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Vzpomínky na Halloween
Je známo, že koncem října v mno-
ha zemích ve světě dětí slaví Hallo-
ween. Je to nejoblíbenější svátek 
pro děti, protože si mohou zadová-
dět, obléci se do různých kostýmů, 
uspořádat party, podívat se na vy-
dlabanou dýni a zahrát si tradiční 
„halloweenské“ hry. Stalo se už 
zvykem, že žáci 2.  stupně připra-
vují zajímavý program pro žáky 
1.  stupně. Děti z 1.  stupně letošní 
Halloween prožívaly daleko veseleji 

a hlučněji než starší žáci. Výskání, 
pískání a smích bylo slyšet téměř 
celé dopoledne nejen o přestáv-
kách. A nějaké to strašidlo bylo 
možno zahlédnout ještě i ve školní 
jídelně.
Halloween skončil, děti se zase 
budou pilně učit a těšit se na miku-
lášské radovánky, které připravují 
žáci devátých tříd pro svoje mladší 
spolužáky.

 Mgr. L. Smolová a Mgr. I. Korábová, 
ZŠ 28. října 581

PODĚKOVÁNÍ ZE SLUNÍČKA
Několik měsíců přinášely děti do MŠ Sluníčko plastové uzávěry. Sbíraly 
je na dobročinnou akci „Víčka pro Barunku.“ Chceme touto cestou podě-
kovat nejen dětem, ale hlavně jejich rodičům. Svým pochopením pomohli 
dobré věci a jsou příkladem svým dětem. Tato akce již skončila. Víčka jsme 
s dobrým pocitem Barunce předali a ještě jednou všem moc děkujeme.

Kolektiv MŠ Sluníčko

PODZIM V MŠ ČTYŘLÍSTEK
Nový školní rok pro nás začal předáním zahrady v přírodním stylu, na jejíž 
realizaci byla městu poskytnuta finanční dotace z fondu EU. V této „ven-
kovní učebně“ najdete nové ohniště, hmatový chodník, přírodní bludiště 
s vlajkou naší školky, mlhoviště, ekologické jezírko s vodotryskem, které 
hlídá vodník Rybička. Děti mohou pěstovat bylinky v bylinkové spirále, 
experimentovat na nových záhoncích, hrát si v křovinných úkrytech či 
dřevěných domečcích nebo jen tak odpočívat na kruhových lavičkách ko-
lem stromů. Nedílnou součástí nové zahrady je „malé lanové centrum“. 
Na pyramidě, lanovém pavoukovi či v houpacím hnízdě mohou děti spon-
tánně procvičovat svoji motoriku a zdatnost, překonávat strach z výšky a z 
pohybující se podložky. Další příjemnou změnou je nově namalované logo 
školky na krásné, zrenovované žluté fasádě. Pevně doufáme, že v příštím 
roce dostane tento „veselý kabátek“ celá školka J. S hrdostí můžeme kon-
statovat, že rozhodnutí radních při schvalování našeho barevného návrhu 
bylo správné a kladná odezva od rodičů i dětí to jen potvrdila. Srdečně Vás 
všechny zveme, přijďte se do naší krásné školky podívat. 

Za MŠ Čtyřlístek Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ

Hurá, máme pohár!!!!!
Každoročně vyjíždíme do Lanš-
krouna na sportovní hry, které jsou 
určeny dětem se speciálními potře-
bami. Pořádá je Speciální základní 
škola Lanškroun a sportovní klub 
Korunka. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Dne 6.  11.  2014 jsme na-
sedli do autobusu a plni očekávání 
vyrazili do Lanškrouna. Soutěžilo 
se v deseti různých disciplínách. 
Naše děti byly úžasné. S velkým 
nadšením plnily sportovní úkoly a 
potýkaly se s různými překážkami. 

Odměnou jim bylo celkové první 
místo a za sebou nechaly jedenáct 
dalších družstev. Měli jsme obrov-
skou radost a někteří z nás si otírali 
slzy dojetí. 
Tímto bych chtěla všem dětem po-
děkovat za vzornou reprezentaci 
školy a všem kolegům za skvělou 
spolupráci.
 Štěpánka Bodnárová, SSŠ a ZŠ Žamberk

Základní umělecká škola 
Petra Ebena Žamberk 

Vás srdečně zve na tradiční 

Vánoční koncert 
aneb „Štědrej večer v ZUŠ“

pondělí 8. prosince 2014 
v 18 hodin v Divišově divadle

Vystoupí sólisté, soubory, taneč-
ní obor a dechová souhra

Vstupné 50 Kč,- důchodci sleva 
předprodej FIDIKO

Střední zdravotnická škola,
Ústí nad Orlicí, Smetanova 838,

www.szsuo.cz
SZŠ ve školním roce 2015/2016

předpokládá přijmout 60 uchazečů
denního studia 4 letého oboru

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
53–41-M/01

60 uchazečů denního studia 
4 letého oboru 

SOCIÁLNÍ ČINNOST 
75–41-M/01

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
10. 12. 2014 14:00 – 17:00 hodin
24. 01. 2015 08:00 – 12:00 hodin

Mimo dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě 

kdykoliv.


