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SVČ                    Žamberk 
INFORMUJE:

Středisko volného času ANIMO 
Žamberk zve všechny děti a jejich 
rodiče na 

VEČERNÍČKOVU STOPOVANOU, 
která proběhne v rámci 33. ročníku 

Za zlatým klíčem Rokytenky 
v sobotu 23. května 2015. 

Pojďte a vydejte se s námi na pro-
cházku jarní přírodou, kde na vás 
čeká spousta rozmanitých úkolů, kte-
ré pobaví nejen děti, ale i rodiče. Za 
jejich splnění čeká všechny účastníky 
sladká odměna.
start průběžný – 8:00 – 10:00 hodin u 
Restaurace Na Kopečku; startovné 
děti do 10 let zdarma, 10 -15 let 20 Kč, 
ostatní 40 Kč, člen KČT 30 Kč (Euro-
beds); vhodné pro děti od 4 do 12 let; 
děti, které neumí číst a psát pouze s 
doprovodem; trasa je dlouhá 3 km, 
tempo si každý zvolí podle svých sil
trasa je neprůjezdná pro kočárky s 
sebou pevnou obuv, pití

Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
čtvrtek 30. duben 2015 od 15:30 h

Srdečně Vás zveme na Pálení 
čarodějnic v Žamberku. Akce 
se bude konat na Myslivecké 
chatě „Pod Suticí“ na soutoku 
Orlice a Rokytenky. Připraven 
je bohatý program pro děti i do-
spělé. Zajištěno je samozřejmě 
občerstvení, alko i nealko ná-
poje. Odpoledne bude plné sou-
těží, předtančení a kouzel. Bu-
deme soutěžit také o „nejhezčí 
čarodějnickou masku“ a nebu-
de chybět ani tipovací soutěž o 
zajímavé ceny. Večer se můžete 
těšit na skvělou country rocko-
vou skupinu TRUMF. Vstupné je 
50,- Kč pro dospělé a 20,- Kč pro děti. 
Těšíme se na Vás.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V CENTRU PRO RODINU

pátek 15. května 2015 9:00 - 16:30 h
Zveme Vás do Centra pro rodinu v 
Nádražní ulici č.p. 22 na Den ote-
vřených dveří, který pořádáme při 
příležitosti Mezinárodního dne ro-
diny. Využijte příležitost prohléd-
nout si prostory celé budovy (dříve 
nazývané u Pešanů).

Za Občanské sdružení CEMA Žamberk 
MgA. Zuzana Mitvalská

MĚSTO ŽAMBERK 
A GYMNÁZIUM ŽAMBERK 

Vás srdečně zvou 1. května na tra-
diční Majáles a hudební festival 
Mafest. Ve 14 hodin vykročí majá-
lesový průvod společně s dechovým 
orchestrem ZUŠ Žamberk na Masa-
rykovo náměstí, kde na majálesové 
estrádě vystoupí žáci místních škol. 
Od 16 hodin hraje kapela Live Mu-
sic Superheroes a po ní partička 
Ready Mate.       

               Bc.Petra Brůnová

Projekt Comenius 
ve Slovinsku

V dubnu 12 žáků a 2 učitelé naší 
školy navštívili Slovinsko v rámci 
projektu Comenius. Cestovali jsme 
vlakem z České Třebové do Vídně, 
Villachu a Ljublany. Během dlou-
hé, ale velmi pohodlné cesty se 
žáci různých ročníků mezi sebou 
alespoň seznámili. Šest žáků bylo 
ubytováno v hostelu a dalších 6 v 
hostitelských rodinách. 
Program začal celodenním výletem 
na hrad Bled a do střediska zim-
ních sportů ve Vogelu. Ljublanská 
škola nám „objednala“ na celý pro-
gram nádherné letní počasí. 
V úterý 14. dubna jsme si prohléd-

