Program oslav 130. výročí založení ZŠ
Novosedlice
Den první:
25. 9. 2017
9:00 – „Novosedlický talent“ – velká tělocvična
16:00 – 17:30 – Rodinný čtyřboj – areál školního
hřiště
Den druhý:

Doprovodný program
 Beseda s autorkou dětských knih
 Beseda s bývalými žáky
 Ukázka dobové třídy – v průběhu trvání
celých oslav v 5. třídě
 Beseda s rodilým mluvčím
 Beseda s fotbalisty FK Teplice

130. výročí

26. 9. 2017
11:30 – 12:30 – fotbalové utkání – učitelé x žáci
13:00 – 19:00 – Den otevřených dveří
– komentované prohlídky školy
15:00 – 15:30 – beseda s bývalými učiteli
15:30 – 16:00 – komentovaná prohlídka školy pro
bývalé učitele a vedení obce
15:30 – 16:00 – komentovaná prohlídka časové osy
pro veřejnost (II. poschodí)
15:30 – 16:30 – hravá fyzika – učebna chemie
16:00 – 16:30 – slavnostní zahájení oslav na dvoře
ZŠ – vystoupení pěveckého sboru
16:30 – 17:00 – komentovaná prohlídka zahrady –
Stromoví skřítci
17:00 – 18:30 – tvořivé odpoledne školní družiny
v 1. třídě
17:00 – 18:00 – volejbal – učitelé x zástupci obce
Novosedlice

 V den oslav budou prezentovány
dobové dokumenty, fotografie žáků
ze soutěží a akcí školy.

25. 9. 26. 9. a 27. 9.

Den třetí:
27. 9. 2017
Dopoledne plné soutěží pro žáky naší školy

www.zsnovosedlice.cz

2017

Časová osa
V rámci výuky nejnovějších dějin na naší škole vznikla
sada učebních materiálů. Ty shodou okolností pracují
s obdobím, které se téměř kryje s existencí
novosedlické školy. Pokud se Vám bude chtít přijďte
si prohlédnout časovou osu, učebnici a třeba si i
zahrát hru s našimi žáky.

Projektová činnost. v ZŠ Novosedlice
ve školním roce 2017-2018
ZŠ Novosedlice s názvem Škola pro všechny…
je svým uspořádáním škola rodinného typu
s dvě stě deseti
žáky.
Mladý stabilní
pedagogický sbor se profesionálně stará o
všechny žáky dle jejich potřeb. Talentovaní se
v rámci společného vzdělávání učí s žáky, kteří
potřebují podporu asistentů pedagoga,
přípravné třídy se rozrůstají a o výborné
výsledky žáků není nouze.
Žáci se vzdělávají ve vyučování i mimo výuku
velkým
množstvím
třídních
projektů,
zaměřených na zdravý životní styl a
přírodovědné předměty.
1. Úspěšně realizujeme dvouletý celoškolský
projekt MŠMT
OP VVV tzv. ŠABLONY
zaměřený na: rozvoj čtenářské gramotnosti,
vědomostní deskové hry, doučování, vzájemné
hospitace - ověřování nových metod výuky
(genetická metoda čtení, matematická metoda
prof. Hejného apod.), nadstandardní vzdělávání
pedagogů v rámci DVPP v oblasti čtenářské
a matematické gramotnosti, výuky jazyků a
inkluze.
2. Získali jsme finanční podporu KÚ Ústeckého
kraje v oblasti prevence na zlepšování klimatu
jednotlivých tříd, vztahů mezi žáky a prevenci
šikany.

3. KÚ Ústeckého kraje podpořil také naši
mimoškolní činnost z Dotačního programu
VOLNÝ ČAS 2017 na celoroční činnost
turistického kroužku ZŠ Novosedlice pod
vedením kmenového pedagoga.
4. S přispěním MŽP jsme vybudovali pro výuku
a vzdělávání učebnu v zahradě, kterou hojně
využíváme.
5. Za velký úspěch považujeme, že ZŠ
Novosedlice opět vydala nástěnný výukový
kalendář 2017 a naprosto ojedinělou
dějepisnou učebnici s názvem 20. století, kterou
doplňuje originální desková hra s názvem
20. století na časové ose.
6. Každý rok v květnu naše škola pořádá „Den
rodiny na Komáří vížce“, kde se schází žáci,
rodiče, pedagogové, bývalí žáci ZŠ, občané a
zástupci obce Novosedlice, aby aktivně strávili
společný čas a užili si tak rodinnou atmosféru
naší školy.
Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka školy

