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Zprávy ze svitavských škol
Velikonoční tvoření v MŠ Větrná
V naší MŠ jsme oslavili svátky
jara společnou velikonoční
dílnou s rodiči. Chtěli jsme pro
zachování tradic a obyčejů, aby
rodiče a děti prožili radostné,
kreativní zdobení vajíček. A tak
u jednotlivých stolečků mohli
vajíčka
různými
zdobit
technikami - malovat barvami,
olepovat čočkou, zdobit vlnou
či ubrouskovou technikou,
vyráženými jarními motivy z
barevného papíru i látkovými
kytičkami. Z obyčejných bílých
vajíček
vznikaly
krásné
originály. Největší úspěch měla
technika malování barvami.
Dokonce ani tatínkové neodolali a snažili se dokázat svoji šikovnost. Na závěr čekalo na děti
překvapení - ochutnávka upečeného beránka, kterého dopoledne v MŠ krásně nazdobily.
Maminky si odnášely nové velikonoční recepty a děti nazdobená vajíčka. Svoje společné tvoření
mohou všichni obdivovat na svitavském náměstí, kde budou pověšena na velikonočním stromě Lenka Šabatková
,,Skořápníku".

Výstavka plazů
Do mateřské školy ve Svitavách
– Lánech („Zámeček“) 24. března
přijela zvláštní návštěva - chovatel
Stanislav
Pecháček
z Dolní
Čermné.
Přivezl dětem ukázat své
kamarády – nejedovaté hady,
chameleona, gekončíka a další
plazy. Děti zaujal poutavým
vyprávěním o svých svěřencích a
dozvěděly se spoustu zajímavostí o
životě plazů. Na vlastní kůži se
přesvědčily, že sáhnout si na hada
vůbec není nepříjemné.
Bylo to moc pěkné a poučné.
Těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv dětí a učitelek MŠ „Zámeček“

Výlet do Poličky
Jarní sluníčko nasadilo dětem z našeho oddělení toulavé boty. Naplánovali jsme si výlet do
Poličky. Velice jsme se těšili a čekání jsme si krátili povídáním o tomto královském městě .
Do motoráčku jsme nasedli na vlakové zastávce. Nastupování a vystupování bylo pro děti trochu obtížné, ale to nám pomohl zvládnout tatínek, který nás na cestě doprovázel. A potom už
jsme si užívali jízdu. Autem teď jezdí každý, vlakem však jely některé děti poprvé.
V Poličce jsme se nejdříve
nasvačili, protože s plnými bříšky
je to přece jen veselejší, a vyrazili
jsme na cestu. Prohlédli jsme si
domečky Na Bídě, hradby, které
zaujaly hlavně kluky, a došli na
dětské hřiště. Po malé pauze na
jsme
kamennou
proběhnutí
bránou vstoupili na náměstí. Obdivovali jsme krásný sloup,
radnici, zastavili se v Infocentru
pro drobný dárek a vydali se
k věži Bohuslava Martinů. Naše
okružní cesta skončila na
poličském nádraží. A zase ta
úžasná jízda vlakem. Pro někoho
to byla nejlepší část celého
výletu. Několik dětí už si cestu zpátky nevychutnalo, protože je vlak ukolébal do spánku. Vidina
oběda nám pomohla zmobilizovat síly a dorazit do školky. Vy, dospěláci, si asi říkáte, že to nebyla žádná túra, ale pro naše mnohdy sotva čtyřleté nohy to byl velký výkon. Od dalšího cestování nás to však určitě neodradilo.
Marie Doubravová, učitelka oddělení Sluníček, MŠ M. Horákové, Svitavy

Dvojí ohlédnutí za Ámosem
Již třetím rokem si to učitelé základních škol „rozdali“ o titul Svitavský Ámos. Třetí ročník
byl obměněn o nové záludné úkoly, kterými soutěžící museli projít. K výhře stačilo zodpovědět
otázky zábavného testu, poznat hlasy známých osobností, předběhnout své soupeře v překážkové
dráze a zaujmout porotu vystoupením s žáky. S tímto nelehkým úkolem si nejlépe poradila
„Myšárna“ (ZŠ T. G. Masaryka), tedy učitelská dvojice – Peťa a Jirka, kteří si odnesli hodnotné
ceny nejen pro sebe, ale také své fanoušky. Všem zúčastněným školám – ZŠ Riegrova, ZŠ T. G.
Masaryka, ZŠ Sokolovská – náleží velký dík za jejich odvahu a chuť soutěžit.
Dětské zastupitelstvo Svitavy
Chtěli bychom poděkovat dětskému zastupitelstvu našeho města za možnost příjemného strávení
svátku všech Komenského následovatelů. Pestrý a nápaditý program soutěže Svitavský Ámos
nám umožnil zažít příjemné pondělní dopoledne, kdy ředitel DDM Mario Kučera nejdříve potrápil naše učitele ve světaznalostech a pak dal vyniknout soupeřícím školám v jejich připraveném
volném programu. Těch pět dní, kdy jsme zkoušeli, ladili, dotvářeli, předělávali a zase zkoušeli
naši divadelně - hudební scénku, jsme si sice „mákli“ a občas se nám i nechtělo, ale spaní ve škole i pondělní soutěž jistě za tu legraci stálo. Takže ještě jednou díky dětským zastupitelům
za Ámose a našim skvělým učitelům Petře Judové a Jirkovi Sehnalovi díky za odvahu, nápady
Deváťáci z Myšárny
a víru v dobré konce.

