DÍLNA LIDSKOSTI

Anglický den s Kelly,
vlastně „English day“. Tyto tři dny ve
školním roce získaly postupně podobu
zařazení metody CLIL v dalších běžných
předmětech. Zároveň se lze chopit každé
možnosti pozvat zajímavé hosty nebo
anglicky hovořící kolegy. Díky spolupráci
s Wattsenglish nás již podruhé navštívila
sympatická Kelly z Minnesoty. Hodinu v
,
rámci Aj s ní měli žáci ze 4.- 6. ročníků.

pedagogický občasník

12.

duben 2011

Seminář pro rodiče
„Testování na naší škole“

Počítač - dnes nezbytný pomocník ale….
v rukou našich dětí také možný požírač veškerého volného času, nástroj
pro kyberšikanu a hazardní hráč!!
Na co tedy dát především pozor?
1. Kolik volného času tráví naše dítě u PC . Doporučit nějakou rozumnou dobu je
složité, protože počítač již dnes děti běžně používají také k přípravě do školy. Je
tedy třeba vědět, co děti dělají. Dvě i více hodin denně u PC je pak rozhodně
špatně bez ohledu, k čemu je dítě využilo.
2. Využívání PC k vzájemné komunikaci - zejména prostřednictvím sociálních sítí
(např. Facebook). Zde je důležité, aby děti znaly rizika.
a/ poskytování citlivých informací o sobě (jméno, věk, místo pobytu atd.)
b/ nekomunikovat s neznámými osobami
c/ nepsat nic hanlivého o druhých
3. Hry - hazard nebo dobíjení kreditů, životů přes SMS
Rodiče mohou být velmi překvapeni z účtů za telefon!! Některé hry, které jsou na
první pohled bez závad, umožňují dětem získávat životy či nové kredity přes
SMS. Děti ani netuší, jak rychle naskakuje účet!!
4. Stránky ohrožující mravní výchovu dětí jsou na www velmi jednoduše
dostupné a není to nic nového. V tomto případě je zapotřebí spíše otevřená
osvěta.
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Po třídních schůzkách se mohou
zájemci z
řad rodičů dozvědět
nejaktuálnější informace o probíhajících
a také dalších chystaných testech.
Součástí seminářů bude opět otevřená
diskuse. Seminář proběhne ve sborovně.
Přihlášky posílejte elektronicky (viz
www školy).

Třídní schůzky

AKADEMIE 2011

excelentní
Recitační soutěţ a
Skřivánek

Není možná! Rok se s rokem sešel a za
dveřmi je akademie. Rodiče, prarodiče
či spolužáci, pokud se chcete přijít
podívat na letošní kulturní vystoupení
našich žáků, neotálejte se zakoupením
vstupenek v kanceláři školy.

19.4.2011
I. stupeň – 16.00 hod.
II.stupeň – 16.30 hod.

Skvělá umístění v městských, resp.
v okresních a krajských kolech
recitace a zpěvu!! Podrobnější
informace viz poslední strana.

Evropské peníze do škol (tzv. Šablony)
Jako první škola v Děčíně jsme se pustili do realizace projektu s názvem „Vyuţijme
`
ICT ve vzdělávání“ (Let s go to use ICT in the education). Tento projekt probíhá
od druhého pololetí tohoto školního roku.
V nulté fázi jsme prošli systémovým školením (podzim 2010). V první fázi, během
prosince a ledna, jsme veškeré úsilí věnovali pořízení technického vybavení. Každá
učebna byla vybavena novou projekční a keramickou tabulí a ve většině tříd jsme
nechali také vyměnit staré tabulové pojezdy za nové. Dále jsme instalovali do všech
tříd interaktivní projektory. Všichni vyučující mají také k dispozici notebooky.
Od února 2011 jsme se mohli pustit do vytváření vlastní elektronické učebnice. Na
tuto stěžejní část projektu máme 30 měsíců. Učebnice žákům poskytne co
nejpřehlednější souhrn základního učiva dle aktuálních standardů. Dále pak
poskytne řadu názorných příkladů. Velkou výhodou bude jednoduchost přístupu a
pochopitelně také skladnost :-D

Úspěšné druhé pololetí

Yxes Joke

„Vánoce nad Děčínem“

tohoto školního roku zažili :
Tereza Brzáková - literární soutěž (3. místo)
Fanda Šusta - okresní kolo Aj (4. místo)
Baskeťáci 8.-9. – turnaj ZŠ (3. místo)
Pavlína Koloušková, Valentýna a Magdalena
Trajerovi - postup do krajského kola recitace
T. Brzáková, N. Senohrábková, P. Koloušková –
Skřivánek (okresní kolo)
Nikola Senohrábková - Skřivánek (národní kolo)
Divadýlko na Stráni – krajské kolo Dětská scéna
2011
Jana Boháčová – okresní kolo Bi (5. místo)

i v tomto roce!!
Hudební program občanského
sdružení naší školy Yxes Joke se
stalo tradicí!! Také pro rok 2011
s ní naše město počítá a finančně
podpoří adventní koncerty školní
kapely!!

Wattsenglish

Kvalitní a dobře vedené sešity?
Jakou roli má dnes ve vzdělávání (nejen na základní škole) vlastně sešit? Odpověď není
jednoznačná. Procházíte-li sešity jednotlivých tříd, vidíte také veliké rozdíly ve vedení
sešitů jak v rámci jedné třídy, tak také mezi třídami. Obecně bychom asi očekávali, že čím
jsou žáci starší, tím se úroveň sešitů zhoršuje. Překvapivě to nemusí být pravidlem. Velmi
mile jsem byl například překvapen při kontrole sešitů v letošních 8. ročnících. Většina
sešitů byla pěkně vedena. I žák, který nemá z mnoha důvodů úhledný rukopis, při
dodržování základních pravidel (nadpis, datum, použití podložky, zvýraznění atd..) má
k dispozici funkční sešit a tedy učební pomůcku.
V současné době provádíme celoškolní analýzu vedení sešitů. Sešity hodně napoví nejen
o žácích, ale i o vlastní výuce. Pro pedagogy je časově náročné často a pravidelně
kontrolovat každý sešit. Při té příležitosti mne napadá, zda se také vy, rodiče, podíváte a
jak často, do sešitů svých dětí. Určitě by to pomohlo.

Angličtina s rodilou
mluvčí je v plném
proudu.
Navštívil
jsem několik těchto
hodin a moc se mi
líbí. Je to o praxi a
zároveň
lektorka
Rebeka
využívá
celou
škálu
didaktických
dovedností. Zde si
mohou děti dokonale
procvičit a ověřit vše,
co se učí v hodinách
Aj. Věřím, že této
investice do svých
dětí nebudete litovat.

