
VVííttáámmee  nnoovvááččkkyy 
      

      
Vítáme mezi námi nové tváře! 
Jsou jimi prvňáčci, kteří 4. září 
usedli poprvé do školních lavic. 
Přejeme jim, ať mají samé 
jedničky. 
Hned první školní týden vyrazily 
nové děti spolu se svými rodiči a 
učiteli na tradiční úvodní 
soustředění, kde se všichni dobře 
poznali a popovídali si. Společně 
se ubytovali v Intercampu 
Mosquito v Krásné Lípě. Na 
místě si dokonce dospělí i děti 
zahráli na indiány. 
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Máte pro nás náměty  na články nebo víte o nějakých 

zajímavých akcích či hláškách  vašich spolužáků? 

 

 Kontaktujte nás: 
sucha@zsnastrani.cz   spolkova@zsnastrani.cz    bilkovat@zsnastrani.cz    backovska@zsnastrani.cz 
lenka.harsanyova@seznam.cz    golegovová@zsnastrani.cz     tuckova@zsnastrani.cz 
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Počtete si každý měsíc 
Otázky na tělo pro 
učitele, fotky spolužáků, 
ankety, pravidelné 
soutěže o ceny, hlášky 
měsíce a jiné super 
záležitosti, které se 
odehrály na naší 
základce… na to se 
můžete těšit na začátku 
každého měsíce ve fungl 
novém školním časopise 
Letňák. Ve škole už 
vznikl redakční tým, 
který se vám představí 
na čtvrté stránce. 

JJeeššttěě  ssttáállee  ppřřiijjíímmáámmee  nnoovvéé  rreeddaakkttoorryy  pprroo  LLeettňňáákk..  PPookkuudd  
mmááttee  zzáájjeemm  aa  jjssttee  žžááccii  22..  ssttuuppnněě,,  ppřřiijjďďttee  jjaakkéékkoollii  úútteerrýý  vv  1166    
hhooddiinn  ddoo  ppooččííttaaččoovvéé  uuččeebbnnyy  vvee  22..  ppaattřřee  šškkoollyy.. 

 
Každá třída obdrží vždy 3 výtisky časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 

časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 



HHlláášškkaa  llééttaa  
SSoouuttěěžž::     V každém čísle Letňáku budeme vyhlašovat novou soutěž o 
krááásnéééé ceny. Tentokrát soutěžíme o … a víte co? Nechte se 
překvapit. Stačí, když nám popíšete svůj nejvtipnější zážitek z letošních 
letních prázdnin. Pište na jakýkoli z e-mailů, které jsou uvedené na 
poslední stránce.       Verča Tučková 

  Cesta  snad bude bezpečná 
12. září byla v jedné ze tříd přednáška, na které dospělí řešili, jak udělat cesty 

do školy bezpečnější. Na přednášku dorazili někteří učitelé, pan ředitel Vít Průša, 
několik rodičů, primátor Děčína Vladislav Raška se svým náměstkem Václavem 
Lešanovským. Nechyběli ani zástupci policie.  
                                                               

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„TO JE KoŘEN“ FF((VV))TTÍÍPPKKYY    

MMěějjttee  ppuussuu  oodd  uucchhaa  kk  uucchhuu!!  PPoořřáádd!!      NNáámmlluuvvyy  
ŘŘííkkáá  kkaanniibbaall  ssvvéémmuu  oottccii::  „„ZZííttrraa  jjdduu  ppoožžááddaatt  oo  rruukkuu  ssvvéé  nnaassttáávvaajjííccíí..““  

OOtteecc  nnaa  ttoo::  „„BBllbbččee,,  řřeekknnii  ssii  aassppooňň  oo  nnoohhuu,,  ttaamm  jjee  vvíícc  mmaassaa!!““  
                                                                            Verča Tučková 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  22..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy  
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11..  CCoo  ooččeekkáávvááttee  oodd  ssvvýýcchh  žžáákkůů??  UUrrččiittěě  ssppoolluupprrááccii..  

22..  SSttaall  ssee  VVáámm  nněějjaakkýý  ttrraappaass??  PPrraaššttiill  jjsseemm  sseebboouu  nnaa  kkoollee  nnaa  cchhooddnnííkkuu  

ppllnnéémm  lliiddíí..    

