Školská rada v nové sestavě
V letech 2012-2014 bude zasedat
v následujícím složení:
Rodiče:


(J.A.Komenský)

pedagogický občasník

14.

květen 2012

Krista Gallertová
Rostislav Horák (předseda)

,

Zřizovatel:
Ing. Robert Poskočil
Hana Hammerlová

Pedagogové:
Mgr. Petra Křivánková
Mgr. Eva Zralá

Zápis 2012
Také v roce 2012/2013 budeme
otevírat
dvě první třídy.
Naplněnost tříd vypadá v tuto
chvíli zcela optimálně 24-25 žáků.
Přibližně stejný počet chlapců i
děvčat.
Tradiční informativní úvodní
schůzka
rodičů
budoucích
prvňáčků,
vedení školy a
pedagogů je naplánována na
19.6.2012 (úterý) od 16.30 hod.
v učebně Hv1 (malý vchod).
Na schůzce se dozvíte to
nejdůležitější pro prvňáčka i pro
rodiče  a také informaci o
Úvodním
soustředění,
které
absolvujeme společně v září.

Akademie 2012
byla opět skvělá!!!!
(již po osmé)
více na str.3

Recitátoři jedou do NÁRODNÍHO KOLA ve Svitavách!!
Valentina Trajerová (4.A) a Adéla Bártová (9.A) postoupily z krajského
kola recitace v Lounech! Obě získaly cenu poroty s postupem na Národní
přehlídku, která se bude konat ve Svitavách. Držíme palce!!
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Fotbalisté nám
udělali radost!!
V letošním roce se nám moc
vede také ve sportu,
především v kopané! Páťáci se
probojovali do krajského kola!
více na str. 2

English Camp 2012
„zahajujeme“
Jak ztratit ostych z mluvené angličtiny?
Jak bez obav mluvit v anglickém
jazyce? Jediná možnost – mluvit,
mluvit a mluvit. Ve spolupráci
s Wattsenglish jsme letos připravili
vůbec poprvé dvoudenní jazykový
camp, který bude probíhat v Hotelu
Maxičky. Celou akci připravuje
kabinet Aj a přítomnost rodilé mluvčí
by mohla přinést právě očekávaný
efekt.

VALNÁ HROMADA

ASOCIACE ŘEDITELŮ ZŠ ČR v Děčíně!!

Základní škola Na Stráni organizuje 37. Valnou hromadu Asociace
ředitelů ZŠ ČR, která se vůbec poprvé uskuteční v Děčíně. Akce
proběhne v termínu 16.-18.5.2012 v prostorách děčínského zámku.
Zkoušky po devítce
Tento zajímavý druh zkoušek
realizujeme již od r.2008. Žáci
devátých ročníků prokazují
své schopnosti aplikovat
získané znalosti a dovednosti
ze všech předmětů před
zkoušejícími. Po absolvování
obdrží každý žák glejt. Je
potěšující, že letošní deváťáci
získali v průměru nejvyšší
počet bodů v historii konání
zkoušek.

Fotbalisté nám udělali radost!!
To, že také nezapomínáme na sportovce, se
nám vyplatilo! Že se nám sešli báječní
fotbalisté v pátých třídách, si musel
všimnout každý! Takže postup z oblastního
přes okresní až do krajského kola nebyl
vůbec náhodný. Držíme palce, klucí!!!

kAkademie

Dovolujeme si Vás všechny
pozvat

2012

na tradiční

Zahradní slavnost
na rozloučenou se školním rokem
2011/2012

23.6.2012
na zahradě školy ve 14.00

vstup 30,- Kč (platí se na místě
v pokladně Proscénia)

Olympiáda v Čj až do kraje!
Druhé místo v okresním kole a sedmé v krajském
kole. To je vizitka Anežky Koutné (9.B)
Blahopřejeme!!

Každá akademie naší
školy je
trochu jiná,
osobitá. Pokaždé v ní
účinkují jiní (o rok starší)
žáci. Pokaždé je o lístky
velký zájem. Letos nám
však poprvé nezbyl ani
jeden….Když jsem se
díval na DVD minutu po
minutě
a
viděl
soustředění,
ale
i
zapálení a zároveň radost
žáků velkých i malých
……..myslím, že nikdo
nelitoval, že na akademii
šel.

