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Vánoční
zpívání dětí
ZŠ Na Stráni
je děčínskou
tradicí !

(J.A.Komenský)

pedagogický občasník

16.

únor 2013

Zápis do prvních ročníků
Kdo by to byl
v roce 2008 řekl,
že po pěti letech
adventních
vystupování
našich sborů
(Yxes Joke a
Kvítků ze Stráně)
si budou chodit
obyvatelé Děčína
na naše
vystoupení
zpívat. Je to milé
zjištění a jsme
rádi za podporu
Vás, rodičů.

2013 - 2014

8.2.2013 (pátek) od 8.00 – 17.00 hod.
Zápis, který se uskuteční tento pátek, proběhne, jako
každý rok, v prvních třídách. Rodiče, kteří jdou se svým
prvňáčkem do naší školy poprvé, najdou vchod k prvním
třídám, když projdou brankou a zahradou (pravá část
školy).
Úplně poprvé mají naši rodiče možnost využít také
elektronického rezervačního systému školy, který jsme
pro ně připravili. Ačkoli se jedná o první rok existence
systému, tak odhadujeme, že jej již dnes využilo více než
60% rodičů budoucích prvňáčků. To nám pomůže
zapisovat děti plynuleji, bez většího čekání.

„E – zápis“ (najdete na www.zsnastrani.cz)
Akademie 2013
bude, tak jako je již po léta zvykem, poslední pátek v měsíci dubnu
26.4. 2013 v Městském divadle Děčín.
Vstupenky budou v prodeji od 4.3. 2013 v kanceláři školy (50,-Kč) – lze
platit prostřednictvím E-pokladny. Představení budou opět dvě – v 16.00 a
v 18.00 hod.
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Seminář
pro rodiče
16.4. 2013
se uskuteční
hned po
třídních
schůzkách
v 17.30 hod.
na téma:
„Alkohol,
drogy a dítě
školou
povinné“

ORANŽOVÁ UČEBNA

Zkoušky „Po devítce“

(Nadace ČEZ)

se uskuteční v tomto týdnu dne 5.2.2013 (úterý). Zkoušky jsou zkouškami
v pravém slova smyslu a realizujeme je již šestým rokem!!
Žáci devátých tříd během jednoho dne projdou deset předmětových „stanovišť“,
kde si po vytažení otázky a správném zodpovězení nebo praktickém úkonu mohou
„vydělat“ až deset bodů. Maximální počet bodů je tedy 100. Někde mohou ztratit,
ale jinde zase body získat. Zkoušky, kromě způsobu vystupování a samostatném
výkonu, vypovídají o celkové úrovni žáků devátých tříd a pro vedení školy je to
vítaná možnost evaluace nejen žáků jednotlivců, ale také ročníků v jednotlivých
letech.

Famózní výkon páťáků na
okresním kole
matematické olympiády
Vojta Grubr (1.) vyhrál okresní kolo
matematické olympiády s plným počtem
bodů!! Ale i další dvě umístění - Adélka
Kolouchová (5.místo) a Matěj Dušička
(11.místo) jsou parádní!
Moc

všem

společně

s třídními

učitelkami

A.Fibichovou a M.Mrkusovou děkujeme a
blahopřejeme.

Projekt „Oranžová učebna“ z Nadace ČEZ byl dokončen a učebna fyziky má nyní
k dispozici učební pomůcky za 200 000,- Kč !! Je to moc fajn, protože za poslední
roky jsme nemohli do kabinetu fyziky pořídit prakticky vůbec nic.
Kromě moderních digitálních technologií na měření fyzikálních veličin a
laserových učebních pomůcek, jsme také vybavili učebnu moderním vakuovým
systémem či astronomickým dalekohledem. Žáci nyní mají daleko lepší možnost si
teoretické poznatky v praxi vyzkoušet. Poděkování za přípravu patří paní učitelce
Jirkovské.

Přihlášky a další informace pro deváťáky a primány
(přihlášky na střední školy)
ve dnech 12.-13.2. 2013 (7–17 hod ) v kanceláři školy – nutné osobní převzetí
rodiči žáka
žáci 9.roč. obdrží 2 ks přihlášek, zápisový lístek a informační leták o průběhu
přijímacího řízení (Kč 30,–) .
žáci 5.roč. – zájemci o víceleté gymnázium obdrží 1 ks přihlášky ( 10,– Kč).
Pokud rodiče nebyli na informační schůzce je nutné, aby do 5.2.2013 nahlásili
třídní učitelce zájem o studium na gymnáziu (pro potřeby tisku přihlášky).
Mgr. Jitka Šolcová, výchovná poradkyně

Lyžařský výcvik
byl prostě nej..!
Špindlerův Mlýn 13.1.20.1.2013 patřil našim 44
lyžařům. Parta se sešla
báječná, počasí bylo také
príma, žádný úraz a
spousta krásné zábavy.
Poděkování patří panu
učiteli Burianovi a paní
učitelce Horákové.

