
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   

  

 

 

    

  

   

                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Konečně se přiblížil nejočekávanější měsíc v roce, kdy už jsou na dosah letní 

prázdniny. Chceme všem za naši redakci popřát co nejhezčí prázdniny, hodně 

sluníčka a především naberte síly pro příští školní rok. Děkujeme všem 

čtenářům za jejich přízeň a v září nashledanou ☺ ☺ ☺ 

Yxes Joke 
Ke konci školního roku měla naše kapela plno práce. Dne 11.6. se zúčastnila  

v rámci konference o dopravních cestách zpívání na zámku. Po dlouhé době 

se zase na scéně ukázal muzikál Thun, tedy aspoň dvě nádherné  písně 

z tohoto díla. Také se zpívaly letošní anglické písničky, které zazněly 

naposledy v této sezóně. 

                                     
.  

 

 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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Ples – 19.6. 
Poslední společenskou  událostí v tomto školním roce byl již tradiční školní 

ples na Střelnici, na který se těšili nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče. Pro 

všechny deváťáky to byla poslední tečka za jejich bezstarostným životem, 

neboť hned po prázdninách jim všem začíná příprava na budoucí povolání. 

Všichni žáci 9. ročníků dostali pamětní medaile. Pár lidí ze 7. a 8. ročníku jim 

zazpívalo píseň složenou přímo pro ně s názvem Bláznivý věk. Autorem je Vít 

Průša, kterému budou naši deváťáci velice chybět. Tito žáci se stali 

nepostradatelní, neboť toho hodně dokázali pro Yxes Joke, ale i pro celou 

školu. Kromě deváťáků si ples užili i všichni hosté. Pro mnohá děvčata to 

znamenalo samé příjemné věci: navštívit kadeřníka, koupit nebo půjčit si 

krásné společenské šaty. Ani pánové ovšem nezůstali pozadu. Z některých se 

v obleku stali elegáni ze starých českých filmů a bylo jim těžko odolat. Tady 

se přesně ukázalo rčení, že šaty dělají člověka.  

 

        
 

 

KULTURA 
 U nás na škole proběhl výchovný koncert ve znamení hudby a hudebních nástrojů. 

Ve středu 3.5. k nám přijeli studenti konzervatoře z Teplic se svým smyčcovým 

kvartetem a sólovým kytaristou. Studenti nám ukazovali rozdílnost hry na 

smyčcové nástroje a nástroj strunný drnkací. Smyčcové kvarteto nám zahrálo air od 

J. S. Bacha a 1. a 2. větu Malé noční hudby od W. A. Mozarta. Kytarista nám 

předváděl odlišnosti hudby arabské a evropské, všechny ohromil svým umem. 

 Druhý den k nám zavítal významný indický  

perkusista Jaideb Mukharjee. Zahrál nám na tabla, 

což jsou typické indické bubínky. Ihned pohotově 

doprovodil naše lidové písně, které jsme zpívali. Tak 

dokázal, že hudba na celém světě má společné 

kořeny. Kromě hudebních kvalit má tato hudba i 

příznivé relaxační a léčivé účinky. Bývá s úspěchem 

využívána ke zklidnění a uvolnění těla i mysli. Tato 

severoindická klasická hudba se všem líbila, a tak 

nechyběly ani závěrečné otázky v angličtině. Druhý 

den měl tento hudebník vystoupení v synagoze.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

RRoozzhhoovvoorr  ss  řřeeddiitteelleemm  šškkoollyy  MMggrr..  PPrrůůššoouu  
                              

  nnaa  22..  ssttuuppnnii  uuččíí  iinnffoorrmmaattiikkuu  aa  zzeemměěppiiss  

                                                                      

11..  JJaakk  hhooddnnoottííttee  tteennttoo  šškkoollnníí  rrookk??  

JJeeššttěě  nneenníí  ssiiccee  úúppllnnýý  kkoonneecc,,  aallee  lleettooššnníí  šškkoollnníí  rrookk  

ppaattřřiill  kk  mmýýmm  nneejjkkrráássnněějjššíímm..   

22..  KKtteerráá  šškkoollnníí  aakkccee  ssee  vváámm  zzddáállaa  nneejjzzddaařřiilleejjššíí??  

JJáá  aannii  nneevvíímm..  KKaažžddáá  aakkccee  jjee  ttrroocchhuu  jjiinnáá..  NNeellzzee    

ssrroovvnnáávvaatt  nnaappřř..  aakkaaddeemmiiii  ss  ddáánnsskkýýmm  pprroojjeekktteemm..  MMyyssllíímm,,  žžee  ssee  ssnnaadd  

ppooddaařřiilloo  vvššee..    

