Ahoj holčičky a kluci,
blíží se doba, kdy odejdete z mateřské školky a stanete
se opravdovými školáky. Těšíte se?
Pro ty, kteří se do školy už těší, i pro ty, kteří mají ze školy trochu obavy,
jsme připravili pravidelná setkávání na „tajuplném Ostrově“, kterým říkáme
Dobrý start. Už od září můžete chodit každý měsíc do školy Na Ostrově a
odhalovat „tajemství školních lavic“. Vašimi průvodci budou paní učitelka Petra
Kačerová a pan učitel Jan Jandík, kteří s vámi pak budou prožívat i následující
školní léta.
A kdy se sejdeme? Vždy ve čtvrtek v 15.30 před školou, která je hned
u nového mostu přes řeku, končit budeme v 16.15 hodin. Vezměte s sebou
mamku nebo taťku a nezapomeňte si bačkůrky.
20. 9. Tajuplný Ostrov
Poznáš nejen školu, ale i nové kamarády.

14. 3. Učíme se
domorodým jazykům
Vylepšíš si znalost angličtiny.

4. 10. Začínáme psát lodní deník
Zdokonalíš si svou prostorovou orientaci.

18. 10. Okolí Ostrova
Podíváš se do školní družiny,
sraz v 15:30 u ŠD Na Matysáku.

28. 3. Plavčíci, na palubu!
Zdoláš překážky v tělocvičně,
cvičební úbor s sebou.

25. 4. Plavčík šikulka
Budeš tvořit pro radost.

15. 11. Loď plná říkanek
Rozhýbeš si jazýček.

13. 12. Vánoce na Ostrově
Užiješ si vánoční atmosféru.

17. 1. Kapitánské počty
Procvičíš si počítání formou hry.

14. 2. Barvy a tvary moře
Uvolníš si ručičky a prstíčky.

28. 2. Tajemství moře
Poznáš zvířátka nejen kolem nás.
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Vážení rodiče,
teď trochu dalších důležitých informací o ZŠ Na Ostrově ještě pro vás:
 Naší prioritou je kvalitní vzdělávání. Každý rok v celostátním srovnávacím
testování základních škol a víceletých gymnázií dosahují naši žáci výborných
výsledků a často získají v matematice nebo českém jazyce ocenění jako nejlepší
v Královéhradeckém kraji.

 Používáme elektronické třídní knihy a žákovské knížky máme dvoje – klasické
papírové i elektronické. Máte tak možnost sledovat on-line aktuálně probírané
učivo, absenci dítěte a jeho známky. Každý rodič má vlastní přístupové heslo a
zobrazí se mu informace pouze o jeho dítěti.

 Během uplynulých let jsme úspěšně zrealizovali řadu projektů a díky tomu
zcela zmodernizovali výuku. V každé třídě 1. i 2. stupně jsou interaktivní
tabule s připojením na internet, žáci při výuce mohou používat hlasovací
zařízení, v budově školy máme dvě velké moderně vybavené počítačové
učebny, žákovskou studovnu, jazykovou učebnu atd.

 Tělocvična je vybavena horolezeckou stěnou, velkou televizí a řadou
moderních i netradičních cvičebních pomůcek.

 Nabízíme výuku 4 světových jazyků (angličtina, němčina, ruština a
francouzština). Navíc již řadu let dvakrát ročně probíhá na naší škole týdenní
intenzivní výuka angličtiny pod vedením lektorů z VB nebo USA.

 V rámci komplexní péče o žáky na škole působí školní psycholog, speciální
pedagog, asistentky pedagoga, preventista sociálně-patologických jevů a
výchovná poradkyně. Pro žáky, kteří mají problém se správnou výslovností, jsou
ve škole k dispozici dvě logopedické asistentky. Jednou měsíčně k nám dojíždějí
pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě a věnují se dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Školní družina pro žáky 1. – 3. tříd
- ranní od 6.00 do 7.50 přímo v budově školy
- odpolední po ukončení výuky do 16.30 ve vile s velkou zahradou
V ŠD probíhá řada kroužků, např. kroužek taneční (MiniFlash), sportovní,
počítačový, Angličtina, Keramika, Flétnička, Tvořínek, Zpívání s kytarou.
Každé oddělení školní družiny má vlastní učebnu a vlastní hernu.

 Školní klub v budově školy pro žáky 4. – 6. tříd každé odpoledne.
 Nabízíme pestrou škálu volitelných předmětů a zájmových útvarů.
Např. taneční kroužek Flash (1. – 9. r.), Sborový zpěv (pěvecký sbor Ostrováček
1. - 9. r.), Anglická konverzace, Moderní pohybové formy, Informatika, Workout,
Počítačová grafika, Zdravotnická výchova, Tvorba školního časopisu atd.
Více na www.zsostrov.cz a na facebooku Základní škola Jaroměř, Na Ostrově

