Zprávy z naší školy …

www.facebook.cz
Číslo- 1-2 :listopad ,prosinec 2017

ZČÍNÁME UŽ .....
JEDNATŘICÁTÝ ( rok)
V září naše škola oslavila 30 let od svého založení. Chystali jsme se na toto výročí všichni
s přesvědčením, že nás ten den, kdy jsme očekávali hosty ze všech stran, bude početně
hodně a už předem jsme se těšili, jak si to budou bývalí i současní pedagogové a žáci, kteří
prošli naší školou při setkání užívat. Nemýlili jsme!
Byl nás plný venkovní areál, a bylo na co vzpomínat. Slavnostní akci podtrhla i účast
primátorky města Ústí nad Labem Věry Nechybové a dalších významných hostí.
Zadokumentovali jsme při této příležitosti hodně příjemných momentů, jak na fotografiích,
tak videu. Věříme, že příští generace uvítají tyto materiály a budou mít ke vzpomínání
mnoho důvodů, jako jsme v září měli my. Na závěr jen dodejme, že strom, který jsme u
příležitosti 30. Výročí založení ZŠ Neštěmická zasadili, pevně zakoření a bude růst ve zdraví
a do krásy.

Blíží se čas vánočních

vystoupeních

S potěšení konstatujeme, že se opět

budeme veřejně

prezentovat v nejkrásnějším období

roku, v čase Adventu.

S dostatečným předstihem se naši žáci-zpěváčci připravují a nacvičují pěkné koledy a
písničky s vánoční tématikou. Jak nás informoval tradiční organizátor těchto příprav, pan
učitel Ruda Bitala, letos
budeme účinkovat na třech velkých akcích, a to konkrétně - 27.listopadu na Lidickém

náměstí v 15:00,
11.prosince na Kostelním náměstí /u Fora/ v 16:00 hodin a těsně před Vánocemi- 20.12.,
opět na Lidickém náměstí - při akci Rozsviťme Ústí v 16:30 hodin. Věříme, že své spolužáky
podpoříte hojnou účastí a přijdete si s nimi i se svými rodiči zazpívat.

Parlamentářky zamířily do Prahy
Členky žákovského parlamentu, Andrea

Klepáčková

a Kateřina Badeová, byly nominovány na

listopadové

setkání Národního parlamentu dětí a mládeže v

Praze. Zde se

setkaly za účelem výměny zkušeností se

zástupci dalších

parlamentů z celé České republiky. Součástí

měla být též

exkurze do budovy Poslanecké sněmovny

parlamentu

České republiky, ale vzhledem ke konání první

schůze nového

parlamentu to nebylo možné. Nicméně nových poznatků a dojmů mají obě naše žákyně

mnoho
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a jistě se s námi o některé zajímavosti podělí.

Minimálně na schůzce našeho školního parlamentu.  Jsme pyšní na to, že jsme měli své
zástupce mezi delegací těch nejlepších a vybraných. Pořadatelem akce byl ústecký dům dětí
a mládeže.

Uhelné safari
Ve hned po zahájení nového školního roku zorganizoval pan učitel
Petr Hauzner tradiční exkurzi pro žáky ze devátých tříd, a to na
Uhelné safari do Mostu. Kluci a děvčata z IX. B se vydali do Lomu
ČSA, IX. A pak navštívila Lom Vršany. Obě třídy se poté společně
setkaly u děkanského kostela v Mostě, kde exkurze pokračovala
prohlídkou přesunutého chrámu.

3

Opět se konala tradiční Milešovka ... ( a naši nechyběli)
Turistický kroužek při naší ZŠ se jako každoročně vydal na počátku listopadu
na dálkový pochod - Noční Milešovku. Oslavil tak netradičně svátek
Halloween. Absolovalo ho celkem 14 turistů, kteří ušli 30 km. Gratulujeme
k výkonu!

