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Základní umělecká škola Petra Ebena v Žamberku přeje všem svým žákům, jejich rodičům a celé ve-
řejnosti zdravý a vydařený rok 2017 plný harmonie a štěstí. Děkujeme za veškerou pomoc, podporu a 
důvěru během celého loňského roku, které si velmi vážíme. Za sponzorskou pomoc srdečně děkujeme 
všem, kteří nám v loňském roce přispěli na naše aktivity. Byli to: RNDr. Milan Sourada, MUDr. Mar-
tin Skřiček, MUDr. Daša Hegerová, Lékárna Laura – Mgr. Eva Adámková, Nábytek Kosařovi, ZEZ Silko, 
s.r.o., Bühler CZ, s.r.o., Dibaq, a.s. I jim všem přejeme úspěšný a šťastný rok!  PhDr. Hana Chvátilová

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Pro šikovné děti jsme v naší školní družině připra-
vily 30. listopadu tvořivou dílnu s paní Biedlovou z 
Českých řemesel, která si pro ně připravila výrobu 
medových svíček. O tvoření měly děti veliký zájem, 
protože pracovaly s neznámým materiálem a sezná-
mily se s novou výtvarnou technikou. Ale hlavně 
tvořily dárečky pro své blízké.
Akce se vydařila a my se těšíme na další spolupráci.

 Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

VÁNOČNÍ BESÍDKA    Na závěr roku jsme se rozhodli potěšit rodiny našich dětí vánoční 
besídkou. Intenzivní nácvik začal hned od počátku listopadu. Starší děti zahájily besídku hymnou Soví 
akademie z celoročního programu časopisu Pastelka, který plníme. Potom následovalo pásmo písniček, 
vánočních koled, básniček a tanečních vystoupení. Písně doprovázela hrou na klávesy paní vychovatelka Bal-
carová. Na závěr děti zatancovaly na nám známou písničku Zima, zima od Hany Zagorové a popřály všem 
přítomným krásné Vánoce. Připravit byť jen půlhodinovou akci s několika desítkami dětí není vůbec jednodu-
ché. Ale když nakonec vidíte 13. prosince tu velikou partu šikovných a svátečně oblečených dětí, máme všichni 
obrovskou radost.Děkujeme všem rodičům za účast na besídce a těšíme se na další spolupráci. 
 Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

KOLOTOČ SE PROTO TOČÍ, 
ŽE HO ZKRÁTKA MRZÍ STÁT.
A KDO V JÍZDĚ NA NĚJ SKOČÍ, 
NEMUSÍ UŽ NASEDAT.

Základní škola Erudio si pro svůj první škol-
ní rok vybrala téma KOLOTOČ. Protože Erudio 
se roztáčí a kolečka do sebe krásně zapadají.  
A co všechny čeká?

Leden 2017
Ukázková hodina pro naše rodiče a jejich hosty 

Úterý 17. 1. 2017 od 8 do 11:30 hodin - dopole-
dní blok s Ivanou: čtení, psaní, povídání, počítání, 
kreslení a zpívání.
Pátek 20. 1. 2017 – dopolední blok angličtiny a 
všeho možného o světě kolem nás s Lucií a Kim.

Únor 2017
Od 14. 2. 2017 otevíráme kroužek pro předško-
láky Kolo, kolo mlýnský
Každé úterý od 13: 30 se budeme setkávat s před-
školáky, kteří by chtěli navštěvovat příští školní rok 
Erudio, a budeme hledat, jak na to. Každý měsíc si 
zkusíme, jaké je to být školákem.
Přihlášky předškoláků 
u ředitelky Mgr. Ivany Andrlové – tel. 723 492 339, 
e-mail: Ivana.Andrlova@program-erudio.cz

Březen 2017
Středa 22. 3. 2017 Den otevřených dveří pro rodiče 
budoucích prvňáčků Toč se, Káčo, toč!

Duben 2017 – zápis do 1.třídy
Pátek 7. 4. 2017 od 13: 30 do 17 h
Sobota 8. 4. 2017 od 9 do 12 h
Zápis je pro děti velký zážitek i prožitek. Zatočit se 
na Kolotoči všech aktivit – cvičit, kreslit, povídat, 
hrát si, poznávat se, ale taky možná číst a psát. To 
všechno si vyzkoušejí budoucí prvňáčci společně 
se svými rodiči.
27. 4. 2017 od 16 hodin
Společná akce pro děti a rodiče budoucích prv-
ňáčků KOLOTOČ POHÁDEK. Spolu s  Klubem 
rodičů Erudio pro Vás připravíme pohádky, které 
překvapí. Chvilka pro rodiče a jejich dotazy.

Květen 2017
V pátek 26. 5. 2017 od 8 do 11:30 hodin
Ukázková hodina „Matematika Hejného v anglič-
tině“. Naše Erudio roztáčí tuto metodu v  anglic-
kém jazyce, jsme totiž pilotní školou.
Konzultační hodiny pro rodiče a veřejnost ve čtvrtek 
od 15 do 16 hodin. Vždy je vhodné se předem objed-
nat, abyste měli jistotu pro vaše dotazy.

A potom už užívejte prázdniny a v září se uvidíme 
v naší úplně nové škole Erudio, která se nyní staví 
v Žamberku.

 Mgr. Ivana Andrlová

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK  Žáci 4. B se po dohodě s třídní učitelkou Mgr. Evou Pa-
páčkovou rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku pro Psí útulek v Žamberku. Dohromady ze svých poklad-
niček vybrali 1.532,- Kč, za které nakoupily ve Zverimexu Valášek různé pamlsky a vitamíny pro pejsky. 
Dne 19. 12. 2016 se žáci s paní učitelkou vydali do útulku, kde rozdaly pamlsky a zároveň radost. Navíc se 
dozvěděli, při jakých příležitostech se vlastně pejsci dostávají do útulků, a také že útulkem v Žamberku po 
dobu 12 let prošlo přes 670 pejsků.   Mgr. Eva Papáčková


