
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
   
 
 
    
 
  
                                                
 
  
  
 
 
 
 

 
 
  
   
 
 
 

Tak už se přiblížily nejkrásnější svátky v roce a s nimi také spousta 
nových drbů a zážitků. Věříme, že naším časopisem vám zlepšíme 

náladu a zkrátíme čekání na vánoční dárečky ☺ ☺ ☺ 

 
 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. ☺ 
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YYXXEESS  JJOOKKEE  ––  2299..1111..  

V době adventu má vždy školní kapela 
hodně práce. Čeká ji řada vystoupení a to 
každou adventní neděli a nakonec i na 
Štědrý den v kostele sv. Františka na 
Husově náměstí. Po loňské úspěšné 
premiéře Vánoce nad  Děčínem  si všichni 
v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže 
v Děčíně I mohli se školní kapelou zazpívat 
jejich ryze originální vánoční skladby. 
K těm loňským přibyly i dvě zbrusu nové. 
Kdo má rád  příjemnou  vánoční atmosféru, 
jistě si nenechá ujít některý další vánoční 
koncert a užije si to společně s Yxes Joke. 

 
Všichni jsou srdečně zváni! 

 

                             Autorské čtení – 2.11. 
Knížky provázejí člověka celý život. Někteří by se chtěli aspoň na 
chvíli stát spisovateli, a tak díky učitelkám českého jazyka jimi 
mohou aspoň na kratičký čas být. Ne každý z nás má v sobě 
„literárního ducha“. Ti, co přišli na pondělní dušičkový podvečer, 
nezklamali. Bylo přihlášeno přes třicet nadějných „spisovatelů“ , kteří 
předvedli svou vlastní tvorbu, talent a kreativitu. Tentokrát se této 
akce zúčastnilo dvakrát více autorů než loni. Je vidět, že zájem ze 
strany žáků nechybí. Žáci 1. stupně předvedli velice dobře napsaná svá 
první díla – básničky a příběhy. Ani velcí nezůstali pozadu a pozvané 
hosty mile překvapili svou fantazií. Hudební doprovod měla plně 
v režii paní učitelka Párová. Celý program oživilo vystoupení 
hudebního semináře 8. tříd. Myslíme si, že v této tradici je dobré 
pokračovat, neboť literární čtení se všem velice líbilo ☺ ☺ ☺ 
 

Dušičkové odpoledne -   5.B 
Dne 2.11. prožila tato třída „Dušičkové  odpoledne“. Čas strávený při svíčkách, 
v obklopení duchů a čarodějek byl moc příjemný. Děti si připomněly zvyky a 
tradice tohoto svátku,  jako např. mléko, máslo a dušičkové pečivo, které jim 
samozřejmě nechybělo. Tradičně si všichni zahráli „dušičkovou“  hru, ve které 
děti plnily různé úkoly, pomohly „Duchbuchovi“ najít lucernu a odměnou jim 
byl nalezený poklad. Jen počasí opět nepřálo, což už se také stalo u nás zvykem 
a plánovaný večerní průvod se tedy neuskutečnil. Každý den není svátek.  



 
 

 
  
 
 

 
 
  
 
                    

 
 

 
 

                                  
  
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

                           Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Mrkusovou,  
                      učí u nás 2.B 

 
 
 
 
 

2. Jaké dáváte odměny dětem ve třídě? 
Mám misku se žvýkacími bonbóny.  Ale protože jsem mlsná, často 

ji musím doplňovat … ☺☺☺☺ 

3. Těšíte se na školní vánoční trhy? 
Těším se hlavně na vánoční atmosféru, klid a pohodu. 

4. Věnujte se zimním sportům? 
Odmalička s mužem rádi lyžujeme, takže i naše děti – sotva stály, 

už jely … ☺☺☺☺ 

5. Jaký máte nezapomenutelný vánoční zážitek? 
Vánoce jsou pro mě zážitkem každoročně – děti jsou zas o rok  větší 

a my dospělí o rok starší  ���� 

Mezinárodní festival talentovaných 
dětí a mládeže – 5. 11. 

V městském divadle se sešly děti nejen 
z Česka, ale i ze zahraničí, aby zde předvedly 
své umění. Z ciziny k nám přijeli předvést a 
zatancovat své fascinující vystoupení  ruští 
studenti základních a středních škol. Festivalu 
se zúčastnil i hudební seminář devátých  tříd  a 
výborně nás reprezentoval se svým originálním 
vystoupením. K vidění byl i program dětí a 
studentů z DDM. Pro mnohé to byl 
nezapomenutelný kulturní zážitek. 

 

                           KNIHOVNA 
Tento měsíc jsme se připojili k celostátní akci Den pro dětskou knihu. Všichni, 
kdo mají rádi pohádky, si přišli na své. Úplně poprvé přišli do knihovny malí 
prvňáčci a mile překvapili svými znalostmi a ilustrátorskými dovednostmi. Ani 
druháci se nenechali zahanbit a hbitě doplňovali pohádkové dvojice. Třeťáci již 
měli náročnější maxi křížovku, která dala některým hodně zabrat. Čtvrťáci se 
zase potrápili s poznáváním pohádek podle ukázek. Zpravidla se žáci 
v knihovně vždy dobře odreagují a pobaví. Často se zde dozvíme spoustu 
zajímavostí ze života našich čtenářů. Některé perličky jsou vyvěšeny na    
nástěnce ☺ ☺ ☺ 

PPRROOJJEEKKTTOOVVÝÝ  DDEENN  TTOOLLEERRAANNCCEE  ––  1166..  1111..  
Tolerance patří mezi nejužívanější slova dneška. Pochopit ostatní lidi, ať už 
jsou z jiné země či kultury nebo mají nějaký handicap, to byl cíl projektového 
vyučování na naší škole. Žáci na 1. stupni si objasnili význam tohoto slova. 
V některých třídách děti luštily křížovky a rébusy. Povídaly si o vrozeném 
postižení  i o tom, jak se chovat k postiženým  lidem. V tělocvičně si zahrály 
hry na spolupráci a toleranci. Páťáci vytvořili svůj vlastní plakát s Marií 
Terezií a Josefem II. Žáci na 2. stupni  pojali tento den jako Den boje za 
svobodu a demokracii. Pod vedením svých učitelů si připomněli dobu před 20 
lety. Zhlédli filmy, ve kterých byla tato doba zdokumentována. Některé třídy 
vyhledávaly na PC informace o 1. a 2. světové válce a o  rasách člověka. 
Deváťáci navštívili terezínskou  pevnost, kde jim byly promítnuty filmy o 
tomto místě. Většina z nich byla znechucena příšernými podmínkami bývalých 
vězňů. Nikdo z nás by si určitě nepřál vrátit tuto dobu zpět. 
Všichni došli k názoru, že není důležité, jak kdo vypadá, ale jak se člověk 
chová k ostatním. Celé dopoledne se neslo v kreativním, hravém a naučném 
duchu. Doufáme, že všichni pochopili slova tolerance – základ dvou lidí, ale i 
skupin a národů. V dnešní době plné násilí by tato vlastnost měla být 
samozřejmostí, bohužel ne vždy tomu tak je.  

  
  
  

  

1. Líbí se vám povolání učitelky? 
Líbí, učím ráda. Je to náročné povolání, ale každá 
práce, kde vidíte pokroky a výsledky, (a ty jsou u 
těch nejmenších nejmarkantnější) vás těší. 