Ovoce i pro starší ročníky
Novinkou v letošním školním roce je fakt, že také žáci 2.stupně dostávají
v rámci projektu Ovoce do škol, tedy 1x týdně, ovoce prostřednictvím
pracovníků školní jídelny. Navíc 2x týdně také mléko. Pokud někteří žáci toto
neodeberou, vrací se zpět do jídelny k dalšímu zpracování.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme , že …
Školní družina je otevřena každý všední den od 5.55 do 7.45 hod. a od 11.40 do 17.00 hod.
Ranní provoz ŠD je od 5,55 hod. Děti přicházejí do 7.10 hod., kdy se vchod uzamkne.
Odpolední provoz je od 11,30 do 17,00 hod.
Vedoucí vychovatelka školní družiny :
Martina Skořepová
Kontakty školní družina:
telefon : +420 602 160 006
mail: druzina@zsnestemicka.cz
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Zapojili jsme se aktivně:
Do Dne laskavosti, jak my zkráceně říkáme Světovému dni laskavosti, který se konal v polovině listopadu a v rámci
celonárodního projektu „jsem laskavec“, jehož ambasadorem byl zpěvák Tomáš Klus, se aktivně zapojili také žáci naší
školy. Někteří se vydali za seniory do jejich zařízení, konkrétně Domova pro seniory v Krásném Březně, přičemž
nezapomněli jako správná návštěva na dárek - v podobě vlastnoručně upečených chutných perníčků ( nejstarší žáci
z druhého stupně), šesťáci pak mysleli na opuštěné pejsky a kočičky v útulku - těm ušili slušivé oblečky ze starého
textilu. Je příjemné vědět, že máme mezi sebou takové žáky, kteří umí zareagovat a pomoci.Jiní byli v Klokánku.

Rýsuje se nový “ frončaft“
Až na Boží dar, na seminář o přeshraniční spolupráci s německými partnery, se
vydala naše “němčinářka” paní učitelka Lucie Dovolilová, aby načerpala co
nejvíc dalších informací k simulační hře, kterou již naše škola podstoupila před
koncem minulého školního roku v Chřibské na Děčínsku.
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Podle všeho, jak se nám paní učitelka svěřila, to vypadá v budoucnu zajímavě
a nadějně: rýsuje se totiž, že najdeme pro spolupráci nového partnera,
samozřejmě v Německu. Takže se naši milí žáci mají na co těšit.

Naše děti se rády bojí
…a tak se na tu letošní helloweenskou párty, která byla ostatně fakt parádní, pořádně
připravily. Nachystaly si roztodivné strašidelné kostýmy, vymalovaly si ksichtíky tak, že
hrály všemi barvami a co hlavně – přišly ve velkém počtu.
Nejdříve však někteří využili z nabízené programové palety Dýňování a vydlabali z dýní
krásná dílka, jiní za pomoci rodičů, a třeba také učitelů a asistentů. Poté se společně
odebrali do tělocvičny, kde to po čtvrté odpolední bylo jak v lidském mraveništi. Strašidelné
masky byly suprové, co bylo prima, že se hodně zapojili také dospěláci . Učitelé, včetně
vedení školy. Nakonec se všichni sešli na stezce odvahy. Ta se líbila moc. O organizaci,
krom dospělých, se velice vzorně postaraly deváté třídy. Byla to velmi povedená akce,
kterou účastníci chválili nejen mezi sebou, ale i na našem školním face booku.
Trocha sportu:

Žáci 3., 4. a 5. tříd na 1. turnaji v miniházené v letošním školním roce úspěšně
vstoupili do nové sezóny. V konkurenci několika školních týmů zaznamenali pod
vedením trenérů Mgr. Rudy Bitaly a Mgr. Jana Maxy 1 porážku, 1 remízu a 7
vyhraných zápasů.

Luštěte s námi.Luštěte
s námi.Luštěte s námi. Luštěte
s námi.Luštěte s námi.Luštěte…..
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