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Zprávy z MŠ Sluníčko
Dne 12. listopadu se uskutečnilo ve všech 4 třídách naší MŠ setkání před-
školáků, jejich rodičů a učitelek z obou základních škol. Obsahem schů-
zek byla ukázka naší práce s dětmi, dále pak diskuse s učitelkami ohledně 
požadavků na školní zralost a připravenost dětí na vstup do 1. ročníků ZŠ. 
Chceme touto cestou poděkovat vedení obou základních škol a hlavně uči-
telkám za jejich ochotu ke spolupráci, která se již stala tradicí. Těšíme se 
na další společná setkání, prvním z nich bude návštěva dětí z MŠ v prvních 
třídách.                                                                Za kolektiv MŠ Sluníčko Jana Novotná, učitelka

Nádherné Skotsko a kouzelný Londýn
Chtěli bychom se podělit o zážitky, které nás potkaly v měsíci listopadu na 
výukovém a poznávacím zájezdu do Edinburghu a Londýna. Na tuto ces-
tu jsme jeli s dalšími 8 žáky a 2 učitelkami. Byla to velmi veselá a družná 
skupina. Velmi rychle jsme našli kamarády ze starších ročníků. Na tuto 
cestu s námi také jeli studenti z gymnázia v Jeseníku. I tam jsme si našli 
kamarády. Po přespání v Calais ve Francii jsme ráno vyrazili přes kanál La 
Manche do Londýna. Po dvou hodinách jízdy jsme byli v Londýně. Navští-
vili jsme hrad Tower a zhlédli anglické korunovační klenoty. Nezapome-
nutelný dojem jsme měli při návštěvě muzea Madame Tussauds. Je to mu-
zeum voskových figurín slavných lidí. Fotili jsme se s Einsteinem, Marilyn 

Monroe, Beatles … 
Po nočním přejez-
du do Edinburghu 
jsme hned ráno šli 
na vyučování. Učili 
se celý den a byla to 
velká legrace. Tvo-
řili jsme rozhovo-
ry, mluvili o sobě a 
kamarádech, popi-
sovali zajímavosti 
našeho státu, hráli 
různé hry … Další 
den bylo vyučová-
ní jen dopoledne a 

odpoledne jsme se seznámili s historií a pamětihodnostmi Edinburghu. 
Navštívili jsme Edinburgh Castle a viděli nádherné skotské korunovační 
klenoty. Krásné chvíle jsme prožili na výletě do Highlands a k jezeru Loch 
Ness. Viděli jsme spoustu oveček na nádherných loukách. Při projížďce 
po jezeru Loch Ness jsme žádnou legendární příšeru „Nessie“ neviděli, ale 
průvodce říkal, že tam určitě žije. Spousta turistů navštěvuje toto jezero 
jen kvůli „Nessie“. Při další návštěvě Londýna jsme viděli Houses of Parlia-
ment, Big Ben, Buckingham Palace, London Eye, Trafalgar Square … Navští-
vili jsme National Gallery s mnoha krásnými obrazy. Celý den v Londýně 
utekl velmi rychle a museli jsme se vracet domů. Škoda. Vše se nám líbi-
lo. Zajímavou zkušeností také pro nás bylo bydlení v rodinách. Byli jsme 
poučeni, že do jídla hosty většinou více než jedenkrát nepobízí a zdvořilé 
odmítnutí se tam nepraktikuje. Je to pravda, a tak jsme raději jedli hned 
po prvním nabízení. Myslíme, že se budeme více učit anglicky, abychom 
mohli v budoucnu plynule mluvit tímto jazykem. Je to velká výhoda rozu-
mět jiným lidem.

Natálie Vejvodová a Natalie Tomanová, žákyně 7.B ZŠ 28. října 581, Žamberk 

V měsíci říjnu byl v naší mateřské škole realizován nákup in-
teraktivní tabule, panelu MultiBoard. Jedná se o mobilní vý-

ukový set pro mateřské školy 
s velkou interaktivní LED obra-
zovkou (140cm), využívající mul-
tidotykovou technologii. 
Panel byl pořízen z  projektu 
„ŠKOlkové Dopravní Aktivity“ 
za finanční pomoci společnosti 
ŠKODA AUTO, a.s., v rámci gran-
tového programu „Dopravní 
výchova“, za spoluúčasti Města 
Žamberka a sponzorského daru 
pana Pelinky. Děti jsou nadšené 
a často „učí“ práci na velkém „ta-
bletu“ i paní učitelky Jz
Všem zúčastněným mnohokrát 
děkujeme. 

Za mateřskou školu 
Veronika Mlkvík Tihonová

MŠ Čtyřlístek informuje


