
Děčínský skřivánek  v naší škole 
 Po roce  proběhlo další školní kolo  Děčínského skřivánka . 
Jak na tuto soutěž pohlíží p.uč Sirová ? Překvapil mě velmi 

malý zájem o soutěž na druhém stupni �. Děti si většinou  
vybraly  umělé či  moderní písně .  Postrádala jsem trochu 
písně lidové, které jsou pro děti velice rytmické  a melodické . 
Přesto bych všem dětem poděkovala  za účast, za pěkné 
pěvecké výkony . Zpívejte  dál a co nejvíce , ať  se vám rozzáří  
líce .  
                                                          ( Anita Sirová – redaktorka ) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

LLEETTŇŇÁÁKK    

ZZŠŠ  NNaa  SSttrráánnii        uuddáálloossttii  úúnnoorraa          66--22000066//22000077  

Polepšení….??? 
English day byl napraven… Už při vstupu do Naší školy bylo díky 

velkému uvítacímu plakátu vidět, že se koná Anglický den. Celou 

školu vyzdobili žáci pana učitele Jindry anglickými někdy i 

vtipnými značkami, příslovími i pořekadly…  O všech přestávkách 

také hrála hudba, jež zpříjemnila celý den. 
Veronika Spolková-distributorka,Tereza Suchá-Fotografka 

 

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

bilkova@zsnastrani.cz    haskova@zsnastrani.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. 

Náš školní klub a vše o něm  
( Vše co jste  nevěděli,  se teď dozvíte od  Nicole Kostkové ) 

1.Jakým přínosem je školní klub pro školu ?  
- je to centrum  smysluplně stráveného volného času  dětí . 
2. Co byste  změnila na školním klubu ?  
-Školní klub  je v začátcích , zatím bych nic neměnila .   
Časem se ukáže , co je potřeba změnit  ☺ 
3. Líbí se Vám, jak děti spolupracují se Školním 
klubem ?  
- Určitě ano, těší  mě jejich zájem  
4. Chystáte nějaké novinky ?  
- Novinkou je určitě  vznik třetí počítačovny  a plánujeme 
modernizovat nabídku knih . 
5.Chcete  vzkázat něco dětem ? 
- Pokud mají nějaký nápad , jak Školní klub  vylepšit , 
budu ráda,  když se ozvou . Ať jim zájem vydrží.            

                              (Tereza Bílková-šéfredaktorka ) 

Pozor! Mezi námi nové tváře ! 
Lenka  Kühnlová         - TV, Pč 
Václav Morozov          - zeměpis,dějepis 
Veronika  Šramarová   - anglický jazyk  



 
       
 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
               FF((VV))TTÍÍPPKKYY    

MMěějjttee  ppuussuu  oodd  uucchhaa  kk  uucchhuu!!  PPoořřáádd!!  
  VVííttee,,  jjaakkýý  jjee  nneejjvvěěttššíí    sseenn  mmaajjiitteellee  ttrraabbaannttaa  ??  ::--OO  

DDoossttaatt  ppookkuuttuu  zzaa  rryycchhlloossttnníí  ppřřeessttuuppeekk    ☺☺  

PPPPPPPPssssssssyyyyyyyycccccccchhhhhhhhoooooooolllllllloooooooogggggggg        šššššššškkkkkkkkoooooooollllllllyyyyyyyy                
11..  JJssttee  zz  pprrááccee  nnaa  šškkoollee  ssppookkoojjeennáá??  
        --  UUrrččiittěě  jjsseemm  !!!!  
22..  PPoommááhhááttee    hhooddnněě  dděětteemm  vv  ttěěžžkkýýcchh  ssiittuuaaccíícchh??    

--  MMoohhoouu  ttoo  nněěkkoommuu  vvůůbbeecc  řříícctt--uulleevvíí  ssee  !!  AA  ppaakk              
vvěěttššiinnoouu  hhlleeddáámmee  ssppoolleeččnnéé  řřeeššeenníí    ☺☺  

33..    CChhooddíí  kk  vváámm    pprroo  rraadduu  ii  nněěkktteeřříí  rrooddiiččee  ??      
AAnnoo,,  nněěkkddyy  ii  vvííccee  nneežž  dděěttii  ..    

44..    MMyyssllííttee  ssii  ,,  žžee  žžááccii    nnaa  šškkoollee    bbyy  ssee  kk  ssoobběě  
mmoohhllii  cchhoovvaatt  llééppee  ??  

        --UUrrččiittěě!!!!!!!!!!!!  
55..  AA  tteeďď    ttrroocchhuu  oodd  ttéémmaattuu  ……☺☺☺☺☺☺☺☺    ccoo  rrááddaa  

ppoosslloouucchhááttee  ??    
        --  LLííbbíí    ssee  mmii  GGiippssyy..  CCzz    
66..    CCoo  ssii  mmyyssllííttee  oo  šškkoollnníí  kkaappeellee  YYxxeess  JJookkee??              

PPěěkknneejj  nnááppaadd  ––  TTĚĚŠŠÍÍMM  SSEE  NNAA  AAKKAADDEEMMIIII    
77..    MMááttee    rrááddaa  ssllaaddkkýý  ddoobbrrůůttkkyy  ??                                                      

--  MMiilluujjuu    ssllaaddkkýý  !!  JJee  ttoo  mmůůjj  hhřříícchh  ☺☺    ČČookkoollááddaa,,    
ssuuššeennkkyy  aattdd……  

88..    CCoo  řřííkkááttee  nnaa  šškkoollnníí  ččaassooppiiss  LLeettňňáákk??    
        --    LLííbbíí  ssee      mmii..    

((  VVeerrččaa  TTuuččkkoovváá--eeddiittoorrkkaa,,kkoorreekkttoorrkkaa))      

Od p.uč Jirkovské jsem obdržela  krásný pokus, jehož 
autorkou je Terka Drasíková  ze  7.A . Gratulujeme za sqelí  

výkon ☺ 
Můj pokus  
Sedí tatínek  v křesle a kouká na televizi. Přijdu 
k němu, fouknu do něj a nic se neděje .  Šťouchnu 
do něj a zase nic. Strčím do něj a dostanu facku � 
Tak jsem uvedla těleso do pohybu,  ale v tomto 
případě  to asi neplatí . 
    

! Děkuji za celou redakci !                    
(Tereza Bílková –šéfredaktor )   

Zasmání z úst našeho žáka  

- tentokrát se  jedná o žačku Adélku ze 4.třídy - 
Děti zrovna probíraly  rod střední  a měly si to zapsat 
do sešitu . Adélka napsala :                                                                                                  

PRD STŘEDNÍ 

Valentýnské hlasování  
,, nejoblíbenější  pár školy “ 

nejoblíbenější se 41 hlasy je pár :  

Anita Bačkovská Anita Bačkovská Anita Bačkovská Anita Bačkovská & Dan Fujera Dan Fujera Dan Fujera Dan Fujera    
!Gratulujeme! 

 


