
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTaakk  uužž  ttuu  mmáámmee  kkoonneeččnněě  jjaarroo  aa  ss  nníímm  ttaakkéé  ppllnnoo  jjiinnýýcchh  rraaddoovváánneekk,,  
kktteerrýýcchh  jjssmmee  ssee  vv  ddoobběě  zziimmyy  nneemmoohhllii  úúččaassttnniitt..  DDůůlleežžiittéé  aallee  jjee,,  žžee  ooppěětt  

vvyycchháázzíí  nnáášš  oobbllííbbeennýý  šškkoollnníí  ččaassooppiiss  ☺☺☺☺☺☺  
  

 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. ☺ 
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Masopustní rej-nocování   
ZZaajjíímmaavváá  aakkccee  44..BB  ssee  uusskkuutteeččnniillaa  2277..33..  oodd  1166::0000  vvee  šškkoollee..  CCeellkkeemm  ssee  
zzúúččaassttnniilloo  2211  žžáákkůů  ss  ppaanníí  uuččiitteellkkoouu  PP..  SSiirroovvoouu..  HHnneedd  ppoo  ppřříícchhoodduu  dděěttii  vvyyřřkkllyy  
sslliibb::  ,,,,SSlliibbuujjii,,  žžee  aažž  ddoo  rráánnaa  nneebbuudduu  řřvváátt  aa  kkřřiiččeett..  PPoottoomm  ssee  ooddeebbrraallyy  nnaa  šškkoollnníí  
zzaahhrraadduu,,  kkddee  zzaakkooppaallyy  ,,,,MMaassooppuussttaa‘‘‘‘  ssppoolluu  ss  ppeerrggaammeenneemm  oo  uuddáálloosstteecchh  
uuppllyynnuullééhhoo  rrookkuu..  NNáásslleeddoovvaallaa  kkaarrnneevvaalloovváá  vvýýzzddoobbaa  ttěěllooccvviiččnnyy  aa  ooččeekkáávvaannýý  
kkaarrnneevvaall  ssee  ssppoouussttoouu  zzáábbaavvnnýýcchh  ssoouuttěěžžíí..  DDěětteemm  ssee  nneejjvvííccee  llííbbiill  kkaarrnneevvaall,,  
vvýýzzddoobbaa  ttěěllooccvviiččnnyy,,  nnooccoovváánníí,,  ssppoolleeččnnáá  hhoossttiinnaa,,  oo  kktteerroouu  ssee  ppoossttaarraallyy  
ššiikkoovvnnéé  mmaammiinnkkyy  žžáákkůů  ttééttoo  ttřřííddyy..  TTaakkéé  ssee  llííbbiillyy  ssoouuttěěžžee  ((ššppllhh,,  
nneejjppoovveeddeenněějjššíí  kkoossttýýmm,,  ssttřřeellbbaa  nnaa  ccííll,,  žžiiddlliiččkkoovváá  aa  řřaaddaa  ddaallššíícchh..  PPrroobběěhhllaa  
ssoouuttěěžž  vv  ppoojjííddáánníí  kkoobblliihh..  NNeejjzzddaařřiilleejjššíí  kkoossttýýmm  ppaattřřiill  vvííllee..  VVeeččeerr  zzaakkoonnččiillyy  
ssppoolleeččnnýýmm  ttaanncceemm,,  vvee  2222::0000  uulleehhllyy  ddoo  ssvvýýcchh  ssppaaccáákkůů..  DDrruuhhýý  ddeenn  ssppoolleeččnněě  
ppoossnnííddaallyy  aa  ppoo  vvyybbííjjeennéé  ssee  vv  99::0000  kkaažžddýý  rroozzeeššeell  ddoo  ssvvýýcchh  ddoommoovvůů..  BByyllaa    ttoo  
vveellmmii  zzddaařřiilláá  aakkccee  aa  vvššiicchhnnii  ssii  uužžiillii  ssppoouussttuu  lleeggrraaccee..  

