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DRÁŽĎANY 9.A
Deváťáci se zúčastnili 11. - 13. října exkurze do Drážďan. 
V rámci exkurze navštívili Vojensko-historické muzeum Bun-
deswehru, Panometer a samozřejmě centrum města. Během 
exkurze plnili celou řadu úkolů a aktivit, při nichž komuniko-
vali německy. Zrealizovali anketu mezi obyvateli Drážďan, 
natočili několik rozhovorů, zpracovali krátkou reportáž. 

VÝSLEDKY DEVÁŤÁKŮ
Jste zvědaví, jaké výsledky měli deváťáci v minulém roce? 
S hrdostí v srdci můžeme říci, že v matematice se jim dařilo 
lépe než 83 % ostatních žáků v České republice. V češtině je 
to poté 73 %.

ŠKOLNÍ KAPELA
Na škole funguje s  novým školním 
rokem hudební skupina. Vývoj hu-
dební skupiny nás těší. Sešla se 
skupina milých, talentovaných dětí, 
které pracují skvěle dohromady. 
Při společném cvičení zažijeme 
kupu srandy, ať jde o písně nové či 
již nám všem známé. Zkoušky pro-
bíhají každý pátek od 13:30 do 15:00 
hodin ve třídě 6. A. V této chvíli se 
skupina skládá ze dvou pianistů, 
dvou akordeonistů, dvou perku-
sionistů, dvou hráček na ukulele, 
jedné flétnistky a jedné kytaristky. 
Jádro tvoří zhruba 5 zpěváků.

NAŠE POSLÁNÍ

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
A ŠKOLKY

Poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách.



VÁNOCE V CIZÍCH ZEMÍCH
Před vánočními prázdninami pro-
běhl na škole projekt, který před-
stavil zvyky a tradice Vánoc v cizích 
zemích. Každá třída starších žáků 
připravila plakát, který popiso-
val Vánoce například na Ukrajině, 
v Německu, Francii atd. Pro mladší 

děti dále každá třída připravi-
la stanoviště s výrobou oz-

dob a ukázkou tradičního 
jídla. Odpoledne mohli 
rodiče navštívit vánoční 
kavárnu a trh.

ANDĚLSKÝ DEN V MŠ
Prosinec byl u nás ve školce ve znamení nej-
krásnějších svátků v roce, Vánoc. Ve čtvrtek 
8. 12. 2022 se celá naše školka ponořila do vá-
noční atmosféry a na dopoledne jsme se všichni stali 
anděly. Dělali jsme si navzájem radost, tančili jsme a nakonec 
děti dostaly malého andělíčka. Společně jsme také nacvičili  
„Andělskou písničku“ se kterou jsme šli pozdravit kamarády do 
ZŠ Noe. Všem se nám tento den moc líbil. 

VÝSTAVA TUTANCHAMON
19. 12. jsme měli možnost navštívit velkolepou výstavu pokla-
dů Tutanchamonovy hrobky. Šlo asi o jednu z největších akcí, 
protože jsme jeli dvěma autobusy. Tato výstava svojí kvalitou, 
audioprůvodci pro každého jednotlivce i velikostí jistě kaž-
dého oslovila. Přinesla velmi autentický zážitek z doby před 
100 lety, kdy Howard Carter objevil tuto nevykradenou hrobku 
a  stanul před nádherou, která nemá obdoby. Tomu se říká 
zážitková výuka :-)

20 MILIONŮ
Velmi děkujeme za vaši nesku-
tečnou podporu! Během několika 
týdnů se podařilo vybrat na darech 
a  půjčkách 20 milionů korun na 
splacení budovy školy Noe bez 
zbytečně vysokých úroků. Zahra-
niční dárce přispěl stejnou částkou, 
a  tak mohla být do konce 
prosince budova zcela  
zaplacena. Ještě jed- 
nou – děkujeme!



ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU 
LENKOU MACHOVOU

Nastoupila jsi do školy Noe velmi krátce 
po jejím vzniku. Jak na toto období vzpo-

mínáš?
Do Noe jsem nastoupila jako asistentka peda-

goga do 1. třídy ke skvělé  paní učitelce Jindřišce, na kterou 
moc ráda vzpomínám. Rozuměly jsme si a dost jsem se od ní 
naučila. Také nezapomenu na každodenní odvádění dětí na 
obědy do nedaleké školní jídelny s  kolegyní Markétou. Naše 
škola měla přesně vymezený čas, který jsme pochopitelně 
museli z  organizačních důvodů dodržet. Často se stalo, že 
jsme šli za dost špatného počasí. :-)  Teď už ale naše škola má 
svoji jídelnu a já mám (už podruhé) svoji 1. – 5. třídu.

Letos učíš čtvrtou třídu. Co Tě na učení baví?
Kromě dětí mě baví to, že práce učitele vyžaduje kreativitu, 
hravost a pestrost, také samostatnost i týmovou práci. Stále 
mě to baví a inspiruje. Těší mě, když se dětem ve škole daří jak 
při výuce, tak ve vzájemných vztazích ve třídě.

Co se Ti líbí na škole Noe?
No přece moje 4. A. :-) Také atmosféra školy – klidné, přátel-
ské a podnětné prostředí, vstřícní a skvělí kolegové. Líbí se mi, 
že den nezačíná hned výukou, ale Duhovým ránem, které je 
zakončené dobrovolnou modlitbou.

Co ráda děláš ve volném čase?
Hodně čtu a velmi ráda mám šumavskou přírodu. Nejraději 
jezdím na Modravu, kde podnikám výlety a túry. Také si ale 
ráda zajdu s kamarádkami na kafíčko a dortík k Bajerovi u nás 
v Pardubicích. Pomáhám také svým rodičům a bratrovi Ondrovi. 
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QR platba

Jste skvělí! Dary v  roce 2022 
dosáhly výše 1  034  000 Kč. 
Dary jsme využili na podporu 
ukrajinských žáků, platby ener-
gií, vzdělávání učitelů, nákup 
pomůcek a další. Mnohokrát 
děkujeme!

POZNEJTE NAŠE UČITELE

DARY V ROCE 
2022
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