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První den: Běž už, paní učitelka
na vás čeká. S cedulkou I.B
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V Černigově se bude
ochutnávat víno

Pláč, slova útěchy od rodičů i rozesmáté dětské tváře. Tak to včera před osmou
hodinou ranní vypadalo před Základní školou na Jiráskově náměstí v Hradci
Králové. Malá Nikolka se do první třídy těšila.
Znalci vína budou posuzovat výrobky na 4. ročníku mezinárodní
soutěže vín Vinum Gradecense–Hradecký pohár vína, který se
uskuteční v pátek v hotelu Černigov v Hradci Králové. Součástí akce
bude večerní galadegustace, na
níž návštěvníci budou moci ochutnat všechny soutěžní vzorky včetně oceněných vín. Degustace se
uskuteční v 18 hodin v Kongresovém sále. Vstupenky lze zakoupit
na místě před akcí nebo v předprodeji v informačním centru na Gočárově třídě.
(lek)

R

odiče, babičky a dědové
šli vyprovodit své ratolesti na jejich první cestě do
školy.
Poprvé do školních škamen
usedla také šestiletá Nikol Tužilová ze Syrovátky. „Běž, paní učitelka už na vás čeká,“ směrovala malou Nikolu její maminka Iveta. Po
chvíli rozkoukávání se Nikola rozeběhla za svou učitelkou Vladimírou Hryzlíkovou, která na trávníku před školou držela cedulku s
nápisem I.B. Každému dítku se
spolu s ní představil i její pomocník, plyšový psík Matlafousek.
„Ten všechno zmotá a vy mi ho budete pomáhat při učení opravovat,“ řekla dětem paní učitelka. Tatínek Nikoly seznamování dokumentoval fotoaparátem. V 8 hodin se rozezněl zvonek a děti poprvé vstoupily do školy jako novopečení prvňáčci.
Ještě před výšlapem do třetího
patra, kde má I.B třídu, si Nikol
spolu s novými kamarády prohlédla školní skříňky. „Tak a jdeme do
třídy,“ zavelela Hryzlíková.
Někteří rodiče si při procházce
školou zavzpomínali na svá léta na
zdejší škole. „Tady jsme chodili do
dílen a tady stávala chemická laboratoř,“ ukazovala synovi a manželovi asi třicetiletá maminka.
Ani Nikola se nemohla vynadívat. Ve třídě se pak vzorně posadila do lavice na konci prostřední
řady. Zběžně si prohlédla připravené sešity, pera, učebnice a tempery a už si povídala se sousedkou.
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Klíč od třídy Každý prvňák si musel najít svůj.
„Znají se už od předškoláčka,“ vysvětlila maminka. V předškoláčku
se děti mohly se školou seznámit,
ještě když chodily do mateřské
školky. „Od prosince do dubna
jsme každou středu tuto školu navštěvovali a děti se s ní v rámci družiny seznamovaly,“ dodala.
Nikola pak se spolužáky vyslechla trošku šramotící rozhlasové hlášení, ve kterém děti poprvé
přivítala i ředitelka Alena Hradílková. Ta nakonec přišla osobně.
Mezitím si rodiče své děti v lavicích fotili. Nedočkaví mladší sourozenci se co chvíli vytrhli rodičům,
aby pozdravili nastávající prvňáky
přímo u lavic. Nejednou se třídou
ozývalo: „Pojď sem, tam nesmíš!“
nebo „Neboj, taky se dočkáš.“
Po odchodu ředitelky začala učitelka předčítat jmenný seznam a
děti si chodily k tabuli vybírat své

Foto: J. Strouhal, MF DNES

klíče od první třídy. Ty učitelka nastříhala z papíru a každý je musel
najít podle svého jména. Pak otevřely pomyslné dveře „své“ první
třídy. V tu chvíli utichly spouště fotoaparátů a rodiče museli nechat
děti samotné ve třídě jen s učitelkou a jít vyřizovat další náležitosti
spojené se vstupem do první třídy.
Co se dělo za zavřenými dveřmi? Nikola to rodičům prozradila:
„Nejdřív nám paní učitelka ukázala knížky a sešity, ze kterých se budeme učit.“ Potom je seřadila do
kroužku a děti se navzájem představovaly. „Taky jsme hráli zlatou
bránu. Kdo do ní spadl, musel se
všem představit,“ dodala Nikola.
A radostně rodičům oznámiola,
že už si našla nové kamarády a
moc se těší na další školní den.
Petr Vaňous

