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SVČ             INFORMUJE

l HLEDÁME KOLEGU 
 - VEDOUCÍHO KROUŽKU „ROBOTIKA“
Rádi bychom dětem nabídli kroužek „ROBOTI-
KY“, a to v nadcházejícím školním roce ve spo-
lupráci s Asociací pro mládež, vědu a techniku 
AMAVET, která přislíbila proškolení a zaučení v 
práci s technickými stavebnicemi. Jedná s o 
práci na „Dohodu“ za finanční obnos 1-2x týd-
ně v SVČ ANIMO Žamberk.

l HLEDÁTE LETNÍ BRIGÁDU?
Nabízíme funkci pomocné kuchařské síly v tá-
borové vybavené kuchyni, a to od 1. 8. – 10. 
8. 2016, vaří se pro 50 lidí. Finanční odměna 
3.900 Kč čistého.

l PRODEJ JÍZDNÍCH KOL 
 A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ
SVČ ANIMO Žamberk nabízí k prodeji pánská 
i dámská jízdní kola ve výborném stavu. Kola 
jsou k dispozici za 1.000 Kč. Dále je k prode-
ji 10 párů takřka nepoužívaných kolečkových 
bruslí á 50 Kč (většinou velká pánská čísla).

Blíží se konec školního roku a já Vám, všem 
příznivcům, sponzorům, spolupracovníkům, 
členům kroužků i rodičům chci za ANIMO jako 
ředitelka poděkovat za spolupráci, za účast na 
našich akcích a v našich kroužcích a popřát 
všem krásné léto a skvěle prožitou dovolenou. 
Velký dík za podporu patří i městu Žamberku, 
které je naším zřizovatelem. Naším cílem je vy-
plnit smysluplně volný čas dětí, mládeže i do-
spělých. Věříme, že jste spokojeni s našimi na-
bízenými aktivitami, a pokud ne, tak nám o tom 
řekněte, či nám napište. Jsme rádi za každý 
námět, který bude pro dobro věci. 

Těšíme se s Vámi na shledání při letních aktivi-
tách a 2. 9. 2016 na akci „KAM PO PRÁZD-
NINÁCH“, kde budou představeny a nabídnu-
ty různé činnosti pro nový školní rok.

Za SVČ ANIMO Bc. Alena Němcová, ředitelka

Rodinné centrum Pohoda pořádá
OČKOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH
sobota 18. června 9:00 – 12:00h
Zveme Vás na přednášku Očkování v souvislos-
tech aneb KDY, JAK a PROČ hlásit nežádoucí 
účinky. Dozvíte se řadu zajímavých a důležitých 
informací v oblasti očkování. 
Přednáškou Vás provede Ing. Hana Špačková. 
Vstupné:150,-Kč.
Zájemci hlaste se prosím v kanceláři Centra pro 
rodinu, telefonicky 465 614 555, 608 621 301, 
přes www.cema-nno.cz/akce či mailem cent-
rum@cema-nno.cz.

PODPŮRNÁ SKUPINA 
KOJÍCÍCH MAMINEK
úterý 28. června od 10:00 h (max. do 12:00h) 
Máte otázky ohledně kojení, nevíte si v někte-
rých situacích rady nebo se chcete na cokoli 
zeptat? Zveme Vás do skupiny, která se koná 
vždy 1x měsíčně (pokaždé poslední úterý v mě-
síci) v rodinném centru Pohoda společně s dět-
mi. Těší se na Vás Katarína Konopíková – cer-
tifikovaná laktační poradkyně. Vstupné: 50,-Kč 
Prosíme Vás vždy o přihlášení, z důvodů dojíž-
dění laktační poradkyně, minimální počet ale-
spoň 4 maminky. Hlaste se v kanceláři Centra 
pro rodinu, telefonicky 465 614 555, 608 621 
301, přes www.cema-nno.cz/akce či mailem 
centrum@cema-nno.cz.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
čtvrtek 30. června 16:00 – 19:00 h
startovné: 30,-/dítě
Všechny předškoláky, školáky a školačky i s je-
jich rodiči zveme do areálu pod Černým lesem 
na Vítání prázdnin. Oslavíme společně vysvěd-
čení, zasoutěžíme si v různých disciplínách a 
užijeme si spoustu zábavy.

