HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : XII

ŠKOLNÍ PŘÍLOHA

duben 2011

Do dubnového zpravodaje jsme měli tolik informací, že z
poskytnutých podkladů jsme sestavili samostatnou
přílohu. Více zpráv ze školního dění můžete
samozřejmě získat na webových stránkách
www.skola-horicky.ic.cz nebo pomocí
našich obecních stránek www.horicky.cz
(odkaz ZŠ a MŠ Hořičky).
(mn)

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

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
27.4. a 28.4.2011
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 pro děti, které zahájí docházku od
školního roku 2011/2012 (včetně dětí, které nastoupí v průběhu tohoto
školního roku po dosažení věku 3 let).

„Byla zima mezi námi,
ale už je za horami!
Hu, hu, hu,
jaro už je tu !!!“
Mohli bychom jaro přivítat říkadlem, kterým naše prababičky a pradědečkové vítali jaro.
My jsme ho ale přivítali pracovně. Už po několikáté se nám naskytla možnost pomoci našim
nemocným spoluobčanům, kteří poslední chvíle svého života tráví v Hospici Anežky České v
Červeném Kostelci. Po několik odpolední jsme se scházeli a vyráběli jarní dekorace pro
prodejní jarní výstavu v Č. Kostelci, jejíž výtěžek je určen na vybavení a zdravotní pomůcky
pro obyvatele hospice.
V pondělí a v úterý jsme se dokonce této výstavy zúčastnili. Byli jsme hrdi na to, že jsme
zde viděli i naše výrobky, a jak jsme se dozvěděli, mnoho z nich si již návštěvníci odnesli
domů. Výstavu jsme si užili nejen jako diváci, ale sami jsme si mohli vyzkoušet i pletení
pomlázek. Také jsme obdivovali šikovné ruce paní Gabrielové, pod kterými vznikaly krásné
košíky a ošatky z pedigu.
Už se těšíme na příští výstavu, na kterou Vás srdečně zveme. Na začátku října na shledanou
v Červeném Kostelci na výstavě Šikovné ruce pro Hospic Anežky České.
žáci a učitelé 1.stupně

Všestrannost nade vše!
Je všeobecně známý fakt, že současná mladá generace na tom není, co se týče fyzické
zdatnosti, nejlépe. Ještě tak rychlou frekvencí ťukat do počítačové klávesnice, napsat v
rekordním čase sms či vyhrát se sourozencem souboj o dálkový ovladač televize.
Naše základní škola se ve snaze zlepšit stav tělesné zdatnosti žáků připojila k
celorepublikovému projektu OVOV.
Jde o plnění Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů. Tento zajímavý počin uvedli do
života naši slavní desetibojaři – Roman Šebrle a Robert Změlík, kteří jsou současně hlavními
patrony. Však také desetiboj tvoří náplň soutěže. Jde o skok daleký, trojskok z místa, běh na
60 m a 1000 m, hod kriketovým míčkem a medicinbalem, skákání přes švihadlo po dobu 2
minut. Stejný časový limit je určen pro lehy/sedy, kliky a shyby.
Myslím, že hlavní smysl projektu – zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a
chlapců, by mohl být naplněn. Zatím se totiž setkáváme s kladnou odezvou, u některých
účastníků až s nadšením, kdy i ve svém volném čase trénují a touží po lepších a lepších
výsledcích. Ti nejlepší budou odměněni odznaky – bronzovými, stříbrnými, zlatými či
diamantovými podle celkového počtu dosažených bodů.
Odměnou nejcennějsí však je nově objevená radost z pohybu, překonání sebe sama a možnost
se stále zlepšovat.
Iveta Faltová, učitelka 2.stupně

