Novinky ze Školy Michael
Zahrada naší školy Michael
I když se škola Michael nachází uprostřed
sídliště, má opravdu krásnou velkou
zahradu. Ta v současné době navíc prochází
proměnou, která z ní učiní velmi příjemnou
odpočinkovou zónu s mnohostranným
využitím. Na zahradě došlo k novému
zatravnění ploch, předzahrádka školy u
vstupu bude zpestřena zelenými keři jakou
jsou bobkovišně a různými druhy travin.
Vnitřní zahrady v atriích budov školy jsou
zrealizovány v japonského stylu. Brzy do
nich ještě přibudou zakrslé jehličnany,
buxusy a nádherné magnólie. Nedaleko
školní jídelny je bylinková zahrádka. A to
nejlepší nakonec. Připravujeme i venkovní
vybavení pro různé sportovní aktivity a nové
posezení pro studenty. O tom, jak tato fáze
probíhá, se dozvíte v některém z dalších
Newsletterů. Už teď je však zahrada krásně
rozkvetlá a nádherně voní.

Více o škole

Seznamovací kurz 1.
ročníků
Ve druhém zářijovém týdnu pořádá naše škola
velmi oblíbený seznamovací kurz pro žáky prvních
ročníků. Ten se každoročně koná ve sportovním a
rekreačním areálu „U Starého rybníka“ ve
Zbraslavicích. Je to ideální místo pro seznámení
se s třídními učiteli a novými spolužáky. Kurz je
koncipován jako program her a aktivit zážitkového
a teambuildingového charakteru, který je určený
ke stmelení kolektivu, prevenci sociálně
patologických jevů a celkové podpoře
osobnostního rozvoje jedinců. Nebojte se však
nudných seminářů a přednášek. Kromě
speciálních aktivit můžete hrát plážový volejbal,
basketbal, stolní tenis i fotbal. Ti, kteří nemohou
vydržet bez oblíbeného cvičení, mohou využít
workoutové posilovací hřiště. Někteří z vás se
možná poprvé postaví na paddleboard a všichni si
užijete třípatrové lanové centrum s několika
lanovkami. Bude to prostě nezapomenutelných pět
dní plných her a skvělé zábavy.

Více informací
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Venkovní učebny
V areálu naší zahrady vzniká mimořádná věc,
která se běžně ve školách neobjevuje. Studenti
se mohou nově těšit na brzkou dostavbu
venkovní učebny a modelářské dílny, kde za
pěkného počasí bude probíhat výuka
teoretických předmětů a výtvarné přípravy.
Nově postavené zastřešené pergoly poskytnou
žákům stín i při velkém slunečním svitu a výuku
jistě osvěží a zpříjemní. V modelářské dílně
budou studenti pracovat s hlínou a vzniklé práce
budou odlévat ze sádry a jiných materiálů.
Studenti se tak naučí pracovat s různými
materiály a dokáží si připravit základní formy pro
práci v produktovém designu. Doufáme, že tato
nová forma výuky nabídne další podněty a
spoustu inspirace pro vytváření nových projektů.

Škola, která tě
bude bavit.

Pro více informací o studiu:
Lucie Scholzová, studijní referentka
+420 602 314 047, scholzoval@skolamichael.cz
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Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde
Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů
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