Zprávy z naší školy …

www.facebook.cz
číslo 4. Leden 2015

Zápis do školy je vždy velkou
událostí pro celou rodinu budoucího
prvňáčka. Nejvíce tento akt však
prožívají samotné děti škole podívali
fotoobjektivem Petra Hauznera. Zatím
jich škola do 1. tříd zapsala 37.

K zápisu do první třídy přišlo letos na Základní školu Neštěmická třicet
sedm dětí. Vedení školy však věří, že na začátku nového školního roku to
budou jiná čísla, že v průběhu jara a léta ještě přibudou další žáci. Zástupce
ředitelky Martin Vlček doufá, že nakonec těch prvňáčků bude kolem
šedesáti. „Kromě dvou klasických tříd pro ně chceme otevřít jednu
speciální," řekl. Ředitelka školy Marie Čápová dodala, že by ráda otevřela i
tzv. přípravku pro 12 dětí. „Požádám o ni,“ sdělila a čerstvě skončenou
aktuální akci okomentovala slovy: „Oceňuji profesionalitu, obětavost a
výbornou organizaci, která zápis dětí na naší škole provázela. Děkuji nejen
svému zástupci, ale také všem učitelkám, učitelům a asistentům i
pracovnicím v kuchyni za jejich podíl na dvoudenní akci. Stejně tak děkuji
technickým pracovníkům vrátnice, kteří dotvářejí náš pracovní tým.
Připomínáme ještě, že ve čtvrtek 5. února je pak od 12 hodin náhradní
termín zápisu pro ty, kteří k nám nestihli přijít v tzv. první vlně zápisu.
Na Ústecku se podle informací magistrátu prozatím chystá do školních lavic usednout zhruba o 200 dětí méně než
loni. Zatím činí počet předškoláků 898. Do celkové informace chybí dodat, že naše základní škola poskytuje rozsáhlou
péči o žáky se specifickými potřebami a zdravotním znevýhodněním. Výuka probíhá s menším počtem žáků ve třídách,
individuální se dostává některým dětem prostřednictvím asistentů pedagoga. Děti se v naší škole učí angličtinu již od
1. třídy. Kluci a holčičky mají u nás možnost využívat mnoho aktivit . Jmenovitě např. kroužky hry na klávesové
nástroje, na kytaru, flétnu, lákavá je keramika, „Povídálek", pohybové hry, angličtina. Funguje zde mediální výchova,
kdy se děti mohou podílet na tvorbě časopisu, rozhlasu i televize. Máme již také spolek rodičů.

Druhý nevšední den jsme prožili v pátek 23. Ledna. Tentokrát měl nádech barev, a to modré a žluté.
Onen zvláštní páteční den nebyl pobídkou obléct se do modré a žluté pouze pro žáky, ale přidali se také
pedagogové. Ostatně nenechali děti "ve štychu" ani při Pyžamovém pátku, který se konal před Vánocemi.
Ve škole také tentokrát byly vidět nevšední variace, kdy kromě oblečení se do modra nebo žluta zbarvily nehty,
členky do vlasů, ponožky, přezůvky a další drobnosti, které doplnily trička, svetry, mikiny, šály a šátky, džíny
apod.O originál face podobu se postarala také paní ředitelka, která skryla své vlasy pod super moderní paruku
a netradiční účes, který se jen tak nevidí. Ostatně jak to u nás při Barevném dni vypadalo můžete vidět na
našich webových stránkách nebo FB.