Kraj buduje za 125
milionů centra vzdělávání
V Královéhradeckém kraji by do
roku 2012 měla vzniknout čtyři
centra odborného vzdělávání, na
která 125 miliony korun přispěje
Evropská unie. Díky nim získají
studenti vyšších odborných a žáci
středních škol kvalitnější podmínky pro výuku, centra budou sloužit
i k dálkovému studiu a programům celoživotního vzdělávání.
Rozšíření programů pomůže zajistit na trhu práce nedostatkové strojírenské profese. Centra vznikají v
Náchodě, Hradci Králové a Trutnově.
(lek)
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Hvězdy a Slunce lze
pozorovat ze zoo
Slunce a hvězdy profesionálním dalekohledem lze pozorovat do konce
září každé úterý od 10 do 13 hodin
U Rotundy v Zoologické zahradě ve
Dvoře Králové nad Labem. „Návštěvníci mohou pozorovat Slunce
speciálním solárním dalekohledem
z hvězdárny Úpice,“ řekl Tomáš Hajnyš ze zoo. Sledovat noční oblohu je
možné během jízd safaribusem od
20 do 22.30 hodin.
(lek)

VÝZVA

Vyfoťte svého prvňáka

První den Šestiletá Nikol Tužilová ze Syrovátky si včera svůj první den
ve škole užila.
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Přihlížejí Prvňáky do třídy doprovodili rodiče s fotoaparáty a kamerami.
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Děti s odkladem školy do přípravných tříd nemohly nastoupit
HRADEC KRÁLOVÉ (ram) I když
mezi rodiči, kteří zažádali o odklad školní docházky, byl velký zájem o přihlášení dětí do přípravné třídy základní školy, město
tyto třídy nakonec neotevřelo. Zabránila mu v tom školní inspekce.
Původní záměr hradeckého
magistrátu vytvořit pro děti s odkladem školní docházky třídy, ve
kterých se budou v malých sku-

pinkách systematicky připravovat na školní výuku, musela radnice vzdát.
„Od přípravných tříd jsme
ustoupili a vyřešili jsme to rozšířením některých tříd mateřských
škol,“ uvedla vedoucí odboru
školství Magistrátu města Hradec
Králové Alena Synková.
Přípravné třídy město původně plánovalo zřídit při šesti vybraných základních školách v Hrad-

ci Králové, předškoláci měli pracovat ve skupinkách 7 až 15 dětí.
Proti tomuto záměru radnice se
ale již počátkem roku postavila
školní inspekce, název projektu
prý nebyl v souladu se zákonem.
Podle zákona totiž musí být
děti zařazované do těchto tříd jednoznačně ze sociálně znevýhodněného prostředí.
„I když v jiných městech přípravné třídy normálně fungují,

při snaze zavést je v Hradci přišla
inspekce s tvrzením, že to není v
souladu se zákonem,“ řekl minulý měsíc náměstek královéhradeckého primátora Martin Soukup.
V projektu by ale v budoucnosti
rád pokračoval.
„Mezi rodiči je o předškolní
vzdělávání velký zájem,“ řekl Soukup.
Pro letošní školní rok
2010/2011 požádalo v Hradci Krá-

lové o odklad školní docházky
zhruba 150 rodičů, třetina z nich
měla původně zájem o vstup dítěte do přípravné třídy. Po zákazu
inspekce město zvažovalo vytvoření detašovaných pracovišť školek, ve kterých by se předškoláci
na výuku připravovali s pomocí
učitelek mateřských škol. Avšak i
tento plán padl. „Bude tam klasický program mateřská škola,“ potvrdila Synková.

Vážení čtenáři, první cesta do školy
je zlomovým okamžikem v životě
každého dítěte i celé rodiny.
Podělte se o tuto chvíli s ostatními.
Vyfoťte svého prvňáka a umístěte
fotografii na web rajce.net (více
informací najdete na
www.rajce.net/prvnak). Nejlepší
fotografie zveřejníme v MF DNES.
Na fotografie prvňáků z kraje se
můžete podívat také přes
hradec.idnes.cz.

Očima čtenářů
Ohňostroj Chlumecký Koncert legend o
posledním srpnovém víkendu završil
pompézní ohňostroj.
Foto: Martina Hegerová, matumatu.rajce.net

Koncert legend 2010 Nedávný srpnový koncert na
nádvoří chlumeckého zámku Karlova Koruna zahájil domácí
Foto: rajce.iDNES.cz
Komunál.

Finále Metalový Arakain si na zámecké
Tublatanka Program pokračoval slovenskými
veterány.

Foto: Martina Hegerová, matumatu.rajce.net

nádvoří přišlo poslechnout publikum
všech generací.
Foto: Martina Hegerová, matumatu.rajce.net

