
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zdravíme čtenáře našeho časopisu Letňák. 
Opět vám nabídneme snůšku zajímavých událostí, které se udály 

v tomto měsíci . Více se dozvíte, když budete dál bedlivě číst. 
Děkujeme, vaše redakce.  

 
Yxes joke  Vánoce nad Děčínem 

Jak jste si určitě všichni všimli, Vánoce jsou v plném proudu. I vánoční koncert kapely zažil svá  
premiérová vystoupení. První vánoční koncert se konal na Masarykově náměstí 29. 11. Mohli 
jste zde slyšet prvních 6 skladeb v duchu vánoční pohody. V neděli vyvrcholil tento sváteční 
večer rozsvícením vánočního stromu a druhým vystoupením naší kapely. Byly zde pořádány 
vánoční trhy doplněné zábavným program. Přichystáno bylo i oblíbené občerstvení,  lidé si mohli 
pro své blízké nakoupit i drobné dárečky. Ještě tento večer Yxes vystoupil se svým programem 
na jílovském zámku. Zde na všechny dýchala příjemná vánoční  
atmosféra a byli mile překvapeni velkou účastí dospělých s  
dětmi. Diváci byli nadšeni a vyžádali si další skladbu. Doufáme,  
že kapela bude úspěšná po celou dobu vánočního „ turné“.   
Určitě se přijďte podívat na vánoční koncert školy 20.12  
do městského divadla.    
 

 

Každá sranda něco stojí 
Okolí naší školy zcela nedobrovolně uklidila třída 7.A v pátek dne 14.11. 
v odpoledních hodinách po vyučování. Ne všichni mají radost ze změn, 
kterými prošla naše škola v poslední době. Někteří se rozhodli ničit vše, 
co jim přijde do cesty. A tak byli po „zásluze odměněni“ i ti, co se 
devastace skříně na šatstvo nezúčastnili. Důležitým upozorněním pro 
všechny žáky školy je to, že ničení majetku se trestá a doufáme, že 
nikdo z vás nezůstane už  v klidu, když uvidí, že se ničí školní majetek.  
Za jednoho vandala, pak pyká celá třída. 

 
 
 
 
 
 
 

Každá třída obdrží 2 výtisky 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. ☺ 
 

 
ZŠ Na Stráni   listopad   3/2008  3.ročník 

 

Akce školy 
Dne 11.11. proběhly očekávané třídní schůzky, na které se někteří „studenti“ 
netěšili.  Všichni víme, že se musíme učit, abychom svým rodičům , ale také 
sami sobě, dělali radost, ale je těžké toto předsevzetí splnit. Nejvíce starostí 
ovšem mají deváťáci, kteří už teď přemýšlejí o svém budoucím povolání. 
Jejich správné rozhodnutí , kde dále pokračovat ve studiu, je na celý život. 
 

Anketa pro žáky 9. ročníku: Kam půjdete dál po 

škole studovat ?
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 2.   Zažila jste nějakou úsměvnou příhodu při vyučování? 
Ano hodně,  nejčastěji úsměvná přeřeknutí , záměna cizích slov  a jednou 
jsme se se třídou zabouchli v učebně fyziky. 
 3.  Umíte vždy poradit žákům při výběru budoucího povolání ? 
Myslím si, že se vždy domluvíme alespoň na okruhu škol, když ne na 
konkrétní. 
4.   Které změny ve škole by se vám líbily ? 
Mně osobně by se líbila změna osnov matematiky 9. ročníků a trošku 
zmodernizovat kabinet fyziky.                                                                          
5.  Myslíte si,  že je důležité, aby žáci brali své budoucí vzdělání vážně ? 
100%,  v dospělosti se špatně dohání to , co se v mládí ve škole zanedbá. 

 

Knihovna 
V průběhu měsíce listopadu navštívilo knihovnu 293 žáků. Konala se tu 
totiž akce pod názvem „ Z pohádky do pohádky.“ Byli pozváni žáci I. 
stupně, kterým je tato četba nejbližší.  Ukázky byly vybrány z knihy 
Otesánek a jiné české pohádky, dále z knihy Týden pohádek od Boženy 
Němcové. Potěšením bylo, že i žáci 6. ročníků se v rámci výuky literatury 
zapojili do této akce. Pro ně byly připraveny  Pohádky bratří Grimmů.   
Všichni si zasoutěžili ve znalostech pohádkových dvojic nebo poznávání 
pohádek. Velice dobře si vedli prvňáčci, kteří s četbou teprve začínají. 
Žáci 8. ročníků se zaposlouchali do příběhu z daleké Aljašky, neboť jejich 
povinnou četbou byl cestopis. Do budoucna si přejeme trávit v knihovně 
více času a přilákat sem co nejvíce čtenářů ☺☺☺☺  
 

 

   
RRRooozzzhhhooovvvooorrr   sss   pppaaannnííí   uuučččiiittteeelllkkkooouuu   MMMgggrrr...   JJJiiirrrkkkooovvvssskkkooouuu   

Co říkáte na dnešní mládež, změnila se hodně od té 
doby, co jste začala učit? 
Změnila se hodně , je sebevědomější, otevřenější , ale 
někdy je to na hranici slušného chování. Žáci mají 
k učitelům více důvěry. 

 

 

Projektový den médií – 21.121.121.121.11111....    
Tento předposlední projekťák v letošním roce jsme  všichni věnovali 
médiím. Každý tento den nám přináší nejen spoustu zábavy, ale i 
ponaučení z různých odvětví lidské práce. Žáci 7. ročníků  se vypravili 
do mateřských škol, kde dětem pokládali ne příliš těžké otázky ohledně 
různých typů médií (televize, počítač, časopis). Děti překvapily žáky 
svou znalostí ze světa techniky. I tento projektový den se velmi 
vydařil. Těšíme se na další, který nás čeká 19.12. ,,Den zvyků a 
tradic‘‘ 
 
 

  

 

 
Dne 21.11. se  žáci  8. a 9. tříd 
zúčastnili  florbalového turnaje  na ZŠ 
Vrchlického. Všichni s napětím a 
netrpělivostí čekali, která z osmi 
pozvaných škol bude nejlepší. Někdo 
možná doufal ve vítězství našich, 
avšak konkurence byla  v dobré 
kondici. Nakonec naši „borci“ získali 
9 bodů a  obhájili pěkné 4. místo. 
Všem hráčům pochopitelně 
blahopřejeme za dobrou reprezentaci 
školy a možná 5. 12. bude mít náš 
tým více štěstí a postoupí o nějaký 
stupínek výš☺  
 
 

 

 

Kulturní akce   
27. listopadu se vydala 8.B za 
kulturou do divadla. V rámci 
výuky literatury o světoznámém 
W. Shakespearovi navštívili 
divadelní hru Kompletní dílo 
Williama  Shakespeara ve 120 
minutách. Dílo bylo humorné a 
vtipně laděné. Představitelé této 
scény byli  Miroslav Táborský, 
Jan Vondráček a Martin Matějka. 
Všichni zvládli perfektně zahrát 
ženské i mužské role. Na tento 
drsný humor budou žáci ještě 
dlouho vzpomínat.  
 

     
 
 

 
  

 


