
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

    

 

  

                                              

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

A máme tu nejkratší měsíc roku, který jsme přivítali o to jásavěji, 

neboť nám přinesl prázdniny. Mnozí z nás vyrazili na hory 

oprášit lyţe a snowboard, jiní ze strachu vytáhli radši sáňky, ti 

nejméně odváţní si raději uplácali sněhuláka. Kromě radovánek o 

prázdninách byl únor ve znamení velkého testování znalostí. Ano, 

ano, nastal čas zkoušek po pětce a devítce. Zamilovaní oslavili  

sv. Valentýna a po veselých prázdninách nás čekal projektový 

den s neveselým tématem- rakovinou. 

 

 Kaţdá třída obdrţí 1 výtisk časopisu. V případě, ţe si budete chtít časopis 

přikoupit, získáte jej v kanceláři školy za 5,-Kč, nebo si ho můţete 

prohlédnout na webových stránkách školy. 

    

Vaše náměty a připomínky posílejte na l.stoupova@centrum.cz 

Děkujeme za spolupráci.  

 

Únor                           6/ 2011 
 

Prázdniny 
Hurááá, celých deset dní volna. Sníh se nám hezky drţí na 

svazích, ideální doba zvednout kotvy a vyrazit protáhnout ztuhlé 

tělo a nachytat bronz. Bitva cizina versus Čechy byla celkem 

vyrovnaná. Poctili jsme svou návštěvou jak Krkonoše, Jizerské 

hory, nebo jen Telnici, tak Alpy v Rakousku, Švýcarsku či Francii. 

Výskyt sádrových končetin byl minimální, ale tzv. modrý flek, 

neboli modřinu si dovezl z prázdnin skoro kaţdý. Kdo zůstal 

doma, jistě pilně navštěvoval babičky a dědy, a místo sportovnímu 

šílenství se věnoval kultuře - nebo snad samostudiu? :-)  

 
„ Prázdniny jsme strávili 

s našima na horách 

v Itálii. Mají tam hrozně 

dlouhé sjezdovky, které 

nejsou tak přecpané, jako 

u nás.“ 

Zkoušky po devítce 
Tentokrát proběhly „malé maturity“ za plného provozu. Ţáci 

devátých tříd přistoupili k tomuto dni s plnou váţností a přišli 

společensky „ vyzdobení“. Po krátkém přivítání ve sborovně se 

rozdělili do skupinek a dle časového harmonogramu zvládali jeden 

předmět za druhým. Bod po bodu se snaţili přiblíţit nejvyšší 

moţné hranici. Někdy zapracovaly nervy a hlava odmítala vydat 

informace, ale při přátelském povídání s učiteli se přece jen 

odpovědi na zákeřné otázky našly. 

 

„ Byla jsem doma. 

Na dva dny jsem 

jela k babičce do 

Prahy a šli jsme do 

kina na Gulliverovy 

cesty.“ 

 

 

 

 

Zkoušky po pětce 

V letošním roce nalíčil pan ředitel na budoucí šesťáky dva testy. Mělo se 

zjistit, jak jsou děti připravené na 2. stupeň. Pan ředitel se vytasil 

s překvapením pro budoucí gymnazisty - měli dva testy navíc . Z lavic 

budoucích šesťáků: Testy byly těžké, zvlášť bez psychické podpory paní 

učitelky třídní. Ale přežili jsme.   Majda Trajerová 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

   

 

                                  

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako „ profíci“ 
V rámci tělesné výchovy se ţáci osmých tříd vydali trénovat 

basketbal s opravdovými profesionálními hráči. Ti si dali 

malou přestávku před nadstavbovou částí Mattoni NBL a 

v ČEZ Sportcentru se věnovali zájemcům o tento sport. Pod 

dohledem zkušených dvoumetrových děčínských hvězd si naši 

kluci vyzkoušeli všechny části tréninku i velký adrenalin při 

samotném zápase. 

Nové tváře pedagogického sboru 

 Mgr. Lenka Stoupová 

• vystudovala UJEP- obor čj-nj 

• v Děčíně je nováčkem, pochází od 

  Kutné Hory 

• ve volném čase hraje volejbal  

„Učitelé mají dopoledne pravdu a 

  odpoledne volno“ 

 

1) Co Vás přivedlo na naši školu? 

    To, že jsem se přistěhovala do Děčína a bylo málo míst. 

2) Jaký máte nejoblíbenější předmět? 

    Jako dítě jsem měla ráda tělák a češtinu, teď němčinu. 

3) Dáváte ráda špatné známky? 

   Ani ne, ale zlobivcům klidně. 

4) Máte domácího mazlíčka? 

   Tady ne, u našich máme psy a kočky, tady se mazlím s vámi. 

5) Co máte nejraději k jídlu? 

   Bramborovou kaši a všechny druhy sýrů - mňam. 

 

Dětská porta 2011 
XX. ročník hudební 

celorepublikové soutěţe proběhl 

letos v Praze v Divadle za 

plotem. Dámská část soutěţících 

jistě uvítala populárního 

pohodového a sympatického 

Tomáše Kluse, který od baviče 

Petra Novotného přebral štafetu 

vyhlašování vítězů. 

 

Projektový den 
Tentokrát jsme se zabývali těţkým tématem rakoviny. Tato zákeřná nemoc 

se nevyhýbá nikomu a téměř kaţdý z nás zná člověka trpícího tímto 

onemocněním. Nejhůře to nesou samozřejmě děti, a tak jsme se rozhodli 

rozveselit jim dny v bílých smutných pokojích. Celá škola přispěla na 

koupi různých her, barviček a hraček, které je zabaví při dlouhém čekání na 

uzdravení.  

Projektový den se trochu lišil od předešlých. Ţáci druhého stupně se 

vzdělávali navzájem. Abychom lépe pochopili o jakou  nemoc se jedná, 

třídy zpracovaly různá odvětví nemoci a vzájemně si problematiku 

prezentovali. Součástí byla i beseda s Míšou, které se nemoc bohuţel 

nevyhnula, a proto mohla dětem přiblíţit přímo situaci nemocného. 

 
  

 



 

 

 

 

 


