HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
příloha

ROČNÍK : XIII

červenec 2012

POSLEDNÍ SEZÓNA KINA HOŘIČKY
úterý 10.7.2012 ve 20 hodin:

Okresní přebor - poslední zápas
Pepíka Hnátka

Sportovní komedie s oblíbenými herci (Vetchý, Sobota, Noha, Krobot) televizního seriálu
televize NOVA. Film pokračuje dalším příběhem vesnického fotbalového klubu.
český film

108 min

vstupné 80,- Kč

čtvrtek 12.7.2011 ve 20 hodin:

(mládeži přístupné)

Probudím se včera

Komedie ze školního prostředí. Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb Co
neuděláš dnes, můžeš udělat včera. V hlavní roli Jiří Mádl.
český film

120 minut

vstupné 100,- Kč

(mládeži přístupné)

Představení 12.7.2012 ukončí promítání kina HOŘIČKY po 70-ti letech.
V ceně vstupenky na poslední představení je brožura o historii kina na Hořičkách
a malé občerstvení.
Přijďte se nostalgicky rozloučit s historií našeho kina, které je od roku 1997
posledním vesnickým kinem v České republice
Jelikož se předpokládá velký zájem na představení 12.7.2012, je zajištěn
předprodej vstupenek od 2.7.2012 v obecní prodejně (kapacita sálu omezena).
Místenky nejsou, přijďte včas.
Pořádá OPS Pechanec a obec Hořičky.
Luděk Rudiš
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skončil nám školní rok 2011/2012 a stejně jako každoročně provedu bilancování. Během loňských
letních prázdnin jsme školu vybavili čtyřmi interaktivními tabulemi. Po počátečním ostychu k této technice
jsme se s ní všichni naučili pracovat a velmi jsme si ji oblíbili. A to nemluvím o žácích, kteří byli touto
technikou nadšeni. Žáci díky ní mohli vidět přímo na tabuli obrázky, fotografie, sledovat videa, psát podle
tabule texty, přiřazovat obrázky k textům atd. Celkově za školní rok vytvořily učitelky 192 digitálních
učebních materiálů (DUMů), které použily ve svých hodinách. Jednoznačně lze říci, že tato technika nás
posunula o velký krok vpřed. Navíc v příštím školním roce zakoupíme ještě další tabule a naše škola bude
pak mít interaktivní tabule ve všech třídách. Nákup této techniky bude financován z prostředků projektu
EU peníze školám.
Pokud vás zajímají čísla, tak jich pro vás pár mám. Devátý ročník opustilo 14 žáků a do prvního ročníku
nastoupí v září 11 prvňáčků. K tomu nám přibude ještě několik nových žáků do různých tříd (přesný počet
budeme znát až na konci srpna), v září by tedy škola měla mít asi 107 žáků (loni to bylo 106). Naši
deváťáci si zvolili různá povolání: 2x zdravotní sestra, 2x opravář zemědělských strojů, 2x elektrikář,
kuchař - číšník, karosář, chemička. Dále pak 4 žákyně nastoupí na gymnázium a 1 žák půjde studovat do
dopravní školy. V mateřské škole bude od září opět plný stav 25 dětí (víc se nám jich opravdu do poměrně
malé školky nevejde). Z naší školky nastoupí k nám do školy 5 dětí.
Určitě jste slyšeli o testování žáků 5. a 9. ročníku. Naše škola se do této akce zapojila a tak jsme na
konci května pilně testovali. Dle očekávání jsme zjistili, že máme žáky chytré i slabší, ale také žáky, kteří
mají prostě štěstí či naopak. Celkově však testování kopírovalo vzdělávací výsledky žáků ve škole. Pro
nezasvěcené uvádím, že testování bylo zaměřeno na český jazyk, matematiku a angličtinu, a bylo
prováděno na počítačích formou testů. Své výsledky si pak žáci mohli i s rodiči prohlédnout ještě doma.
