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Březen 2016
Zápis
Největší
zápis
za
posledních dvacet let
jsme zaznamenali letos
v únoru.
Na
zápis
dorazilo
přes
80
budoucích
prvňáčků.
Škola je řadu let úplně
plná a nám se sem vejde
maximálně 450 žáků.
Přesto jsme vyšli těm
nejmenším maximálně
vstříc a díky početným
letošním
devítkám
budeme po mnoha a
mnoha letech otevírat tři
první třídy.

Třídní schůzky
Tradiční
jarní
třídní
schůzky 12.4. 2016 (16.00 a
16.30 hod.)

a po skončení (17.15 hod.)
pro zájemce seminář pro
rodiče na téma:
„Zákonitosti a složitosti
třídního kolektivu“.

Pozvánka na AKADEMII 2016

Síň slávy?

Také v letošním roce si pro vás žáci
připravili pásmo krátkých vystoupení 
Vše se opět odehraje v Městském divadle
v Děčíně 6.5.2016 (pátek) a tradičně ve
dvou představeních (16.00, 18.00 hod.).
Předprodej vstupenek na „CHAOS“ bude
zahájen 1.4.2016 v kanceláři školy.

Úspěchy a nezapomenutelné chvíle bychom neměli
zapomínat! A tak se po chodbách školy množí
památeční tabla a stálé výstavy. Třeba jste si již
všimli 
Mnoho z žáků a absolventů naší školy se na nich
zcela jistě najde. Nová „síň slávy“ osloví hned při
vstupu dobudovy.
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Soutěž škola řemesel
Po druhé za sebou jsme ve veliké
konkurenci ovládli díky žákům
devátých tříd tradiční Olympiádu
řemesel!!
Reprezentanti z 9.A
dokonce obhájili prvenství z loňského
roku a výborně se umístili také
zástupci z 9.B, kteří byli také mezi
nejlepšími.

Nové dílny- 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!

Divadýlko na Stráni ožije
„Jak přelstít raracha“
Po několika letech jsme opět spustili
dramatickou výchovu. Letošní školní
rok Divadýlka prověří představení
s názvem Jak přelstít raracha, na které
vás pozveme na konci školního roku
do Proscénia (přírodní divadlo na
zahradě školy).
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Jídelna se musí opravit
Již dávno jsme tušili, že jednou přijde ta chvíle, kdy se bude muset generálně opravit jídelna VÚ
Slovanská, se kterou máme smlouvu na stravování. Ta chvíle je tady. Od 14.3.2016 tedy budeme
docházet do městské jídelny Jungmannova ulice. Věnovali jsme přípravě na tuto změnu hodně času a
snad tedy nebudou žádné velké komplikace. Jídelna je to pěkná a myslím, že budeme spokojeni.
„Výluka“ jídelny na Slovanské by měla trvat do října. Část opravy tedy padne do letních prázdnin, což
je fajn. Věřme, že se brzy vrátíme do pro nás bližší jídelny.

IT soutěže
To, že naši žáci umí také na počítačích dokázala
trojice šikulek v soutěži IT slot a následně i dalších
žáků ve Velké počítačové soutěži na EOA.

Skřivánci
..a letos i dva postupy do krajského kola
(duo a trio). Budeme držet Terezce,
Veronice, Nince, Aničce a Adélce palce.
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Plavání
jsme zachovali jako povinnou
součást vzdělávání a tradičně jej
realizujeme ve 3. A 4.třídách,
vždy po 10 lekcích.

Tajná místnost?
Snad to sem ani nepatří, ale je to tak zvláštní a nejen děti mají
rády záhady. Faktem je, že existuje v naší škole prostor cca
6 x 6 m, bez oken, bez dveří….i v původních plánech je
zaznamenán…..ale co tam je? Ještě chvilku počkáme a pak
se podíváme… :-D

Třináctá skladba Yxes Joke „Vánoce nad
Děčínem“, vánoční trhy ….
Vše, co jsme si naplánovali se báječně podařilo a i když už je
dávno po Vánocích, tak jen malá vzpomínka…Thunovská
kaple, Rozsvícení stromku Kvítek ze Stráně a Česko zpívá
koledy v kostele na Husově náměstí….
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LVK
Lepší termín jsme si snad ani
nemohli zvolit! Sníh, jako již
každý rok, stále nikde. Avšak jen
co jsme vyjeli do „Špindlu“
začalo sněžit a mrznout. Po
návratu opět obleva…co víc
dodat? Lyžák byl „skvělej“!

Datum: 14.3.2016
E-mail: posta@zsnastrani.cz
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