
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

    

 

  

                                                

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Ahojky všichni !  

Blíží se konec školního roku, a tak někteří ještě na poslední chvíli 

zachraňují známky, aby udělali rodičům radost. Doufáme, že všem 

to vyjde a budou už jen čekat na dva měsíce lenošení    

  

 

 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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YXES JOKE – Dánsko 
Již počtvrté se naši vybraní žáci setkali s dánskými osmáky ze školy 

v Grenaa. Češi byli v Dánsku podruhé a moc se jim tam líbilo. Vyjíždělo se 

z Děčína od školy ráno v pondělí 3.5. a večer už se naši žáci ubytovávali 

v rodinách. Projekt Comenius obsahoval spoustu poznávání, angličtiny, 

koncertů, zábavy a pohody, ale také hromadu pořádné a náročné práce. 

Těchto deset dní strávených v Dánsku bylo velmi vyčerpávajících. Nejen 

hudebníci byli členy Comenia. Musíme také pochválit naše fotografy a 

techniky. Především musíme vyzdvihnout bezva práci našich učitelů, kteří 

mají velikou zásluhu na hladkém průběhu velmi náročných 10 dní s kapelou. 

Celý týden se cvičilo a v pátek byl závěrečný koncert. V pondělí 10.5. se 

odjíždělo z Grenaa do Kodaně, kde se byli naši žáci projet na lodičkách. Na 

závěr byl půlhodinový rozchod po obchodech. Pak už následovalo 

rozloučení, které se neobešlo bez slz a silných emocí. Nikomu se nechtělo 

jet domů. Tímto setkáním báječný projekt Comenius skončil, bylo 

dokončeno společné hudební CD. Pobyt v Dánsku byl super a určitě to 

žákům hodně dalo. 

 

 

 

 

 
PRO ZASMÁNÍ: 

Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k 

tomu říká:  

"Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl 

vysvědčení kamaráda Matěje." 

 

 

 
 

ZAJÍMAVÁ BESEDA 

 

Dne 12. května navštívili žáci 4. a 5. ročníků velmi zajímavou a poutavou 

besedu v městské knihovně. Sešli se zde s autorkou největšího českého 

leporela Lucií Seifertovou. Dětem představila všechny knihy, které napsala. 

Obzvlášť zajímavé  byly  informace, jak se ke psaní dostala. Zprvu pracovala 

pro časopis, pro který dělala různé přílohy a rébusy. Časem ji šéfredaktorka 

požádala o psaní dějin na pokračování. V tuto dobu našla ilustrátorka v historii 

zalíbení a začala se o ni více zajímat.  Vyprávěla svou strastiplnou cestu o tom, 

jak nemohla najít vydavatele pro své knihy, až nakonec si je začala vydávat 

sama. Její kniha „Dějiny českého  národa“ v nadživotní velikosti putuje po 

vlastech českých. Svou pouť začala v Národním muzeu v Praze. Naši páťáci ji 

viděli v září  při návštěvě chomutovského muzea. Od té doby slaví tato obří 

kniha úspěchy i v zahraničí. Beseda byla zakončena autogramiádou. Některým 

zájemcům se autorka podepsala na papír. Pár dětí si odneslo její podpis na 

části svého těla a doufaly, že se nikdy nesmyje     

 

http://zsnastrani.rajce.idnes.cz/Comenius_-_Grenaa_2010/


 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

   

 

                                  

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou  Mgr. Kopčanovou, 

učí u nás na 1. stupni 4.A 

 

      

 
 

2. Co jste dostala k svátku matek od svých dětí?  
Tento svátek moc neslavíme, ale kytička byla. 

3. Jak byste zhodnotila letošní školní akademii? 
Akademie byla z hlediska diváka výborná, zase o krůček  lepší než 

předchozí, ale z hlediska učitele jsem ráda, že už je za námi, protože je stále 

těžší tuto akci připravovat. 

4. Jak se vám líbila beseda paní Seifertové? 
Beseda byla výborná, tak jako jsou knihy paní Seifertové. S dětmi si moc 

dobře popovídala, předvedla svá díla, vysvětlila a popsala tvorbu svých 

knih. Myslím, že jsme byli všichni nadšeni. 

5. Kam se chystáte na prázdniny? 
Na prázdniny se moc těším, jsem ráda se svými blízkými, užívám si klid, 

přírodu, prostě pohoda. Letos můj manžel připravil na prázdniny 

překvapení, které nesmím prozradit. Přeji krásné prázdniny všem. 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ A NADANÉ!!! 

 

Od nového školního roku sháníme nové spolupracovníky pro tento 

školní časopis. Požadujeme „pouze“ svědomitost, kreativitu, chuť a 

ochotu nadchnout se pro tuto činnost. Je to práce nelehká, ale díky ní 

se z vás stanou „odborníci“ na PC    

ŠKOLNÍ VÝLETY 
Některé třídy již v tomto měsíci vyrazily na školní výlet. Nejvíce se 

všichni obávali počasí, které bylo v tomto měsíci dost nevyzpytatelné a 

dalo se očekávat ledaco. Prvňáčkům zrovna nepřálo, celý den bylo deštivo. 

Dne 21.5. jeli autobusem na výlet do Rumburka, kde navštívili oboru. Na 

cestu se náležitě přichystali, vzali s sebou zbytky starého pečiva a tím 

pak krmili hladovou lesní zvěř. Pro všechny prvňáčky to byl skutečně 

neopakovatelný zážitek. V pondělí 24.5. vyrazili na výlet žáci 2.B. Také 

vyrazili na výlet autobusem a navštívili ZOOpark v Chomutově. V 

příjemném prostředí se setkali se zástupci euroasijské fauny a  

odreagovali se od učení. Počasí tentokrát vyšlo na jedničku,  všichni se 

vraceli  spokojeni domů  plni skvělých zážitků a dojmů. 

  

KNIHOVNA 

Blíží se letní prázdniny, a tak si třeťáci vyslechli příběh z knihy Přežít od 

velmi oblíbené dětské spisovatelky  Jacqueliny Wilsonové. Určitě všichni 

rádi jezdíte na letní tábory a tento je opravdu pro hlavního hrdinu knihy dost 

hororový. Kdo rád čte, určitě se mu kniha zalíbí a najde v ní inspiraci pro 

dny lenošení. Třeťáci na závěr besedy nakreslili dost zdařilé ilustrace ke 

kapitole nazvané Kyblíkový závod. Páťáci také navštívili knihovnu v hodině 

dramatické výchovy. Měli za úkol vybrat si  knihu, část si přečíst a potom o 

ní něco svým vrstevníkům říct. Někteří byli s výběrem titulu spokojeni a 

půjčili si ji domů pro volné chvíle. Ti, kterým se kniha nelíbila, si mohli 

vybrat jinou a zjistili, že se v knihovně dá vždycky z čeho vybrat. Určitě o 

prázdninách si někdo zkrátí dlouhou chvíli četbou knihy nebo časopisů.  

1.Blíží se konec školního roku, 

jak byste ho zhodnotila? Je 

něco, co vás mile překvapilo? 
Letošní školní rok utekl jako vždy 

velmi rychle. Byl nabitý různými 

akcemi, z nichž za nejvíce povedenou 

považuji školní akademii. Co mě 

překvapilo? Velmi mě překvapila 

děvčata z 9. ročníků, kde učím 

tělocvik. Moc dobře se s nimi 

spolupracovalo, budu na ně ráda 

vzpomínat. 
 


