
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

    

 

 

  

                                                

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Hurááá, poslední měsíc školy. Jako vždy byl spíše plný zábavy, výletů a 

uvolněné atmosféry, ale také srovnávacích testů. Někteří z nás se ještě snažili 

smutnýma očima uprosit učitele k lepším známkám, ale už bylo pozdě. Ostatní 

už ale plánovali prázdniny, nebo dokonce měli volno a rekreovali se s rodinou 

na dovolené. Ať tak, či tak, je to za námi. Zvládli jsme další rok biflování a 

nasávání informací. My se s vámi loučíme a PŘEJEME KRÁSNÉ 

PRÁZDNINY . 

 

 V případě, že si budete chtít časopis přikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 

5,- Kč. 

 www.zsnastrani.cz       28.6.2011   

Vaše náměty a připomínky posílejte na e-mail redakce@zsnastrani.cz 

Děkujeme za spolupráci.  

 

 

 

 

Dětský den 
Červen jsme tradičně zahájili sportovním dnem. I když 

nám počasí nepřálo a soustavně mžilo, s vervou sobě 

vlastní jsme se vrhli do soutěže mezi třídami i mezi 

vlastními spolužáky. Stanovišť bylo mnoho a každý 

mohl ukázat, co v něm je. Vítaným zpestřením byl 

příjezd děčínských profesionálních basketbalistů, kteří 

odpískali zápasy právě v tomto míčovém sportu. Sice je 

trochu zdržovali fanoušci svými prosbami o podpis, ale 

to ke slávě patří. Gratulujeme vítězům a SPORTU 

NAZDÁREK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. B na Kokořínsku 
I přes špatné počasí se jedna 

z posledních výletujících tříd vydala 

vlakem do CHKO Kokořínsko. Žáci si 

narvali pupky borůvkami. Někteří si je 

radostně patlali po obličeji a vydávali 

podivné skřeky . Plní vitamínů 

prolézali  kluci i holky skalní městečka 

jako zkušení horalové. Po velké 

námaze se odměnili obědem v hezké a 

stylově vyzdobené hospůdce. 

Srbská Kamenice 
Mix šestých a sedmých tříd se vydal po svých 

z České Kamenice do kempu Ferdinand. Cestou 

jsme okoukli vojenské betonové bunkry z roku 

1939.  

V kempu jsme si rozebrali chatky i sportovní 

náčiní a rozutekli se po areálu. Druhý den 

čekala na naše netrénované nohy další túra- 

tentokrát na Dolský mlýn. Někteří z nás se při 

brodění řeky stihli dobrovolně i nedobrovolně 

vykoupat.   

 

 

„Nej“ 
Na zámku byli oceněni 

nejlepší žáci a žačky 

Děčína. Gratulujeme 

Nikče Senohrábkové a 

Páje Kolouškové! 

Červen   10/ 2011 

Rafty s osmáky 
Všude voda, sem tam komár, nepřetržité 

chlazení. Místo vyprávění si osvojíme 

vodácký slang: vykrysení = opuštění 

překlopené lodě, gumóza = nafukovací 

člun, karfiól - zpěněná H2O pod jezem, 

porcelán = člověk nepádlující - obsluhující 

pádlující , rudý břichouš = člověk nikdy 

nepolíbený lodí. Tak AHOOOOJ! 

 

    
 

 

Šance pro Talent 
Na Smetanově nábřeží jsme 

se pokusili uspět v soutěži, 

která zajišťovala vítězi šňůru 

vystoupení a propagaci 

v rámci různých akcí po celé 

České republice. S The 

Memories jsme obsadili 

krásné druhé místo. 
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http://www.zsnastrani.cz/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

   

 

                                 

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahradní slavnosti 

                

1. B Jiřetín pod Jedlovou 
Permonický poklad - to byl cíl výletu prvňáčků. 

Po rozluštění šifry následovalo hledání dopisů 

pod hradem Tolštejnem. Teprve záhadné dopisy 

dovedly děti k pokladu. Po namáhavém dnu si 

všichni zasedli kolem ohně, opékali buřtíky a 

zpívali z plných plic. Noc bez rodičů – zato 

s kamarády byla také fajn. 

