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Školní rok
2014/2015
Každý školní rok je něčím výjimečný!
Vždyť také děti nám rostou a žák po
prázdninách bývá často “úplně“
někdo jiný než žák před prázdninami.
Zároveň i škola Na Stráni, která
poskytuje dnes již zcela propracovaný
systém vzdělávání, připravuje pro
každý rok něco specifického. Předloni
jsme odhalili pamětní desku Jindřišce
Novákové a natočili celovečerní film
Juvenilis Noxius, v loňském roce jsme
oslavili 90. výročí školy a letos to
bude 10 let, co začala hrát školní
kapela Yxes Joke, což pochopitelně
nenecháme bez povšimnutí. Vždyť
kapela za desetiletí svého působení
vytvořila 70 vlastních autorských
skladeb.
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Rekordní účast na
letošním úvodním
soustředění prvňáků,
které se opět odehrávalo na
„Mácháči“.
Počasí
bylo
naprosto fantastické a všichni
účastníci také!
Možnost
seznámit se měli nejen
prvňáčci, ale také rodiče,
učitelé a vedení školy.
Celkem nás do Campu Borný
dorazilo skoro 130!

Klaudius Kryšpín
Kapela Yxes Joke Vás zve na seminář známého bubeníka Pražského výběru
a Motorbandu. Akce se uskuteční 16. 10. 2014 od 18.00 hod. v hudebně
školy. Počet míst je výrazně omezen, takže bez potvrzené rezervace to
nepůjde (vit.prusa@zsnastrani.cz).
Přednost mají pochopitelně malí i velcí
bubeníci a členové Yxes Joke, ale
věříme, že se dostane ještě na další
příznivce kvalitních bicích!!!

ZVEME Vás na zhlédnutí výstupů
z projektového dne
„Den boje proti parazitům“

7. 10. 2014 mezi 16. a 17.00 hod.
Také rodiče by měli mít představu, co jsou to projektové dny a čím se při
nich jejich děti zabývají. Jubilejní 50. téma (každý rok je předepsáno v ŠVP
šest projektových dnů) se zabývá velmi důležitým tématem, které by
mělo být poučné i pro nás dospělé (parazitů kolem nás je ...).

Naše škola byla úspěšná
v partnerských projektech

Dánský projekt pokračuje
a již zanedlouho (5. 10. – 9. 10. 2014) přivítáme další
„partu“ dánských školáků v naší škole! Mezinárodní
projekty obohacují naše žáky nejen jazykově (Aj a Nj),
ale také jim umožňují poznávat život v jiných zemích.
Neméně důležitá je též motivace k dalšímu studiu
cizího jazyka.

a v letošním roce se díky prostředkům EU zúčastníme systematické
přípravy učitelů na využití tabletů ve výuce (Digitální věk ve školách) a
schválen byl též rodilý mluvčí Aj pro tento školní rok. Obě záležitosti by
měly odstartovat v říjnu 2014!

A je to schváleno!!
Školní družina
dostane
nový
kabát! Zatím jsme
nechali
padající
omítku sundat a
v současné
době
probíhá výběrové
řízení na opravu.
Snad se to do zimy
stihne …

ZŠ Na Stráni se stane školicím centrem
pro učitele v Ústeckém kraji
Byli jsme osloveni týmem pedagogických odborníků, kteří získali podporu
MŠMT pro realizaci projektu vzdělávání učitelů v oblasti matematické,
čtenářské a ICT gramotnosti na I. stupni škol. Do konce kalendářního roku
proběhne příprava a od ledna budeme školit!

