Co nabízíme na CZŠ Třinec aneb
„Koncepce výuky v kostce“

Nabízíme:
 Laskavé, bezpečné a tvůrčí prostředí
 Zajímavé aktivity nad rámec výuky/flétny, výtvarné techniky, kluby
zábavné logiky a her, čtenářské kluby, sportovní kroužky, fotbalové
kroužky/




Učíme: s láskou, úctou, respektem k dětem, rodičům a k pánu Bohu
Dětí se učí: lásce, úctě a respektu k učitelům, rodičům a k pánu Bohu
Vedeme děti: k zodpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci

 Používáme ověřené výukové metody kreativně a inovativně
 Zavadíme prvky alternativních metod ve výuce v souladu s křesťanskou
vírou
 Máme moderně vybavenou počítačovou učebnu a v kmenových třídách
interaktivní tabule
Na co se žáci mohou těšit:
Rozvíjíme logické myšlení a samostatné uvažování:
 výuka matematiky dle metody prof. Hejného na 1. stupni
 klub logických a deskových her pro zájemce
Posilujeme schopnost učit se učit, pracovat s textem, pamatovat si přečtené, vybrat podstatné
 předmět tvořivé čtení na 1. stupni,
 prvky tvořivé školy, kritického myšlení ve vyučování

 čtenářský klub pro zájemce
 projektový den Děti učí děti
Klademe důraz na schopnost“ domluvit se“ aneb výuka cizích jazyků
 anglický jazyk od 1. třídy, v rámci možnosti s rodilými mluvčími
 polský jazyk pro zájemce,
 druhý cizí jazyk na 2. stupni /němčina, ruština/
Rozvíjíme praktické dovednosti a schopnosti potřebné k životu
 hodiny „vaření“
 hodiny „práce v dílnách“
 projekt „Volba povolání“
Jsme tvořiví, kreativní, pozitivní vztah k umění je součástí vzdělávání na naší škole





celoškolní muzikály
Den poezie a hudby
Dětský den- radovánky
dramatizace pohádek – představení pro MŠ, pro mladší spolužáky

Milujeme sportovní aktivity
 celoškolní sportovní olympiády
 účast na sportovních soutěžích mezi školami
 sportovní a fotbalové kroužky
Projektovou výukou rozvíjejme schopnosti a dovednosti žáků
 zajímavé projekty celoškolní i třídní v průběhu školního roku

A na závěr s trochou úsměvu  :







učíme v lavicích, ale dle potřeby i mimo ně
dáváme domácí úkoly, ale nepřetěžujeme
respektujeme individualitu dítěte, ale zároveň učíme žáky pracovat v kolektivu
jsme pro svobodný rozvoj dítěte, ale v rámci jasně nastavených hranic
nevyhýbáme se stresu v procesu vyučování, ale učíme, jak stres pozitivně zvládat
kázeň a řád mají v naší škole pevné místo, protože vytváří v dětech pocit bezpečí

Jsme si vědomí, že připravujeme žáky na plnohodnotný dospělý život, a proto: „
Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné
víry“ 1. Timoteovi 1,5

