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ADVENTNÍ ZÁJEZD
DO DRÁŽĎAN

Dne 7. prosince 2017 vyjela skupina téměř třiceti
žáků Základní školy 28. října 581 na v pořadí již
třetí adventní zájezd. Letos byly naším cílem Drážďany, kam jsme také krátce po poledni dorazili.
Po prohlídce nejvýznamnějších pamětihodností,
jakými jsou například Semperova opera, Zwinger,

pozvání naší partnerské školy Dr. Otto Rindt Oberschule, přespali zde a další den si prohlédli ještě
předvánoční Senftenberg a jeho pamětihodnosti.
Nechyběla také vycházka k Senftenberskému jezeru. Komu ještě zbyly nějaké penízky, mohl dokoupit
zbývající dárečky v místním obchodním centru a pak
jsme se konečně vydali na zpáteční cestu k domovu.
Cestou jsme se ještě zastavili v městě Bautzen (Budyšín) a pokochali se výhledem na nádherné panorama
tohoto historického města.
Večer 8. prosince jsme se plni krásných dojmů vrátili z vydařeného zájezdu zpět. Troufám si tvrdit,
že už teď se všichni těší na ten příští.
Mgr. Jaromír Žejdlík

VIOLA ZPÍVALA PODESÁTÉ

NA ADVENTNÍCH ZPĚVECH V PRAZE

zámek, nábřeží Labe a kostel Panny Marie, jsme
zavítali na proslulé „Weihnachtsmärkte“ - vánoční trhy, kterých je v tomto městě hned několik. Pak
přišla asi nejočekávanější chvíle – volno na vlastní
prohlídku trhů a nákupy. A tak když jsme se po dvou
hodinách všichni opět šťastně setkali, byla většina
z nás více či méně obtěžkána taškami.
Tím však ještě náš program nekončil. Pokračovali jsme v cestě do Senftenbergu, abychom využili

V pátek 15. prosince jsme se s naším pěveckým
sborem Viola vydali na tradiční předvánoční
zájezd do Libuně a Prahy.
V Libuni nedaleko Jičína nás nejprve přivítal dlouholetý přítel pana učitele a jeho pěvecký sbor, se kterým
jsme večer uspořádali v místní sokolovně adventní
koncert. Dle ohlasu posluchačů se koncert vydařil
a oba sbory sklidily velký potlesk. Po koncertě nás
čekal nocleh v libuňské škole. Když jsme se v sobotu
ráno rozloučili a vydali se na další cestu, neodolali
jsme pokušení prohlédnout si nedaleký hrad Trosky.
Všude kolem nás bylo bílo a my obdivovali zimní

krásy Českého ráje. V Praze jsme se nejprve ubytovali
v hotelu a po krátkém rozezpívání jsme se vydali zpívat na Staroměstské náměstí. Během našeho koncertu se znovu rozsvítil stromeček, a my tak mohli z podia vidět náměstí plné turistů, obchůdků se svařákem
a jinými dobrotami. Atmosféra byla úžasná. Zpívali
jsme koledy a ve vzduchu voněl trdelník. Po vystoupení na Staroměstském náměstí jsme se přesunuli do
koncertního sálu Hlahol. Tam jsme si společně s dalšími třemi sbory (jeden z Německa, druhý z Prahy
a třetí z Českých Budějovic) zazpívali různé písně ze
svých repertoárů a na závěr i jednu společnou.
V neděli ráno byl poslední den našeho zájezdu. To už
na nás čekala pouze odměna za všechno to zpívání
- návštěva nákupního centra Černý Most, kde určitě
všichni z nás vybrali vánoční dárečky pro své blízké.
Tímto bych chtěla poděkovat panu učiteli, že pro nás
opět uspořádal skvělý zájezd se spoustou zážitků
a zpěvu. Doufám, že i v tomto roce budeme mít možnost zazpívat si opět v adventní Praze a strávit tak
společně předvánoční čas.
Za dětský pěvecký sbor Viola Adéla Hovádková

ASISTENT PEDAGOGA
MŠ Čtyřlístek, Žamberk přijme
ASISTENTA PEDAGOGA NA PLNÝ ÚVAZEK,
nástup možný ihned.
Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Bližší informace u ředitelky školy
Bc. Ivy Pražákové
na telefonním čísle 739 279 007.

Naši žáci opět zazpívali nemocným

Stejně jako v minulých letech, i letos secvičili žáci
naší školy vánoční písničkové pásmo. S ním navštívili ve středu 13. 12. 2017 léčebnu dlouhodobě nemocných v místním Albertinu. Bylo to vzájemně obohacující setkání, kdy žáci svým uměním
předávali pacientům radost a elán mládí, aby sami
načerpali umění trpělivosti a radosti i z nepatrných
věcí od nemocných i personálu na tomto oddělení.
Zároveň obdarovali přítomné perníčky, které napekli
naši cukráři, a sami získali pozornost v podobě ručně
vyráběných papírových andělíčků. A tak děkujeme
žákům Zitě Daňkové, Tereze Kolářové, Věře Kolářové, Zdeňce Kubíčkové, Adéle Maťašovské, Elišce
Motlové, Michaele Štěpánkové a Michaelu Tavalimu
za jejich účast a jí předcházející přípravu!
z
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