ZÁVĚREČNÝ PLES 
První smutné a krásné rozloučení 

s odcházejícími „deváťáky“ přinesl ples na 

Maxičkách. Všichni slavnostně vyšňoření a ve 

sváteční náladě usedli do vyzdobeného sálu. 

Pánové a dámy se nám uvedli zámeckým i 

veselým předtančením. Pak už mnozí hledali 

kapesníky- začala děkovačka a rozdávání 

květin a darů. Po smutné části se všichni vesele 

vrhli na připravený raut a do víru tance. Kdo 

nechtěl tančit, přidal se k různým skupinkám 

roztroušeným po lese a kolem rybníka - co se 

tam dělo zůstane tajemstvím všem 

neabsolventům . Po velkém ohňostroji  

se šlo pomaloučku, polehoučku do hajan. 

Druháci - Ploskovice 
Druhačci se vypravili autobusem do 

Ploskovic. Po důkladném svačinovém 

posilnění si prohlédli zámeckou zahradu, 

celý zámek i podzemní jeskyně. Zážitkem 

celého dne se stala pohádka „ Dračí 

poklad“. 

4. AB- Staré Křečany 
Tři dny si užívali „ čtvrťáci“ v kempu v Křečanech. 

V týmech bojovali ve vybice, házení holinou, 

brčkování gum. Medvídků a dalších disciplínách. Děti 

zaujal syn p. učitelky se svou ohňovou show. Mínusem 

byla časná rozcvička a „ blbé“ postele. Hra na 

stopovanou přinesla každému cenu - Jirkovi princeznu 

, ostatním hračky a bonbóny. 

9. B Vysoká Lípa 
„Béčko“ se nám smrsklo na mini skupinku o 12 

žácích, tudíž to byl spíše výlet rodinný . 

Rodinka ale neměla moc fyzičku a o celodenní. 

Výlet pobrekávala, že ji bolí nožičky. Večer však 

ožívala a užívala si rušný cvrkot v táboře. I když 

nám zlobilo počasí, výlet bude milou vzpomínkou 

na ukončení „ základky“. 

Svíčky od třeťáků a páťáků 
„ Když jsme vystoupili z autobusu, trochu to venku páchlo- 

příčinou byla farma u svíčkárny- cíle našeho výletu. 

Vyzdobili jsme si 3 svíčky, které jsme si sami vyrobili, 

trvalo to chvilku. Mohli jsme si udělat i sůl do koupele.  

Pak šli na prohlídku do továrny, koupili si suvenýry a 

okoukli mini farmu, chtěli jsme krmit zvířátka, ale bylo to 

zakázané.“  

 K. Porubská, T. Vacková, K. Volfová 1. A Růžová 
Jeli jsme za Indiány - jmenovali se třeba „ 

Rychlý Jelen“ nebo „ Velký Medvěd“. Seděli 

jsme u nich v týpí, učili nás házet oštěp na 

prase (to byl pytel) a střílet z luku. Viděli jsme 

představení „ O Černé Bradě“. Dostali jsme 

jedlý papír a pak si opekli buřty. Kupovali 

jsme suvenýry domů. Radim a Zuzka 

 

 

 

    

 

 

 

 

Svitavy 
O tom, že naše divadýlko jelo útočit na přední místa do Svitav, už víme. 

Představení o havranech se zmrzlýma nohama známe, ale jak se líbilo ve světě? 

Po zhlédnutí jsme vyslechli verdikt dětí: „Líbilo se mi to, ale nepochopil jsem“. 

Přesto naše děti okouzlily svým ztvárněním postav, svou veselostí a přirozeností. 

Chválili naši srozumitelnost a zpěv. A naše reakce: „ Příště nás tu máte zase !“ 

 

 


