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ZDRAVÁ ŠKOLA

 „  Naučili  jsme  se  létat  v povětří  jako  ptáci,
plavat ve vodě jako ryby. Zbývá jediné, naučit
se žít na zemi jako lidé.“

                                                              G.B.Shaw



                   V souvislosti se začátkem nového školního roku se
často, a nejen v médiích, mluví o nové školní  reformě. Jde o
rámcový  vzdělávací  program,  který  formuluje  očekávanou
úroveň vzdělání,v  našem případě základního.  Z něho vychází
školní vzdělávací program, podle kterého se uskutečňuje výuka
v jednotlivých  školách,  v  letošním  školním  roce  začíná  v 1.a
6.ročnících. 
                   Rámcové vzdělávací programy vychází z nové
strategie  vzdělávání,  která  zdůrazňuje  uplatnění  získaných
vědomostí a dovedností v praktickém životě.
Cílem je i variabilnější organizace a individualizace výuky podle
potřeb  a  možností  žáků.  Vzhledem k tomu,  že  tady  již  léta
máme  školu  málotřídní,  tímto  způsobem  realizujeme  výuku
zcela běžně a troufnu si říct, že i úspěšně.
                   Našim cílem je i podněcovat žáky k tvořivému
myšlení,  logickému  uvažování,  k řešení  jednotlivých
problémů,vést je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
Chceme vychovat svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,
které budou uplatňovat svá práva ( máme pro děti schránku
důvěry, která je – k naší spokojenosti – často využívána ), ale i
plnit si své povinnosti.
                  Jistě jste si všimli úvodní strany. Název našeho
školního vzdělávacího programu je „ ZDRAVÁ ŠKOLA“.
Kromě běžných výchovně vzdělávacích aktivit chceme vychovat
děti k péči o své zdraví, o své nejbližší okolí – ve škole, doma i
v obci,  kde  žijí  a  také  v nejširších  globálních  souvislostech.
Budeme klást důraz na ekologickou výchovu.
                Tyto cíle budou realizovány postupně ve všech
ročnících  i  předmětech,  různými,  pro  děti  zajímavými  a
atraktivními formami.
                 K tomu všemu se snažíme vytvořit podnětné a
tvůrčí  školní  prostředí,  které schopné žáky stimuluje  a méně
nadané chrání a podporuje.
                 Do nového školního roku jdeme s tím, že nelze učit
včerejšími metodami dnešní žáky pro zítřek.

                                                 

                                                      Mgr.Eva Chourová



PRVŇÁCI

Není  to  tak  dávno,  co  jsme  se  ve  škole  rozloučili  se  třemi
páťáky, Monikou Pivodovou, Matějem Plencnerem a Daliborem
Kreutzerem, kteří přešli na druhý stupeň na jinou školu, a už tu
máme páťáky nové, čerstvé a plné sil. Ale oni to vlastně žádní
nováčkové nejsou, mají už čtyři roky školní docházky za sebou -
noví jsou u nás prvňáčci. Pro ně je přechod ze školy mateřské
na základní křest ohněm. Tedy měl by být. Skončil čas pouhého
hraní si, od nynějška si musí zvykat na přísnější režim, školní
výuku  a  přípravu  na  vyučování.  Samozřejmě  mají  právo  na
dobu hájení a v mnohém jim pomůžou rodiče. A tak lze příměr
s ohněm brát s nadsázkou, protože i my učitelé se snažíme, aby
jejich vstup do nové životní etapy proběhl hladce. Doufáme, že
s  nimi  najdeme  společnou  řeč.  Usilovat  o  to  budeme  my  a
pevně věříme, že i  naši  noví  prvňáčci.  Snad se jim ve škole
bude líbit a neztratí nic ze své dětské přirozenosti a upřímnosti,
kterou  jim  dospělí  mohou  jen  závidět,  a  že  zároveň  budou
ochotni učit se a poznávat, a tak se jednou stát inteligentními a
pracovitými lidmi, kteří obohatí nejen sebe, ale posléze i celou 
společnost. I proto si jejich tváře dobře zapamatujme.



NOHEJBALOVÝ TURNAJ POD ZÁŠTITOU ŠKOLY
15. září 2007

Dne 15.9.2007 se ve sportovním areálu naší obce uskutečnil 
1. ročník nohejbalového turnaje trojic – Hoštice Nohec 2007
O putovní pohár ZŠ Hoštice-Heroltice.
1.místo: Drtič Drnovce - D. Valouch, M. Mašlej, P. Ignačák
2.místo: Rozvíz Ivanovice – D.Trnka, D. Vaculík, Z. Tangel
3.místo: Topolany – M. Lanc, V. Šišma, R. Šišma 

Děkuji panu Z. Pytelovi a panu R. Burianovi za organizaci 
tenisového i nohejbalového turnaje a také sponzorům:
Obecní úřad Hoštice-Heroltice,Magnum - p. Zamazal,
p. Housková - železářství, ČSOB Vyškov, p.Orel - autodoprava,
p. Petržela - zámečnictví, fa Ševčík, p.Burian.

                                                                           E.Chourová
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