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BYLINKY DO ČTYŘLÍSTKU

Jako každý rok k nám do školky Čtyřlístek zavíta-
la milá návštěva na společné sázení kytiček. Děti 
z prvních tříd a přípravné třídy, společně s paními 
učitelkami a panem ředitelem nám tentokrát při-
nesly voňavé bylinky, které si společnými silami 
s našimi předškoláky zasadily. Díky krásnému po-
časí si děti užily i zábavu na zahradě a jako občers-
tvení jim paní kuchařky připravily výbornou buch-
tu. „Slibujeme, že se budeme o bylinky dobře starat, 
a někdy příště se těšíme na viděnou J“.

Předškoláci ze Čtyřlístku

SOUTĚŽ “PRODAVAČ 2017“

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v Ústí nad Labem ko-
nal 12. ročník celostátní odborné soutěže „PRO-
DAVAČ 2017“. Střední škola obchodu, řemesel a 
služeb Žamberk měla na soutěži dvě zástupkyně - 
Pavlu Hottmarovou a Petru Kalousovou. V soutěž-
ním klání, které zahrnovalo praktické dovednosti 
(balení zboží, rozpoznávání vzorků zboží, vážení 
zboží, aranžérské práce, práci na kontrolní poklad-
ně) a písemné testy, ověřující všeobecné a odbor-
né znalosti (všeobecné znalosti o Evropě, zboží-
znalství, obchodní provoz, ekonomiku, obchodní 
počty, znalosti z  AJ nebo NJ, aranžérské písmo), 
získala Petra Kalousová ze  3. ročníku stříbrnou 
medaili a Pavla Hottmarová ze  2. ročníku čtvrté 
místo. Jana Skalická, SŠ OŘS Žamberk

GASTRO HRADEC VITANA CUP 2017
Chuť Česka „Bartscher Cup

soutěž o nejlepší paprikovou omáčku“
Dne 30. 3. 2017 se žá-
kyně Střední školy ob-
chodu, řemesel a služeb 
Žamberk Veronika Krej-
sová zúčastnila soutěže 
v  Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králo-
vé. Veronika soutěžila 
v kategorii Chuť Česka 
„Bartscher Cup – soutěž o nejlepší paprikovou 
omáčku“ a v soutěžním klání získala 1. místo. Na 
soutěž ji připravovali učitelé odborného výcviku, pí 
Jitka Pecháčková s Mgr. Karlem Plíhalem a vedou-
cí školní jídelny p. Jiří Lot. 

Jitka Pecháčková, SŠ OŘS Žamberk

ÚSPĚCH VE VĚDECKÉ SOUTĚŽI

Festival vědy a techniky pro děti a mládež má již 
pevnou pozici mezi vědeckými a technickými 
soutěžemi. Nejen počet soutěžících, ale i úroveň 
předvedených prací rok od roku stoupá. V letošním 
roce proběhl již jubilejní X. ročník této zajímavé 
a přínosné soutěže. Žáci naší školy se jí zúčastnili 
poprvé. 
Barbora Cabalková a Šimon Bednář z  osmého 
ročníku pracovali na projektu, ve kterém zkouma-
li problém vesmírné radiace. Svou půlroční práci 
představili odborné porotě pod názvem Měření 

kosmického záření v letových hladinách doprav-
ních letadel. Ve finále soutěže, které se konalo 
16. a 17. března v pardubickém výstavním centru 
IDEON, získali jednu z  hlavních cen. Ta mimo 
jiné obnáší i týdenní studijní stáž v Paříži. Blaho-
přejeme! Teď už nezbývá, než balit kufry. 
V druhé polovině května bývá v Paříži ob-
zvlášť krásně.
Tento projekt sponzorovaly:
Bühler CZ, s.r.o., Žamberk, Dibaq, a.s., Žamberk, 
Ekola České Libchavy s.r.o., Město Žamberk

Mgr. Jiří Hovorka, ZŠ Žamberk, 28. října 

ZÁPIS DĚTÍ 
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

se koná 10. května 2017 
od 8 - 16 hodin v ředitelnách MŠ.

Zápis dětí k  povinnému předškolnímu vzdělávání 
vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon) v souladu s § 34 (Organizace předškol-
ního vzdělávání) a   v souladu s § 34a   (Povinnost 
předškolního vzdělávání a  způsob jejího plnění). 
V  souladu s  § 34a odst. 2 školského zákona  
je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
(§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek, 
tel. 465 611 630 

Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko, 
tel. 465 614 463

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem
31. 3. proběhla v  Městské knihovně 
Noc s Andersenem. Připojili jsme se k 
dalším knihovnám a školám v České 

republice i v zahraničí, kde si děti již po sedmnácté 
připomínaly narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena. Děti ze školy 28. října si při-
šly poslechnout pohádku Pasáček vepřů a potom 
řešily kvízové otázky. Na děti ze školy Nádražní 
čekaly hádanky a úkoly spojené se Čtyřlístkem, 
jemuž byla letošní Noc s  Andersenem věnována. 
Doplňovaly slepý komiks, opravovaly názvy dobro-
družství Čtyřlístku, poznávaly cizojazyčné nadpisy. 
Cenu knihovny za nejhezčí komiks O knížkách získala Laura Hermannová. Během Noci s Andersenem 
prošlo knihovnou 207 dětí. Opět jsme připravili pro školní družiny Andersenův týden, kdy je každý den 
věnovaný jedné pohádce. Z vyplněných listů s odpověďmi jsme vylosovali tři výherce pohádkových kní-
žek. Jsou to Míša Thunová, Terezka Páchová a Kristýnka Jägerová. Andersenova týdne se zúčastnilo 59 
dětí. Těšíme se na příští rok.  Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk

 ŠKOLA  NANEČISTO

Ve středu 22. března 2017 připravily paní 
učitelky ZŠ Nádražní 743 pro předškolní 
děti všech mateřských škol v Žamberku 
program, při kterém si budoucí prvňáčci 
vyzkoušeli: „Jaké to ve škole vlastně je?“ 
Jde o přiblížení prostředí školy, prohléd-
nout si třídy, setkat se s paní učitelkou a 
také ochutnat trochu školní práce. Nastal 
den D: Malé budoucí školáky přivedli rodi-
če a předali je paní učitelce v připravených 
třídách, kde byl nachystaný program. Děti 
přivítali maňásci pejsek s kočičkou. Na za-
čátku jsme si zazpívali písničku. A pak už 
se rozběhla pohádka, při které děti plnily 
různorodé úkoly. Na závěr jsme se naučili novou písničku s tanečkem a děti dostaly symbolický klíč k 
zápisu do 1. třídy. Mezitím rodiče měli možnost pohovořit  si s panem ředitelem a učitelkami současných 
prvních tříd.Malé občerstvení připravily žákyně druhého stupně. Snad se všem účastníkům toto odpoled-
ne líbilo a malí školáci ztratili všechny obavy z nového prostředí, kam začnou od září docházet. 

 Paní učitelky ZŠ Žamberk, Nádražní 743


