
    Přijeli k Nám Dánové 
 

Žáci naší školy přivítali 
7.října v 19:00 hodin 

kamarády z Dánska a poté je 
ubytovali u sebe doma. 

Druhý den byl celý v režii nás 
Čechů.  Dánové měli možnost 

podívat se na zámek , 
Pastýřskou stěnu a  další 
pěkná místa v okolí města 

Děčína . Celý den se konal bez 
doprovodu učitelů až do 17:00 
hodin, kdy se všichni sešli ve 

škole 
a soutěžili , zpívali písničky a 
na konec si zahráli basketbal: 

Dánsko-Česko ☺. V den 
odjezdu (9.10.) si všichni 

prohlédli celou školu. Zahrála 
i naše školní kapela. Svou 
kapelu pak na oplátku 
představili i Dánové . 

Rozloučení  s dánskými 
spolužáky bylo pro někoho 

smutné a pro někoho potěšení 
z toho, že už mají doma zase 
své soukromí a svou postel. 
(Tereza Bílková - šéfredaktorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEETTŇŇÁÁKK    

ZZŠŠ  NNaa  SSttrráánnii              uuddáálloossttii      řřííjjnnaa        22//22000066  
 

Školní kapela – YXES JOKE si vede SQĚLE 
Školní kapelu čeká perný rok! Už od začátku září pracují žáci na 
novém CD, které se bude jmenovat Třetí zákon. Bude na něm deset 
až dvanáct písniček. Kapela také natočí svůj první videoklip 
s pomocí studentů děčínského gymnázia. Každý týden se žáci naší 
školy schází se středoškoláky na zkouškách. 
A co na to říká pan ředitel? Jak skvěle klape kapela a jde 
všem, co se na CD podílí, práce od ruky? ,,Jsem z toho 
nadšený a mám velikou radost z toho, co se nám dosud 
podařilo,´´ řekl ředitel školy Vít Průša. (Verča Tučková – editorka) 

Den OSN byl 
plný rébusů 

Den Spojených národů si 
24. října připomněla i naše 

škola. V roce 1945 byla 
v tento den formálně 

založena OSN – Organizace 
Spojených národů.  A jak  to 
vypadalo u nás „Na Stráni“? 

Každá třída měla za úkol 
luštit rébus,  z něhož vzešlo 
jedno písmeno.  Deváťáci 
pak z jednotlivých písmen 

dali dohromady anglický text. 
Spolupráce byla dokonalá! 

Kontaktujte nás: 
sucha@zsnastrani.cz   spolkova@zsnastrani.cz    bilkovat@zsnastrani.cz 

lenka.harsanyova@seznam.cz    denisahaskova@centrum.cz   tuckova@zsnastrani.cz 

 

JJeeššttěě  ssttáállee  ppřřiijjíímmáámmee  nnoovvéé  rreeddaakkttoorryy  pprroo  LLeettňňáákk..  PPookkuudd  

mmááttee  zzáájjeemm  aa  jjssttee  žžááccii  22..  ssttuuppnněě,,  ppřřiijjďďttee  jjaakkéékkoollii  úútteerrýý  vv  1166    

hhooddiinn  ddoo  ppooččííttaaččoovvéé  uuččeebbnnyy  vvee  22..  ppaattřřee  šškkoollyy.. 

Každá třída obdrží vždy 3 výtisky časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 
časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 

V Jílovém se konal turnaj 
  
V den, kdy Američané slavili svůj 

tradiční svátek Halloween, se žáci 

několika děčínských  škol utkali  

v přehazované. Rozdělili se do tří 

skupin po třech družstvech. Tým  

naší školy se umístil na krásném  

4. místě. Jílovské družstvo, na jehož 

hřišti se turnaj konal, vyhrálo. 
              (Tereza Suchá – fotografka) 



 
,,TO JE PRŮŠVIH JAK JETEL!´´ 

 HHlláášškkaa  řřííjjnnaa  
Soutěž: Vyhlašujeme soutěž o velmi lákavé ceny pro první i druhý stupeň. 
Žáčci 1. stupně mohou malovat obrázky své paní učitelky. Stačí je odnést  
do ředitelny nebo je tam poslat přes třídní učitelku. Pan ředitel pak předá    
obrázky redaktorům. 
Žáci druhého stupně mohou vyhrát super cenu, když na některý z e-mailů  
uvedených na poslední stránce napíší svůj nápad, co nebo kdo by se mohl stát 
MASKOTEM ŠKOLY. 
 

Škola zažila English Day 
Ani slovíčko česky nesměli promluvit žáci naší školy 6. října 2006… i když 
někteří z nás to porušovali (téměř všichni, ale pst…).  
In English se na naší škole bude mluvit už každý měsíc, takže bude čas se 
polepšit. Tento projekt vznikl proto, aby se všichni žáci i kantoři 
zdokonalili v angličtině. Pro některé to bylo těžké, ale všichni to zvládli 
(snad☺)! Už se těšíme na další English Day! 
(Tereza Suchá - fotografka,Veronika Spolková - distributorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Němci se o nás postarali                 
 
Pro naše žáky 9.ročníku  a jednoho z 8.ročníku     
 minulý měsíc přijel přímo před  školu autobus, 
který všechny odvezl za německými sousedy. Výlet 
 určitě prospěl výuce němčiny. Věřím, že se totiž 
 výletníci do noci učili slovíčka. ☺☺☺☺ 

Den zvíDen zvíDen zvíDen zvířat at at at                             
Šlo o jednu z několika akcí na škole. Jednotlivé třídy měly za úkol prezentovat 
různé oblasti nebo prostředí, kde žijí zvířata. Každá třída obdržela místo bodů 
holubici.   

