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Vítáme
nového
lektora
Jason Wangle, to je náš nový lektor angličtiny, tentokrát z Velké
Británie. Žáci 6.-9.tříd prožijí hodiny angličtiny plné komunikace a
zábavy každý druhý týden. Starší žáci budou moci porovnat americkou
angličtinu, se kterou se setkali díky Tonymu Laue, s britskou angličtinou
v podání Jasona. Němčináři v devátých třídách se budou i nadále
v hodinách němčiny setkávat se sympatickým německým lektorem Andre
Schmallem.

Zěmepisný
koumes
Letošní školní rok je na škole otevřen nový zájmový kroužek
pro děti od 10 do 14 ti let. Předpokládá se zájem o přírodu, životní
prostředí, nejbližší okolí a zeměpis. Konat se bude jednou za 14 dní
ve středu v učebně 9.b od 14:00 do 15:30 hodin. Kroužek povede pan
učitel Jan Fibich. První schůzka se uskuteční 17.9.2014.
Program roku:
>1.10., 15.10., 12.11., 26.11.
Téma Litoměřicko
příroda okolo školy a města, zeměpisné hry, poznávání a orientace v
prostoru, vycházka
>10.12., 7.1., 21.1., 4.2.
Téma Ústecký kraj
orientace na mapě a v kraji, chráněné krajinné oblasti v kraji, výlet
>18.2., 18.3., 1.4., 15.4.
Téma České středohoří
spolupráce s místní CHKO, rostliny a živočichové, ochrana krajiny,
exkurse
>29.4., 13.5., 27.5., 10.6
Téma Česká republika
kde, co, proč a jak je to v České republice, hry, prezentace, exkurze

COOL
básnění
Festival
Den
poezie
se
každoročně
odehrává
v desítkách měst celé České republiky a již několik let je počtem akcí
nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Přitom před 16 lety šlo
o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si
každoročně připomínáme 16. listopadu.
V rámci festivalu Dne poezie si desítky regionálních aktérů
z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i
jednotlivců připravují literární večery, výstavy, divadelní představení a
jiné zajímavé akce. Loni se ke Dni poezie připojilo neuvěřitelných 59
měst.
Téma letošního ročníku je “Řezaná poezie“, inspirovaná
poetikou Bohumila Hrabala.
Letos se této akce zúčastní i naše škola. 12.11. vypukne
v hodinách českého jazyka COOL BÁSNĚNÍ, kdy otevřeme dílny
tvořivého psaní, pokusíme se o vlastní verše, budeme experimentovat,
mixovat, řezat a skládat. O výsledky svého snažení se s ostatními
podělíme na chodbách školy. Příznivci této akce se mohou inspirovat
na facebookových stránkách.
Festival Den poezie je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří
mají rádi kulturu a poezii především.
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Litoměřický
sborový
zpěv slavil
úspěchy
Každé dva roky se koná světová sborová olympiáda –
World Choir Games. Tentokrát bylo jejím dějištěm lotyšské
hlavní město Riga a právě sem se vydaly změřit vokální síly i
naše sbory Puellae cantantes a Páni kluci.
Dívčí sbor Puellae cantantes pod vedením sbormistra
Romana Pallase se na základě předchozích úspěchů
na mezinárodních soutěžích kvalifikoval do nejvyšší
medailové soutěže "Champions" ve dvou kategoriích. V
kategorii dětských sborů, kde soutěžilo celkem 33 špičkových
dětských sborů z celého světa, získaly litoměřické dívky
stříbrnou medaili se ziskem 72,5 bodu. V kategorii duchovní
hudby, obsazené celkem 40 vynikajícími sbory, pak dosáhly
na 79,38 bodu, což je těsně pod hranicí zlatého pásma, které
v této soutěži začíná na 80 bodech.
Komorní sbor Syrinx pod uměleckým vedením
Romana Pallase se na olympiádu vydal s úplně novým a
zatím nevyzkoušeným projektem - show programem
(populární písně s choreografií). Protože to bylo vůbec
poprvé, co se pustili do show programu, přihlásili se
do soutěže "Open", která je určena pro sbory, které se zatím
nekvalifikovaly do soutěže "Champions". V kategorii Scenic
Pop / Show Choirs získali zlatý diplom s nejvyšším počtem
bodů a titul Vítěz kategorie. Tím jsme se zároveň
kvalifikovali do soutěže "Champions" na příští olympiádě.
Chlapecký sbor Páni kluci a mužský komorní sbor
Páni kluci se sbormistrem Václavem Hančem se olympiády
zúčastnily poprvé. Přesto dosáhly obrovského úspěchu, když
ve svých "Open" kategoriích (komorní mužské sbory a
smíšené chlapecké sbory) získaly dva stříbrné diplomy,
pokaždé těsně pod hranicí zlatého pásma. V jednom případě
je od nejvyššího bodového výsledku vítěze kategorie dělilo
1,17 bodu, přičemž pro dosazení hranice zlatého pásma jim
chybělo pouhých 0,84 bodu.
Neopakovatelným
zážitkem
kromě
tradičně
velkolepého zahajovacího ceremoniálu a vyhlášení výsledků
v plně obsazené rižské aréně byl závěrečný koncert pod
širým nebem. Na speciálně upraveném pódiu se sešlo téměř
15000 sboristů společně s orchestrem, sólisty a tanečníky. To
vše se odehrálo před zraky přibližně 25000 diváků.
Litoměřické sbory opět potvrdily svou vysokou
kvalitu, a to na opravdu celosvětové úrovni. Jsme pyšní na to,
že členkami a členy úspěšných sborů jsou žáci a žákyně
z naší školy.

