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Navštívili jsme Londýn!
Výzva č.56 – oběhla celou
republiku
a
prostřednictvím
„evropských“ peněz jsme také my
vyrazili s čtyřiceti našimi osmáky
na cestu do Velké Británie. Zde
jsme navštívili ty nejdůležitější a
nejznámější londýnské reálie a
jeden den jsme také strávili
v klasické „britské“ škole. Zážitků
bylo opravdu mnoho a prostor
v tomto občasníku by rozhodně
nestačil. „Největším zážitkem“ však
byla plavba po rozbouřeném
„Lamanči. Pochopili jsme, co je to
mořská nemoc.

Úvodní soustředění
se odehrávalo opět v odzkoušeném prostředí Máchova
jezera. I letos byl zájem ze strany rodičů prvňáčků velký
a „výprava“ měla i v letošním roce přes sto členů! Již
jedenáctý ročník této prímové akce nám přináší zcela
unikátní možnost odstartovat školní docházku prvňáčka
tím, že se vzájemně poznají všichni, kteří v dalších
letech budou zajišťovat jejich vzdělávání. Rodiče, třídní
učitelky, vedení školy, školní preventista, psycholog…

Nová učebna ICT
byla otevřena od letošního školního roku. Tato
druhá učebna počítačové techniky byla vybavena
tablety. Nyní se žáci seznamují také s prací
v prostředí Android. Proškolení používání aplikací,
či výuku jazyků a další možnosti si vyzkoušeli také
všichni učitelé.
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Adaptační kurz 6.ročníků
tentokrát v Jiřetíně pod Jedlovou
s novými třídními učiteli Vendulou
Kučerovou a Michalem Burianem.
„Adapťák“ má, kromě seznámení učitelů
a žáků, pomoci upevňovat vztahy
„druhostupňáků“.
Dvoudenní výjezdtěží, sportování a
kulturních vystoupení.

Další ročník Česko-dánské spolupráce
byl zahájen. Týden v Děčíně (říjen) byl pro novou partu
„Dáňat“ a jejich pedagogů velkým zážitkem! A hlavně
také díky Vám – rodičům a pochopitelně party
pedagogů (Michal, Lukáš a Jana). Prostě to umíme.
Nebuďme skromní. 

Přespolní běh nám již několik let
za sebou přináší medaile
Naši žáci umí „metelit“. Dokazují to již
několik let po sobě, kdy z jednoho
z prvních závodů nového školního roku
vozí nejcennější medaile ve všech
kategoriích.

Bezpečnostní opatření
Již v předchozích zprávách jsme Vás informovali o
systematických změnách vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v obou našich budovách. Kromě
modernizace kamerových systémů jsme dokončili
bezpečnostní a krizový plán školy. Posílili jsme
dohledy nad všemi vchody a v plánu jsou ještě další
kroky.
Děkujeme všem za pochopení. Komplikace při vstupu
do budov se však brzy stanou pro nás všechny
akceptovatelnou nutností.

Mimča ve
sborovně
Krásná
miminka
našich „kolegyněk“...
(seriál na pokračování….)
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Školní kapela v jedenácté sezóně
Počet členů přes 40, projekt roku 2015/2016 – „Jak
přelstít raracha“ a Vánoce nad Děčínem 2015. To je
hlavní náplň kapely Yxes Joke. Do nového roku
vstoupila kapela s Jirkou Jíšou na poli lektora hry na
kytaru a do party vedoucích vklouzla také paní učitelka
Andrea Fibichová, což bude znamenat, kromě jiného,
také posílení hry na flétnu a prozradíme, že i další, již
třináctou skladbu vánočního pásma, kterou paní
učitelka složila.

Další projekt EU,
výzva č. 57
Zapojili jsme se i do
další dotační výzvy.
Prostředky jsme tak
získali na
jazykové
vzdělávání žáků formou
tzv. Blended learningu
(přes PC) a zdánlivě
nesouvisející vybavení
školní dílny. Vše by
mělo být zvládnuté do
31.12. 2015!

Pozvánka na tradiční

„Vánoční trhy ZŠ Na Stráni“
17.12.2015 od 16. - 18.00 hod.
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Projektové dny 2015/2016
Devět let od prvního zařazení projektových dnů
v souvislosti s novou legislativou je za námi. Každý
rok jich je šest a mají svou přesnou strukturu. Cílem
je zařazení šesti povinných průřezových témat do
výuky. Díky této formě práce navíc žáci postupně
získávají cílové sledované vzdělávací kompetence.
V letošním roce
Den zvířat (Environment. vých.)
5.10.2015
Den OSN (Globální souvislosti)
27.10.2015
Den boje proti otroctví (Vých.demokr. obč.) 2.12.2015
Den boje proti holocaustu (Multikulturní výchova) 18.1. 2016
Den mozku (Osobnostní vých.) 4.3.2016
Den tisku (Mediální výchova) 3.5.2016

A hurá do prvních tříd!

Kroužky školního klubu 2015/2016

Pavlína a Míša

Také v letošním roce otevřel Školní klub řadu
kroužků, které probíhají přímo v naší škole. Žáci
si mohou vybrat dle zájmu některý ze sportů,
hudební kroužek či konverzaci v cizím jazyce.

Kvítka ze Stráně vstupují do deváté sezóny!
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