HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : XI

PŘÍLOHA č.1

březen - duben 2010

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
od 27.4. do 29.4.2010
vždy od 8h do 14h.
V těchto dnech si budete moci se svými dětmi
prohlédnout MŠ a učitelky vám zodpoví vaše případné
dotazy.
Zápis platí i pro děti, které zahájí docházku během
školního roku 2010/2011.
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 491 491 234. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020, 491 491 124

Sběr starého papíru !
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 10.5. do 13.5.2010 (odvoz v pátek 14.5.2010
ráno). Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do
budovy 2. stupně školy a od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).
Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní sběr (vše dávejte zvlášť).
Předem děkujeme.

(další křížovky v příštím vydání Hořičského zpravodaje)
Exkurze do automobilek
„A máte zelenou?“ ozvalo se z řad našich žáků, když nás v automobilce TPCA Kolín na úvod
seznámili s tím, že dodávají automobily ve dvanácti barevných odstínech. „Tak tu bohužel
jedinou nemáme“ zněla odpověď. Vida, vida, naši zvídaví žáci! Dostali jsme je hned na
začátku.
A co myslíte, jaké barvy aut se nejvíce prodávají? My už teď víme, že jsou to červená, černá a
stříbrná. Nemá váš miláček v garáži právě takovou?
Tyto a další informace jsme získali na exkurzi, která se uskutečnila těsně před Velikonocemi v
rámci projektu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Volba povolání.
Ostatně to již byla druhá exkurze do automobilky. Tu první jsme absolvovali před Vánoci ve
Škoda Auto ve Vrchlabí.
Kromě nových informací jsme si odvezli i zážitky. Protože jsme nasedli do vláčku (skoro
takového jaký mají v ZOO) a pěkně pohodlně a bez námahy si všechny provozy prohlédli.
Moc nám to ve žlutých helmách a brýlích slušelo!
Občas to vypadalo, že jsou roboti v přesile. Jako krvelační dinosauři se vrhali na karoserie
vozů, svařovali a lakovali, zvedali a sundávali. To vše v neuvěřitelném tempu a dokonce při
hudbě!
Každé pracoviště má totiž svoji melodii a podle ní ho bezpečně identifikují, když se vyskytne
nějaký problém. Dokonce jsme viděli i vozíčky, které se pohybují úplně samy po
magnetickém pásu a přitom si vyhrávají. Občas nám to připomínalo záverečnou scénu z filmu
Marečku, podejte mi pero! Vzpomínáte? Vedoucí Kroupa sedí ve své kukani a volá:" Dva
rohlíky a mlíko, Zuzanko!" a všude kolem jsou roboti...
Zajímavé pro naše žáky bylo i to, že dělníci mají každé dvě hodiny desetiminutovou pauzu a
pak už jen jednu delší, půlhodinovou na oběd.
A tak jsme rádi, že jsme se podívali i za hranice našeho kraje, poučili se a mohli se vrátit zpět
domů. A my, kantoři, doufáme, že naši žáci tu svoji "zelenou" budou ve svém životě a
povolání mít. Šťastnou cestu!
Věra Šintálová

