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  Oslavy   85.výročí  školy   jsou  za  námi 
                                        

 Každé podobné slávy přinášejí mnoho a 
mnoho hodin příprav, bez korunek to také 
nejde a musí na to být hodně zapálených 
lidiček.  Také dodejme, že nikdy člověk 
neví, jak celé to úsilí vlastně 
dopadne…Není tedy ani divu, že se mnoho 
základních škol do podobných věcí raději 
ani nepouští. Před pěti lety si naše škola 
připomínala kulaté osmdesátiny a 
kupodivu nás to neodradilo. Na letošní rok 
připadla osmdesátpětka. Nechtěli jsme nic 
pompézního, ale přesto jsme rádi, že se 
povedlo do data oslav načasovat hned tři 
velké události: Otevření zrekonstruovaného 
sportovního hřiště, otevření venkovní 
divadelní scény a vyvrcholení 
mezinárodního projektu Comenius. 
Vzhledem k faktu, že se ukázkově vyvedlo 
počasí, občerstvení bylo také, mažoretky 
DDM svižně pochodovaly  a přišlo hodně 
návštěvníků, tak si myslím, že to za pět let 
zkusíme znovu….                 Mgr. Vít Průša            

Vánoce  nad  Děčínem  2009   Yxes Joke 
 
Všichni, všichni, kdo se těšíte na Vánoce a také na koledy, 
přijďte si s námi zazpívat ryze vlastní a tudíž originální vánoční 
skladby školní kapely! Po loňské úspěšné premiéře Vánoce nad 
Děčínem 2008 budete mít možnost spolu s námi zažít atmosféru 
Vánoc hned v několika vystoupeních, a to každou adventní 
neděli a nakonec i na Štědrý den!  
 
Termíny koncertů a vystoupení: 
  
29.11. Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže – Děčín I        16.00 
  6.12. Thunovská kaple – Chrást, Děčín VI    16.00 
13.12. Zámecké vánoční trhy      10.00 – 18.00 
20.12. Evangelický kostel – Teplická ul., Děčín IV   16.00 
24.12. Kostel Sv.Františka – Husovo nám., Děčín IV  16.00 
 
P.S. Vstup je všude volný a  k  zapůjčení  budou vždy zpěvníčky s našimi 
koledami. Letos budou mít premiéru další dvě nové skladby. 
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Kurzy  Aj  pro  rodiče  a 
pedagogy  jsou  naplněné! 

 
Tak se to podařilo! Od  září se na naší 
škole rozeběhly dva kurzy Aj pro rodiče a 
pro pedagogy (začínající a pokročilí). 
Slibujeme si od toho další prolomení 
jazykové bariéry směrem k nám všem. 
Zatím jsou ohlasy velmi dobré. 

  
Seminář  pro rodiče 

se  bude konat 

  19.11.2009 v učebně PC 
 
V pořadí již jedenáctý 
seminář pro rodiče se bude 
týkat výhradně naší 
elektronické komunikace. 
Zváni jsou tedy především ti 
z vás, kdo zatím neodhalil 
všechna tajemství 
komunikačního systému 
Bakaláři, který na naší škole 
používáme. 

Ředitelské volno  
 21.12.-22.12. 2009 

 
Pozor, pozor!! Raději s předstihem 
informujeme o chystaném ředitelském 
volnu (viz v titulku). Volno bude 
vyhlášeno z  provozních důvodů. 
Děkujeme za pochopení.  

Školní vánoční trhyŠkolní vánoční trhyŠkolní vánoční trhyŠkolní vánoční trhy    
18.12. 200918.12. 200918.12. 200918.12. 2009    

 
Také v letošním školním roce 
si zopakujeme loňské 
úspěšné vánoční trhy. 
Přijměte tedy naše srdečné 
pozvání  vytvořte s námi 
příjemnou adventní 
atmosféru.   
Vánoční trhy  začínají 
v 16.00 hod a ukončeny 
budou v 18.00 hod. Podle 
počasí se odehrají buď před 
školou nebo uvnitř.  

Třídní schůzky 
24.11.2009 

(I.st. od 16.00 a  
II.st od 16.30 hod.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
                                                                                        
                           
 

Úvodní setkání 
 
prvňáčků, rodičů a pedagogů 
proběhlo letos netradičně ve 
škole. Zájem o nocování byl 
nižší než v předchozích letech, 
ale přesto setkání splnilo 
důležitou seznamovací roli. 
Rodiče získali základní 
informace, seznámili se 
s třídními učitelkami, vedením 
školy, psycholožkou, výchovnou 
poradkyní ad. A otázky padaly i 
při opékání buřtů. Děti si hrály a 
sportovaly. 
   

Oslavy 85. výročí otevření školy Na StrániOslavy 85. výročí otevření školy Na StrániOslavy 85. výročí otevření školy Na StrániOslavy 85. výročí otevření školy Na Stráni    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zahájení  v Proscéniu 
 
   
Další bohatý fotografický materiál najdete ve fotogalerii na stránkách 
školy!!!         
     
        Slavnostní řeč obstarali :   
         zleva -  ředitel školy.V.Průša,  
        M.Wernerová, ředitel dánské školy  
        - Conrad,  primátor města -V.Raška  
        a  moderátor  M.Kratochvíl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
           
          Večerní  Proscénium 

Projekt Comenius  opět v Děčíně !!! 
 

 Hned na úvod tohoto příspěvku velké 
poděkování za úžasnou spolupráci  rodičům 
žáků, kteří se zároveň stali také aktivními členy 
projektu :-D (Štěbetákovi, Brzákovi, 
Kolouškovi, Hůlovi …ad.) 
 Kdo si nezažil atmosféru výměnného pobytu, 
tak si těžko bude moci představit, o čem to 
vlastně je. V dnešní době tak trochu 
nepředstavitelné, ale zkušenosti takto nabyté 
jsou k nezaplacení!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorské čtení 

Literatura, vlastní tvorba, 
fantazie, kreativita, poezie, 
próza, práce s trémou, 
přednes, hlasité čtení, 
zabarvení hlasu………….. 
to vše představuje akce 
kabinetu českého jazyka 
Autorské čtení. Po  loňském 
úspěchu je letos přihlášen 
ještě vyšší počet mladých 
autorů.  Takže v pondělí  
2.11. 2009 od 17.hod. 
v hudebně školy!! 
 

Hudební praktika  
Jiřího Peška 

pro žáky prvních tříd. 
 

Vážení rodiče, nabízíme Vám 
možnost, přihlásit své dítě do 
hudební péče vynikajícího 
děčínského hudebníka. Během 
této soukromé školy hudby by 
se všechny děti postupně 
naučily hře na základní 
hudební nástroje (klávesy, 
kytara, bicí, vybrané dechové 
nástroje ad.). hudebně 
spolupracovat a vnímat hudbu. 
Otevření této zájmové činnosti 
je podmíněno vaším 
dostatečným zájmem. Další 
informace najdete na 
www.zsnastrani.cz. 

Přístup do  
e- ŽK 

Každý žák, 
pedagog i rodič, 
má svůj vlastní 
přístup do 
elektronické 
ŽK!! Pokud ho 
nemáte, jste 
noví, zapomněli 
heslo atd., 
vyžádejte si 
přístup u TU!! 



 