33..    NNaassttaannoouu  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee  vv  ppřřííššttíímm  šškkoollnníímm  rrooccee  nněějjaakkéé  zzmměěnnyy??  

NNěěkktteerréé  zzmměěnnyy  nnááss  vv  nnoovvéémm  šškkoollnníímm  rrooccee  ččeekkaajjíí..  NNeerraadd  bbyycchh  pprroozzrraazzoovvaall  

úúppllnněě  vvššee,,  vvllaassttnněě  nneecchhccii  pprroozzrraaddiitt  vvůůbbeecc  nniicc..  PPřřeekkvvááppkkoo..  

44..  JJaakk  ssee  vváámm  llííbbíí  nnáášš  LLeettňňáákk??  

LLeettňňáákk  jjee  bbeezzvvaa!!  HHllaavvnněě  aaťť  vvyyddrržžíí  ii  vv  ddaallššíícchh  lleetteecchh..  PPřřááll  bbyycchh  ssii,,  aabbyy  ssee  

ssttaall  ttrrvvaallýýmm  ččaassooppiisseemm  nnaaššíí  šškkoollyy..  

55..  CCoo  bbyyssttee  vvššeemm  ppooppřřááll  nnaa  pprráázzddnniinnyy??  

AAťť  jjssoouu  hhooddnněě  ddlloouuhhéééééé!!                

        

Den dopravy  
  Pátek 5.6.09 proběhl pro žáky z prvního stupně naší školy ve 

znamení bezpečnosti, zejména v oblasti dopravní výchovy. Děti si na 

kole vyzkoušely jízdu zručnosti mezi kužely a naučily se správně 

signalizovat změnu směru jízdy. Ve třídách se hravou formou 

seznámily se základními pravidly silničního provozu. Součástí tohoto 

projektu byla i návštěva policejních psovodů, kteří názorně 

předvedli, jak probíhá výcvik policejních psů. 

                                                         

Výlety 
SS    kkoonncceemm  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  jjssoouu  nneeooddmmyysslliitteellnněě  ssppjjaattyy  šškkoollnníí  vvýýlleettyy,,  nnaa  kktteerréé  ssee  

vvššiicchhnnii  uurrččiittěě  ppoo  cceellýý  rrookk  mmoocc  ttěěššíí..  VVžžddyy  cceelláá  ttřřííddaa  ppřřeemmýýššllíí,,  jjaakkáá  mmííssttaa  bbyy  

nnaavvššttíívviillaa,,  aabbyy  ssii  vvššiicchhnnii  ssppoolleeččnněě  uužžiillii  ttuu  sspprráávvnnoouu  ppoohhoodduu  aa  zzáábbaavvuu..  BBoohhuužžeell  

vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  jjee  ppooččaassíí  ddoosstt  nneevvyyzzppyyttaatteellnnéé,,  aa  ttaakk  nněěkktteerrýýmm  ttoo  zzrroovvnnaa  ddvvaakkrráátt  

nneevvyyššlloo..DDůůlleežžiittéé  aallee  bbyylloo,,  žžee  ttřřííddaa  bbyyllaa  ssee  ssvvýýmm  oobbllííbbeennýýmm  uuččiitteelleemm  ppoohhrroommaadděě  

aa  uužžiillaa  ssii  ttoo  bbeezz  oohhlleedduu  nnaa  ppooččaassíí..  PPrroo  ddeevvááťťáákkyy  ttoo  bbyyllyy  vvllaassttnněě  ppoosslleeddnníí  zzáážžiittkkyy  

ssppoojjeennéé  ss  ttoouuttoo  šškkoolloouu..  SSnnaadd  ssii  ttoo  vvššiicchhnnii  uužžiillii  aa  ddlloouuhhoo  bbuuddoouu  nnaa  vvššee  

vvzzppoommíínnaatt..     

  

             

Den dDen dDen dDen dětí ve školním klubu tí ve školním klubu tí ve školním klubu tí ve školním klubu –––– 1.6. 1.6. 1.6. 1.6.    
Každý, kdo chtěl a měl chuť si zasoutěžit, mohl zkusit své štěstí 
v luštění křížovek, různých hlavolamů, doplňovaček a zábavných 
úkolů. Převážně soutěžila děvčata, neboť je baví i jiná zábava než 
jsou pro chlapce počítače. Důležité ale bylo, že formou her se 
někteří dostali k zajímavým informacím a odpoledne bylo plné 
zábavy. Všichni získali nějakou sladkou odměnu ☺ ☺ ☺ 

 


