
                       Yxes joke 
První vystoupení nové sezóny se konalo 1.10. 
 u příležitosti mezinárodního dne seniorů.  
Akce se konala v malém sále městského 
divadla. Hostem slavnostního večera byla 
paní Antonie Hegerlíková, která prožila na 
prknech Divadla na Vinohradech téměř 
60 sezón.   Součástí večera s touto  
neuvěřitelně vitální legendou české divadelní 
 i filmové tvorby bylo i pěvecké vystoupení 
 naší oblíbené školní kapely.☺ 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
           
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
 
 
 

 
 

Zdravíme všechny příznivce našeho časopisu. Chceme 
vám všem nabídnout ochutnávku akcí, které proběhly 

v minulém měsíci na naší škole nebo mimo ni. ☺☺☺☺ 
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Akce školy 
Dne 30.9. se uskutečnila soutěž v pouštění draků nazvaná Drakiáda. 
Pořádal ji pan učitel Koten se svou třídou. Sraz byl před školou a 
všechny děti, které se chtěly zúčastnit, si přinesly kupované nebo po- 
domácku vyrobené draky. Žáci se odebrali se svými rodiči  na 
Popovický vrch, kde již na ně čekali další nedočkaví soutěžící.☺  
Pouštění draků se všem líbilo, rodiče si zavzpomínali na své dětství a 
děti strávily příjemné odpoledne.  

 
Další akcí této třídy byl velký podzimní „Turnaj v pexesu“. Byl 
naplánován  na 7.10. od 14:00 do 16:00. Přišli všichni, kteří si chtěli 
procvičit svou paměť. Každý soutěžící musel přinést z domova své 
vlastní pexeso a pak už stačilo jen bystřit mozek a hrát jako o závod. 
Někteří soutěžící dávali do hry takové nasazení, že nestačili ani vnímat 
svět kolem sebe. ☺  
 

 
 
 

 

      Každá třída obdrží několik výtisků časopisu za sponzorského přispění firmy  Alcan.  
     V případě, že si budete chtít  časopis přikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 
 

Vaše náměty a připomínky posílejte na e-mail redakce@zsnastrani.cz. 
Děkujeme za spolupráci. ☺ 

 

  

Anketa pro zaměstnance školy 
Zeptali jsme se jich: jak jste prožili podzimní prázdniny? 

Zást. vedení školy: zástupce – Mgr. Rajchl – pracoval jsem ve škole a doma 
jsem chystal Halloweenské  překvapení, 
                     ředitel – Mgr. Průša – s kolegy jsme ve škole připravovali  nový 
projekt Comenius. 
Zást. učitelů: Mgr. Párová –  byla jsem ve své škole v Praze, 
                      Nicole Kostková – ležela jsem doma s chřipkou. 
Zást. uklízeček: Stanislava Mítová – dělala jsem prázdninový úklid školy. 
Zást. školníků:   Pavel Kozel – odpočíval jsem na chalupě, kde jsem také  
pracoval. 

 

              šmejdil Víťa                  prostořeká žirafa Nikola     zvědavá želva Anička 
 

 

Fotky nás redaktorů 
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Moc se mi líbí nová hudebna a také učebny pátých tříd. Mile mě 
překvapilo vybavení kabinetů počítačem, který nám velice usnadňuje 
práci. Vadí mi, že žáci nemají zájem o vzdělání jako dřív.   
2. Jaké předměty učíte?  
Učím český jazyk, občanskou výchovu a snažím se pomáhat žákům 
s dysporuchami učení. 
3. Stravujete se ve školní jídelně a jaké máte oblíbené jídlo? 
V současné době chodím do jídelny z časových důvodů, ale má oblíbená 
jídla tam nevaří. Raději upřednostňuji italskou kuchyni, z českých jídel 
mám ráda bramboráky.     
4. Co děláte ve volném čase? 
S dvěma malými dětmi nemám času nazbyt. Nejraději relaxuji na 
zahrádce, tam si nejvíce odpočinu.    
5. Spolupracuje se vám dobře s vašimi kolegy ?  
Spolupráce s kolegy je výborná, v práci jsem spokojená. 
 

                                Projektový den hudbyProjektový den hudbyProjektový den hudbyProjektový den hudby---- 1.10.  1.10.  1.10.  1.10.     

První projektový den v tomto školním roce byl věnován hudbě. Každá 
třída měla svůj hudební styl, ke kterému si zpracovala pásmo 
hudebních scének, vlastních písní a vlastnoručně vyrobených 
hudebních nástrojů. Různé hudební styly byly zařazeny do 
jednotlivých ročníků.  
Organizace projektového dne proběhla takto:  
1. stupeň –  8:00 - 10:00  práce ve třídách  
                  10:00 – 11:00  prezentace jednotlivých tříd v tělocvičně             
 2. stupeň – 8:00 - 11:00  práce ve třídách     

       11:00 - 12:00  prezentace jednotlivých tříd v tělocvičně            

Seznamovací výjezd 6.B  
S plynulým  přechodem žáků na 2. 
stupeň   pomáhá seznamovací výlet 
celé třídy do přírody. Tentokrát se 26. 
a 27.9 vydala poznávat krásy okolí 
třída 6.B  v doprovodu svého tř.uč. 
pana Rajchla. Část cesty byla 
dopravními prostředky (autobus, vlak), 
ale protože se chtěli více poznat,   užili 
si pěší túru, bez které by výlet nebyl 
výletem. Návrat byl v odpoledních 
hodinách do školy, kde je čekal další 
zajímavý program (střelba, opékání 
vuřtů, zhlédnutí filmu ve sborovně). 
Následovalo dobrodružné přespání ve 
škole.☺ 
                                       
                                      

Knihovna 
Od 6.10. do 12.10. proběhla celostátní akce nazvaná „Týden knihoven“. 
Letošní ročník byl ve znamení uctění památky 70. výročí úmrtí velikána 
české literatury Karla Čapka. I my ve škole jsme se připojili k této akci a 
začetli se do knih tohoto světoznámého autora.  Menší děti si poslechly 
ukázky z knížky Dášeňka a starší  se zamýšlely nad citáty a četbou z knihy 
Bajky a podpovídky.  Někteří žáci využili návštěvu knihovny k zapůjčení 
knih a časopisů. Doufáme, že se stanou častějšími návštěvníky. ☺☺☺☺ 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Zralou  
Paní učitelka Zralá se vrátila po mateřské 
dovolené, má nádherná dvojčata a my jsme se ji  
zeptali na  pár zvědavých otázek. 
1. Máte srovnání školy před 4 lety a dnes. Líbí 

se vám změny, které tu nastaly? 

  

  

 

 

Podzimní exkurze 2.A 
Dne 17.10 jeli žáci s paní 
učitelkou na podzimní exkurzi 
do Libverdy. Výukovým 
programem třídu provázela p.uč. 
Jarešová. Exkurze byla zaměřena  
na poznávání stromů v parku     
přilehlém k  této škole. Děti 
odpovídaly na různé otázky o 
stromech a tím si potvrdily své 
znalosti z  prvouky. Děti byly 
nadšené. 
 
 

  
 

 


