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ÚSPĚCH MALÉ KRAJKÁŘKY!
Před Vánoci se několik žákyň výtvarného oboru 
ZUŠ Petra Ebena Žamberk - paličkování zapojilo 
do  soutěže španělského časopisu s  krajkářskou 
tematikou Bolilleras. Úkolem bylo upaličkovat 
vánoční zvoneček – podvinek byl dán a techni-
ku i barevnost si volily žákyně podle sebe a svých 
schopností. Hotové práce jsem nafotila a poslala 
se jménem a věkem žákyně do redakce. Fotografie 
pak časopis zveřejnil a čekali jsme na  rozhodnutí 
hlasování. 

Jak úžasné a milé překvapení bylo, když nám od-
pověděli, že jedna naše žákyňka vyhrála! A k tomu 
ještě ta nejmladší! Vítězkou se stala Žamberanka 
Eliška Stratilová, které je teprve 7 let. Elišce patří 
ohromná gratulace a věřím, že tento úspěch je nejen 
pro ni výzvou k další tvorbě a trpělivé práci u herdule 
s klapajícími paličkami. Teď se již Eliška může těšit 
na cenu, která ji spolu s diplomy pro ostatní zúčast-
něné žákyně ze Španělska brzy dorazí. 
 Pavla Trojanová, učitelka paličkování

DO BARCELONY A ZPĚT ZA PĚT HODIN
Podpořit zájem dětí o vědní obory 
ovlivňující život kolem nás, zapálit 
zájem o vědu, byť v možnostech úměr-
ných věku, získat nadšence, dát smysl 
poznání. I to je dnes nelehký úkol zá-
kladního školství. Najít tu správnou 
cestu není nijak jednoduché. Žákovské 
projekty v  rámci zájmové činnosti by 
mohla být jedna z nich. 
Na  takovou se vydali dva naši osmáci 
– - Bára Cabalková a Šimon Bednář. Je-
jich projekt je opravdu vědecký – za asi-
stence pracovníků Akademie věd ČR 
měří intenzitu a složení kosmického 
záření v letových hladinách dopravních 
letadel. A kde jinde měřit než v letadle. 
Takové měření provedli 22. prosince 
minulého roku na palubě Boeingu 737 na pravidelné lince Praha – Barcelona, Barcelona – Praha.
Bára: „V budově letecké společnosti Travel Service si naši skupinu (mě, Šimona, pana učitele a pana So-
mmra z AV) převzal kapitán našeho letu a zavedl nás na briefing, kde jsme poznali posádku a dostali po-
třebné informace. Poté nás auto dovezlo až k odbavovací hale. Kapitán nás provedl i s našimi objemnými 
přístroji přes přísnou kontrolu a usadil do letadla ještě před cestujícími. Zabrali jsme šest sedadel! Rychle 
zapojit všechny přístroje, připoutat a už letíme…“
Šimon: „Cestou se nám naskytl nádherný výhled na  zasněžené Alpy. Po  dvou hodinách jsme přistáli 
v Barceloně. Cestující vystoupili, my zkontrolovali přístroje a šli se protáhnout před letadlo. Svítilo slu-
níčko a bylo 15 stupňů nad nulou. Taky jsem se podíval do pilotní kabiny! Letadlo dotankovalo (1200 
litrů), nastoupili noví cestující a už se startovalo. Cesta nazpět byla díky turbulencím trochu horor, ale 
paní letuška byla velmi příjemná…“.
Naměřené údaje budou vyhodnoceny během měsíce ledna a představeny na soutěži Festival vědy a tech-
niky pro děti a mládež, na kterou se připravujeme. Nutno ještě dodat, že realizace projektu, který má 
podnítit a rozvíjet, by nebyla možná bez našich mecenášů. Těm za podporu děkujeme. 

Jiří Hovorka, ZŠ 28. října 581
Tento projekt finančně podpořily: 
Bühler CZ, s.r.o., Žamberk, Dibaq, a.s., Žamberk, Ekola České Libchavy, s.r.o., Město Žamberk.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ NÁDRAŽNÍ

V letošním roce jsme na naší škole zřídili přípravnou třídu, která je určena 
dětem s odkladem školní docházky. Hlavním cílem je usnadnit dítěti ná-
stup do první třídy a dobře je připravit. Preferujeme individuální přístup, 
který je možný díky nízkému počtu žáků (max. 15). Je také možné včas 
odhalit případné poruchy učení a dále s nimi pracovat již před nástupem 
do první třídy. Děti se učí potřebnému režimu a kolektivní spolupráci.To, 
že žák navštěvuje přípravnou třídu na naší ZŠ, rodiče nezavazuje k tomu, 
aby zde pokračoval ve vzdělávání. 
Co dále přípravná třída nabízí? Například logopedickou péči, rozvoj prak-
tických a sociálních dovedností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj 
přirozeného talentu a nadání, exkurze, výlety a mnoho dalších aktivit. 
V letošním roce naši třídu navštěvuje dvanáct žáků. Děti zde mají velký 
prostor na hraní i na výuku. Každý žák má svou krásnou malou lavici se 
židličkou. Používáme také mnoho didaktických pomůcek a interaktivní 
tabuli. 
A co jsme za ty čtyři měsíce už podnikli? Navštívili jsme záchrannou stanici 
Pasíčka, solnou jeskyni, knihovnu, muzeum a několikrát Divišovo divadlo. 
Za pěkného počasí chodíme do parku, který nám poskytuje mnoho podně-
tů k učení. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách  
zs.zamberk.cz. Také budeme moc rádi, když se k nám přijdete podívat. 
Těšíme se na Vás. 

Za ZŠ Žamberk, Nádražní 743 Bc. Štěpánka Bodnárová

ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o. p. s.
ve spolupráci s Domovem důchodců Ústí nad Orlicí 
a Komunitním centrem Petrklíč, z. s.

realizuje na území okresu Ústí nad Orlicí 
unikátní projekt podpory rodinných pečujících

PEČUJETE ... NEBO SE CHYSTÁTE PEČOVAT 
O RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ SEBEOBSLUHY?

Nabízíme vám bezplatnou konzultační podporu, 
nácviky pečovatelských úkonů, pravidelná motivační setkávání.
Naučíme vás efektivně zvedat a polohovat osoby se sníženou pohyblivostí, 
přiměřeně komunikovat s osobami s demencí, 
správně používat inkontinenční pomůcky a mnoho dalšího.
Poradíme vám se vším, co budete při péči o vašeho blízkého potřebovat.

VŠE ZDARMA!

Projekt realizujeme v dojezdové vzdálenosti od vaší obce či města, 
v tomto regionu na adrese:

KONTAKTUJTE NÁS!   730 182 509, e-mail: asistent@dduo.cz
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nebýt na to sám ...

komunitní centrum


