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chybějící části cyklistického kola, 
poznávaly barvy na semaforu, při-
řazovaly důležitá telefonní čísla…). 
Nakonec projely na odrážedlech 
dráhu na čas, a to pod přísným 
dohledem policisty pana Lauter-
bacha. Hodnotné ceny do soutěže 
byly financovány z prostředků BE-
SIP a z projektu vyhlášeného Měst-
ským úřadem v Žamberku. Dětem 
je předal pan starosta Jiří Dytrt a 
Ing. Švec, krajský pracovník Besi-
pu. 
Děkuji všem zúčastněným a těším 
se na další spolupráci!

Za MŠ Čtyřlístek Bc. Iva Pražáková,
 ředitelka MŠ

ERUDIO
BLUDIČKA HANIČKA

Do Erudia došel dopis adresovaný 
přímo dětem. Byl od bludičky Ha-
ničky, která žije v  Zámeckém par-
ku. Bludička už nechtěla být další 
zimu v parku sama, proto poprosila 
děti z  Erudia, zda by si ji na zimu 
nevzaly s sebou do školky. Samo-
zřejmě, že děti souhlasily, a proto 
ve čtvrtek 9. října vyrazily i s rodiči 
a sourozenci na večerní výpravu do 
parku. Na cestu si svítily lampiony, 
a aby nezabloudily, radily jim svět-
lušky, které děti doprovázely až do 
domečku bludičky Haničky. A že to 
byl pěkný domeček. Děti nakonec 

Haničku našly pod velkým smrkem 
společně se sladkým pokladem 
jako poděkování od bludičky za to, 
že si ji děti vezmou na zimu k sobě. 
Bludička se pak rozloučila se svým 
domečkem a děti ji společně s paní 
učitelkou Míšou opatrně přenesly 
k  jabloni do školky v  Erudiu, kde 
bude bydlet až do jara.

Mgr. Martina Dostálková, ředitelka 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
V MŠ ČTYŘLÍSTEK

Jedním z výchovných cílů naší Ma-
teřské školy Čtyřlístek Žamberk je 
vytvoření správných návyků cho-
vání v  silničním provozu. K  tomu 
nám každoročně pomáhá dopravní 
soutěž. Letos proběhl již IV. ročník. 
Děti opět, ve slušivých reflexních 
vestičkách, plnily na stanovištích 
úkoly s  dopravní tématikou (třídi-
ly dopravní prostředky, rozezná-
valy dopravní značky, doplňovaly 

Kypr - Cyprus 2014
V Žamberských listech jsme Vás již 
informovali o projektu Comenius, 
ve kterém jsou zapojeni žáci a učite-
lé naší školy. Jednou z aktivit tohoto 
programu jsou setkávání učitelů 
partnerských států. První hostitel-
skou zemí bylo Maďarsko, na jaře 
se setkali učitelé u nás v Žamberku, 

v  červenci ve Velké Británii. Za-
čátkem října hostil delegáty Kypr. 
Každé setkání zahrnuje seznámení 
s  historií, kulturou a současností 
hostitelské země, informace o jejím 
vzdělávacím systému v  základním 
školství. Nedílnou součástí je ná-
vštěva partnerské školy, vyučovacích 
hodin a semináře k dalším aktivitám 
programu Comenius. Naši partner-
skou školu v Nicosii, hlavním městě 
Kypru, navštěvuje 240 žáků (pou-
ze 1. až 6. ročník) a pracuje zde 18 
pedagogických pracovníků. Třídy 
předškoláků jsou součástí základní 
školy stejně jako třída žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
Vyučovací předměty, pomůcky pro 

MAMUTÍKŮV VODNÍ PARK
V rámci ekologických projektů Klubu přátel přírody LUPÍNEK, který pra-
cuje na naší Speciální SŠ a ZŠ v Žamberku, a zároveň jako Kolektivní člen 
ZO ČSOP v Žamberku, jsme 8. října 2014 uskutečnili ekologickou exkurzi 

do oblasti Dolní Moravy. Navštívili jsme zde 
nově otevřený „Mamutíkův vodní park“, kde 
jsme se mohli seznámit s různým vodním za-
řízením a dalšími zákonitostmi proudící vody. 
Žáci i dospělí si podle svého uvážení mohli 
pouštět nebo zastavovat různá stavidla a tím 
i proud vody do korýtek, na vodní kola a další 

zařízení, pouštět loďky ze dřeva, seznámit se se vším na naučných tabulích 
i v praxi. Po zhlédnutí tohoto parku jsme navštívili i „Dětský Fun park“, 
který byl pro naše žáky i dospělé velkou zábavou a relaxací. Všichni si moh-
li zaskotačit na nafouknutém skákacím hradu, velké 4-místné trampolíně 
nebo svézt se na kolotoči. Také jsme měli možnost vystoupat po schodech 
na dřevěnou věž a zhlédnout areál tohoto parku i překrásné okolí. Dalším 
místem v  této oblasti byla „bobová dráha“, která se nachází u chaty „U 
slona“. Na toto zařízení se žáci moc těšili. Někteří však měli obavy z jízdy, 
ale poté, co viděli své spolužáky, zapojili se také. Mladší žáky si na starost 
vzali starší spolužáci i učitelé a všichni si jízdu dostatečně užili. Tento výlet 
byl jak pro žáky, tak pro dospělé takovou větší společnou odměnou za 2. 
místo v soutěži ve sběru odpadových surovin, a zároveň poznali zase nový 
kout našeho kraje. Při pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě také rela-
xovali a mohli i využít svých poznatků z vyučování.
  Jana Janovcová, koordinátor EVVO

žáky a vybavení tříd je obdobné jako 
u nás. Maximální počet dětí ve třídě 
je 25 (obvykle méně). Ve vyučova-
cím plánu jsou zařazeny dvě hodiny 
etické a náboženské výchovy. Každý 
měsíc se koná společná školní bo-
hoslužba. Od druhé třídy se děti učí 
angličtinu, od čtvrté nebo sedmé si 
mohou, ale nemusí, přidat další cizí 
jazyk. Přestávky mezi hodinami trá-
ví žáci na obrovském školním dvoře, 
kde mají možnost volného pohybu. 
Vyučování končí ve 13 hodin, pouze 
30 žáků zůstává ve škole na placené 

„hlídání“. Školní jídelna není na ky-
perských základních školách obvyk-
lá. Obvyklé jsou naopak školní uni-
formy (bílá košile nebo tričko, šedá 
sukně a kalhoty). V rámci Comenia 
jsme se zúčastnili vaření tradičních 
kyperských jídel. Ze setkání připra-
veného kyperskými kolegy jsme si 
přinesli spoustu zážitků a fotografií, 
které jsou k  nahlédnutí na http://
www.zs28rijna-zamberk.cz/ v  od-
kazu Comenius pod názvem Kypr 
2014 / Cyprus 2014.

Mgr. L. Smolová, Mgr. E. Stejskalová, 
Mgr. M. Pachelová


