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Podaří se nám poskládat historie ?

Seminář pro rodiče
proběhne 30.3.2010 (úterý) od 16.30 a
hlavním tématem bude elektronická
komunikace se školou!!! Oslovujeme
tímto vás všechny, kteří máte jakýkoli
problém s E-ŽK, omlouváním žáků a s
elektronickou komunikací vůbec.
Lze si pochopitelně popovídat i o
dalších tématech. Zájemci přihlaste se
přes www.zsnastrani.cz

Akademie 2009/2010
Prodej vstupenek na akademii 23.4.
byl zahájen! Vystoupení budou
jako v loňském roce dvě stejná.
První od 16.00 a druhé od 18.00
hod. Cena vstupenky je 60,-Kč.
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V roce 2004 jsme začali shromažďovat vše,
co se týká historie naší školy. Ona si to ta
„letenská základka“ opravdu zaslouží-vždyť
už jí vloni bylo 85 let. Historických materiálů
však mnoho k dispozici není, a tak jsme
vděčni za každou fotku či informaci. Velkým
problémem jsou také seznamy absolventů,
které jsme vytvořili na základě dochovaných
třídních výkazů. Některé ovšem k dispozici
nebyly, některé šly jen obtížně přečíst (proto
se občas objeví chyby ve jménech) a někdy
docházelo ke změně systému vzdělávání (např.
osmiletky a devítiletky, 5.střední atd.) a my
nevíme, který ročník byl absolventský.
Katalog absolventů školy je moc důležitý, a
proto
jsme
začali
nově
zařazovat
k jednotlivým třídám i dochované fotografie..
Objevíte-li tedy fotku své třídy, pošlete nám,
prosím, oskenovanou kopii nebo zapůjčte
k oskenování. Věřím, že se nám podaří historie
školy pro budoucí generace zachránit. –VP-

Národní institut pro další
vzdělávání projevil zájem o
naši
práci
v oblasti
využívání CLIL (např. naše
Aj dny, Akademie v Aj,
mezinárod. projekty, hudba
v Aj, videoklipy atd.) Na
17.3. jsme byli pozváni na
Ministerstvo
školství
přednést v rámci konference
o využívání metody CLIL
poznatky
o
našich
inovativních
metodách
práce.
Metoda CLIL=(Content and
Language Integrated Learning).
Tato metoda spočívá ve
společné výuce předmětu a
cizího jazyka, kdy se žák učí
jazyku i obsahu zároveň.

Výsledky zápisu 2010
Zápis dopadl velmi dobře a
od září 2010 otevíráme opět
dvě naplněné první třídy.

Zkoušky po devítce 2010 …..již potřetí !
Hned několik pedagogů
bedlivě sleduje výkony
žáků devátých tříd během „Zkoušek po de vítce.
V historii konání se
zatím nejlépe vedlo:
Tomáši Brzákovi (100)
Štěpánce Suchardové (99), Kubovi Skalickému a Kateřině Hrdé
(oba 95 bodů).

Průměrný počet dosažených bodů
v jednotlivých letech
2007/2008
72,1 b.

2008/2009
74,8 b.

2009/2010
71,5 b.

Nebojme se elektronické komunikace
Počítače nám mají pomoct zjednodušit a urychlit práci a pochopitelně tím i ušetřit čas.
Na naší škole postupujeme již několik let systematicky v zavádění ICT do praxe, a to i ve
vztahu k vám rodičům. Shrňme si, co všechno do této ICT komunikace školy patří:
1/ webové stránky školy (www.zsnastrani.cz) ………..naleznete zde veškeré potřebné
informace o dění ve škole, v pěti rubrikách: INFORMACE, PRO ŽÁKY, PRO RODIČE,
PRO UČITELE a nově i VÝUKA
2/ E-ŽK (elektronická žákovská knížka)…zatím hlavně pro II.stupeň s přístupem přes
www školy z rubriky PRO RODIČE. Každý rodič má přístupové heslo, které obdrží od
třídní učitelky (učitele). Zvláštní přístup mají do e-žk i žáci (ti mají své heslo).
3/ e-mail (elektronická pošta) – který díky e-žk už ani nepotřebujete, ale někdo jej ze
zvyku (nebo kdyby náhodou nefugovala E-žk) používá v komunikaci se školou dále.
Školní adresa je jednoduchá! Každý zaměstnanec má před zavináčem své jméno a za ním
je vždy zsnastrani.cz:
př.