33..  NNoossííttee  ssii  ddoo  šškkoollyy  ssvvaaččiinnuu  aa  jjaakkoouu??  CChhttěěll  bbyycchh..  

44..  JJaakkoouu  hhuuddbbuu  ppoosslloouucchhááttee??  JJaazzzz..  

55..  JJaakkýý  jjee  VVáášš  nneejjoobbllííbbeenněějjššíí  ffiillmm??  IInnddiiaannaa  JJoonneess..  

66..  JJaakkéé  jjssoouu  VVaaššee  kkoonnííččkkyy??  HHoorrsskkéé  kkoolloo,,  lleezzeenníí  ((jjeenn  ppoo  sskkaalláácchh))..  

77..  VVyyuužžíívvááttee  iinntteerrnneett  aa  kk  jjaakkéémmuu  úúččeelluu??  CChhttěěll  bbyycchh..    

88..  ZZmměěnniill  bbyyssttee  nněěccoo  vvee  šškkoollee  nneebboo  jjssttee  ssppookkoojjeennýý??  SSppoouussttuu  vvěěccíí  bbyycchh  

zzmměěnniill,,  nnaappřřííkkllaadd  zzaaččáátteekk  vvyyuuččoovváánníí  oodd  ddeevvííttii  hhooddiinn,,  zzrruuššiill  bbyycchh  

zzvvoonneekk  aa  ddeevvááťťáákkyy  bbyycchh  nneecchhaall  uuččiitt  vvee  ttřřeettíícchh  ttřřííddáácchh  mmaattiikkuu  aa  

aanngglliiččttiinnuu..  

99..  JJaakk  jjssttee  ssee  uuččiill  VVyy??  ZZ  ččeeššttiinnyy  jjsseemm  mměěll  ttrroojjkkyy,,  zz  mmaattiikkyy  ttaakkyy,,  aallee  

bbyyll  jjsseemm  ddoobbrrýý  vv  ttěěllooccvviikkuu  aa  hhuuddeebbccee..  

1100..  CCoo  ooččeekkáávvááttee  oodd  šškkoollnnííhhoo  ččaassooppiissuu??  MMoocc  ssee  nnaa  nněějj  ttěěššíímm,,  ppaakk  

uuvviiddíímm..                                                                                                                                VVeerrččaa  SSppoollkkoovváá  
 

Bezpečná cesty do školy je společný 
projekt Nadace Partnerství a 
občanského sdružení Pražské matky. 
Petr Šmíd z Nadace Partnerství ukázal 
graf, kde byly zobrazeny věkové 
skupiny dětí, které jsou při cestě do 
školy nejvíce ohrožené. Jde o děti, 
kterým je osm až devět let, tedy žáky 
třetích a čtvrtých tříd. 
Děti doma nakreslí do mapek cesty, 
kudy chodí do školy a vyznačí místa, 
která jim připadají nebezpečná. Která 
místa na cestě do školy vám připadají 
nebezpečná? Tento projekt má velkou 
budoucnost a doufáme, že se brzy 
uskuteční.        Tereza Suchá                                     

Práskli to na sebe! 
Michal Burian 
Od kolika let sportujete?→ Snad už od jednoho roku. 
Máte nějaké sportovní úspěchy?→ (dlouho přemýšlí) Žádné významné. 
Jíte zdravě?→ Ano, jím vše, ale mám dobrý metabolismus. 
Sportujete ve svém volném čase?→ Ano, hraji basketbal, floorball, volejbal, plavu atd. 
Nutíte svou rodinu cvičit?→ Ne, jen svou dceru. 
Stal se vám nějaký trapas ve škole?→ Po hodině tělocviku jsem pod kalhotami chodil 
naostro, protože jsem neměl trenýrky na převlečení.  

Jaký jste byl žák?→ Kromě dějepisu výborný. 
Jste přísný učitel?→ Samozřejmě ano. 
Prosedíte hodiny u sportu v televizi?→ U fotbalu hodně dlouho, hokej mám taky rád. 
Tereza Suchá 

 