Náš minirozhovor s paní učitelkou
Šárkou Husákovou
Jak jste se vlastě dostala na naší školu?
Přímo z rodičovské dovolené- mám doma tříleté
zlobidlo. Dříve jsem pracovala jako pedagogický
pracovník a vedoucí v nízkoprahovém klubu pro děti.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Vlastně ani nevím- povolání se u mě střídalo docela
rychle. Takže by se dalo říci- od učitelky přes
uklízečku až po veterinářku. Ale veterinářku jsem
zavrhla- nesnáším některé druhy zvířectva třeba
pavouky, hady...
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Mám- máme doma desetiletou fenu černého
labradorského retrívra.
Kde jste byla nejdál a kam byste se chtěla podívat?
Já nějak extra velký cestovatel nejsem…. Takže nejdál
jsem byla asi ve Francii.
Jak byste se charakterizovala?
Je těžké mě popsat... jsem milá i protivná, klidná i
vzteklá... a tak bych mohla pokračovat....
Sportujete?
Tak teď už moc ne, spíše jen rekreačně a velmi
nepravidelně. Ale téměř 15 let jsem hrála závodně
volejbal.
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Píšeme budoucím prvňáčkům:
Ahoj děvčátka a kluci, budoucí prvňáčkové!Jsme rádi, že
budeme mít zase nové kamarády. Už se těšíme, jak se
spolu budeme učit písmenka a číslice. A nebojte se, co
nezvládnete, s tím Vám pomůžou šikovné paní učitelky.
Všechny umí krásně vyprávět, malovat, zpívat a
sportovat. A až vás vezmou do tělocvičny, na kreslení,
počítače či moderní pomůcku interaktivní tabuli, to
budete teprve kulit očka. Dopoledne vám uteče jako voda
a pak hurá na oběd. Mňam. Odpoledne se také nebudete
nudit. Sejdete se spolu s dalšími dětmi v krásně
vyzdobených třídách školní družiny. Jé, tam se dá užít
zábavy a legrace! A až na nás zamává sluníčko, vyrazíte
třeba ven s paní vychovatelkou a trochu si zařádíte. A
když se Vám ve škole bude líbit, půjdete si třeba vyrobit
dárečky nejen pro maminku v kroužku keramiky. Pokud
máte radost ze zpěvu, můžete navštěvovat náš školní
sbor Kolibříci. Chcete se stát na chvíli redaktorem nebo
redaktorkou? To se Vám rovněž může splnit, ve škole
máme časopis Bang Bang a každého, kdo má chuť něco
napsat nebo nakreslit, má každý měsíc možnost se
veřejně prezentovat. Jste aktivně založení? Svoji
mrštnost, hbitost a rychlost předvedete v dalších
kroužcích, například v judu. Ve škole je zkrátka spousta
možností užít si legraci a zábavu. Pokud se budete chtít
dozvědět více informací o své budoucí škole a
nepracujete zatím s počítačem, poproste rodiče nebo starší
sourozence a podívejte se na internetové stránky školy
www.zsnestemicka.cz nebo náš facebook . Tam je
opravdu spousta zajímavých informací.

Air Max-šlágr mezi mladými
V roce 2011 uvedla firma Nike na trh velmi
úspěšnou sérii celobarevných modelů Nike Air
Max
90 vyrobených
pomocí
technologie Hyperfuse. Dost možná za jejich
popularitou, ale nestála samotná legenda
v podobě modelu Air Max 90 nebo nová
technologie Hyperfuse, ale fakt, že většina
kolekce byla vyvedena ve velmi zářivých
barvách, a jak už to tak bývá, barvy mají
úspěch. I dnes můžeme vidět, například pány
v svítivě oranžových, nebo křiklavě růžových Air
maxech. Úspěch těchto boty nestojí ani tak za
Nike a určitou technologii, opravdu jde o to, že
se to uchytilo a jakmile to nosí ten a ten, tak to
musíte mít i vy. Boty Air max se nevyznačují jen
háčkem na boku boty nebo křiklavou barvou,
ale také vyvýšenou, zvednutou velkou jak

chcete podrážkou. Značí to už sám název…ten se
opravdu nesnaží nalákat lidi s velkou velikostí
chodidla…Osobně se o tyto boty nezajímám a
nevím, zda je všechno co jsem napsala pravda, ale
když už jsem tu pro vás měla článek o Convers a
Vans botách, proč ne Air max, když se konečně ujala
i jiná značka zastupující populární boty mezi
mladými.

Zvědavý mikrofon
Práce od 3.A
Je zcela němá. Jazyk nemá.
Nevýská si ejchuchu.
Je mrštná, kluzká.
V síti se mrská.
Není ráda na suchu. (Ryba)

V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
škoda.
Kakao se rozlilo - Jan Vodňanský
Kakao se rozlilo.
Moc a moc se zlobilo.
A Ludmila plakala,
nad tou louží kakaa. Pardon – řekla Ludmila.

To já jsem tě rozlila.
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Usmálo se kakao.
Řeklo – nic se nestalo.