www.puellae.cz
www.panikluci.cz

www.skolabn.cz


Kytarový
kroužek
I v loňském školním roce 2013/14 jsme celotýdenní
školní práci zakončovali příjemně - hrou na kytary. Celkem
14 šikovných dětí z 1.- 5. tříd letos zvládlo zbytek akordů,
potřebných k doprovodu písní. A tak se školou každý týden
linuly melodie písní, často připomínajících prázdniny.
Děti připravily hudební dopoledne pro děti z MŠ
Stránského a v květnu se předvedly na akci Zpívánky.
Mnoho příjemných chvil strávených s kytarou a zpěvem vám
přeje Pavlína Štefanová.

BOŽENA
v kostce

Ročenka
Sportovní
zprávy
na závěr
Ačkoliv je naše škola zaměřena hudebně, dbáme
i na fyzického ducha. V loňském školním roce se žáci
účastnili řady soutěží, porovnávali síly s jinými školami a
ne jinak tomu bude i letošní rok. Z loňských úspěchů
vybíráme alespoň některé.
Okresní soutěž ve florbale: 2. místo družstva žákyň 8. a
9. tříd
Krajské kolo ve florbale dívek: 2. místo
Okresní kolo v basketbalu: 2. místo družstva s žákyněmi
8. a 9. tříd (Lucie Mühlfeitová, Marie Černá, Veronika
Krišková, Marie Dzivjaková, Pavla Kocmanová, Esma
Kudriková, Klára Legnerová, Aneta Břeňová), 3. místo
družstva žákyň 6. a 7. tříd (Aneta Krišková, Veronika
Šmídová, Klára Janoušková, Gabriela Tůmová, Natálie
Badinková, Eliška Horová, Emma Procházková, Nikola
Loudátová)
Výborně jsme si vedli i v Euroregatě (2.ročník Přeboru
litoměřických škol v jízdě na veslařském ergometru).
Zvítězili jsme mezi družstvy a 1. místo zaznamenal i sám
Jan Prokeš nebo Kateřina Martincová, Petr Štefan, Ota
Hamerník a Matouš Bělohlávek.
Aktivní jsme i v ostatních soutěžích, jako je Coca cola
cup, Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
přehazovaná nebo orientační běh.
Všichni si držíme palce i na letošních sportovních
soutěžích!
Ročenku zpracovala Mgr. Miloslava Šlechtová.
Na obsahu se podíleli: Mgr. Eliška Jirásková, Mgr. Tomáš
Zika, Mgr. Pavlína Živcová, Mgr. Hana Doudová, Petra
Přikrylová, MgA. Roman Pallas

školní rok 2014/2015

Milí přátelé,
máme pro Vás nové vydání naší školní ročenky!
Obsahuje opět řadu důležitých a zajímavých informací
týkajících se naší školy.
Z jejího obsahu upozorňuji např. na informace
o zaměstnancích školy, termíny akcí, které proběhnou
v právě začínajícím školním roce, zprávy o úspěších
našich žáků, o velkém úspěchu našich pěveckých sborů
na Světové sborové olympiádě, informace o školní
družině apod.
Během prázdnin jsme větší část školy nechali
krásně nově vymalovat a na podzim se ještě chystáme
dovybavit některé místnosti novou elektronikou.
I v letošním školním roce budeme opět školou
s certifikátem „Rodiče vítáni“. Jsme rádi, že na jaře
letošního roku jsme opět splnili kritéria, která jsou
nutná pro obhájení této značky. Možná jste si všimli, že
podle našeho vzoru jsou i některé další školy ve městě
nyní s touto značkou, ale my jsme rádi, že jsme byli
v Litoměřicích první! Značka však není nejdůležitější,
důležitý je její obsah. Velmi nám záleží na dobrých
kontaktech jak s našimi žáky, tak s jejich rodiči, a proto
Vás chci v závěru mého článku opět vyzvat, pokud
budete mít jakékoliv dotazy, či podněty k naší práci,
neváhejte nás kontaktovat. Navštivte nás (kdykoliv
po telefonické dohodě) ve škole, rádi si s Vámi
pohovoříme.
Přeji Vám i nám krásný školní rok!
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

