

Tělocvična školy
v novém kabátě

(J.A.Komenský)

Ještě před prázdninami jsme
řešili již havarijní stav podlahy
naší školní tělocvičny. Nakonec
jsme ji museli kompletně
přeložit a nalajnovat. Jenže pak
,už by bylo škoda neprovést další
kompletní
údržbu,
která
spočívala v opravě nátěru
topení, zdí kolem topení a také
krytů na topení. Poté jsme
nechali konečně posunout i
jeden z basketbalových košů na
úroveň lajny. Nakonec jsme si
celou tělocvičnu i vymalovali.

pedagogický občasník

18.

říjen 2013

Zahajujeme – prvňáčci
a jak jinak než na úvodním soustředěním,
Před vchody do školy se to již neklouže !!
Nedalo se nic dělat – dlažba před oběma vchody
byla nejen vymlácená, ale ještě ke všemu ve vlhku
děsně klouzala. Přes prázdniny jsme starou nechali
odstranit a pečlivě vybírali novou kvalitní…a je
fakt super! Zkuste se sklouznout – ani ťuk!

Dopravní situace
před školou se řeší!!

které se již několik let odehrává v příjemném
prostředí Máchova jezera. Žáčci i rodiče se společně
s pedagogy seznamovali, hráli si a povídali o tom,
co je dalších devět let čeká.
Také rodiče čekala premiérově soutěž „Hledání
pokladu“. Přetahování lanem nedopadlo, protože
erární, kvalitní a letité lano bylo svalnatými tatínky,
kteří byli povzbuzeni úspěchem v hledání pokladu,
přerváááno!! Neskutečné !!!! To budeme ještě
řešit….

Zájmová
činnost!
Žáci naší školy
se
mohou tradičně hlásit
do celé řady kroužků,
které
organizuje
ŠKOLNÍ
KLUB
(H.Riedlová), ale také
ŠKOLNÍ DRUŽINA
(D.Bradnová)
SEZNAM KROUŽKŮ
ve školním klubu
1.Celodenní literární kroužek
(žáci, kteří nejsou zapsáni v ŠD)

2.Školní kapela (Rock-Folk)
(4.-9.třídy)

Těžká
technika,
mnoho
projíždějících aut, málo míst
k parkování….nedá se nic dělat,
musíme to řešit.
1. Zaměstnanci neparkují před
školou.
2. Oslovili jsme rodiče v E-žk a
vyzvali k ohleduplnosti.
3. Připravuje se zjednosměrnění
silnice Na Stráni a M.Majerové
(k jídelně).

3.Bicí
(1.-9.třídy)

4.Cvičení z Čj
(9.třídy)

5.Cvičení z M
(9.třídy)

6.Masmediální kroužek
(6.-9.třídy)

7.Hrajeme si a zpíváme v Aj
(3.-5.třídy)

8.Sportovní hry
(3.-5.třídy)

9.Keramika
(4.-6.třídy)

10.Branná výchova
(6.-9.třídy)

11.Němčina hravě
(1.-6.třídy)
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12.Kytara
(1.-9.třídy)

14.Bystré hlavičky v M
(3.-4.třídy)

15.Francouzština
(6.-9.třídy)

16.Roztleskávačky (1.-5.třídy)

Učitelé se také učí!
Matematika prof. Hejného

Seznamovací výjezd
6.ročníků

Poslední víkend v září 2013 jsme neodpočívali. Matematika je bezesporu jednou
z nejdůležitějších disciplín. Jak ji učit velmi přístupnou a motivující formou hned od těch
nejmladších žáků, nám přijela předvést dvojice zkušených lektorů v čele s místopředsedou
Asociace ředitelů základních škol ČR F. Tomáškem. Školení se zúčastnili všichni
pedagogové I. stupně a učitelé matematiky, včetně vedení naší školy. Každý z 18 účastníků
obdržel nejen certifikát, ale především si společně vyzkoušel něco nového z oboru
matematiky.

Počasí se moc nevydařilo, ale adaptační
pobyt v Srbské Kamenici se, podle blíže
neurčených zdrojů :-D, velmi vydařil!

V rámci projektu Stadtprojekt Pirna-Děčín
rekognoskujeme zatím terén…:-D

No vida, vida .... také umíme
běhat „přes pole“. Chlapci
dokonce získali ve dvou
kategoriích týmů bronzové
medaile!

Pět let trval projekt s dánskou
školou v Grenaa (2006-2010) a
nyní představujeme druhou
partnerskou školu tentokrát
z Aarhus. První nás v říjnu
navštíví dánská škola.

The history of the
Elise Smiths school

Spolupráce s Pirnou na obzoru?

Přespolní běh
2013/2014

Přijedou Dánové!

Elise
Smiths
School
is an
independent primary and secondary
school situated in the town of AArhus
in Denmark. The school was
founded in 1824 as a small in
stitute for girls but later became a
fully functional school. Until 1884,
where it build its own school house,it
was housed at different addresses
across town. In 1934 the girls was
joined by boys and the school
became co educational. In 1970 the
school became independent and in
1987/88 it expanded by acquiring
and renovating the building next
door. However, the school still
suffered from lack of space and after
careful consideration the board
decided to move the school to its
current position at Ny Munkegade.
The school has been housed at this
address since 1993 and now has 460
pupils and 45 members of staff. It is
run according to the regulations for
private/independent schools and as
all independent schools in Denmark,
it is subsidized by the state.

