

Autorské čtení 2011/2012

(J.A.Komenský)

„Co jsem vygoogloval“

pedagogický občasník

Ten ,kdo přišel na další ročník autorského
čtení našich žáků nemohl litovat!!
Více jak dvacet originálních příspěvků ,nemělo
chybu. Místy vážně, místy legrace, ale bylo
co poslouchat. Již se těšíme na příští ročník!!
Letos připravila paní učitelka Zralá soubor
,
příspěvků jako zvláštní almanach!

13.

listopad 2011

Pozvánka na

„VÁNOČNÍ JARMARK“

OPVK 1.4. (tzv. „Šablony“ - v plném proudu)

který se bude konat 21.12.2011 , (středa)
od 16.00 – 18.00 hod. v naší škole

Již 10 měsíců uplynulo od startu projektu z evropských fondů na naší škole. V rámci
tohoto projektu jsme si vytýčili následující hlavní cíle, které se nám daří plnit!!
1.Výměna všech starých tabulí za nové

2. Každá třída = interaktivní projektor

3. Vytvoření elektronické učebnice

4. Vytvoření e- testového prostředí

Adapťák 6.ročníků
s podporou kraje
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Akce, která je v našem vzdělávacím
plánu, byla kladně ohodnocena
krajským úřadem a podaný projekt i
schválen. Finanční částka ve výši
15 000,- Kč pokryla převážnou část
nákladů, a to bylo fajn. Děti měly
možnost se na „Mácháči“ nejen
seznámit se svými novými třídními
učitelkami. Zahájení na 2.stupni je
vždy něčím novým. (viz foto výše)

Třídní schůzky
22.11.2011
I. stupeň – 16.00 hod.
II.stupeň – 16.30 hod.
a
Volby do školské rady
2011- 2014
(viz uvnitř)

Školní družina od 1.9.2011 v prostorách
DDM Letná – Klostermannova ul.
Jedná se o opravdu velikou změnu! Přes opravdu šibeniční termín a nulovým financím
navíc, se nám podařilo celé stěhování zvládnout. Poděkování patří všem pracovnicím ŠD!
Do náročné práce se ihned zapojila nová vedoucí ŠD – Drahomíra Bradnová, která
nahradila z důvodu stěhování Ivu Wanderovou. Za mnohaletou práci patří Ivě ještě jedno
velké poděkování! Nové prostory bývalého DDM pro nás představují především tolik
chybějící prostory. I přes práci, která nás zde čeká, jsme rádi, že se vše povedlo! V naší
bývalé budov budou další místa pro děti z MŠ Klostermannova.

Povinné „Projektové dny“
(průřezová témata)
1/ Den rozvoje informací
(Mediální výchova) 24. 10. 2011 PO
2/ Den vědy pro mír a rozvoj
(Vých. v globálních a evr. souv.)
10. 11. 2011 ČT

Výchovná poradkyně
Mgr. Jitka Šolcová

zahájila od 1.9. 2011
svou činnost.
Dále je možné se na
ni obracet především
Ve věcech kariérového poradenství a v
otázkách dysporuch.

3/ Den proti korupci a finanční
gramotnost
(Osobnostní a sociální výchova)
9. 12. 2011 PÁ

4/ Den mobilizace proti jaderné
válce
(Výchova demokr. ob.) 25. 1. 2012 ST
5/ Den divadla
(Multikulturní výchova) 27. 3. 2012 ÚT

6/ Den národních parků
(Enviromentální výchova)
24. 5. 2012 ČT

Soukromá sportovní škola v Litvínově
s nadšením kompletně převzala naší vizi budoucí
e-učebnice. Učitelé této velké školy budou pracovat
v námi vytvořeném elektronickém prostředí. (foto dole)

„Vánoce nad Děčínem“
si můžete zazpívat
26.11. 2011 – Masarykovo n.
s pedagogy

a
s 
4.12.2011 – Thunovská kaple
(16.00 hod.)
11.12.2011 – Zámek Děčín
(mezi 13.00 – 16.00)
podle programu vánočních trhů

Volby do školské rady
2011-2013
Proběhnou
schůzek

v den

konání

třídních

22.11.2011
v době od 16.00 – 18.00 hod.
v hudebně 2 (malý vchod)
Návrhy kandidátů (prosíme s jejich
souhlasem) předávejte do ředitelny
školy nejpozději do 18.11.2011
Z řad rodičů budou voleni dva
členové.
Další místa pak obsadí
zástupci
zřizovatele a dva zástupci z řad
pedagogů.

Klip Yxes Joke
Nonsence Selection
V pořadí již pátý videoklip natáčela
školní kapela minulý týden v prostředí
českokamenického zámku. Nebyla to
procházka růžovým sadem, ale zvládlo se
vše, co bylo ve scénáři. Výsledek je na
světě a brzy budete mít možnost jej
shlédnout !
(foto
dole)