Zaměstnanci
školy

Důležitá data
školního roku

Školní
družina

ŠKOLNÍ
PARLAMENT

Ředitel školy:
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVÁNÍ

Zástupci ředitele:
Mgr. Josef Kupka a Mgr. Martin Hrdina
Třídní učitelé:
Mgr. Romana Loskotová (1. a)
Mgr. Jana Leníková (1. b)
Mgr. Blanka Švihlíková(2. a)
Mgr. Jitka Vaňková (2. b)
Mgr. Renata Sluková (3. a)
Mgr. Jitka Fidlerová (3. b)
Mgr. Pavlína Štefanová (4. a)
Mgr. Romana Cabalková (4. b)
Mgr. Jindřiška Bohatová (5. a)
Mgr. Martina Agstenová (5. b)

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Petr Svoboda (6. a)
Hana Prunzová (6. b)
Miloslava Šlechtová (7. a)
Martina Slavíková (7. b)
Božena Košárková (8. a)
Tomáš Zika (8. b)
Hana Doudová (9. a)
Petra Jetenská (9. b)

Netřídní učitelé:
Mgr. Simona Bartošová, Mgr. Jan Fibich, Bc. Barbora Hančová, Mgr. Eliška
Jirásková, Mgr. Eliška Čtvrtníková, Mgr. Hana Ludvíková, Mgr. Helena Špinlerová,
Mgr. Martina Sláviková, Mgr. Pavlína Živcová, MgA. Roman Pallas
Lektoři cizích jazyků – rodilí mluvčí
Jason Wangle (Aj)
Dipl.-Soz. Andre Schmahl (Nj)
Výchovné poradkyně:
pro I. stupeň : Mgr. Jana Leníková
pro II. Stupeň: Mgr. Helena Špinlerová
Metodik prevence: Mgr. Tomáš Zika
Školní družina:
vedoucí vychovatelka Petra Přikrylová, Jitka Matušková, Mikuláš Zůna, Renata
Urie, Petra Černá
Hospodářky: Jana Lopušníková, Ingrid Šantorová
Domovník a správce hřiště: Karel Vopat
Údržbář a správce hřiště: Vít Slunéčko
Správkyně hřiště: Iveta Kiseláková
Správce počítačové sítě: Bc. Jaroslav Šíma

Další zaměstnanci:
Monika Majeriková, Jana Valašíková, Markéta Drobná, Iveta Musilová

Kontakty
!POZOR - nová telefonní čísla!

739 381 391
739 381 418
416 735 797
Všichni zaměstnanci školy mají
e-mailovou adresu ve tvaru:

jméno.příjmení@skolabn.cz

1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina
8. vyučovací hodina
9. vyučovací hodina

7:55 –
8:50 –
10:00 –
10:55 –
11:50 –
12:45 –
13:40 –
14:35 –
15:30 –

8:40
9:35
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15

TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD
1. pedagogická rada: 1.9. 2014
2. pedagogická rada: 13.11. 2014
3. pedagogická rada: 22.1. 2015
4. pedagogická rada: 16.4. 2015
5. pedagogická rada: 25.6. 2015

PROJEKTOVÉ DNY
Den turistiky
Den zvířat
Mediální den
Den Země
Den harmonie
Etno den

pátek 26.9. 2014
úterý 7.10. 2014
středa 5.11. 2014
úterý 21.4. 2015
čtvrtek 14.5. 2015
pondělí 1.6. 2015

Školní družinu navštěvují žáci z 1. - 3. tříd.
Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 5 oddělení družiny. Žáci
zde kvalitně tráví svůj čas se spolužáky po skončení
vyučování.
Relaxaci, rekreační a zájmové činnosti průběžně
zpestřují hromadné akce, pohádkový karneval, sportovní
soutěže, pravidelné návštěvy kina, galerie, městské knihovny,
dále dětského dopravního hřiště a plaveckého bazénu.
Taneční kroužek je již pravidelně zván na vystoupení
do domova seniorů Na Kopečku, kde se na malé tanečníky
vždy velice těší. Svá vystoupení prezentují i na veřejných
akcích města. Výtvarné práce dětí ze ŠD zdobí nejen naši
školu, ale i CŠJ. Z kroužku Šikovné ruce si chlapci a dívky
pravidelně odnáší domů své pěkné výrobky. Pátky jsou
věnovány výletům do okolí Litoměřic, aby zde děti mohly
zažít hezké společné chvíle v přírodě.

