Vánoční jarmark 2010
V předvánočním období již tradičně zařazujeme také vánoční trhy. Vánoční předměty,
dobrůtky, vánoční vystoupení muzikantů a školního divadla. To vše a mnoho dalšího
bylo možné 21.12. 2010 u nás zažít.

DÍLNA LIDSKOSTI
pedagogický občasník

Evropské peníze
do škol !

Informace a doporučení pro rodiče žáků vycházejících ve školním roce 2010/2011 :

VP

Vážení rodiče,
1/Je třeba si zjistit u zvolených středních škol (kromě dalších údajů) termíny přijímacích zkoušek pro 1. kolo,
pokud je budou školy vyhlašovat. Střední školy je musí zveřejnit do 31.1.2009. Zvolený termín se pak musí
zapsat do příslušné kolonky na přihlášce. (Většina středních škol přijímací zkoušky nevyhlašuje.)
2/Vyzvednout si v naší škole připravený „balíček“ tiskopisů, který bude obsahovat 3x tiskopisy přihlášek, 1x
zápisový lístek předepsaný jménem žáka, 4x originál výstupního hodnocení, 1x pokyny MŠMT k přijímacímu
řízení – ve dnech 14. až 18.2.2011 v kanceláři tajemnice.
Převzetí musí být podepsáno zákonným zástupcem žáka, uvedeným na přihláškách a zápisovém lístku. Cena
„balíčku“ je 50 Kč.
3/Přihlášky je nutné vyplněné doručit na zvolené střední školy do 15.3.2011 – toto datum je třeba
bezpodmínečně dodržet. Jinak nebude přihláška k 1. kolu přijímacího řízení, ale až do dalšího kola.
4/Také je třeba zjistit, zda střední škola požaduje výstupní hodnocení. Pokud ano, přiložit je k přihlášce
(originál nebo ověřenou kopii). Lze ji přiložit automaticky.
5/Po doručení informace, že je žák na 1 až 3 střední školy přijat, musí být do 5 pracovních dnů zaslán zápisový
lístek žáka na tu střední školu, kam chce nastoupit. Informace o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu může
střední škola oznámit nejdříve 22.4.2011, dále pak bez zbytečného odkladu.
Další informace jsou uvedeny v letáku MŠMT. V případě dalších dotazů se obraťte na výchovnou poradkyni
Mgr.H.Jirkovskou.
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Jako jedna z prvních škol v Děčíně
uspěla ta naše v získání evropských
prostředků na vzdělávání. Operační
program
vzdělávání
pro
konkurenceschopnost 1.4. Tak se
jmenuje evropská dotační oblast.
Projektový záměr jsme zpracovali a
podali v srpnu 2010. Schválení
projektu proběhlo již v září. Celý
projekt startuje na naší škole za měsíc
– tedy od II. pololetí 2010/2011.
Na tento projekt jsme získali přes dva
miliony korun. Podrobnější informace
najdete na www školy a v našem
jarním čísle Dílna lidskosti.

11.

leden 2011

Vše nejlepší do
nového roku 2011 !!!
přejí zaměstnanci
Základní školy Na Stráni.
Kvítka ze Stráně si zazpívali
s Evou Pilarovou !
Děčínské městské divadlo hostilo
před Vánoci také známou osobnost
naší hudební scény Evu Pilarovou.
Zpěváčci z Kvítka ze Stráně zapěli
společně s touto známou zpěvačkou!

Zájmová činnost našich dětí
V období září - listopad 2010 jsme provedli podrobný průzkum zájmových aktivit
všech našich dětí !!!
Tento průzkum jsme dělali již před dvěma lety. Nejedná se přitom jen o zjišťování
zájmových aktivit pouze na naší škole v rámci tzv. kroužků. Zahrnuli jsme do tohoto
průzkumu také ostatní mimoškolní aktivity. Sledujeme tím jednak informace
o nejčastějších aktivitách našich dětí a zároveň se chceme pokusit podle našeho ŠVP
(školního vzdělávacího programu) ve spolupráci s rodiči nasměrovat děti na
smysluplnou mimoškolní aktivitu. Aktivní trávení volného času může přinést dětem
jak oddech, tak také osobní rozvoj a současně sledovaný prožitek osobního úspěchu.
V grafu jsou uvedeny všechny zájmové aktivity- některé děti mají více kroužků.
Různé (47)
Technika (2)
Přírodovědné (22)

Bez
(76)

Sport (203)

Umění Vv (71)

Divadlo (28)

Hudba, tanec
(302)

Domácí úkoly

školní psycholog

Jistě mi, vážení rodiče, dáte za pravdu, že domácí úkoly jsou významnou součástí vzdělávacího procesu. Jak ale
jako rodiče přistupovat, aby vaše dítě splnilo úkol samostatně, současně efektivně a při tom vás nezaměstnalo na
další částečný úvazek?
Pro domácí přípravu je nutné vytvořit dítěti takové prostředí, aby se mohlo práci věnovat, nikoliv dělat jeho práci
za něj. Dr. Harris Cooper vytvořil několik typů pro rodiče, jak konstruktivně k domácí přípravě přistupovat:

1. Buďte inspicientem: ujistěte se, že dítě má klidné prostředí a vhodný prostor pro domácí úkoly a
přípravu. Dohlédněte, aby mělo potřebné materiály (tužka, slovník…) k dispozici
2. Buďte motivátorem: domácí příprava je skvělou příležitostí pro vás ukázat, jak je škola důležitá.
Buďte pozitivní. Váš postoj k úkolům zásadně ovlivňuje vztah dítěte k domácí přípravě a ke studiu.
3. Buďte vzorem: když vaše dítě dělá domácí úkol, neseďte a nedívejte se na televizi. Pomozte dítěti
uvědomit si, že dovednosti, které se učí, slouží k praktickým činnostem v životě
4. Buďte kontrolorem: sledujte své dítě, aby práci nešidilo. Pokud vaše dítě žádá o pomoc,
poskytněte mu vodítko, ne odpověď. Pokud je dítě unavené, dopřejte mu přestávku, ale trvejte na
tom, aby práci dodělalo.
Dejte svému dítěti prostor, aby vás informovalo, co o problému spojeném s úkolem ví a zná. Zároveň ho
stimulujte otázkami, na které si informace bude muset zjistit. I tak je možné přispět k tomu, že domácí úkoly jsou
výborným způsobem, jak u dětí rozvinout schopnost samostatného celoživotního učení.
Mgr. Drahomíra Párová

„Vánoce nad Děčínem“

Yxes Joke

Také v letošním školním roce si mohli spolu s námi Děčíňané zazpívat naše
originální vánoční koledy. Vystoupili jsme během tří adventních nedělí na
Masarykově náměstí, v Thunovské kapli a na Děčínském zámku, kde
proběhl zároveň školní vánoční koncert a zpívali zde také Kvítka ze Stráně
a semináře Hv 8. a 9.tříd.