Testování bylo pro žáky určitě přínosné.
Stejně jako každý rok učitelky obohacovaly vyučování různými akcemi, projekty apod. Žáky prostě
nenechaly vydechnout. Z kulturních akcí vzpomenu například loutková představení našeho divadelního
kroužku, návštěvu kouzelníka, kulturní program žáků při rozsvícení vánočního stromu v obci nebo velkou
velikonoční akci školy. Pravý kulturní zážitek byla pro žáky návštěva baletního představení v Aldisu v
Hradci Králové nebo dechový koncert žáků ZUŠ Červený Kostelec v altánu vedle fotbalového hřiště. Naši
nejmenší (MŠ) se rozjeli do divadla v Červeném Kostelci a velmi zajímavá byla i návštěva výstavy opon v
Hořičkách. Zmínit musím také drakiádu, mikulášskou nadílku, přednášku o dravcích a sovách, zvířecí
atletickou olympiádu, povídání o Cernu. Cestovali jsme s cyklisty Lucií a Michalem kolem světa na
interaktivní tabuli, jeden bývalý žák nám povídal o Skotsku nebo jsme měli čarodějnický rej. Stejně jako
každý rok jsme sbírali starý papír, pomerančovou kůru, byliny a kaštany.
Cestování je také naše oblíbená činnost. Navštívili jsme multimediální pořad o Číně v Červeném
Kostelci, během pololetních prázdnin a víkendu se žáci druhého stupně zúčastnili projektu „Ledová
Praha“, sedmáci pomohli s úklidem v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, část žáků prvního stupně se
zúčastnila vyhlašování výsledků soutěže Miss panenka v Hradci Králové. Ke konci školního roku
nechyběly ani výlety školy a školky – do Krkonoš, na Kunětickou Horu, na kolech po okolí Havlovic apod.
Nezapomínali jsme ani na dopravní výchovu. Žáci navštívili dopravní hřiště v Bělovsi, zúčastnili jsme se
dopravní soutěže „O pohár starostů“ a bojovali jsme velice úspěšně v každoroční dopravní soutěži mladých
cyklistů. Školu také navštívila mluvčí Policie ČR z Náchoda a ve školce děti obdivně vzhlížely k
městským policistům.
Nesmím zapomenout na sport, který má v naší škole stále pevnější místo. Protože již delší dobu máme
odpovídající sportovní zázemí, uskutečnili jsme ve školním roce druhý ročník „Sportovce roku“. Pro žáky
druhého stupně jsme zorganizovali turnaje ve streetballu, floorballu, v bowlingu, ve stolním tenisu, v
přehazované a nakonec jsme si udělali závody v běžeckých štafetách. Během hodin tělocviku žáci plnili
disciplíny desetiboje (OVOV). Po sečtení všech výsledků byl vyhlášen sportovec roku v kategorii dívek i
chlapců. Pozadu nezůstával ani první stupeň, který však sportoval poněkud hravější formou. Novinkou
byla soutěž o „Mozek školy“. Tato soutěž zastřešila veškeré vědomostní, umělecké a jiné soutěže na úrovni
místních a vyšších kol. Šanci být oceněn tak u nás mají děti jak sportovně nadané, tak děti s jiným druhem
nadání. Mezi již tradiční sportovní aktivity patří plavecký výcvik pro předškoláky a malé školáky, lyžařský
výcvik či nově zavedený kurz bruslení pro čtvrťáky.
Na závěr zmíním plány na prázdniny. Do dvou tříd budou nainstalovány interaktivní tabule včetně
počítačů a nových kateder. Bude provedena rekonstrukce chodníku kolem mateřské školy. V mateřské
škole budou provedeny drobné stavební úpravy, které umožní změnu provozního režimu ve školce. Všem
čtenářům přeji hezké prosluněné léto.....
Mgr.Karel Dvořáček, ředitel školy
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