1.místo  9.A (Jungle) 
 2.místo 9.B (Polární oblast)     
 3.místo 7.A (Pole, louky) (Denisa Hašková, korektorka)          

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

FF((VV))TTÍÍPPKKYY    
MMěějjttee  ppuussuu  oodd  uucchhaa  kk  uucchhuu!!  PPoořřáádd!! 

Ptá se blondýnka blondýnky: „Nevíš, co mám dělat s horkou 
vodou? Trochu mi jí zbylo.“ Druhá blondýnka na to: 

„Dej ji do mrazáku. Horká voda se vždycky hodí.“ 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  11..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy  

PPPPPPPPaaaaaaaa vvvvvvvv llllllll íííííííí nnnnnnnn aaaaaaaa         SSSSSSSS iiiiiiii rrrrrrrr oooooooo vvvvvvvv áááááááá         ––––––––         tttttttt řřřřřřřř íííííííí ddddddddnnnnnnnn íííííííí         uuuuuuuu čččččččč iiiiiiii tttttttt eeeeeeee llllllll kkkkkkkk aaaaaaaa                 22222222 ........ BBBBBBBB         

        

        
        

11..BBaavvíí  VVááss  VVaaššee  pprrááccee??  ––  BBaavvíí,,  ssttrraaššnněě  mmoocc..  SSppookkoojjeennoosstt  dděěttíí  aa  zzáájjeemm  oo  
zzaappoojjeenníí  ddoo  hheerr  aassii  nneejjvvííccee..  
22..  NNoossííttee  ssii  pprrááccii  ddoommůů??  ––  NNoossíímm  aa  nněěkkddyy  jjee  ttoohhoo  aažž  ppřříílliišš..  JJddee  hhllaavvnněě  oo  
ppíísseemmkkyy  aa  sseeššiittyy..  
33..  PPaattřřííttee  mmeezzii  ppřřííssnnéé  kkaannttoorryy??  ––  TTaakk  nnaappůůll,,  zzáálleežžíí  nnaa  ookkoollnnoosstteecchh..  
44..  SSttaall  ssee  VVáámm  nněěkkddyy  vvee  šškkoollee  ttrraappaass??  ––  TTrraappaass  ssee  mmii  ssttaall  zzhhrruubbaa  ppřřeedd  ppěěttii  
lleettyy,,  ššllaa  jjsseemm  vvee  šškkoollee  nnaa  ppooddppaattccíícchh  ppoo  sscchhooddeecchh..  ŠŠuupp,,  sskklloouuzzllaa  ssee  mmii  nnoohhaa  aa  
ttrraappaass  bbyyll  nnaa  ssvvěěttěě..  
55..  CCoo  dděěllááttee  vvee  vvoollnnéémm  ččaassee??  ––  SSttaarráámm  ssee  oo  zzaahhrrááddkkuu,,  zzvveelleebbuujjii  bbyytteeččeekk,,  
rrááddaa  ttvvoořříímm,,  llyyžžuujjii,,  pplleettuu,,  jjeezzddíímm  nnaa  kkoollee  aa  hhllaavvnněě  ssii  rrááddaa  ppoovvííddáámm  ss  ddcceerroouu..  
66..  JJaakk  jjssttee  ssee  uuččiillaa  vv  mmllááddíí??  ––  VVžžddyy  pprrůůmměěrrnněě..  NNiikkddyy  jjsseemm  vv  uuččeenníí  
nneevvyynniikkaallaa..  
77..  CCoo  bbyyssttee  zzmměěnniillaa  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee  aa  ccoo  nnee??  ––  RRoozzhhooddnněě  bbyycchh  zzmměěnniillaa  
vvyyjjaaddřřoovváánníí  nněěkktteerrýýcchh  žžáákkůů,,  jjiinnaakk  nniicc,,  pprroottoožžee  ssee  mmii  ttaaddyy  llííbbíí..  
88..  ZZaabbýývvááttee  ssee  mmiimmoošškkoollnníí  ččiinnnnoossttíí??  ––  AAnnoo,,  kkaažžddoorrooččnněě  ssee  zzaabbýývváámm  
llooggooppeeddiiíí..  
99..  CCoo  VVááss  vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  zzaauujjaalloo  vv  nnaaššíí  šškkoollee??  ––  AAkkaaddeemmiiee,,  rroozzlloouuččeenníí  vvee  
ŠŠkkuunneerruu,,  kkaappeellaa,,  ssppoorrttoovvnníí  ddeenn,,  pplleess,,  DDeenn  EEvvrrooppyy  aa  ddaallššíí  aakkccee..  
1100..  CCoo  ooččeekkáávvááttee  oodd  šškkoollnnííhhoo  ččaassooppiissuu??  ––  AAbbyy  dděěttii  zzíísskkaallyy  iinnffoorrmmaaccee  
vv  rrůůzznnýýcchh  oobbllaasstteecchh  ––  hhuuddbbaa,,  vvýýttvvaarrkkaa,,  mmóóddaa,,  ssppoorrtt  aa  ppřřeeddeevvššíímm  ppoobbaavveenníí..  

                                                                                                        ((TTeerreezzaa  BBííllkkoovváá,,  ššééffrreeddaakkttoorrkkaa)) 


