
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
  
   

 

 

    

 

  

                                                

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Ahojky, 

letošní zima se nám protáhla i do jarních měsíců. 

Doufejme tedy, že léto bude o to delší. 

 

 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. ☺ 

ZŠ Na Stráni   Březen  7/2010     4. ročník 

Yxes Joke 
Bubny nejsou jediná věc, kterou školní kapela má právě na programu. 

Připravují se také nové písničky – ROCK, vymyslel sám pan ředitel ☺ ☺ ☺ 

Sice se na akademii ještě s novinkami YXES JOKE neukáže, ale na školním 

plese budou mít možná premiéru. Určitě se mají deváťáci na co těšit.  

Jarní prázdniny: 8.3. – 12.3. 
Ačkoli byly jarní prázdniny, tak moc jarními se nezdály. Zasněžené 
hory, které mnozí z nás o prázdninách navštívili, o tom také vypovídaly. 
Ten, kdo má rád zimu, si určitě zábavu našel a my ostatní jsme si 
prázdniny užili podle svých představ. Určitě se všichni shodneme na 
tom, že jsme byli rádi, že se nemuselo do školy ☺ ☺ ☺ 

Masopustní karneval ve školní družině  
V pondělí 1. března se v tělocvičně školy uskutečnil karneval školní 
družiny. Masky dětí byly nápadité a pestré a dobrá nálada byla 
samozřejmostí. Letošní soutěže se nesly v duchu ZOH – jízda na 
bobech (dece tažené dvojicí dobrovolníků), slalom na kartonových 
lyžích a lední hokej s papírovým pukem. Všichni dostali sladkou 
odměnu a na závěr se dočkaly ocenění i nejoriginálnější masky. 
Opravdu si to všichni užili! 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

I.kat. 

Grubr Vojtěch (2.A) - postup do 

krajského kola 

Trajerová Valentina (2.A) - postup 

do krajského kola 

 

II.kat. 

Trajerová Magdalena (4.A) –  postup 

do krajského kola 

Vysoká Blanka (5.A) – čestné uznání 

III.kat. 

Malevič Mark (6.B)- postup do 

krajského kola 

Ve dnech 27. a 28.3. se konalo v Lounech krajské kolo recitační 

soutěže. I zde jsme zabodovali  ☺ ☺ ☺  

Magdalena Trajerová ve druhé a Mark Malevič ve třetí kategorii 

vyhráli a postupují do Národního kola !!! 

Vynikající ovšem byly i úspěchy mladších žáků. Valentina 

Trajerová byla nej v první kategorii,  získala Cenu poroty !!! 

Vojtěch Grubr dostal čestné uznání. Všem výhercům blahopřejeme 

a držíme palce v dalším kole ☺ ☺ ☺ 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

   

 

                                  

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Machalovou,  

     učí u nás na 1.stupni 4.B 
 
 
 
 
 
2. Vyhovovalo vám  letošní jarní počasí v březnu ? 

Krásné jarní počasí po dlouhé, opravdové zimě jsem přivítala 
s nadšením.  

3. Čtete si ve volné chvíli? 
Pokud najdu volnou chvilku, ráda sáhnu po knize. Bohužel stále 
častěji se stává, že u knihy únavou usnu, a tak se četbě věnuji hlavně 
o prázdninách. 

4. Těšíte se na Velikonoce? 
Na Velikonoce se těším. Budu je trávit opět na lyžích. 

5. Dodržujete nějakou velikonoční tradici? 
Doma se snažíme dodržovat většinu tradic, ale zrovna velikonoční 
pomlázka, není u ženské části rodiny příliš oblíbená. Přesto barvíme 
vajíčka a koledníky odměníme. Snad budeme čipernější ☺ ☺ ☺ 

 
 

Knihovna 
V březnu byla vyhlášena celorepubliková akce 

Březen – měsíc čtenářů. I naše knihovna se 

tedy zapojila a zaměřila se na průzkum čtenářství 

mezi dětmi. Cílem bylo zjistit, proč děti čtou 

nebo nečtou, proč chodí nebo naopak nechodí do 

knihovny. Odpovědi na anketu najdete na 

nástěnce školy. Průzkum mezi malými čtenáři 

vypověděl, že se čtenářstvím  to vůbec není tak 

špatné,  jak se na první pohled zdá. Pro všechny 

ročníky byla vybrána ukázka z knihy Ivy 

Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! 

Dětem byla přečtena humorná příhoda 

s pejskem, která všechny rozesmála. 

 

Velikonoce v 5.B    

Dne 29.3. třída 5.B zahrála dětem z 1. stupně své divadelní 
představení „Volejte školu“ na téma Velikonoce. Děti se seznámily se 
zvyky a tradicemi Velikonoc v jednotlivých barevných dnech, 
dozvěděly se spoustu zajímavostí o Pašijovém týdnu, poslechly si 
velikonoční koledy a říkadla. V hudebně školy se tak vytvořila příjemná 
velikonoční atmosféra. 
Odpoledne do školy zavítali rodiče dětí z 5.B. Měli možnost pobavit se 
u divadelního představení. Po zhlédnutí se většina rodičů podílela na 
velikonočním vyrábění spolu se svými dětmi. Zapojili fantazii a pod 
šikovnýma rukama jim vznikaly nádherné výrobky. Odpoledne bylo 
velmi příjemné a plné velikonoční pohody. Tato setkání se stala již 
třídní tradicí, ovšem tentokrát již naposled, neboť v září se z páťáků 
stanou šesťáci ☺ ☺ ☺ 
Jistě budou všichni na tyto společně strávené chvíle v budoucnu 
v dobrém vzpomínat.  

Projektový den - Den  lesů a vody – 19.3. 
Co znamená pro lidstvo voda? Proč je důležitý les? Tak na tyto a jiné 
otázky si během projektového dne odpovídali všichni žáci naší školy. 
Prvňáčci si vyprávěli o obyvatelích lesa a s jejich obrázky vyrobili 
velice zajímavé koláže. Druháci se zabývali pracovními listy 
s tématikou vody a lesů. Někteří přinesli knihy o přírodě a recitovali 
básničky. Většina tříd se ale vydala za vlastním poznáním a zážitky 
ven do přírody. Kupodivu  i počasí se umoudřilo a venku bylo přímo 
nádherně. Třeťáci se vydali na Popovický vrch ke krmelci a studánce. 
Čtvrťáci se šli projít do Bělé k rybníku, cestou hráli hry. Páťáci jeli do 
Libverdy obdivovat botanickou zahradu, kde ve skupinách plnili různé 
úkoly. Šesté ročníky vyrazily na Kvádrberk, kde si prošly naučnou 
stezku. Kyjovské údolí Českého Švýcarska je pro někoho tím  
nejzajímavějším, co tahle lokalita může nabídnout, a proto sedmáci 
tento nádherný kus přírody jeli také obdivovat. Třída 8.A  jela vlakem 
do liberecké botanické zahrady podívat se na překrásné druhy 
exotických rostlin. 8.B navštívila děčínskou ZOO, kde byl pro ně 
přichystán výukový program Putování po Národním parku České 
Švýcarsko. Deváťáci se vydali na pěší túru na Jalůvčí, kde cestou hráli 
různé hry a řešili úkoly na pracovních  listech. Všichni si tento první 
skoro jarní den užili. Bylo zcela jedno, co kdo navštívil, za ty společné 
prožitky to určitě stálo. 
 

1. Co jste dělala o jarních prázdninách ? 
Jarní prázdniny jsem trávila s rodinou na 
horách, kde jsme lyžovali a běhali na 
běžkách. 