Provoz družiny
6:00 – 7:35
11:40 – 16:30
Novým prvňáčkům přejeme příjemný vstup do
našeho přátelského kolektivu
a na všechny děti se moc těšíme.

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
20.11. 2014 a 23.4. 2015
PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

27. - 29.10. 2014
22.12. 2014 - 2.1. 2015
(vyučování začne v pondělí 5.1.)
Pololetní prázdniny
30.1. 2015
Jarní prázdniny
2.3. - 8.3. 2015
Velikonoční prázdniny
2.4. - 3.4. 2015
Hlavní prázdniny
1.7. - 31.8. 2015
SBĚROVÉ AKCE
Na základě vašeho zájmu jsme zvýšili počet sběrových akcí.
Odvoz sběru bude v následujících dnech:
3.10. 2014, 6.2. 2015, 17.4 2015.
(Do školy noste sběr vždy v týdnu, ve kterém proběhne i jeho
odvoz.)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8., 9.1. 2015

ŠKOLNÍ KLUB
ROZMARÝN
Školní klub je koncipovaný jako dětská
otevřená herna, kam žáci (4. třídy a starší) chodí
v ranních či odpoledních hodinách. Relaxují tady,
hrají stolní tenis, sledují DVD, baví se různými
soutěžemi nebo něco vyrábí. Vše je na jejich vůli a
chuti. Klub je otevřený každý den ráno před
vyučováním, od 7:00 do 7:35 hodin, odpoledne ho
pak žáci mohou využít od 13:30 do 16 hodin. Své
příchody a odchody si řídí sami. Na celý školní rok
stojí využívání této herny 200Kč.


Koho baví podílet se na tvorbě atmosféry ve škole,
například pořádat akce pro své spolužáky nebo uplatňovat
své nápady týkající se zlepšování prostředí ve škole, a získá
důvěru svých spolužáků, může pracovat v našem školním
parlamentu.
Všechny třídy od pátého do devátého ročníku si
na začátku školního roku volí své dva zástupce. Ti pak
na společné první schůzce podepíší slib, že budou svou práci
vykonávat svědomitě a hájit zájmy svých spolužáků.
Za uplynulý školní rok připravili tito žáci několik akcí, mezi
které patří Den barev či Den recese. V tyto dny si všichni
oblékají určitý typ převleků a mají z toho výhody – například
nejsou ten den zkoušeni. Při pravidelných setkáních se pak
zástupci tříd učí prosazovat své názory a diskutovat o nich
s vrstevníky. Schůzek se pravidelně účastní i zástupce
ředitele školy Mgr. Martin Hrdina, někdy i sám pan ředitel,
děti tedy mohou prezentovat své názory přímo vedení školy.
Dva ze členů parlamentu zároveň zastupují naši
školu v Dětském zastupitelstvu města Litoměřice. To
každoročně pořádá Dětské fórum, které se v minulém
školním roce konalo v pátek 7. března ve varhanním sále
naší školy. Zástupci všech základních i středních škol zde
vybírali deset problémů, které ve městě zaregistrovali a
chtějí, aby se jimi vedení města zabývalo. Ve skupinách
diskutovali například o problematice dopravy a parkovacích
míst, životním prostředí, kultuře, sportu či bezpečnosti
ve městě. K dispozici měli jako odborné poradce vedoucí
odborů životního prostředí nebo místního rozvoje
z Městského úřadu v Litoměřicích, ředitele Městské policie a
další.
V novém školním roce se poprvé sejdeme ve čtvrtek
18. září o velké přestávce v hudebně. Těšíme se na naše nové
členy a na spoustu skvělých nápadů.

Hurá
do Anglie!

Žáci druhého stupně se opět dočkali a na jaře 2015
mohou absolvovat zájezd do Londýna a okolí. Londýn, hlavní
město Velké Británie, je znám svými pamětihodnostmi, jako
například Big Ben, London Eye, Tower Bridge a tak dále.
Také se tu nachází světoznámé muzeum voskových figurín.
Nejen že si žáci prohlédnou památky, vyfotí se u červené
telefonní budky, zajdou na nákupy, ale hlavně získají
možnost komunikovat v angličtině s rodilými Brity!

