
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Každá třída obdrží 2 výtisky časopisu za sponzorského přisp
V případě, že si budete chtít časopis přikoupit, získáte jej v

5,-Kč. 

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

 

Lyžařský výcvik – 18.1. - 19.1. 
Žáci 7. – 9. ročníků vyjeli za sněhovou nadílkou 
do Horního Maxova. Jako pedagogický dozor  
jeli  učitelé Yveta Hercogová a Michal Burian. 
Nikdo si nemohl stěžovat na nedostatek sněhu 
nebo pár drobných spíše komických pádů. 
Všichni si užili 2 dny plné pohody a pěkného 
počasí. 

 VVýýsslleeddkkyy  oollyymmppiiááddyy  vv  AAjj  ––  77..11
11..  kkaatteeggoorriiee  ((66..--77..  rrooččnnííkkyy))                                                          22..  kkaatteeggoorriiee    ((88..--99
  
11..  mmííssttoo                    MMiicchhaall  OObbššiittnnííkk  ((66..AA))                    11..  mmííssttoo                KKaatteeřřiinn
  
22..--33..  mmííssttoo            KKrryyššttooff  FFrraanncciišškkoo  ((66..AA))            22..  mmííssttoo              PPeettrraa  KK
  
22..--33..  mmííssttoo            KKrriissttýýnnaa  HHrrddáá  ((66..BB))                          33..  mmííssttoo              PPaavvllaa  BB
  

VVÍÍTTĚĚZZŮŮMM  BBLLAAHHOOPPŘŘEEJJEEMMEE  !!!!!!  

S novým rokem zahájil Yxes Joke nový 
program  „Dimicatio Ultima“.  Je to projekt, 
ve kterém jde především o bubnování. Bude 
to něco úplně nového. Tento typ hudby k nám 
do Děčína a do naší školy přivezli Dánové. 
V našem městě je tento styl hudby velmi 
žádaný a ojedinělý, a proto se kapela pustila 
do velmi náročného a složitého projektu. Je 
potřeba úplná kázeň a pořádek.  
 

 
 

 

 
 

  
  

   

 

 

 

 
  

Už je tu nový rok 2010. Všichni doufáme, že p
zajímavých podnětů našim redaktor

ještě oblíben

asopisu za sponzorského přispění firmy Alcan. 
ikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 

mail redakce@zsnastrani.cz 

ZŠ Na Stráni  Děč

ZZZZZZZZááááááááppppppppiiiiiiiissssssss        pppppppprrrrrrrrvvvvvvvv
Vždy touto dobou se koná zápis do prvních t
slavnostního dne nemohly dočkat.
v kostýmech  pohádkových postav, které d
vymalovaly obrázek nebo skládaly
každý prvňáček odnášel nějaký dáre
přejeme mnoho úspěchů a ať jim to odhodlání a nadšení pro školu hodn
dlouho vydrží ☺ Všem třem žákyním pat

Od září přibude do naší školy 59 nových prv
 

11..22001100  
99..  rrooččnnííkkyy))  

nnaa  HHrrddáá  ((99..BB))  

KKaappiittaannččííkkoovváá  ((99..BB))  

BBrreettttsscchhnneeiiddeerroovváá((99..AA))  

Anketa pro budoucí prvňáčky
1. Na co se nejvíce těšíte do školy?

Na chození s taškou, na hlášení, 
na učení, na kamarády, na paní   
učitelky, na malování, na úkoly

2. Co vás baví ve školce? 
Hraní s kamarády, kreslení, 
zpívání, cvičení,  stavebnice , 
hračky a puzzle 

3. Čím chcete být, až budete velcí?
Doktorkou, učitelkou, hasič
kosmonautem, tanečnicí, č
pilotem, policistou, farmář
popelářem, malířkou, zpěvákem

 

 

Už je tu nový rok 2010. Všichni doufáme, že přinese mnoho 
 našim redaktorům, aby se stal tento časopis 

 oblíbenější  ☺ ☺ ☺ 

ěčín   Leden  5/2010  4. ročník 

vvvvvvvvňňňňňňňňááááááááččččččččkkkkkkkkůůůůůůůů  ––––––––        2222222222222222........11111111........ 
Vždy touto dobou se koná zápis do prvních tříd ZŠ. Některé děti se už tohoto 

čkat. Nové prvňáčky vítaly žákyně  9.A 
kostýmech  pohádkových postav, které děti obdarovaly bonbónkem. Děti si 

y puzzle. Po zdárném  zvládnutí testů si 
jaký dáreček. Všem budoucím žáčkům 1. tříd 

 jim to odhodlání a nadšení pro školu hodně 
em žákyním patří velký dík  za spolupráci při zápisu.  

ibude do naší školy 59 nových prvňáčků. 
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2. Vzpomínáte si na nějaký zážitek z 1. třídy?  
Jako poslední ze třídy jsem dostal svolení psát perem, i když všichni 
ostatní už dávno tužku odložili. 

