
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 

  
                                                
 
  

Krásné počasí nás v dubnu mile překvapilo, a tak věříme, že vás dobře vyladí i 
toto nové číslo časopisu. Doufáme, že ještě stále máme mezi vámi nějaké své  

příznivce☺ ☺ ☺ 
 

YYxxeess  jjookkee  SSttuuddeennttii  ssoobběě  
Projekt Studenti sobě se letos konal v děčínském divadle již počtvrté.  Studenti ze 
čtrnácti různých základních a středních škol (včetně jedné z německé Pirny) 
nacvičili představení, které předvedli při slavnostním galavečeru 23.4. Téma 
letošního večera byla „Evropa“. Školní kapela si připravila 3 písničky v angličtině a 
s dalším programem vystoupili žáci 7. a 8. ročníků hudebních seminářů. Výtěžek 
z této akce jde každoročně na dobrou věc, a tak jsme rádi, že i naše škola podpořila 
tento dobročinný projekt. Následující den bylo možné navštívit řadu uměleckých 
dílen, které byly rozmístěny na stanovených místech v Děčíně. 
 

 

 

 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   duben   8/2009  3.ročník 

 

DDDěěě tttssskkkááá   ssscccééénnnaaa   CCChhhooommmuuutttooovvv   –––      222...444...    

Už tradičně se naše škola zúčastňuje této soutěže. Tentokrát se do 
chomutovského divadla sjelo 19 divadelních a recitačních souborů z celého 
Ústeckého kraje. Soutěžily zde o postup na celostátní přehlídku dětského 
divadla Dětská scéna 2009. Porota k postupu do širšího výběru doporučila 
představení „We are Indians“ žáků z 2.B a „Škola, ach jo, škola“ žáků 
seminářů  9. ročníků. To považujeme za veliký úspěch a všem zúčastněným 
děkujeme za výbornou reprezentaci  ☺☺☺ 

Den ptactva – 1.4. a 2.4. 
V tomto ročním období se rodí nejvíce mláďat, a tak oba 5. ročníky využily překrásného 
jarního počasí a vydaly se na exkurzi do ZOO. Byly provedeny ptačí stezkou a cestou se 
dozvěděly spoustu zajímavých informací ze života ptáků. V rámci výukového programu 
také navštívily ZooŠkolu, kde shlédly zajímavé dokumenty z jejich života.  
 

VVeelliikkoonnooččnníí  pprráázzddnniinnyy      99..––1100..44..  
 
Všichni s nedočkavostí čekali na tyto dny volna plné sluníčka a jarní pohody. 
Někdo navštívil akci „Pomlázka v Růžové zahradě,“ která byla věnovaná 
především menším dětem. Ten, kdo má rád zvířátka, šel do ZOO, kde na 
všechny čekala soutěž „Není vejce jako vejce“. Každý si našel zábavu podle 
svého gusta. Důležité je, že slunné počasí vytáhlo skoro všechny ven a nikdo 
se nenudil doma!!! 

 

 

DDaallššíí  vvyynniikkaajjííccíí  zzpprráávvyy  zzee  ssoouuttěěžžíí!!!!!!!! 

V sobotu 18.4. se konala regionální soutěž v Chomutově. Naše děvčata byla opět 
úspěšná. 
II. kat. - Tereza Grubrová             5.A  (čestné uznání) 
I. kat. – Barbora Štěpánková        3.A  ( 1. místo) 
IV. kat. – Tereza Bílková             9.B  ( 1. místo) a postup do národního kola 
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a poděkování patří také našemu týmu 
v čele s p. uč. Štrbovou. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 

 
 
                                  

  

                                                      RRoozzhhoovvoorr  ss  ppaanníí  uuččiitteellkkoouu  KKaaddlleeccoovvoouu    
1.                        1. Jak se vám učí v naší škole?  
2.                        Velice dobře. Každý začátek je těžký, ale ten můj           

značně u         značně ulehčil zdejší výborný kolektiv, který mi vždy,  
                             když jsem potřebovala, nabídl pomoc a radu. Za to jsem 
                             všem velice vděčná. 

                                   2. Jaké předměty vyučujete?  
                           Vystudovala jsem dějepis a češtinu, ale tady už jsem měla                   
možnost vyzkoušet si vše – od tělocviku až po matematiku ☺ 

3. Jak hodnotíte projektové dny? 
Určitě jsou velkým přínosem  - zajímavým oživením výuky. Žáci se naučí 
získávat informace, používat je v praxi, dohledávat souvislosti a hlavně 
spolupracovat s druhými. 
4. Je něco, co byste ráda ve škole změnila? 
Stále se s během školy seznamuji, takže ne. 
5. Jaké školní akce se vám nejvíce líbily a na které se těšíte? 
Takových akcí bylo mnoho, ale asi nejvíce mě zaujal dánský projekt. A těším 
se samozřejmě na blížící se Akademii ☺ 
6. Máte ráda Velikonoce a jak je prožíváte? 
Dříve se i u nás dodržovaly tradiční Velikonoce: barvení vajíček, pečení 
beránka, pomlázka. Nyní jsou to spíše rodinná setkání. 

 

Projektový den- Den památek a sídel 
Dne 17.4. se celá škola vydala poznávat krásy naší vlasti. Někteří využili k přepravě 
autobus, jiní se svezli vlakem. Menší děti jely na výlet do okolí, větší urazily delší kus 
cesty. Malí prvňáčci šli na prohlídku děčínského zámku. Druhé ročníky jely vlakem 
do Benešova n / Pl na prohlídku zámku. Třeťáci se vydali na horu Říp. Čtvrté třídy 
jely poznávat památky Kutné Hory. Páťáci poznali místa smutná pro naši historii, 
navštívili památník Terezín. Třídy 6.A a 9.B zavítaly do Českého ráje na hrad 
Valečov. 6.B s 9. A navštívila okolí  Srbské Kamenice. Třída 7.A jela vlakem do 
Prahy podívat se na Hradčany. 7.B jela poznávat zámek ve Velkém Březně spojený 
s prohlídkou pivovaru. Oba osmé ročníky si vyjely na zámek Sychrov a Frýdlant, aby 
se dozvěděly něco o jejich historii. Ačkoliv počasí se zrovna dvakrát nevydařilo, 
všichni se vrátili z výletu plni zážitků, na které hned tak nezapomenou ☺ ☺ ☺ 

 

 
 

 

Velikonoční vyrábění – 7.4.   

Opět žáci 4.B se svou třídní učitelkou pozvali do školy své rodiče v rámci 
Velikonoc. Všichni si z domova přinesli různé materiály, které by se hodily 
k výrobě velikonoční dekorace. Pod rukama dětí a jejich rodičů vznikly velice 
zajímavé výrobky k jarní výzdobě. Někteří velice zručně vyzdobili kraslice, 
jiní upletli závěsné věnce z vrbových proutků nebo pomlázku. Nápaditost a 
kreativita byla všudypřítomná. Děti společně s rodiči přivítaly svátky jara. 
 

KKnniihhoovvnnaa  
V tomto měsíci byly besedy věnovány Velikonocům a jejich zvykům. 
Tradičně knihovnu navštívili žáci I. stupně. Kdo chtěl, mohl se pochlubit 
nějakým velikonočním říkadlem. Nejvíce se snažili prvňáčci, kteří nejenže  
znali velikonoční koledu, ale i v soutěži o nejkrásnější velikonoční kraslici 
obstáli na výbornou. Větší žáci luštili křížovky s velikonočním námětem. 
Všichni si poslechli nějaký příběh o zvířátkách, která neodmyslitelně patří 
k těmto svátkům jara.  


