DÍLNA LIDSKOSTI

Výsledky Zkoušek po pětce a Zkoušek po devítce
Ve dnech 17. až 27.2. 2009 proběhla celkem 3 kola druhého ročníku „Zkoušek
po pětce“. Žáci si vyzkoušeli své možnosti v rámci všeobecného rozhledu,
českého jazyka a matematiky po 1.stupni ZŠ. Nejlepších výsledků dosáhla
Tereza Grubrová z 5.A.
10. února se na naší škole uskutečnil druhý ročník „Zkoušek po devítce“. Tato
praktická celodenní zkouška ze všech předmětů měla žákům ukázat jejich silné i
slabší stránky. Magická maximální hranice 100 bodů byla poprvé dosažena!!
Povedlo se Tomáši Brzákovi z 9.A. GRATULUJEME!!
K.R.

Angličtina pro naše rodiče?
Why not??? Cesta ke zvládnutí cizího
jazyka u školních dětí vede také přes nás
dospělé. Vždyť přeci nikdy není pozdě!
Dítě, které vidí zájem o cizí jazyk
u
svých rodičů, je více motivované. Motivací
určitě není nám známé rčení: „Uč se cizí
jazyk, aby ses domluvil, když já
anglicky neumím“ nebo také často
používané a dětem téměř nic neříkající
„Uč se cizí jazyk, budeš ho jednou
potřebovat“.
Protože jsme zjistili, že rodiče by se i
rádi do studia jazyka pustili a bydlí blízko
školy, rádi bychom s výukou jazyka
pomohli. Nabízíme rodičům od září 2009
výuku Aj přitažlivou formou přímo v naší
škole!! Zajistíme výborného lektora, který
za přijatelnou cenu povede pravidelnou
výuku Aj pro zájemce z řad rodičů!! Na
www školy vám dáme další informace a
uvidíme.
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(H) Různé platby ve škole…
Placení a placení a….tak ve školách se vždy platily
různé akce. Čím více toho ve škole probíhalo, tím častěji
děti musely donést jednou 30,-Kč na divadlo, jednou
100,- na výlet, jindy zase 220,- na pracovní sešit Aj, …za
rok se těch plateb sejde hodně. Ani já nejsem naivní,
abych si myslel, že se nic ve škole platit nemusí. Je dobře,
že se děti podívají na výstavu do muzea, zajdou se
podívat na zámek, navštíví národní park…Ke škole to
zkrátka patří. Jenže obrovské množství plateb se pro nás
postupně stalo značnou provozní překážkou. Nejprve
jsme si mysleli, že vše zvládneme. Vybudovali jsme
pokladní přepážku, zakoupili řádný trezor a zvýšili
pokladní limit. Jenže poplatky za výměnu mincí začaly
být nepříjemnou záležitostí. Pak přišla další rána. Banky
zavedly poplatky z příchozích peněz. Z každé poslané
částky se odvádí 5,- Kč. A řešit vše změnou banky by
nepomohlo, v zásadě se totiž banky moc neliší.
Znamenalo by to další zatížení kapes rodičů. Tak jsme
začali přemýšlet, jak z tohoto bludného kruhu ven.
Řešením by mělo být následovné a v důsledku přinese
také úlevu jak rodičům, tak také třídním učitelům a
pokladní. Pokusili jsme se spočítat všechny menší či větší
platby rodičů během školního roku. I když se tyto částky
liší, došli jsme k částce 1200,- Kč. Měla by pokrýt
všechny akce, pracovní sešity a méně náročné školní
výlety dítěte ve školním roce. V září převedou rodiče
(nebo uhradí v pokladně) tuto částku škole a pak se již
celý rok nemusí starat o průběžné platby za školní akce.
Z jejich „miniúčtu“ se budou vždy platit různé akce a na
konci šk. roku vše řádně škola vyúčtuje. Tímto odpadají
nejen zbytečné bankovní poplatky, ale také manipulace
s hromadou drobných. Navíc rodiče nemusí neustále
hlídat včasné zaplacení akce.
Tento zbrusu nový systém pochopitelně nemůžeme
nikomu vnucovat, ale jsme přesvědčeni (projednáno také
na školské radě), že to je správná cesta. Vyzkoušíme jej
tedy od září 2009. Uvítáme též všechny Vaše další
postřehy a nápady!
Mgr. Vít Průša

duben 2009

Školní akademie 2009
Již popáté v Městském
divadle Děčín. V letošním
roce však přeci jinak!
Rodiče budou mít možnost
dne 7.5. 2009 zhlédnout
kompletní akademii celé
školy (1.-9.ročník). Pro
velký zájem o tuto akci
budou
dvě
stejná
představení. Jedno od
16.00 a druhé od 18.00
hod. Vstupenky je možné
zakoupit v kanceláři školy
za obvyklou cenu 50,- Kč.
Zájemci tedy neváhejte.
Lístky brzy nebudou!!