Probouzení jara ve Speciální základní škole ve Svitavách
Počínaje prvním jarním dnem až do konce března
probíhalo ve speciální základní škole kreativní
vyučování. Děti měly v těchto dnech možnost pod
vedením svých učitelů, asistentů pedagogů a
osobních asistentů přivítat jaro a při tvůrčích
činnostech využít svoji fantazii, zručnost a temperament. Výrobky žáků související s jarní tématikou
pak byly představeny ostatním třídám - závěsné
girlandy z květin, lístků, sluníček, motýlků a
šnečků, nebo vlastnoručně vyrobené rámečky
s fotografiemi dětí, ozdobné zápichy do květináčů
z plastelíny a přáníčka pro rodiče. Při závěrečné
prezentaci žáci přednesli říkanky, básničky a písničky s hudebním doprovodem. V rámci výuky
se v naší škole podobné tematicky zaměřené zážitkové týdny konají pravidelně a vždy s velkým
úspěchem u dětí, rodičů i ostatních zúčastněných.
Eva Havlíčková

Návštěva Policie ČR ve speciální základní škole
Úterní den byl již od rána na naší škole
plný netrpělivého očekávání. Návštěvu
totiž přislíbila por. Hana Kaizarová
z Policie ČR, aby děti obeznámila
s prací a povinnostmi policistů. Kromě
toho se žáky promluvila o dopravní
bezpečnosti a pravidlech silničního
provozu a ukázala jim některé symboly
dopravního značení. Své znalosti si pak
žáci mohli ověřit prostřednictvím jednoduchého obrázkového testu. Po
vyhodnocení testu následoval odborný
výklad, doprovázený videozáznamy, zachycujícími nejen práci policistů, ale i zásahy celého integrovaného záchranného systému ČR. Toto zajímavé a poutavé dopoledne opět přispělo ke
vzdělání dětí a poskytlo jim příležitost osvojit si některá pravidla, jejichž dodržováním zvýší
bezpečnost sebe i okolí.
Eva Havlíčková

Studenti německého gymnázia přijeli do Svitav
Po týdenním pobytu svitavských studentů v
dubnu v partnerském německém gymnáziu v Bad
Essen se role obrátily a naši studenti se stali
hostiteli německých přátel.
Ti přijeli do Svitav 9. dubna také na týdenní
výměnný pobyt. Čekala je prohlídka školy,
hospitace v hodinách, přijetí na radnici, prohlídka
města a jeho okolí, několik výletů a pobyt v
rodinách českých přátel.
Partnerský vztah mezi Gymnáziem ve Svitavách
a Gymnasiem Bad Essen trvá již 20 let.
Milan Báča

Český videosalon 2011
V sobotu 16. dubna se ve svitavské Fabrice uskutečnila Krajská soutěž amatérských filmů Český videosalon 2011. Letos byly mezi soutěžícími i filmy studentů a absolventů svitavského
gymnázia. Soutěžil dokumentární film Lazy sa pohly (prezentoval Michal Jansa, oktáva A) a
také film absolventů školy P. Juříka a P. Krušiny Pekelný weekend. Oba filmy uspěly, zvláště
pak film druhý, který obsadil 2. místo mezi hranými filmy a postoupil do celostátní soutěže.
Milan Báča

Úspěchy zpěváků ze ZUŠ ve Svitavách
Ve dnech 19. - 20. dubna se
konal v Tylově domě v Poličce 3.
ročník pěvecké a instrumentální
soutěže Mládí a Bohuslav Martinů,
kterou pořádá poličská ZUŠ.
Zpěvačky ze ZUŠ ve Svitavách se
této soutěže letos účastnily poprvé a
přivezly krásná ocenění. Terezka
Švancarová z Březové nad Svitavou
(11 – 12 let) dostala bronzové pásmo,
Kristýna Ševčíková (13 -14 let) a
trio (15 - 16 let) J. Fiedlerová, K.
Mašlánová, M. Volečková stříbrné
pásmo.
Zlaté pásmo si ze soutěže odvezla
Julie Fiedlerová (v kategorii 15 -16
let), a také devítileté Duo Elis –
Eliška Makovská a Eliška Udržalová. Ty ve své kategorii (9 -10 let) neměly žádnou konkurenci, protože zpívat v tomto věku v duu není příliš obvyklé.
Věhlas našich zpěvaček přesáhl už i hranice našeho kraje. V lednu se na naši ZUŠ obrátili organizátoři vernisáže Kapky života o pomoci Kongu s prosbou o kulturní příspěvek nejlépe
s tematikou vody. Duo Elis tak poprvé vystoupilo s vtipnou písní Z. Svěráka Vodoměrka Věrka a
Markéta Volečková s Veronikou Kynclovou si poprvé zazpívaly dvojhlasně Vodu živou. Pak
následovalo druhé vystoupení na vernisáži v Moravské Třebové a další vystoupení na konferenci
tamtéž. Zde už malé komorní obsazení přidalo dvě africké písně.
V pondělí 9. května odjíždí všechny zpěvačky do Berouna, aby zajistily kulturní vstupy při
celostátním předání cen vítězným třídám ze základních škol z celé České republiky, které se podílely na výtvarné soutěži Kapky života. Tuto akci pořádá EAG Bohemia a bude jí přítomen
také ministr kultury Jiří Besser.
Výběrové kolo soutěže v populárním zpěvu proběhlo 12. dubna v sále ZUŠ ve Svitavách. Poprvé se zúčastnili také zástupci mateřských škol a měli hned dvě finalistky. Nejmladšímu účastníkovi budou teprve čtyři roky. Celkem postoupilo z výběrového kola čtrnáct finalistů a Vy je
můžete vidět ve velkém finále ve Fabrice v úterý 17. května 2011 v 18 hodin.
Dana Pražáková, učitelka ZUŠ