3. Co budete dělat o pololetních prázdninách? 
Až přijdu z práce, budu chvíli pracovat i doma a ur
čas se svými dětmi.  

4. Které sporty máte nejraději? 
Fotbal, florbal, frisbee, lacross a volejbal. 

5. Co vás na světě může nejvíce  rozčílit? 
Nespravedlnost a potom když mě někdo neumí pochopit nap
v situaci, kdy to myslím dobře a on si myslí opak.
 

                                                                                                            KnihovnaKnihovnaKnihovnaKnihovna    
K dlouhým zimním večerům určitě patří kniha. U nás ve škole si také hodiny 
zpříjemňujeme besedami v knihovně.  Tento  měsíc  ji navštívili op
druháci a třeťáci. Všechny ročníky se zaposlouchaly do n
Následoval pohádkový kvíz, který mladší děti řešily spole
zvládly ho na výbornou. Prvňáčci i druháci se projevili jako výborní malí
díky nim mohli budoucí prvňáčci obdivovat jejich velice zda
k různým pohádkám.  Zdatní čtenáři  3.  ročníku  pohádkový  
soutěž. Někteří se trošku potrápili, ale zpravidla vymysleli správnou odpov

 

Rozhovor s panem učitelem Michalem 
Burianem, na 2. stupni učí přírodopis, angli
a tělesnou výchovu   
 
1. Když jste byl malý, čím jste cht

Old Shatterhandem, později fotbalistou 
nakonec učitelem. 
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PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  
My všichni žijeme v míru a nikoho z
úplně jinak. Tuto okolnost bereme jako samoz
povídali o tom, co vlastně slovo  MÍR 
ukazovali, jak se mají lidé k sobě chovat, aby byl zachován mír. P
činnosti se seznámili se všemi kontinenty na naší planet
Některé třídy vyrazily ven do přírody a ze svých t
mírový znak. Páťáci šli na Popovický vrch poušt
stupni se zabývali důležitými osobnostmi nebo organizacemi, které ve sv
propagují  mír .  S  jejich obrázky vytvo
Osmáci  si  vyprávěli o  hippies a ně
třídy luštily křížovky, někdo zhlédl film související s

Pamatujte si: Na každém z nás záleží a každý z
krásného, aby učinil tento sen "Den Míru" skute
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Mezinárodní festival talentované Mezinárodní festival talentované Mezinárodní festival talentované Mezinárodní festival talentované                         
mládemládemládemládežžžže Východ e Východ e Východ e Východ ----    ZápadZápadZápadZápad    
Dne 5.1 se konalo v městském divadle 
semifinále talentované mládeže  pod 
názvem „Zimní pohádka“. Žáci  
seminářů  8. – 9. tříd  si připravili dvě 
soutěžní písně. Pod vedením paní 
učitelky Štrbové to byla moravská lidová 
z  napoleonských  válek  a  pod vedením 
pana učitele Rajchla bubenická samba. 
Ve velké konkurenci Ruské federace, 
Ukrajiny, Moldávie, Turecka, Polska a 
Slovenska  obstáli na výbornou  a 
s bubenickou  skladbou  samba 
postoupili do Prahy. Ve čtvrtek 7.1. se 
zúčastnili finále tohoto prestižního 
festivalu. I zde nechyběla vystoupení 
těchto států a naši žáci ohromili svým 
vystoupením porotu a získali nejvyšší 
cenu – Laureát 1. st. v instrumentální 
sekci za sambu. Všem účinkujícím 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.  
 

PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  PROJEKTOVÝ DEN  ----        DEN MÍRU DEN MÍRU DEN MÍRU DEN MÍRU ––––    6.1.6.1.6.1.6.1.    
míru a nikoho z nás ani nenapadne, že by mohlo být něco 

 jinak. Tuto okolnost bereme jako samozřejmou věc. Žáci na 1. stupni si 
MÍR   znamená. Hráli různé hry, ve kterých si 
ě chovat, aby byl zachován mír. Při další 

innosti se seznámili se všemi kontinenty na naší planetě a s životem na nich. 
řírody a ze svých těl sestavily slovo mír a 

áci šli na Popovický vrch pouštět balónky štěstí. Žáci na 2. 
ležitými osobnostmi nebo organizacemi, které ve světě 

propagují  mír .  S  jejich obrázky vytvořili velice zajímavé a poutavé plakáty. 
li o  hippies a někteří se i v tomto stylu oblékli.  Některé 

kdo zhlédl film související s touto tématikou.  
nás záleží a každý z nás může udělat něco 

inil tento sen "Den Míru" skutečností.    