Recitační soutěž 

Dne 25.2.09 se konalo v DDM Teplická městské kolo recitační soutěže. Z naší 
školy se celkem zúčastnilo 8 dětí, z toho se jich 7 umístilo. Další kolo 
probíhalo u nás na škole 13.3.09. Do krajského kola postoupila tato 3 děvčata:    
I.kat.- Barbora Štěpánková    3.A  (2. místo) 
II.kat.-Tereza Grubrová         5.A  (1. místo) 
IV.kat.-Tereza Bílková           9.B  (1. místo) 
Všem účastníkům moc blahopřejeme a těšíme se zase za rok ☺☺☺ 
 

Jarní prázdninyJarní prázdninyJarní prázdninyJarní prázdniny: 2.3. : 2.3. : 2.3. : 2.3. –––– 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3.    
Na týden nicnedělání jsme se pochopitelně všichni moc těšili. Každý z nás si 
ho náležitě užil a dlouho bude vzpomínat na nevšední zážitky, které tento 
týden doprovázely. Někteří trávili volno na horách, neboť si chtěli užít 
poslední sněhovou nadílku.  Jiní si šli zaplavat do aquaparku, kde byl pro děti 
připraven zajímavý program. Součástí dnešní doby je počítač, tak mnozí i 
během prázdnin u něho proseděli hodiny. Nebylo by příště lepší se věnovat 
nějakému sportu? 
 

 

llååxxáá  }}ÉÉ~~xx    
Školní kapela 1.března oslavila 4. narozeniny od svého založení. Za 
dlouhodobou spolupráci budou členové na konci 9. ročníku odměněni milým 
dárkem, podmínkou je minimálně  2letá spolupráce v kapele. 
Dále se k nám blíží akce Studenti sobě, na které každoročně kapela 
vystupuje. V této době se nejvíce členové zabývají zkoušením na tuto akci a 
nácvikem choreografie. 
    



 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                                 

                                                        RRRooozzzhhhooovvvooorrr   ssseee   

zzzááássstttuuupppccceeemmm   ššškkkooolllyyy   MMMgggrrr...   RRRaaajjjccchhhllleeemmm,,,   
                                                  nnaa  22..  ssttuuppnnii  uuččíí  mmaatteemmaattiikkuu,,ffyyzziikkuu  aa  ppřříírrooddooppiiss    

  
  

11..  JJaakkéé  bbyylloo  vvaaššee  ppřřeeddcchhoozzíí  pprraaccoovviiššttěě??  
PPřřii  ffaakkuullttěě  jjsseemm  uuččiill  nnaa  ZZŠŠ  JJíílloovvéé,,  ppoottoomm  VVOOŠŠ  aa  SSPPŠŠ  
ssttaavveebbnníí  DDěěččíínn  aa  zzáárroovveeňň  nnaa  ÚÚTTŘŘVV  UUJJEEPP  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  
LLaabbeemm  jjaakkoo  ooddbboorrnnýý  aassiisstteenntt  ((  22  rrookkyy  ))..  NNyynníí  pprraaccuujjii  
zzddee  nnaa  šškkoollee..  

22..  JJaakk  hhooddnnoottííttee  nneeddáávvnnoo  uusskkuutteeččnněěnnoouu  aakkccii  CCoommeenniiuuss??  
VVýýbboorrnněě,,  bbyyllaa  ttoo  hheezzkkáá  aakkccee,,  ppřřííjjeemmnníí  ddoossppěěllíí  ii  žžááccii,,  cceellkkoovvěě  ppeerrffeekkttnníícchh  
1100  ddnníí  hhuuddbbyy  aa  jjaazzyykkoovvýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí..  
33..  JJaakk  jjssttee  pprroožžiill  jjaarrnníí  pprráázzddnniinnyy??  
PPrraaccoovvnněě,,  nneebbooťť  jjsseemm  ssee  mmuusseell  ppuussttiitt  ddoo  kkoommpplleettnníí  ppřřeessttaavvbbyy  kkoouuppeellnnyy  
rrooddiiččůů,,  ttoo  mmii  ddaalloo  ppěěkknněě  zzaabbrraatt  ☺☺  VVee  ččttvvrrtteekk  jjsseemm  ooppěětt  ppřřiiššeell  ddoo  šškkoollyy  
kk  PPCC,,  aabbyy  žžááccii  mměěllii  vvššee  ppřřiipprraavveennéé  kk  vvýýuuccee  ppoo  pprráázzddnniinnáácchh  ☺   
44..  JJaakkáá  jjee  ssppoolluupprrááccee  ss  žžáákkyy  nnaaššíí  šškkoollyy??  
NNěěkktteeřříí  žžááccii  jjssoouu  ppřřííssttuuppnněějjššíí,,  ss  nněěkktteerrýýmmii  jjee  ttoo  zzaassee  nněěkkddyy  ttěěžžššíí..    
55..  NNaa  jjaakkáá  hhuuddeebbnníí  nnáássttrroojj  uummííttee  hhrráátt??  
AAkkoorrddeeoonn,,  ffllééttnnaa,,  ttrroocchhuu  kkllaavvíírr  aa  kkyyttaarraa,,  nnyynníí  ssee  uužž  ppáárr  ttýýddnnůů  uuččíímm  hhrráátt  

DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnn        mmmmmmmmeeeeeeeetttttttteeeeeeeeoooooooorrrrrrrroooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiieeeeeeee        ––––––––        1111111199999999........33333333........        
V tento den se počasí pěkně vyznamenalo. Kdo by čekal blížící se jaro, byl by 
na velkém omylu. Hned po ránu to vypadalo, jako by nás měla navštívit znovu 
„paní Zima“. I přes nepříznivé počasí se někteří žáci naší školy vydali na 
průzkum ven. Žáci 9. ročníků jeli na výstavu do muzea v Drážďanech . 
8.ročníky navštívily meteorologickou stanici v Ústí n/L v Kočkově. 7.A si 
vyrazila na Jalůvčí provádět svá meteorologická měření. Třída 7.B byla na 
meteorologické přednášce v Libverdě. Šesťáci si vyšli do kina za kulturou na 
promítání amatérských filmů. Děti z  I. stupně měly také bohatý program. Žáci 
4. ročníků navštívili v Libverdě botanickou zahradu. Některé třídy zůstaly ve 
škole a hrály si na rosničky. Ke konci vyučování se počasí trošku umoudřilo, a 
tak děti alespoň část dne strávily venku na čerstvém vzduchu. 
 

Knihovna 
Týden od 9. 3. do 15.3. byl celostátně vyhlášen jako TÝDEN ČTENÍ. Cílem 
této akce bylo přitáhnout ke čtení  především děti a mládež . Stále probíhá 
akce s názvem „Kniha mého srdce“, jejíž úkolem je  nalézt nejoblíbenější 
knihu nejen dětí, ale i dospělých čtenářů.   
          Anketa:   Pokuste se najít svou nejmilovanější knihu!!!   
V tomto měsíci přišli do knihovny žáci I. stupně. Pro 1. – 3. třídu byla vybrána 
ukázka z knihy Lišky, dobrou noc od Františka Nepila. Humorný příběh o 
ježkovi se všem dětem líbil a někteří přidali i svá vlastní dobrodružství se 
zvířaty. Pro žáky 4. a 5. ročníků byla vybrána kniha Jednu jí vrazím! od 
Elisabeth Zöller. Toto čtení mělo upozornit na závažný problém šikany, který 
bohužel v dnešní době ve školách není ničím ojedinělým nebo výjimečným. 
Po četbě došlo i na vlastní zážitky a vyprávění o významu dobrých vztahů ve 
třídě mezi spolužáky. Žáci si také doplnili test na téma Poradíš si se šikanou? 
 

SSkkřřiivváánneekk    
V městském kole pěvecké soutěže Skřivánek jsme pokračovali v bezva výkonech! 
Z 13 žáků jich do krajského kola postoupilo úžasných 10. Předsedou poroty byl 
profesor zpěvu na konzervatoři Eduard Klezla, který je známý ze soutěže Česko hledá 
Superstar. Porota udělila zvláštní ocenění naší škole „Za rozvoj zpěvnosti a přínos 
v posílení zájmu o zpěv za uplynulý rok“. Vítězům blahopřejeme  :  
 II. kat. duo – Hrdá Kristýna a Saganová Klára  (3. místo) 
III. kat. sólo - Tereza Bílková (3. místo) 
III. kat. trio -  Špejrová Kamila, Tůmová Tereza, Vysoký Vít (čestné uznání) 
III. kat. trio -  Koloušková Pavlína, Senohrábková Nikola, Brzáková Tereza (3. místo) 

 


