Z našich škol
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ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání

se koná ve středu 9. května 2018
od 8:00 do 16:00 hodin
v ředitelnách MŠ.
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.
Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko,
tel: 465 614 463
Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek,
tel: 465 611 630

Zápis do 1. tříd na ZŠ 28. října

Čtvrtek 5. dubna 2018 byl pro naši školu výjimečným dnem, neboť jsme s napětím očekávali, kolik
předškoláků nás navštíví, aby se stali od září našimi novými žáky. Podle místa bydliště byl předpokládaný počet 33 žáků. A tento počet se skutečně podařilo naplnit, i když ne vždy hrálo místo
bydliště roli. Ve třech případech požádali zákonní
zástupci o odklad školní docházky, takže do budoucích prvních tříd nastoupí zřejmě 30 dětí. To
nám umožní otevřít dvě první třídy, ve kterých se
budou moci při menším počtu žáků paní učitelky
Šindelářová a Hillerová dětem individuálně věnovat.

ŽAMBERSKÉ LISTY

Vítání jara v ZŠ 28. října

Těšíme se na jaro, a tak jsme se na 1. stupni rozhodli, že si ho přivoláme. Dne 23. března jsme se
učili zábavně. V budově školní družiny jsme měli
možnost zhlédnout ukázky řemesel, která jsou
spojena s velikonočními zvyky. Někteří z nás měli
možnost vyzkoušet si pletení pomlázky, dále barvení, voskování a háčkování vajíček. Viděli jsme,
jak krásné velikonoční dekorace se dají vytvořit
z čerstvého proutí a přírodních materiálů. Krajkářky ze ZUŠ Žamberk předváděly paličkování.
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk nám připravila ukázky zdobení perníků a zpracování dřeva. I my jsme mohli přiložit ruku k dílu a obojí si hned
vyzkoušet. Naslouchali jsme podrobnému vyprávění paní Šulcové ze žamberského muzea o velikonočních tradicích. Naše pozvání na velikonoční dopoledne přijali předškoláci z MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek
a MŠ Helvíkovice. Pro ně jsme měli připravený i malý bonus, keramickou dílnu. Děkujeme všem, kteří
Žáci a učitelé ZŠ 28. října 581
se na akci „Poznáváme řemesla“ podíleli. Užili jsme si to.

Vesmírné putování

Vesmír je neuvěřitelně zajímavým místem. A když se na výpravu Sluneční soustavou vydají neposedné děti, je o zábavu postaráno. Pomocí „zážitkového stanu“, který jsme ve školce spolu s panem
průvodcem naší galaxií ráno nafoukli, se z našich dětí mohli alespoň
na okamžik stát malí kosmonauti. Ti na vesmírné cestě objevovali
úžasné věci o Slunci, hvězdách, Měsíci, astronautech… Formou her i
pohybových aktivit se děti ocitly v blízkosti planet a odnesly si vskutku
hvězdný zážitek!
Za MŠ Sluníčko Martina Kainková a Romana Kratochvílová, učitelky

36. ročník regionální matematické soutěže

Dne 27.3.2018 se žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk zúčastnili matematické soutěže v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla určena pro studenty středních odborných učilišť, středních odborných škol a středních integrovaných škol. Pořádá ji každoročně v březnu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, ve spolupráci
s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, a Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí. Naši školu reprezentovalo pět žáků. V nástavbovém studiu získala krásné první místo Eliška Motlová.
z Foto a text Mgr. Monika Dajčarová

MŠ Čtyřlístek vítá jaro

První jarní dny jsme přivítali malým
varhanním koncertem profesora Jaroslava Vodrážky v místním kostele. S dětmi jsme
navštívili i velikonoční výstavu v Letohradském
muzeu, kde jsme si prohlédli velikonoční dekorace
i expozici sirkařství. Ve školce proběhlo jarní tvoření, kdy si děti společně s rodiči vyzdobily své třídy a něco si odnesly i domů. V brzké době nás čeká
další zajímavá akce v prostorách ZŠ Erudio, kde
navštívíme „Mobilní planetárium“ a oblíbený výlet do Ekocentra v Oucmanicích. Teď už se jen těšíme,
až nám sluníčko vysuší naši krásnou zahradu a můžeme si na ní užívat krásných dnů.
Děkujeme všem kolegyním a žákům osmých tříd,
kteří zápis výborně připravili, a zvláště pak rodičům
za jejich projevenou důvěru. Už teď se těšíme na společné zahájení nového školního roku 3. září 2018.
z

Za ZŠ 28.října Jaromír Žejdlík

z Text a foto Karolína Brůnová, Veronika Mlkvík Tihonová

Noc s Andersenem v ZŠ Erudio

Asi jste již všichni někdy slyšeli o Noci s Andersenem. Je
to jedna z akcí, kdy se české školy a knihovny snaží vzbudit větší zájem dětí o čtení. Noc s Andersenem proběhla
dne 23. března 2018 i v ZŠ Erudio v Žamberku. Na úvod
jsme si s dětmi vyprávěli, kdo to vlastně Andersen byl a jaké
jeho pohádky děti znají. Společně jsme četli knížku o malém vynálezci a děti potom podle svých nápadů malovaly
roboty užitečné na všechno možné. Nevěřili byste, jakou
fantazii děti mají! Líbil by se vám třeba robot na venčení
pejsků, robot na úklid hraček, robot na zmrzlinu? Celý večer děti plnily úkoly, zapisovaly si je do deníčků
a dostávaly za ně písmenka do tajenky, která je nakonec dovedla k pokladu. S dětmi jsme ve škole přespali do sobotního rána. A aby se nám krásně spinkalo a neměli jsme špatné sny, vyrobili jsme si lapače
snů. Děti byly nadšené a Noc s Andersenem si užily. Pevně věříme, že jsme tímto krůčkem napomohli
přiblížit dětem svět knížek. Děkujeme Klubu rodičů, že se ujal organizace tohoto nádherného večera.
z foto a text: Lenka Rozínková

