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V úterý 9.11.2010 v 19,00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Oldřiši
ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš.
Program:
- složení slibu zvolených zastupitelů
- volba starosty obce
- volba místostarosty obce
- volba rady obce
- volba členů finančního a kontrolního výboru
Nově zvolení členové zastupitelstva

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Environmentální vzdělávání je poněkud nesrozumitelný termín. Nám dříve
narozeným je jistě známější pod názvem ochrana životního prostředí. Obojí znamená totéž činnosti v oblasti ekologie. Naše škola připravuje řadu činností a akcí, spadajících do ranečku
péče o životní prostředí, úspor energií apod.
Proto jsme se rozhodli zapojit do soutěže Zelený ParDoubek, kterou jednou za dva
roky vyhlašuje pro školy Pardubický kraj. Náplní soutěže je úroveň environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v mateřských, základních a středních školách.
Po celý rok jsme dokumentovali psaným slovem i pomocí fotografií naše ekologické
vycházky, besedy, projekty, poznávací výlety, třídění odpadů, čištění lesa a další činnosti.
Zapojili se do nich jednotlivci, třídy nebo šlo o akce celoškolní. V rozličných oblastech se
uplatnil každý podle svých možností.
Do Ekocentra PALETA v Pardubicích jsme odevzdali výsledky své práce. Práce, které
jsme věnovali mnoho času, úsilí i nápadů.
Výsledkem hodnocení poroty složené z odborníků na životní prostředí je:
 Certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 3.stupně“
 4.místo mezi neúplnými školami Pardubického kraje
 1.místo mezi neúplnými školami okresu Svitavy
 Celkové 20.místo ze všech 69 zúčastněných školských zařízení (MŠ,ZŠ,SŠ)
Hlavním přínosem soutěže pro naši školu je však podpora dobré věci, nevšední zážitky a
pocit, že umíme táhnout za jeden provaz.

Více informací o soutěži najdete na www.ekovýchova.cz
Vlastimil Vajs – ředitel ZŠ

Cvičení jógy
Pokračujeme ve cvičení JÓGY, které bude probíhat od října do května každé úterý od
17.30h – 18.30h v ZŠ Oldřiš. Začínáme 5.10.2010. Pokud budete mít chuť a čas, přijďte si s
námi zacvičit. V případě zájmu mě kontaktujte na tel. č. 731107313. Podrobnosti sdělím při
prvním setkání.
Stručně o JÓZE
 Pomáhá nám ke zlepšení tělesné a duševní kondice.
 Nejsou to pouze složité pozice určené fyzicky zdatným jedincům.
 Jedná se o systém vhodný pro všechny věkové kategorie a to i pro méně pohyblivé
cvičence.
 Rozvíjí koncentraci a sebedůvěru.
 Směřuje tak k celkové harmonizaci naší osobnosti.
 Je to cesta k sebepoznání.
Hathajóga je cvičení pro zdraví, pružnost, pohyblivost a krásu.
Těším se na setkání s Vámi a přeji krásné dny . S pozdravem Ivana Marková

DRAKIÁDA
Je sobota 9. října, krásný sluníčkový den, pro děti je připravena drakiáda na kopci za školkou.
Děti si s sebou přinášejí draky různých tvarů a velikostí, převahu mají kupované. S pomocí
rodičů se většinu draků podaří poslat na oblohu, i když někteří draci se tvrdohlavě vracejí
střemhlav zpět k zemi. Nedá se přesně určit, který z dráčků byl nejvýš, a který by vyhrál, ale

myslím si, že vyhráli všichni. Děti, které zdolaly kopec, rodiče, kteří si udělali čas na své děti
a přišli s nimi, bytˇ třeba jen na chvilku. Na konec byly všechny děti odměněny medailí a
pamlskem. Než jsme se rozešli domů, opekli jsme si špekáček, byly připraveny nápoje pro
děti i dospělé. U ohýnku bylo příjemně, vyprávělo se, s humorem se hodnotily se výkony
draků i pouštějících a celou tu dobu na nás z oblohy dohlížel zvídavý dráček, který byl
přivázaný na zemi a dolů se mu nechtělo.
Kamila Lorencová
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