Přijímací řízení na školy

Seminář rodičů
…s pořadovým číslem 10 a tentokrát na téma „Výuka cizích jazyků na naší škole“ , se uskutečnil
28.4. Početnější účast rodičů dokazovala, že toto téma rodiče zajímá. Společně jsme prošli učební
plány a seznámili se s novými metodami práce. Nakonec proběhla diskuse. Oceňujeme pěknou a
tvůrčí atmosféru!!

Studenti sobě 2009

YXES JOKE

V městském divadle se 23.4. uskutečnil již čtvrtý
ročník kulturní akce Studenti sobě (organizuje
EOA a MD). Naši školu reprezentovali hudebníci
z Yxes Joke a žáci
hudebního semináře
(7.třídy).
Letos poprvé jsme dostali také
možnost vytvořit závěrečnou písničku. Nazvali
jsme jí „Divadelní oslava“.
Druhý den v pátek „velká akce“ pokračovala
tzv. uměleckými dílnami. Tento způsob práce
s mladými lidmi byl letos premiérový! Na
různých místech našeho města se odehrávaly
rozličné prezentace umění (tanec, malba, literární
tvorba, hudba..). U nás jsme hostili mladé
rockery. Zprvu to vypadalo jen na fůru decibelů,
ale posléze asi 40 mladých muzikantů vytvořilo
príma klubovou atmosféru, kde kromě hudby
probíhala živá konverzace. Přátelská atmosféra
vydržela až do konce.

Prima Děčínského gymnázia
A tak nám odchází v září do
primy víceletého gymnázia 9
dětí! Stává se již tradicí, že
přijímací řízení dopadne takto
„skvěle“ a my můžeme jen
blahopřát dětem, rodičům a
také pedagogům.
Přejeme
všem hodně úspěchů na další
životní cestě!

VP

Žáci a žákyně vycházející ze základní školy ve školním roce 2008/2009 se v těchto dnech
dozvídají, zda byli přijati na zvolené střední školy. Naši deváťáci si zvolili takřka vždy
jednu školu tzv. „na jistotu“, takže již delší dobu tušili, že někde přijati budou. Nyní se to
potvrzuje a oni se musí rozhodnout,kam dát zápisový lístek, pokud jsou přijati na více
školách.
Několik žáků dělá přijímací zkoušky (talentové, matematiku a češtinu), někteří se
rozhodli na ně nejít, jsou-li přijati jinde.
Na děčínském gymnáziu se žáci dozvěděli, kolikátí v pořadí podle prospěchu jsou, a
protože je jich 60 přijímáno v 1. kole, také mnozí vědí, zda jsou přijati, zda je aspoň
naděje , či zda se tato volba nepovedla, dříve než dostali zprávu oficiální.Uvědomují si,
že jim někdy zbytečná dvojka na vysvědčení, třeba i v 8. třídě, zkomplikovala vstup na
Gymnázium Děčín.
Na obchodní akademie v Děčíně i v Ústí nad Labem jsou žáci často zváni k přijímacím
pohovorům. Jedná se spíš o vzájemné seznámení. Na učebních oborech žáci nejdéle
čekají na nějaké vyjádření o přijetí, ale nyní jsou také informováni na www stránkách
škol, budou si vybírat , protože i na těchto oborech byli často přijati na více volbách.
Nyní už zbývá jen popřát mnoho úspěchů do dalšího studia.
Mgr. Hana Jirkovská
výchovná poradkyně

Projekt Comenius - nyní je řada na nás
Odjezd:

12.5. 2009

Příjezd:

21.5. 2009

Tak takto dlouho dobu žádná jiná naše zahraniční akce netrvala. Cyklus výměnných
akcí s dánskou školou v Grenaa pokračuje květnovým výjezdem do Dánska. Naše 26
členná skupina (22+4) pojede autobusem a program bude podobný tomu
předcházejícímu – hudební, jazykový a poznávací. Dozajista se máme nač těšit!
Vzhledem k tomu, že se české a dánské děti velmi intenzivně pustili do internetové
komunikace (vše v Aj), věříme, že pobyt našich dětí v Grenaa bude ještě přínosnější než
pobyty předchozí.

Báječné úspěchy našich dětí a pedagogů v hudebních, recitačních a
dramatických soutěží
Letošní školní rok byl a stále je ve znamení získávání mnoha vavřínů v hudbě, recitaci
a dramatizaci. Děčínský skřivánek, recitační soutěž (jak okresní tak i regionální kola)
postupy do národních kol… Moc děkujeme reprezentatům i pedagogům a zároveň
všem (cca 60 dětí) blahopřejeme!