Za CEMA Žamberk, z.ú. MgA. Zuzana Mitvalská

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA

Naše školní družina sídlí na poměrně frekven-
tované Nádražní ulici a chodci jsou často pře-
kvapeni, co to slyší za hudbu, zpěv, strašidelné 
zvuky a dětský smích. Pravidelně pro děti při-
pravujeme akce, kdy získávají nové vědomosti, 
informace a především se baví.
Mezi již tradiční patří NOC S ANDERSENEM. 
Tento rok jsme ji prožili s pohádkou O zlatém 
slavíkovi. V tento den pravidelně spolupracuje-
me s Městskou knihovnou, která děti seznámí 
s pohádkou a vždy si pro nás připraví nějaké 
překvapení. Také naši deváťáci zařizují stezku 
odvahy a ta zaručeně prověří nebojácnost noc-
ležníků. Královnou NOCI se stala Ema Janov-
cová ze 4.B. Každý rok k nám jezdí se skvělým 
programem DIVADÉLKO MALÉ BO. Pohádky 
si vybíráme z jejich pestré nabídky, například Pi-
rátskou pohádku, Janku, co to znamená, když 
ti svítí červená, Malý čaroděj a velká 5.
Ve výtvarné oblasti spolupracujeme s paní Ka-
milou Biedlovou z Českých řemesel a s paní 
Jitkou Rolečkovou ze Šikulky. Jsou to výtvar-
nice na správném místě, vždy s dětmi vyrábí 
nádherné věci, které je těší a mají z nich veli-
kou radost. Někdy si do družiny pozveme no-
vou a zajímavou osobnost. Byl to například pan 
Pecháček z Teracentra, který přivezl ještěrky 
gekonka nočního, gekona, agamu vousatou, 
chameleona a hady, jako je užovka, krajta krá-
lovská, hroznýš královský a také vodní želvu. 
Reakce dětí byly různé, od obdivu, respektu a 
radosti až po strach a pláč. Odvážní si mohli za 
asistence pana Pecháčka prapodivná zvířata 
vzít a pohladit.

V dubnu si pro nás připravila Městská policie (viz 
foto) zábavné odpoledne plné úkolů a povídání 
o práci policie. Děti mohly vidět vybavení policie, 
vyzkoušet si slalom s brýlemi, foukání uspáva-
cích šipek na cíl, vymanit se z policejních želízek. 
Každý šikula nakonec získal krásnou a praktic-
kou odměnu. V květnu k nám přijel kouzelník, 
který vystupuje pod tajuplným názvem MAGIK 
SHOW – RENO. Byla to smršť kouzel, triků a 
bezvadné hudby. Kouzlily děti, kouzlila paní vy-
chovatelka a rozdávaly se sladké odměny. Na 
závěr nás čekalo příjemné překvapení, pan kou-
zelník vyčaroval z nafukovacího balónku krásné-
ho malého králíčka, kterého si každý pohladil.
V tomto májovém měsíci jsme si připravili pro 
maminky k jejich svátku pásmo písniček, bás-
niček a dramatizaci písničky. Děti maminkám 
vytvořily malý pěkný dáreček, který je opravdu 
potěšil. Zájemci si mohli v čase prohlídky ŠD 
vytvořit jednoduché a pěkné výrobky. Návštěv-
níků bylo opravdu mnoho, děti byly šikovné, 
všem děkujeme za návštěvu, také paní Hicklo-
vé za sladkou odměnu pro děti a těšíme se na 
hojnou účast při další akci ŠD.
Na fota z různých akcí ŠD se můžete podívat 
na webových stránkách naší školy. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

PESTRÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
se sešlo s těmito vzory nejvíce dětí. Vítězové 
jednotlivých disciplín dostali sladkou odměnu.
Část odpoledne byla vyhrazena doplňování 
„malé knížky ze ŠD“ , kterou si každý v pátek 
odnesl domů.
V červnu nás čeká již tradiční „chlapské odpo-
ledne“ , kterého se účastní pouze tatínkové s 
dětmi. Přejeme všem dětem krásné prázdniny 
a rodičům bezstarostné léto. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ 743

V týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2016 probíhal v naší 
ŠD „pestrý týden“. Součástí zábavných činností 
bylo i jednotné oblečení a k tomu se vztahující 
hry. V pondělí jsme měli puntíky a kolečka. Sou-
těžní úkol byl hod míčkem do kruhu se zavěše-
ným zvonkem a cílem bylo ho rozcinkat.
V úterý byly proužky a hra byla soutěž odděle-
ní v přenášení vody na lžíci. Na školní zahradě 
byly vyznačeny dráhy, vítězem bylo družstvo , 
které jako první naplnilo kelímek s vodou. 
Květiny a auta byly tématem středečního od-
poledne. Hra tentokrát probíhala na asfaltovém 
hřišti a cílem bylo vytvořit z plastových víček 
květiny. Děti pracovaly ve skupinkách , které si 
samy zvolily. 
Čtvrtek patřil kostičkám a úkolu pro jednotlivce, 
který byl zaměřen na přesnost hodu plastovým 
víčkem do vyznačených, různě velkých čtverců. 
Vzorem pro poslední den v týdnu byla zvířata. 
Hru jsme si zahráli opět na hřišti a byla na pro-
cvičení paměti. Cílem hry bylo přepsání názvů 
zvířat podle obrázkové předlohy. Úterní a pá-
teční společné focení bylo nejnáročnější, neboť 

CEMA Žamberk, z.ú., 
Nádražní 22, 564 01 Žamberk


