
Celá ‰kola se od záfií promûnila.
Nová paní fieditelka Mgr. Monika
Kubová zde vytvofiila ideální prostor
pro dûti, které mohou mít na velk˘ch
základních ‰kolách problém v tom
smyslu, Ïe na nû ve vût‰ím kolektivu
prostû není ãas. V RADOSTNÉ
·KOLE, jak je ‰kola od teì naz˘vá-
na, je tomu naopak. Rodinné, klidné
zázemí, nadstandartní péãe o dûti,
douãování v pfiípadû potfieby a hlavnû
dobrá komunikace s dûtmi i rodiãi. To
jsou nyní vûci, které zaãínají lákat
rodiãe. A to je dobfie. ·kola navíc ga-
rantuje max. 18 ÏákÛ ve tfiídû, coÏ je
jistû zajímavá nabídka oproti vel-
k˘m ‰kolám. Ale to není v‰echno.
Od leto‰ního ‰kolního roku je otev-

fiená také rodiãÛm, ktefií by rádi
sv˘m dûtem dopfiáli alternativní
vzdûlávání – v nové tfiídû nabízí v˘-
uku hrou, s prvky montesorri peda-
gogiky, waldorfské pedagogiky 
apod. – prostû uãení ve vût‰inû ãasu
mimo klasické lavice.

·kola rovnûÏ podporuje tzv. indivi-
duální neboli domácí vzdûlávání – na-
bídla rodiãÛm moÏnost spoleãného
scházení a socializaci dûtí.

·iroká nabídka krouÏkÛ a aktivit je
také pÛsobivá – pfiímo v obci jízda na
koni, plavání, florbal, bubnování, tvo-
fiení, tenis, bubnování na jembe. V‰e se
dûje buì v krouÏcích, nebo ve ‰kolní
druÏinû.

Pobyty na horách v zimû a v létû

HLEDÁTE PRÁCI?
- více na str. 9., 11., 12

NÁBOR KO·ÍKÁ¤EK
- více na str. 3

KdyÏ radosti není dosti, radujem se z maliãkostí...

Víte, Ïe ve Vískách existuje
RADOSTNÁ ·KOLA?

Citát pro tento mûsíc

Nejvût‰ím ‰tûstím 
v Ïivotû ãlovûka je
vûdomí, Ïe nás nûkdo
miluje proto, jací
jsme, nebo spí‰e 
pfiesto, jací jsme.

Romain Rolland  

PIVNÍ POUË 
- více na str. 13

u mofie pomohou upevÀovat kolektiv
a jsou pfiíjemn˘m zpestfiením ‰kolního
roku. 

NemÛÏeme opomenout i matefiskou
‰kolu, kde dûti mají moÏnost pob˘vat
hojnû na ãerstvém vzduchu pod dohle-
dem mil˘ch uãitelek, se spoustou zají-
mav˘ch aktivit.

Více najdou v‰ichni, které tato ‰kola
zaujala, na www.radostnaskola-visky.cz
nebo mohou zavolat pfiímo paní fieditel-
ce na tel. 724 761 590. Náv‰tûva ‰koly
je moÏná po domluvû kdykoli.
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Foto: archiv ‰koly

Na základní a matefiské ‰kole ve Vískách zahájili leto‰ní ‰kolní rok tro‰ku jinak. Dûti pfiivítala Maková
panenka, Snûhurka, trpaslík, v kuchyni vafiil Kfiemílek. No, prostû pohádkov˘ zaãátek ‰kolního roku.
A také posezení pro rodiãe i dûti u kávy a koláãkÛ bylo pfiíjemn˘m. 
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