LVK
Termín letošního lyžařského
kurzu se neúprosně blížil
(11.1.2014 -18.1.2014) a sněhu
stále nepřibývalo. Byli jsme
opravdu moc rádi, že jsme opět
zvolili
jednu
z
nejvýše
položených lyžařských lokalit
u nás (Novopacká Bouda ve
Špindlu). Lyžařský kurz tak
proběhl bez problémů a žáci
mají na co vzpomínat.

Projekt – „Školy školám“
Také letošním deváťákům jsme umožnili, před
podáváním přihlášek,
náhled do všech
děčínských středních škol.


(J.A.Komenský)

pedagogický občasník

19.

únor 2014

Zápis do 1.tříd
„Rezervační systém velmi pomáhá“
Zápis dětí do 1.tříd je významnou událostí,
přesto se děti – školáčci nemusí zápisu bát!
Abychom pomohli příjemnému zápisu, máte
možnost si zarezervovat čas k zápisu. Využijeteli přímo náš rezervační program (viz obr.vpravo)
http://zapis.zsnastrani.cz/ ,
nebudete čekat. Přijít však můžete kdykoli
i bez rezervace. Nezapomeňte rodný list dítěte a
Váš OP! Zápis je v prvních třídách, ke kterým se
jde přes zahradu (obrázek dole).
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Jednosměrná ulice do jídelny
Cesta do jídelny a zpět nebyla ani v minulosti nic moc, ale v poslední době (určitě
též v souvislosti s areálem v Pivovaru) to již bylo doslova nebezpečné. Během
jednoho roku jsme proto provedli (i díky rodičům a školské radě) celou řadu
postupných kroků, o kterých jsme vás vždy informovali. Věřím, že si řidiči a
místní obyvatelé brzy zvyknou na omezení.
OKOLÍ ŠKOLY NA STRÁNI JE NYNÍ DOPRAVNĚ VÝRAZNĚ
BEZPEČNĚJŠÍ !!

Finále v Praze

SBÍRÁME VÍČKA PRO HONZÍKA
Naše škola se rozhodla pomoci čtyřletému
Honzíkovi z Malé Veleně. Žáci mají možnost
nosit víčka za svoji třídu každý pátek o velké
přestávce do kabinetu ČJ, a to až do konce
školního roku. Za první týden se vybralo 84 litrů,
což je perfektní výsledek - jen tak dál. Poté
budou „plastové korunky“ předány do správných
rukou. Jejich sběrem si bude moct Jeníček dovolit nákup speciálního vozíku. Bližší
informace na Facebooku Víčka pro Jeníčka. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Vánoční období bylo
tradičně velmi bohaté

Dětská Porta 2014
Natálka Kučerová a Nina Parlesáková nás
reprezentovaly v této celostátní pěvecké
soutěži a velmi úspěšně!
Natálka
vybojovala skvělé 3.místo v kategorii
sólového
zpěvu
s
pedagogickým
doprovodem.

LITERÁRNÍ NÁSTĚNKA
Soutěžíte rádi? Pak je tu pro
Vás bezvadná šance! Dozvíte se
něco nového ze světa literatury
a ještě k tomu můžete vyhrát
zajímavé věcné ceny.
Před hlavním vstupem do
budovy školy je každý měsíc
připravena nová nástěnka s
autorem či dílem, které je spjato
s daným kalendářním obdobím.
Každý autor má svou soutěžní
otázku, na kterou můžete své
písemné odpovědi zasílat na
nela.hantakova@zsnatstrani.cz.
Kabinet ČJL

Šňůra koncertů Vánoce nad Děčínem
v podání kapely Yxes Joke, zpívání
sboru Kvítka ze Stráně na
vánočních trzích i seniorům či
veřejnosti přístupný a velmi oblíbený
školní vánoční jarmark, ale také
třídní besídky ….to vše jsme
společně prožili v nezapomenutelné
atmosféře adventního období.