vit.prusa@zsnastrani.cz

nebo yveta.hercogova@zsnastrani.cz atd.

Trestání

PSYCHOLOG

….Pár slov k problematice trestů
Vážení rodiče, jistě se mnou budete souhlasit, že
trest je z hlediska výchovy značně problematická
záležitost, neboť účinky trestů jsou na rozdíl od
odměn a pochval nepředvídatelné ( ztráta
spontaneity dítěte, strach, posilování únikových
tendencí, zvyšování agresivity vůči sourozencům,
rodičům, kamarádům a učitelům).
Trest jako takový má v závislosti na předchozích
zkušenostech dítěte, na jeho vlastnostech, na
klimatu a situaci různé účinky. A tak někdy trest
vede k pravému opaku toho, čeho měl dosáhnout.
Proto je i při udělování trestu nutné dodržovat jisté
zásady: rozhodně je nutné přesné vymezení
pravidel, trest musí být úměrný a vždy uložen tak,
aby byla zachována stejná spravedlnost pro
všechny. Rozhodně by měl být cestou k nápravě a
ne jen výsledkem našeho afektu či špatné nálady.
Trestem dosahujeme změny, ale není to
nejefektivnější způsob. Špatným trestáním se
chování, postoje a modely dítěte nezmění, ale
pouze potlačí. Zde se nabízí uvést Tiberiovo: „Ať
se mě bojí, jen když mě poslouchá“ a uznat, že toto
je krátkozraké řešení.
Při volbě trestu je třeba promyslet příčinu
nevhodného chování a dopad trestu. Asi
nejobtížnější je pro trestajícího důslednost
v realizaci, proto se vyhýbáme takovým příkazům a
zákazům, které nejsme sami schopni ohlídat a
vydržet jejich samotnou realizaci.
Jako nejúčinnější tresty se jeví potrestání
zákazem oblíbené činnosti ( jít ven s kamarády,
sledování televizního pořadu…) nebo donucení
k neoblíbené činnosti (úklidové práce). Méně
účinné, ale nejčastěji užívané jsou psychická
trestání ( křičení, zlobení se, vyhrožování, mračení
se, nemluvení s dítětem…). Jako mimořádné a
přímo destruktivní s nežádoucími vedlejšími
účinky jsou tresty fyzické.
Závěrem bych chtěla s nadsázkou upozornit na
základní předpoklad pozitivního účinku trestu a to,
že „hůl musí být vedena milující rukou“. Jen tak
může trest dokonce prohloubit pozitivní citový
vztah.
Mgr. Drahomíra Párová
školní psycholožka

Porta 2010 – pražské vítězství!
Tak to se nám zatím ještě
nepodařilo! Bezva parta NO.9
(tj.seminář Hv 9.tříd) společně
s Janou Štrbovou v čele zvítězila
v celostátním kole Dětské Porty
2010 v Praze, v kategorii Hudební
skupiny s ped. doprovodem.
Blahopřejeme!!!

Comenius finišuje
Báječný projekt s dánskou školou
v Grenaa jde do poslední etapy.
Čeká nás poslední výjezd do
Dánska, a to 3.5.-12.5. Během
dalších deseti společně strávených
dnů, které budou vyplněny
poznáváním,
angličtinou
a
koncerty,
bude
dokončeno
společné hudební CD.

