
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náš rekordman 
                                                                                                                                                                                                       Jan Knotek  

                                                                                                                                                                                            se věnuje rekordům 

   téměř 37 let. O tom, že je nejen 

   školník, ale i rekordman, svědčí, 

 že je sedmkrát zapsán  

                                                                                                                                                                                                        v Guinessově knize rekordů. Jeho 

  největším úspěchem byla dosud 

 vytrvalostní chůze na rukou, po 

  kterých ušel neuvěřitelných 10 km 

  a 520 m. „Po rukou bych chtěl 

   jít z Vídně do Paříže, což je 1400  

  km“ prozradil nám své nejbližší 

                    Vánoce se blíží a s nimi i odpočinek od školních lavic, cíle Jan Knotek a my doufáme, 
          učení a starostí o známky. Všem Vám přejeme, abyste že se mu toto přání splní. 

     si několik volných dní užili jak to jen jde. Ať Vám                                              (VeronikaSpolková – distributorka) 
          Ježíšek nadělí co nejvíce dárků a kromě toho i spoustu 
                       energie do druhého pololetí.  
        Vaše redakce Letňáku ve složení: Veronika Spolková, 
         Tereza Suchá, Tereza Bílková, Denisa Hašková… 
       Připojují se i novinářky, které nejsou na fotografii:  
          Verča Tučková, Anita Sirová a Lenka Haršányová. 
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Den otroctví 
Byl další projektový den… 

tentokrát Den otroctví. Ten 

se uskutečnil 4. prosince. 

Podle názorů spolužáků se 

to mnoha dětem líbilo a  to 

zejména u tříd 4. A & 4. B a 

na druhém stupni  

7. B & 6. A. Ale ovšem… 

všichni nasadili velikou 

radost a spolupráci. Všem 

dětem a učitelům děkujeme 

za veškerou námahu a 

pevné nervy. 

(Tereza Bílková – 

šéfredaktorka) 

Kontaktujte nás: 
sucha@zsnastrani.cz   spolkova@zsnastrani.cz    bilkovat@zsnastrani.cz 

lenka.harsanyova@seznam.cz    denisahaskova@centrum.cz   tuckovav@zsnastrani.cz 

 
Každá třída obdrží vždy 1 výtisk časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 

časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 

 



 

   

 

Mikuláš s čerty a anděly školou 
Mikuláš s čerty a  anděly nás navštívili dne 5. prosince,  jak už je zvykem. 

Malé děti měly velikou radost z nadílky od Mikuláše, kterou dostaly za 

zazpívání písničky nebo přednesení básničky. Čerti si díkybohu nikoho 

neodnesli, protože všichni hříšníci si odpykali své činy, museli andělům 

slíbit, že se polepší. Čerti svou neohrabaností ušpinili pár žáků a  

proháněli je po chodbách, zatímco andělům  někteří žáci tajně brali 

bonbóny. Děkujeme žákům z 8. třídy za obětavost a chuť  poskytnout 

prvňáčkům nezapomenutelný zážitek. 

                                                                      (Denisa Hašková-korektorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava:  
 V předchozím čísle jsem omylem uvedla,  že žák Tomáš Kostka hraje 

 pouze na basovou kytaru. Není tomu tak , hraje i na španělku. 

 (Tereza Bílková - šéfredaktorka) 

  

Soutěž : 1. stupeň - Milé děti,  nakreslete vánoční stromeček svých snů..! 

               2. stupeň - Nakreslete nejstylovější grafit…! 

    Soutěžíme o…nechte se překvapit! 
 
Obrázky odevzdávejte členům redakce nebo svým 
třídním učitelům, kteří je odevzdají redakčnímu  

                      týmu. 

                    (Verča Tučková – editorka,korektorka) 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  11..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy  

                                                                                                                                
RRRRRRRReeeeeeee nnnnnnnnaaaaaaaa tttttttt aaaaaaaa         JJJJJJJJ iiiiiiii hhhhhhhh llllllll aaaaaaaavvvvvvvv cccccccc oooooooovvvvvvvváááááááá         (((((((( tttttttt řřřřřřřř ........         uuuuuuuu čččččččč ........         44444444 ........ BBBBBBBB ))))))))         

        

        
        

11..   JJaakk  jjssttee  ssee  uuččii llaa  vv  mmllááddíí??   ––  UUččeenníí   mmii   šš lloo,,   
žžááddnnýý  pprroobblléémm!!  AA  kkddyyžž  bbyyll ,,   aa  žžee  bbyyll   
((cchhoovváánníí))……  ☺☺☺☺☺☺☺☺   zznnááttee  ttoo……  HHoonněěnníí ,,   ppoovvííddáánníí……  

22..   SSttaall   ssee  VVáámm  vvee  šškkoollee  ttrraappaass??  ––  UUrrččiittěě  ssppoouussttaa..   
HHllaavvnněě  „„ppřřeeřřeekkyy““,,   kktteerrýýcchh  bbyylloo  ttooll iikk,,   žžee  ss ii   jjee  
aannii   nneeppaammaattuujj ii ,,   aallee  tteenn  ssmmíícchh  bbyyll   vveell iikkýý.. ..   ttoo  jjee  
ddoobbřřee,,   pprroottoožžee  ttoo  vvee  šškkoollee  nněěkkddyy  cchhyybbíí ..     

33..   MMááttee  nněějjaakkéé  mmiimmoošškkoollnníí   čč iinnnnoosstt ii??   ––  SSttoo  
pprroocceenntt..   KKddyyžž  jjee  ssnníížžeekk,,   ttaakk  ssnnoowwbbooaarrdd,,   llyyžžee..   
KKddyyžž  ssnnííhh  nneenníí ,,   ttaakk  kkoolloo  aa  bběěhh,,   iinn ll iinnee  bbrruussllee  aa  
ssppoouussttaa  lleeggrraaccee  ((zzvvllááššťť ,,   kkddyyžž  jjeezzddííttee  bbeezz  
cchhrráánniiččůů))  ☺☺☺☺☺☺☺☺   

44..   CCoo  řř ííkkááttee  nnaa  šškkoollnníí   ččaassooppiiss??   ––  ČČaassooppiiss   jjee  
„„ssttyyll““   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ,,   uuddrržžuujjee  ss ii   kkvvaall ii ttuu,,   nnááppaaddyy  aa  ppeessttrroosstt ..   
JJee  ttoo  ffaajjnn..   ((TTeerreezzaa  BBíí llkkoovváá  ––  ššééffrreeddaakkttoorrkkaa,,   
TTeerreezzaa  SSuucchháá  ––  ffoottooggrraaffkkaa))  

        

Mějte pusu od ucha k uchu…… POŘÁD! 
Víte, proč si blondýna nemůže poklepat 

prstem na čelo? Protože by jí ozvěna vyrazila zuby 


