 
podívat na obrovské sochy vytesané 
v jeskyni. Zažili jsme bezvadný den, 
získali jsme plno nových poznatků, 
prima akce. Jeďte také.

žáci 4.tříd ZŠ Nádražní 743

Spolupráce s knihovnou
Během školního roku jsme vyu-
žívali nabídky programů městské 
knihovny- programy literární i vý-
tvarné. Poslední výtvarný program 
byla výroba prostírání ubrous-
kovou technikou s  jarními moti-
vy- vznikly pěkné výrobky, které 
potěšily nejbližší z  rodiny. V   lite-
rárním bloku jsme cestovali s Feli-
xem po Evropě-opět moc zábavný i 
poznávací program. V závěru roku 
využijeme nabídky zábavných her 
a ve skupinách si procvičíme své 
znalosti. Už se moc těšíme. Pracov-
nicím knihovny moc děkujeme za 
připravené pořady pro školy.

žáci 4.A ZŠ Nádražní 743

Nevaž se, odvaž se III
na ZŠ Nádražní
Již třetím rokem probíhá na naší 
základní škole akce Nevaž se, odvaž 
se – dobrovolná odpolední aktivita 
pro žáky 1. stupně. Letos byla rozdě-
lena do čtyř částí. Všechny činnos-
ti jsou vždy připravené zábavnou 
formou a rozvíjejí schopnosti a do-
vednosti našich žáků. Jinak tomu 
nebylo ani letošní školní rok, kdy 
máme za sebou již tři části. Na pod-

zim jsme se zaměřili na brannou 
výchovu a skautské dovednosti. 
Účast byl hojná, přišlo se s námi po-
bavit 52 dětí. V zimě nás čekaly zim-
ní radovánky, ovšem sněhu jsme se 
nedočkali. Přesto 17 bruslařů či ho-
kejistů vyrazilo bruslit a pro mladší 
kamarády jsme alespoň uspořádali 
v tělocvičně sportovní hry. Sníh na-
hradily noviny, ze kterých se parád-
ně vyráběly sněhové koule. Celkem 
se zúčastnilo 48 dětí, všechny zvlád-
ly připravené úkoly, hry a soutěže 
snadno a s nadšením.
Dosud poslední nejpočetnější akcí 
byla dopravní část. Dostavilo se 
68 dětí s  koly a koloběžkami, s ni-
miž absolvovaly jízdu zručnosti. 
Poprosily jsme také o spolupráci 
Městskou policii a Animo, za kte-
rou jim velmi děkujeme. Děti si 
mohly vyzkoušet brýle, které na-
vozovaly stav, jenž prožívá člověk 
po požití návykových látek, jezdily 
na dopravním hřišti, poznávaly 
dopravní značky, skládaly puzzle 
a řešily dopravní situace. Na závěr 
byly odměněny pamětním listem a 
dalšími drobnostmi. Děkujeme za 
spolupráci všem zúčastněným.

Organizátorky akce – 
Alena, Lucka, Jana, Martina

Para pohár v Pardubicích
11. června 2015 jsme zamířili do 
Pardubic na atletické závody, kte-
ré jsou určeny dětem s tělesným a 
mentálním postižením. Závodí se 
v několika disciplínách. Soutěžit 
mohou jak děti bez pohybového 
omezení, tak i vozíčkáři. Například 
hod do dálky, běh nebo jízda (60 m), 
kombinovaná štafeta a také skok 
do dálky. Děti mohou porovnat svo-
ji zdatnost s jinými žáky, kteří mají 

stejné zdravotní problémy. Naše 
děti bojovaly s  velkou chutí, pílí a 
nadšením. Výsledkem bylo celkové 
třetí místo z jedenácti družstev. Ka-
ždý soutěžící dostal sladkou odmě-
nu, někdo dokonce medaili a celý 
tým si vysloužil bronzový pohár. 
Cesta domů byla  radostná. Všem 
soutěžícím moc děkuji. Zároveň 
patří velký dík a obdiv mým milým 
kolegům, kteří některé disciplíny 
absolvovali spolu s dětmi. 

Za SSŠ a ZŠ Žamberk Bc. Š. Bodnárová

Chlapské odpoledne ve ŠD
Ve čtvrtek 19. června jsme v naší školní družině uspořádali již 10. ročník 
„Chlapského odpoledne.“ Přišlo mezi nás 18 tatínků se svými dětmi, cel-
kem nás bylo 40. Na začátku jsme si zahráli hru na přesedání, poté jsme se 
přesunuli do dalšího oddělení, kde na soutěžní rodiny čekaly další úkoly. 
Měly např. poznat známé znělky, sestavit rozstříhanou zprávu a provést 
úkol na ní napsaný, hledat ve větách názvy zvířat, vyluštit zábavný letní 
testík a další. Na závěr jsme měli přichystané malé občerstvení, vafle s dže-
mem a šlehačkou a limonádu. Zábavná hodinka strávená v naší družině 
se všem líbila. Každá zúčastněná rodina obdržela pamětní list. Všichni od-
cházeli spokojení a budeme se těšit na další, již 11. ročník.
 Vychovatelky ŠD při ZŠ 743

NEONEK SLAVÍ NAROZENINY

Další školní rok je za námi. I letos jsme se pravidelně scházeli každý čtvrtek 
odpoledne ve třídě Berušek  na Neonku. Kromě tancování jsme si užili i 
plno legrace. Pomalu jsme se připravovali na vystoupení. Poprvé své umě-
ní předvedl Neonek na Mezinárodním dni tance v Žamberku 29.dubna na 
hřišti u Penny. Podpořit tanečníky a držet pěsti přišli jejich rodiče.. Dále 
jsme vystupovali na Běhu naděje s vystoupením „Roztančená sluníčka“. 
Také jsme zatancovali pánům kuchařům a paním kuchařkám ve školní 
jídelně jako poděkování, že se o nás tak dobře starají a vaří samé dobroty. 
Vyvrcholením a tzv. třešničkou na dortu byla účast na EMA 2015, kde Neo-
nek oslavil své již 10.narozeniny. Naposled se Neonek roztančil na školní 
slavnosti „Rozloučení s předškoláky“. Dětem  přejeme krásné prázdniny, 
budoucím prvňáčkům mnoho štěstí ve škole a rodičům našich malých Ne-
oňáčků děkujeme za spolupráci v celém školním roce.

Za MŠ Sluníčko Romana Dušková, učitelka


