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ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA

Ve třetím květnovém týdnu jsme se v  naší mateř-
ské škole zaměřili na dopravní výchovu. V pondělí 
jsme se pod dohledem městské policie vydali na 
procházku po našem městě. Ve středu a v  pátek 
jsme využili dopravní hřiště jak u naší MŠ, tak na 
sídlišti. Zde děti prokázaly zručnost jízdy na kolo-
běžkách a znalosti týkající se bezpečného pohybu 
na silnicích. Připravené odměny ( reflexní prvky, 
řidičské průkazy, hry s dopravní tématikou) si děti 
opravdu zasloužily.
Děkujeme za spolupráci a reflexní dárečky 
Městské policii a zaměstnancům SVČ ANIMO.

Za MŠ Sluníčko Blanka Reková

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk
nám.Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk

e-mail: skolka.zamberk@tiscali.cz
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU 
UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

nástup 28.8.2017
pracovní úvazek 1; zařazení v 9. platové třídě

POŽADAVKY
bezúhonnost, vzdělání se zaměřením 

na předškolní pedagogiku

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu 
nebo e-mail školy do 9.6.2017

případné informace u ředitelky školy 
Blanky Rekové, tel. 737 489 747

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM ERASMUS + NA ZŠ 28. ŘÍJNA
Prostřednictvím Žamberských listů jsme vás nedávno informovali o projektu Erasmus +, ve kterém jsou 
zapojeni žáci a učitelé naší školy. Jednou z aktivit tohoto projektu je setkávání žáků a učitelů partnerských 
států. První hostitelskou zemí bylo Rumunsko, které navštívily dvě učitelky naší školy v prosinci 2016.
Druhou hostitelskou zemí byla Česká republika, takže od 30. dubna do 6. května proběhlo setkání v Žam-
berku. Návštěvou nás poctilo 43 hostů, z toho 29 dětí, 11 učitelů a 3 rodiče. Každé takové setkání zahrnuje 
seznámení s  historií, kulturou a 
současností hostitelské země, zá-
roveň však má za úkol informovat 
o vzdělávacím systému na základ-
ních školách. 
Pro naše partnery jsme tedy při-
pravili opravdu pestrý týden. Po 
prohlídce města, při které museli 
plnit nejrůznější úkoly, zhlédli 
program Majálesu. Zde mohli 
svým potleskem podpořit i žáky 
naší školy a jejich krátkou módní 
přehlídku modelů z  odpadních 
surovin. Nutno říci, že hosté byli 
celou atmosférou Majálesu skutečně nadšeni. A to ještě netušili, co na ně čeká v následujících dnech! Naše 
škola se totiž náležitě připravila, a tak mohli být děti i dospělí součástí masopustu, velikonoční pomlázky, ča-
rodějnické show a mikulášské nadílky. Alespoň tak na vlastní kůži poznali tradiční české zvyky. Ale ani škol-
ní parlament nedal dětské části návštěvy vydechnout a připravil pro ni zajímavé soutěže. Jak krásný musel 
být po celém dni zážitek z koncertu v žamberské ZUŠ! Určitě zde všichni nabrali energii a elán na středeční 
prohlídku Prahy.
Náš projekt je zaměřen na umělecké zpracování odpadních surovin. Proto další aktivitou bylo šest worksho-
pů, zorganizovaných v naší družině a v SVČ Animo. Výsledkem těchto workshopů byly nejrůznější výrobky 
z odpadních surovin, ale také krásně zdobená velikonoční vajíčka a perníky. Těmi nejhezčími jsme mohli po-
těšit v Domě pečovatelské služby při odpolední návštěvě. A na závěr náročného dne opět koncert. Tentokrát 
mohli hosté obdivovat tóny dětského pěveckého sboru Viola v Zámecké kapli.
Finišem celé návštěvy byl pátek a výstava již zmiňovaných výrobků z workshopů a aktivit projektu. Dlouho 
zdobil vestibul naší školy. No, a trochu adrenalinu na úplný závěr – rozlučkový večírek a bowling v Grand 
Canyonu. I přes specifický rachot se našel prostor na povídání a zdokonalování angličtiny.
Setkání skončilo. Další nás čeká v listopadu, a to v Portugalsku, kam se vypraví dva naši učitelé a asi šest 
žáků. Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj velký dík všem, kteří byli zapojení do organizace setkání v Žamber-
ku. Ať už to byli naši učitelé a žáci, jejich rodiny, pracovníci Anima, ZUŠ Petra Ebena, ale i školní jídelna, 
hotel Panský dům, Imrvere, Domov mládeže při SOU Zámek, restaurace Grand Canyon… Velký dík patří 
i panu Parishovi za možnost využití Zámecké kaple pro koncert sboru Viola. Díky všem za pomoc a práci!

Koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Smolová

Vážení rodiče předškoláků, milé děti!
Kdo rád zpívá, hraje si a baví se, toho rádi uvítáme 
mezi malými muzikanty v přípravné hudební výcho-
vě. Je to jednoroční kurz, kde se malí muzikanti při-
praví, rozhodnou, vyberou si nástroj a začnou hrát.

ZÁPIS 
DO PŘÍPRAVNÉ 

HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) 
bude v pondělí 19. 6. 2017 v 15:30 hod. 

v sále ZUŠ, Masarykovo nám.145, 
Žamberk

Nabídka platí pro předškoláky, uvítáme ale i děti 
starší.      Těší se na Vás učitelé ZUŠ Petra Ebena 

a Hana Chvátilová - ředitelka

Taneční obor ZUŠ Petra Ebena Žamberk 
Vás zve na pořad 

ŽIJEME TANCEM 
tentokrát PODMOŘSKÝ SVĚT
ve středu 7. června v 18 hodin 

v Divišově divadle

Vstupné 80,- Kč  důchodci sleva  
předprodej FIDIKO

BĚH NADĚJE 2017

Město Žamberk a ZŠ Žamberk 28. října srdeč-
ně zvou širokou veřejnost, děti i dospělé na BĚH 
NADĚJE, který se uskuteční v úterý 13. června 
před Divišovým divadlem.
Ve 14 hodin bude připraveno malování na asfalt 
pro nejmenší děti, poté začne doprovodný pro-
gram v  podání žamberských škol a kroužků, své 
umění předvedou také lukavické mažoretky. Sa-
motný Běh naděje odstartuje v  16 hodin. Na trať 
zveme běžce, chodce i maminky s kočárky. 
Do  loňského jubilejního 20.  ročníku se zapojilo 
celkem 315 nadšenců všech věkových kategorií, 
kteří přispěli celkovou částkou 8.253 Kč. Doufá-
me, že se nám letos podaří tento skvělý výsledek 
překonat! Občerstvení pro Vás připraví žamberští 
dobrovolní hasiči. Přispět můžete finanční částkou 
nebo si zakoupit různé předměty s logem Běhu na-
děje, jako jsou trička či reflexní doplňky. Podpořte 
svou účastí výzkum rakoviny!

Monika Škodová, kultura a propagace města

ZUŠ Petra Ebena Žamberk otevírá od září 2017 
VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ

Setkání budou probíhat v dopoledních 
hodinách v pracovním týdnu. 

Těšíme se na Vás!
Informace: lektor Mgr. Tomáš Čečetka