li školu, navštívili hodiny a žáci se 
zúčastnili dvou workshopů (zdravá 
výživa a výrobky z plsti). Škola se 
nachází na okraji Ljublany, navště-
vuje ji 416 žáků a pracuje zde 30 uči-
telů. Škola je velmi prostorná, má 
dost místa na mimoškolní aktivity. 
Něco o cizích jazycích. Angličtina 
se vyučuje od první třídy (4 hodiny 
týdně). Němčina od čtvrté třídy 3 
hodiny týdně a od sedmé třídy se 
„zdatnější“ žáci učí francouzštinu 
(tři hodiny týdně). Navštívili jsme 
s paní učitelkou Kohoutovou hodi-
ny angličtiny v šesté a sedmé třídě. 
Dva až tři žáci ze třídy uměli jazyk 
velmi dobře a zbytek třídy průměr-
ně. Samozřejmě jsme měli diskusi 
o chodu projektu a úkolech, které 
musíme splnit do konce projektu. 
Není jich málo. 
Ve středu 15. dubna jsme jeli do Pla-
nice, střediska ve skocích na lyžích, 
a potom naše cesta pokračovala do 
školy v přírodě v Tolminu, kde jsme 
byli ubytováni. 
Ve čtvrtek 16. dubna program po-
kračoval návštěvou čističky vod, 
farmy na chov ryb. V odpoledních 
hodinách jsme šli na výlet do rokli-
ny řek Tolminka a Zadlaščica. Žáci 
prováděli experimenty s vodou na 
břehu řeky Tolminka. Moc se jim to 
líbilo. Ve večerních hodinách měli 
žáci možnost zatančit si na diskoté-
ce s kamarády z Maďarska, Slovin-
ska a Velké Británie. 
V pátek 17. dubna jsme si prohlédli 
Piran (přímořské město). Navštívili 
jsme jeskyni „Postojna“. Opět neza-
pomenutelný zážitek. Večer jsme se 
vrátili do Ljublany. 
V sobotu jsme odjížděli domů, cesta 
utekla velmi rychle a všichni žáci 
byli spokojeni. Velkou výhodou to-
hoto setkání bylo to, že se žáci po 
celou dobu pobytu domlouvali se 
svými kamarády anglicky. 

Koordinátor projektu: 

Mgr. Ludmila Smolová, 
Základní škola Žamberk, 

28. října 581.

Pedagogové speciální školy 
se dále vzdělávají

Výuka dětí s různými formami a 
stupni postižení ve třídách s ně-
kolika odděleními klade vedle ka-
ždodenních několikahodinových 
příprav zvýšené nároky také na 
další vzdělávání pedagogů ve Spe-
ciální střední škole a základní škole 
v Žamberku. Vedle seminářů zamě-
řených na realizaci předmětových 
výstupů při vzdělávání dětí dle 
programu základní školy, základ-
ní školy praktické, základní školy 
speciální a přípravného stupně 
základní školy speciální kolegyně 
a kolegové během tohoto školní-
ho roku absolvovali sérii kurzů k 
začlenění iPadů do výuky pořá-
daných Speciální základní školou 
v Poděbradech či výtvarné kurzy 
Soukromé střední odborné školy a 
odborného učiliště v Třebíči zamě-
řené na malbu na hedvábí a práci 
s polymerovými hmotami, které 
budou pokračovat v březnu víken-
dovým aranžováním ve znamení 
Velikonoc a dvěma květnovými 
kurzy enkaustiky - malby horkým 
voskem. V dubnu uvítáme ve škole 
PhDr. Janu Mervartovou nad té-
matem spolupráce pedagoga a asi-
stenta pedagoga. Přínosem, novou 
zkušeností, vzájemným poznáním 
rozsahu povinností a kompetencí 
pro nás bylo vyzkoušení si otočení 
těchto dvou rolí, kdy se asistent se 
všemi povinnostmi učitele postavil 
před třídu a vyučující se stal jeho 
asistentem. 
Děkuji za nabídku a podporu při 
realizaci kurzů a seminářů ředitel-
ce školy Mgr. Věře Říčařové. Velké 
poděkování za aktivitu, vstřícnosti i 
ochotu věnovat čas navíc patří kole-
gům a kolegyním ZŠ.

Mgr. Lenka Mejdrová, speciální pedagog
Speciální střední škola a ZŠ Žamberk 

Doprovodný program:

 
studentských prací 
1. 5. -  31. 5. 2015 
v Divišově divadle

Město Žamberk a Gymnázium Žamberk 
vás zvou na

Žamberk
Masarykovo náměstí
1. května 2015 od 14.00 hodin

program:
14.00 hod. 
Majálesový průvod
Majálesová estráda

16.00 hod. 
hudební festival

Live Music
Superheroes
Ready Mate

www.zamberk.cz

MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko
VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ

ve středu 20.5.2015 od 8-16 hod.
v ředitelně školy

Žádosti o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání a ostatní informace 

poskytnou ředitelky škol:
MŠ Sluníčko

Blanka Reková, tel. 465 614 463
MŠ Čtyřlístek 

Bc.Iva Pražáková, tel.465 613 405