1.C – Terezka Ostřanská
Otázka: Terezko, co se ti líbí u nás na škole?
Odpověď: Mně se líbí děti ve třídě a hračky, které tu
máme.
Otázka: Terezko, co by si u nás ve škole vyměnila, nebo
co se ti u nás nelíbí?
Odpověď: Nelíbí se mi, jak kluci ve třídě skáčou a mlátí
se.
2.A – Jan Ištvan
Otázka: Honzo, co se ti líbí za předměty a všechno
kolem tebe u nás ve škole?
Odpověď: Tak nejvíce mé oblíbené předměty jsou
tělocvik, výtvarná výchova a pokaždé chodíme ve
čtvrtek na člověk svět a práce.
Otázka: A co by si u nás změnil nebo úplně vynechal?
Odpověď: Nemám rád, když se učím skřítka Kvítka a
matematiku.
3.A - Kateřina Nosková
Otázka: Kačenko, co se ti u nás ve škole líbí?
Odpověď: Nejvíce se mi líbí, jak je na nás paní
vychovatelka Helena Puršová hodná a pak se mi líbí
paní učitelka Zuzana Saidlová na angličtinu.
Otázka: A copak se ti nelíbí?
Odpověď: Děti, které zlobí a hudební výchova nerad
zpívám.
IV. – Lukáš Koupil
Otázka: Lukášku co máš u
nás na škole rád?
Odpověď: Líbí se mi nové malování v tělocvičně.
Otázka: Co se ti tu nelíbí?
Odpověď: Líbí se mi tu vše, akorát nemám rád
matematiku.

Jak jsme vyslechli pana faráře.
10. ledna se náš turistický kroužek vydal na první
výlet v roce 2015. A protože je po svátcích, kdy jsme
všichni jen pojídali dobroty a polehávali pod
stromečkem, tak bylo nasnadě zvolit lehkou trasu po
rovince, aby se tělo zas tak moc nenadřelo. Takovou
výzvu přijalo 22 turistů, což je rekordní účast. A když
byly ty Vánoce, tak bylo dobré začít v doksanském
klášteře a poslechnout slovo pana faráře, který nám
popřál úspěšný rok a provedl nás po místních
památkách. Pak se celý štrúdl pomalu vydal podél
Ohře k Budyni nad Ohří. Tam nás čekala prohlídka
starého židovského hřbitova, procházka na blízké slatiniště Vrbka a celou pouť jsme ukončili na nádvoří
budyňského vodního hradu. Dalo to celých 17 kilometrů a myslím, že i nějaký ten gram jsme po těch Vánocích
shodili.

Rodiče pomáhají dětem
Dne 29.11.2014 zahájil přípravný výbor
spolku práci na přípravách k založení
spolku s názvem Rodiče dětem při 32. ZŠ.
Spolek RODIČE DĚTEM vznikl na pomoc
všem dětem, které navštěvují naši školu.
Co je Spolek? Nezisková dobrovolnická
organizace, která sdružuje především
rodiče žáků naší školy.Podle nového
Občanského zákoníku nahrazuje a
legalizuje bývalá SRPŠ. Spolek je
prostředníkem při získávání finančních
prostředků pro školu. Proč spolek? podporuje komunikaci mezi rodiči a
školou, zapojuje rodiče, podporuje vznik
spolupráce a dobrovolnickou činnost,
přímo ovlivňuje prostředí, které navštěvují
naše děti, transparentně spravuje získané
peníze a jednodušeji, přímo a bez
průtahů používá získané peníze. Kdo tvoří
tým? Iva Zahradníková: tel.: 724
051 619, mail: iva@zahradnik.cz.
Miroslav Kapr: tel.: 730 807 289, mail:
mirek.kapr@seznam.cz. Více najdete zde:
http://rodice-detem2.webnode.cz/

Pomazánka od Kristiny
Ingredience:
- míchaná vejce
- tavený sýr
- tvrdý sýr ( hrubě nastrouhat)
- máslo (na přípravu míchaných vajíček)
- šunka – nakrájet na maličké kousky
- cibule, červená paprika a pórek – vše
nakrájet na droboučké kousky
- majolka
- kysaná smetana
- sůl a pepř
Postup:
- na másle usmažíme míchaná vajíčka a v
ještě horké směsi rozpustíme tavený sýr. V
jiné misce smícháme ostatní drobně
pokrájené suroviny ( skutečně drobně,
velké kusy by nevypadaly dobře) a
nastrouhaný sýr. Přidáme zchladlou směs
vajec a sýra a spojíme majolkou a
smetanou. Dochutíme solí a pepřem.
Pomazánka chutná skutečně výborně

Tiráž: Časopis vydává ZŠ Ústí nad Labem 787/38, šéfredaktor-Lukáš Brož (lukas.broz@zsnestemicka.cz)
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