Zprávy z naší školy …

www.facebook.cz
číslo 3 prosinec 2014

Těšili jsme se z Vánočního těšení, akce se velmi povedla.

Slovo paní ředitelky na závěr roku 2014:

Jsme dobrý tým, společná práce je vidět
+ Končí další kalendářní rok. Jaký byl pro vás osobně a z vašeho pohledu i
pro školu?

Pro mě osobně velmi náročný, náročný byl i pro kolegyně a kolegy kolem mně. Tvoříme však dobrý tým a ve škole je
naševaše práce vidět a ocenění našichvašich dětí je cítit hlavně v atmosféře, kterou bych označila třemi slovy báječná
máme tady totiž báječné děti, které vidí smysl v tom, co mi dospěláci děláme, radostná je tu vidět a slyšet smích, když
do školy ráno přicházíme a laskavá zajímá nás vše, co může zpříjemnit naševaše učení ve škole a to, že se nám to daří
potvrzuje i ta skutečnost, že se žákům ze školy nechce.
+O Vánocích si lidé obvykle něco hezkého přejí. Co konkrétně vy?

Všem přeji zdraví, přátelství a lásku. To jsou jemné, ale důležité nezbytnosti pro lidské štěstí.
+Jaký bude další půlrok v naší škole, kdy se bude psát rok 2015? Prozraďte,
prosím, co nás společně čeká?

Co nás čeká uvidíme, já si vždy říkám, že pokud se sejde myšlenka, slovo, čin - vše se podaří. Myšlenka vytvoří , o
představě se diskutuje a už tu máme slovo a pak k činu je jen kousek. Mé myšlenky směřují k tabletům pro výuku,
opravě hřiště, postavení učebny v přírodě. Pokud zřizovatel poskytne opět finanční prostředky formou dotace, ráda
bych opravila zbývající sociálky na pavilonu 1. stupně. Samozřejmě nás čeká spousta ověřených i nových akcí a zábavy...
X faktor, Abaku, Sportovní den ...určitě jsem na něco zapomněla a někdo z dospěláků se zase urazí :-)
+Na co se o Vánocích těšíte nejvíce?
Na rozsvícený stromeček, vůni purpury, vánoční koledy, sváteční tajemnou atmosféru, která plní všechna přání a přináší

lásku do všech rodin. Přeji všem žákům, pedagogům a provozním pracovníkům krásné požehnané Vánoce!
Děkujeme za rozhovor, i my Vám přejeme krásné vánoční i novoroční svátky! (koc)

Milý
Ježíšku

,

protože jsme byli celý tento
rok moc hodní, přáli bychom
si dostat pod stromeček pár
dárečků, které přikládáme v
seznamu:




Notebook
tank na ovládání



kryt na mobilní telefon






povlečení
longboard
štěňátko
florbalovou hokejku

Děkujeme Ti moc
Žáci 5.A
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Vánoční anketa ´´co by sis přál(a) k Vánocům?´´
1.A–Jitka Janiová
Přála by jsem si farbibum.
1.B–Václav Alecu
Roboty transformers, hot wheels, lego
1.C-Martin Nežman
Přál bych si telefon.
2.A-Veronika Kunclová
Luk a plyšové štěně
2.B-Tereza Masnicová
Přeji si tablet a pejska.
2.C-Matěj Černý
Chtěl bych lego a lego transformers.
3.A-Natálka Dittová
Přála bych si playstation 3.
3.B-Lili
Chtěla bych aby tady byla má babička.
4.A-Sabina Gašparová
Přála bych si tablet a modelínu play doh.
5.A-Kateřina Badeová
Sadu gumiček loom bands
6.A-Andrea Klepáčková
Novou aktovku
6.B-Šárka Rambousková
Chtěla bych nový telefon.
7.A-Mocael Salava
Badmintonovou raketu
7.B- Martin Dvořák
Budu rád za sportovní dres a kopačky
8.A- Lukáš Brož
Outhoorovou kameru
9.A-Martin Motyčka
Přál bych si knihu o autobusech karosa a
abychom se všichni sešli zdraví.

Vánoční sbírka pro potřebné skončila.
(Odpovídá zástupce ředitelky Martin Vlček)
Co všechno z naší školy poputuje do azylového domu?
Do Azylového domu v Lovosicích poputuje velké množství
oblečení, obuv, hračky a školní potřeby.
Kolik toho děti a zřejmě i dospěláci do školy přinesli?
Děti a dospělí přinesli opravdu velkou hromadu krásných
věcí. Je toho tolik, že by se zaplnila středně velká
dodávka.
Co všechno konkrétně nezištně darovali?
Nejčastěji lidé nosili oblečení, jako trička, kalhoty, bundy,
mikiny. Kromě školních potřeb a aktovek se nasbírala
řada nádherných plyšových hraček.
Jak byste tuto akci okomentoval?
Sbírka byla velmi úspěšná a oslovila mnoho lidí. Velmi si
vážím všech přispěvatelů, kteří donesli některé věci. Díky
podobným akcím mohou naši žáci udělat radost někomu
potřebnému a tím se učí solidaritě a empatii. (koc)

Naše fotografie je z předání dárků zástupkyni azylového domu.

Novoroční Předsevzetí
Mnoho lidí si na konci roku dává závazky, co všechno chtějí příští rok zlepšit a udělat.Že začnou zdravě jíst, že
budou alespoň trochu sportovat, že zhubnou, že...Přejí si zlepšit vztahy se svými nejbližšími, vzdělávat se a mít
úspěchy v práci.Pak na to v průběhu roku ale většinou zase rychle zapomenou. Zde je několik rad, jak to udělat,
aby nám to vydrželo déle než jenom do konce Ledna...
Ohňostroje Odpalování ohňostrojů je novodobý zvyk, plný hezkých efektů, ale bohužel i nehezkých úrazů je
odpalování různých raket, rachejtlí, gejzírů, petard a dalších pyrotechnických pomůcek. Po pádu železné opony
se silvestrovská pyrotechnika dostala i na naše pulty. Jde jak o bezpečné (třída I.-II.), tak i "na černo
prodávané" (třída III).

Pranostiky
Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"?
Co to ale pro nás znamená?
Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a
vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest".
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Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit
šťastni tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.

PRO NEJMLADŠÍ ŠKOLÁKY
Zvonění
Doplň slova, aby se říkanka rýmovala.
Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se ................... .
Dárky leží dokola
maminka nás ...................... :
„Pojďte děti honem sem,
dneska máme ........................................ .
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Mnoho krásných a spokojených chvil v
příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce
Vám přeje
redakce Bang Bang
Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (lukas.broz@zsnestemicka.cz)
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