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         NNaaddaaccii  ČČEEZZ  
      za příspěvek na okna.       
  
 
     Úvodní soustředění prvňáčků 
         Hotel Formule, Nebočady 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ahojky všichni! 
První měsíc školního roku máme za sebou. Začátek bývá vždy plný 
změn pro všechny. Doufáme, že jste i vy vše zvládli. Od letošního 
roku si školní klub vzal pod svá křídla školní časopis. Věříme, že se i 
nadále Letňák bude líbit a  přispěje k vaší dobré náladě.  

                            S pozdravem vaše redakce                
 

 

YXES JOKE 
 
Je zpět. A je tu s novými projekty. První se jmenuje Vánoce nad Děčínem.    
Můžete se těšit na zbrusu nové skladby spojené s vánočními koledami. 
Další projekt bude kapela realizovat v rámci získaného grantu Comenius. 
Na projektu se bude podílet, spolu s našimi pedagogy a samozřejmě i 
s  našimi yxesáky, partnerská škola v Dánsku. Hlavním mottem je hudba, 
umění a angličtina. Projekt je jedinečný,  bude probíhat  2 roky. Během 
této doby obě skupiny stráví 40 dnů při výměnných pobytech na  obou 
partnerských školách. ☺ 
 

           
  

  

 

ZŠ Na Stráni     září     1/2008     3.ročník 

                     Anketa pro prvňáčky 
Jaké bylo úvodní soustředění? 
Bylo moc hezký a príma☺☺ 
Který předmět ve škole máte nejraději? 
Tělocvik, psaní ☺ 
Jaké zvířátko byste si chtěli vzít s sebou do školy? 
Dinosaura, želvu, krokodýla, anakondu, delfína, lva, koně, 
křečka, morče, králíčka,housenku, pejska, kočičku, papouška, 
myšku, rybičku  ☺ ☺ ☺ 
 

VÍTÁME VŠECHNY 
PRVŇÁČKY 

 
Přejeme jim, aby škola pro ně 
nebyla pouze povinností, ale 
hlavně místem, kde zažijí spoustu 
zážitků a najdou dobré kamarády. 
Již první týden proběhlo 
soustředění, kde se děti se svými  
rodiči a učiteli mohly blíže poznat. 
Všichni na společné chvíle rádi 

vzpomínají. 
 

 

 

   Každá třída obdrží vždy 1 výtisk časopisu. V případě, že budete chtít      
   vlastnit svůj časopis, 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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 1. Jak se vám pracuje v knihovně?                                                                           
Od září je tady větší pohoda a klid . ☺☺☺☺ 
2. Jakou jste vystudovala školu ?                                       
Vystudovala jsem děčínské gymnázium.  
3. Jaké máte ráda roční období? 
Nejraději mám léto, neboť jsem „teplomil“ 
4. Jakou máte oblíbenou knížku? 
Mám ráda knížky od Michala Viewegha. 
5. Jaké máte koníčky? 
Na koníčky nezbývá moc času, nejraději čtu a luštím křížovky.  
6. Máte ráda nějaký oblíbený žánr filmů ? 
Mám ráda detektivky a staré české veselohry. 
7. Které knížky se půjčovaly nejvíce v loňském školním roce? 
Nejvíce si děti půjčovaly knížky: Mikulášovy sebrané spisy,  Letopisy 
Narnie a od Miloše Macourka Macha a  Šebestovou.   
8.Co nabízí školní klub ? 
Půjčování knih a časopisů, přípravu studijního materiálu na PC, 
kopírovací služby (100 kopií zdarma na celý školní rok), hraní 
počítačových her, besedy o knihách,  sledování kulturních  událostí ve 
městě, soutěže o nej kresby, články, komiksy atd. 
 
 
 
 
 

        RRoozzhhoovvoorr  ss  vveeddoouuccíí        
            šškkoollnnííhhoo  kklluubbuu  

  Nevíte, kde trávit volný čas? Přijďte mezi nás ! 
Školní klub 

      -     je smysluplné trávení volného času v teple a pohodě                                               
- můžeš přijít ráno,  mezi odpoledním vyučováním nebo po vyučování 

Provozní doba :    Po - Pá   6:00 - 9:40   11:40 - 16:00 

 

PoPoPoPořřřřád se nád se nád se nád se něěěěco dco dco dco děěěějejejeje    
 
Dne 23.9. od 14:30 proběhla ve škole sportovní akce VÝSTUP NA MOUNT 
EVEREST. Účastníci se shromáždili před hlavním vchodem školy. Schody měly 
převýšení 20 metrů. Každý proběhl trasu několikrát dle nálady, času a energie.  
Počet metrů nahlásil komisi před vchodem. Každý účastník obdržel certifikát, 
kolik metrů ušel (uběhl) v cestě na Mt. Everest. Účastníci zvolili různé stupně 
obtížnosti (chůze, běh, výstup trakařem nebo po rukou).Po dosažení vrcholu bylo 
překvapení a beseda s horolezcem. Vtipné bylo „Eskymácké psí“ spřežení pana 
uč. Michala. Některé žákyně a paní učitelky se nechaly na vrchol vynést v náručí. 
Po dosažení vrcholu bylo překvapení a beseda s horolezcem – paní MUDr. 
Hollmannovou, která dělala lékařku výpravy horolezcům na Pamíru. Promítla 
nám DVD z Mt. Everestu, ukázala horolezeckou techniku (mačky, lana, cepíny). 
Akce se zúčastnilo celkem 73 žáků a všem se velmi líbila. Na vrchol se nám 
podařilo dorazit za 53 minut. Žáci navrhli, aby se akce příští rok opakovala a 
pokusili jsme se překonat čas výstupu 53 minut. 
  

 

Provozní doba knihovny :    Po, St, Pá   –   I. stupeň  
                         }   9:40 – 10:00 
                                                    Út,Čt   –   II.stupeň  
    

              HHaannoouu  RRiieeddlloovvoouu  

Nejlepší horolezci : 1. Karolína Srbová  -   5. A      600m   
                                   2. Jakub Liga           -   5. A      580m 
                                   3. Robert Vicány     -   7. A      540m 
Největší obdiv si u nás zaslouží  Klára Senohrábková z 2.B - výkon 440m 
a Nikola Němcová z 3.B, která vyšla 460 m 

 

Dorazí na vrchol 
eskymácké psí 
spřežení ?  

 

Cesta nahoru je někdy      
složitá (o horolezectví 
s paní Hollmannovou) 



 

                                     


