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Jídelna je opravena
Od 10.10. 2016 se s velkou radostí vracíme
do jídelny na Slovanské ulici. Dočasný azyl
v městské jídelně Jungmanovce proběhl bez
problémů, ale cesta do této jídelny přes
velmi frekventované silnice není nic
příjemného.

Úvodní soustředění
na „Olešce“
Po Vysoké Lípě, Nebočadech a Starých Splavech
jsme letos zkusili zrealizovat Úvodní soustředění
v příjemném prostředí penzionu Na Vyhlídce ve
Staré Olešce. A nebylo to špatné!

1.A,B,C
První třída, ve které je přes třicet žáků,
není ideálním startem pro prvňáčky. Proto
jsme se letos rozhodli (po více jak čtvrt
století) otevřít třetí první třídu. Devatenáct
kmenových tříd však bude v příštích letech
znamenat daleko složitější rozpis tříd a
skupin do učeben. Věřím, že to
zvládneme. První cé jsme nově umístili do
suterénu tak, aby byli všichni prvňáčci
pohromadě. Stávající učebnu ICT 1 jsme
přemístili do ICT 2. Díky změnám
v učebních plánech to celkem bez
problémů šlo zrealizovat.
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Divadýlko na Stráni pokračuje
jednoaktovky „Přece to znáš“

A jedeme dál! Po loňském úspěchu s „Rarachem“
přichází dramatika naší školy s
autorskými
jednoaktovkami. Víc zatím neprozradíme a budeme se
těšit na červnové vystoupení.

Inkluze
od 1.9. 2016

Skleník
zcela nově zbudovaný na zahradě školy za
přispění prostředků kraje v rámci podpory
volnočasových aktivit
obohatí též
technické a přírodovědné vzdělávání v naší
škole.

zahájena.
V rámci
novely
školského
zákona (§16) bude
postupně žákům se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
poskytována
cílená
podpora tak, aby mohlo
dojít k jejich integraci
do běžné vzdělávací
skupiny žáků.
Vše
je
teprve
v plenkách, ale již nyní
vidíme, že nás čeká
spousta práce.
Díky projektu města Děčín

„Inkluze do škol“
se
vytvořil
tzv.
Inkluzivní
tým
a
podpořilo
Školní
poradenské pracoviště.
Tento tým tvoří:
Koordinátor aktivit
Koordinátor inkluze
Psycholog
Školní asistenti

Přespolák byl zase NÁŠ !
To již není náhoda. Několik let po sobě
naši žáci patří v přespolním běhu, který se
odehrává na Mariánské louce, k těm
nejlepším. Je zřejmé, že i mezi našimi žáky
najdeme celou řadu sportovců a i když se
jako škola nezaměřujeme na konkrétní
sport (ani podmínky k tomu nemáme
ideální), máme díky mimoškolní aktivitě
žáků z čeho vybírat.

Školní
poradenské
pracoviště je tvořeno
výchovnou poradkyní,
metodikem
primární
prevence,
školním
psychologem,
logopedickým asistentem a učitelem se
speciálně
pedagogickou péčí.
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Třídní schůzky
Termín třídních schůzek se
blíží!
Jako každý rok
proběhnou
schůzky
v listopadu 22.11. 2016 od
16.00 hod. pro rodiče žáků
1.stupně
a
rodiče
vycházejících žáků a od
16.30 hod. pro rodiče žáků
2.stupně.

Seminář pro rodiče
Téma: „Inkluze“
Po skončení třídních schůzek
22.11. 2016 od 17.30 hod.

Ředitelské volno
Každá škola v Děčíně má
v plánu jedno celodenní
školení pedagogů v rámci
uvedeného
projektu
Inkluze do škol. My jsme
zvolili pátek 2.12. 2016
tak, aby i rodiče mohli
případně
realizovat
prodloužený
víkend.
Školní družina i školní
klub budou, dle zájmu,
v provozu.

Dánsko pokračuje
Ačkoli jsme v loňském roce nemohli zrealizovat naši
cestu do Dánska (teroristické útoky v Evropě), pevně
věříme, že to v letošním roce opět půjde. Pokračujeme
tedy dál a návštěvu dánských žáků máme již za sebou.
A jak jinak žáci, rodiče i učitelé byli opět bezvadní.
Dánové odjeli velmi spokojeni a my se můžeme
v květnu 2017 těšit do Aarhus.

Digitální technologie v hudbě
Velmi zajímavé představení a seminář
hudebníka Pavla Hrabě nezklamal. Po delší
době jsme si tohoto muzikanta opět pozvali a
nelitovali jsme!

Poznej své město
Velmi úspěšně jsme si vedli v letošním ročníku
soutěže Poznej své město, ve které jsme obsadili první
místo. Tato soutěž se uskutečnila pod záštitou skautů.
Hasík co že to je? V týdenních plánech se tento pojem
vyskytuje již delší dobu. Jedná se o skvěle připravené
vzdělávání hasičského záchranného sboru v Děčíně pro
naše žáky.
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Další dvě oddělení ŠD - schválena
Zájem o místa ve školní družině dlouhodobě
převyšoval naše možnosti. Kapacita družiny
v Klostermannově ulici je pouze sto žáků, takže jsme
mohli brát pouze prvňáčky a druháčky. Od letošního
září nám bylo schváleno rozšíření o dalších padesát
žáků. To znamená, že budeme moci pokrýt zájem
většiny žáků prvního stupně, a tak to má být. Dvě nová
oddělení budou v 1.A,B a pochopitelně, že zde budou
právě prvňáčci. Na zadní zahradě jsme zbudovali
pískoviště a postupně vybavujeme obě nová oddělení
vším potřebným (domácí telefon, nábytek, hračky
atd.). Věřím, že rodiče rozšíření kapacity uvítají.

Adapťák šesťáků
je skvělou příležitostí k seznámení žáků
s novými třídními pedagogy. Také letos
vyjeli naši žáci na dvoudenní výjezd do
Jiřetína. Pravda, říjnové počasí nic moc, ale
to nemohlo překazit vlastní záměr. Adaptační
výjezd je součástí našeho vzdělávacího
programu.

„Vánoce nad Děčínem,“
úspěšný hudební program naší školní kapely
Yxes Joke můžete navštívit:

Projektové dny 2016-2017
naplňují zařazení
tzv. průřezových témat do
vzdělávání. Je jich každoročně přesně šest a třídní
učitelé mají zároveň možnost zařazení tzv. blokového
vzdělávání. Každý pedagog ve spolupráci s žáky, popř.
i s rodiči může v rámci těchto projektových dnů
prokázat svůj kreativní přístup k vybraným tématům a
zařadit tematickou exkurzi, představení, dramatiku,
výtvarné techniky, přednášku, ale i využití ICT – práci
s fotografií, filmem apod. Žáci spolupracují, tvoří
společné či skupinové výstupy.

19.11. Centrum pivovar Děčín (15.30 hod.)
11.12. Zámecké trhy – Zámek DC (15.00 hod.)
18.12. Thunovská kaple Děčín (16.00 hod.)

Infekční nemoci Zemi (mediální výchova) 26.9.2016 Po
Odstranění chudoby na světě (výchova v globálních
souvislostech) 18.10.2016, Út
Násilí páchané na lidech (výchova demokratického občana) 21.11.2016, Po
Lidé s postižením (osobnostní výchova) 7.12.2016, St
Den mateřského jazyka (multikulturní výchova)
21.2.2017,Út
Den letectví a kosmonautiky (environmentální výchova) 6.4.2017 , Čt
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