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Že pohyb je zdravý
vědí i naši malí jogíni
kroužek jógy na 1.stupni

únor 2017

Soutěž na průmce
„Pec nám spadla“

Speak up!
První místo v debatní soutěži
vybojovali Jirka s Laurou.

díky šikovným deváťákům na
vítězné notě!

Nazrál čas změny?

„Olympiáda řemesel“
a i letos velmi úspěšná „Stráňata“ (druhé místo!)
Praktické dovednosti, schopnost si poradit a ještě k tomu makat
v týmu…tak to naši zástupci na olympiádě řemesel již po řadu let
dokazují v plné míře!!

1

Našemu časopisu pro rodiče je letos
devět let. Když jsme ho rozjížděli,
vůbec jsme netušili, jak rychle půjde
vývoj dopředu. No a dneska si
posíláme prakticky vše
prostřednictvím elektronické
komunikace, přes sociální sítě…prostě
a krátce, letošní rok bude tím
posledním. Na jaře se rozloučíme
dvacátým šestým číslem. Informace
však k vám budou o to rychleji a
v bohatší formě proudit přes internet.

VÁNOČNÍ KALEIDOSKOP
Kapela Yxes Joke, Kvítka ze Stráně a Mikuláš s čerty a andělé…vánoční trhy a další akce…

Yxes Joke

Yxes Joke

Zpívání ve školkách.

Obchodní centrum Pivovar.

Vánoční divadlo 2.A

Kvítka ze Stráně
Rozsvěcení stromku.

Vánoční trhy

Mikuláš
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Poznej své město
Velmi úspěšně jsme si

Lyžařský zájezd 2017
…no prostě azuro a zájem o lyžování i v letošním roce příjemně překvapil! Krásné Krkonoše!!

Tajné očko do nové školní dílny
čilý ruch panuje v nové dílně, je tedy
důvod rozšířit pracovní činnosti o další
výrobky…

Strašidelné spaní v ŠD
AUTORSKÉ FÓRUM
Kabinet Čj vyhlásil pokračování skvělé akce kreativní
tvorby našich žáků, která se v minulosti jmenovala
Autorské čtení. V letošním roce však byla oblast zájmu
ještě rozšířena o výtvarné práce našich žáků. Všechny
předvedené práce stály za to!
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Exkurze do Prahy – Národní divadlo
Deváťáci se již několik let jezdí do Prahy seznámit s provozem
Národního divadla. Kromě toho vždy v Praze navštíví zajímavé
divadelní představení.

Média hýbou světem
byl druhý letošní projekt, který jsme získali od Ústeckého kraje. Projekt nám pomohl vybavit a kvalitně
realizovat masmediální kroužek, který navštěvuje početná skupina našich žáků.

Projektový den – „Násilí páchané na lidech“
Tento „projekťák“ doslova vybízel domluvit si např. exkurzi mezi vojáky. Chopily se toho obě páté třídy a
prý neprohloupily!
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