
Stres, nervy, 
radost . . . úleva 

Tak to cítil skoro každý 
žák na škole 14.11., kdy 
se konaly třídní schůzky! 
Školu zaplňovaly stovky 
rodičů: rozzlobených, 

naštvaných, šťastných i 
hrdých! Ale snad se spousta 

žáků napraví a bude mít 
lepší výsledky než dosud! =) 
Ti dokonalejší z nás budou 

mít lážo plážo !!! 
 

(Verča Tučková-editorka) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dominik Adámek                             Pepa Bára                        Míša Červená  

Nechutná!!!!!!! Podle toho, co. Nechutná mi ryba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LLEETTŇŇÁÁKK    

  ZZŠŠ  NNaa  SSttrráánnii      uuddáálloossttii  lliissttooppaadduu          33//22000066  
 

Školní jídelna vaří v novém 
Již od prázdnin se prováděla rekonstrukce školní jídelny,ve 
které se vaří nejen pro děti z naší školy. Více jak dva 
měsíce musely kuchařky podávat jídlo ve ztížených 
podmínkách. Kolaudace proběhla 6.11. a v tento den se 
nevařilo. Zeptali jsme se čtyř žáků a dvou učitelů, jak jim 
v jídelně chutná, a tady to máte. 

(Veronika Spolková-distributorka a Tereza Suchá-fotografka) 

Turnaj ve florbale 
byl nasazen touhou 

zvítězit 
Boj, který doprovázel pan 

učitel Burian, byl nasazen 

velkou snahou a touhou 

zvítězit. Chlapci bojovali  

9.listopadu a dívky 

16.listopadu. 

Zúčastnili se dívky a chlapci 

z osmého a devátého 

ročníku.Toto byl jen začátek, 

další kolo je čeká na jaře, kdy 

budou také tak statečně 

bojovat  jako teď.Umístění 

ještě není vyhlášeno, bude 

vyhlášeno až po 2. kole. Nic 

není ztraceno, třeba se 

nakonec umístí na prvních 

třech místech, budeme držet 

palce!! 
(Denisa Hašková-

korektorka) 
 

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

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

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

Kodetová a Vlčková        Nicole Kostková (uč.)            Drahomíra Párová (uč.) 

Vařej docela dobře.          Připomíná mi to školní           Při sladkých jídlech  

                                          jídelnu z mého dětství.          jsem vyloženě naštvaná. 



 
 HHlláášškkaa  lliissttooppaadduu  

 
Soutěž:  
Chcete mít o jeden vánoční dárek víc? 
Redakční Ježíšek bude nadělovat na prvním i druhém stupni. 
Pro první stupeň bude soutěž následující: Jak podle Vás vypadá Ježíšek? 
Namalujte ho a obrázek přineste do ředitelny.  
 

Představujeme spolužáka...Tomáše Kostku 
 

Tomáš je už druhým rokem členem kapely Yxes Joke.Tvrdí, že v ní 
hraje na basovou kytaru a nezpívá, zatímco doma hraje na  kytaru a 
zpívá. Hrát začal ve svých devíti letech, pak se s kamarády pokusil 
založit vlastní kapelu. ,, Oslovil mě ředitel školy, a tak jsem ve školní 
kapele. Jednou bych chtěl  založit vlastní kapelu“,  říká Tomáš. Dodává, 
že až bude dospělý, rád by se stal frontmanem nejslavnější kapely světa. 

      (Tereza Bílková-šéfredaktorka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další ,,English day“ 

Byl místo pátku ve čtvrtek, 
protože někteří učitelé si chtěli 
 prostřídat i jiné třídy. 
Tentokrát v rozhlase proběhla 
upoutávka na nové číslo časopisu, 
samozřejmě uvedeno v angličtině. 
Všichni se těšíme na třetí ,,English day´´ 
(Tereza Bílková-šéfredaktorka) 
  
 

 

        JEŽIŠI,  TY JANTARE! 
 

 

 

 

 

 

         

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

VV  ppoorrooddnniiccii  ppřřiissttuuppuujjee  sseessttrraa  ss  ddííttěětteemm::,,,,JJee  ttoo  aallee  
ččeerrnnoouuššeekk,,ttaattíínnkkuu..““  AA  oonn  nnaa  ttoo::  ,,,,NNoo  ttoo  jjee  cceelláá  mmoojjee  žžeennaa,,  

vvššeecchhnnoo  nneecchháá  ppřřiippáálliitt..““ 

 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  22..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy  ––  MMggrr..  MM..HHoorrkkáá  

                                                                                                                                

        

        

 
 
1. Jak se vám učí na škole? ,, Samozřejmě, když mají děti dobrou 
náladu a jsou vstřícné, tak dobře.“ 
2. Stal se vám nějaký trapas? ,,Když se  na schodech  snažím být 
před žáky suveréní, tak mi ujede noha, no a je to!“ 
3. Co ráda posloucháte? ,,Hudbu jakoukoli, ale nejradši jazz“ 

4. Věnujete se nějakým mimoškolním činnostem?,, Chodím na 
anglický jazyk a zpívám ve sboru.“ 
5. Jak jste se učila?Jak Vám to šlo? ,, No já jsem byla výborná, vždy 
vyznamenání (smích).“ 
6. Změnila byste něco na naší škole? ,, Začínala bych později , líbilo 
by se mi, že by bylo méně dětí ve třídách, ale je jasné, že to nejde.“ 
7. Co si myslíte o projektových dnech? ,, Je to určitě hezký nápad, 
ale je jich moc, jsou  moc často za sebou , je s tím hodně práce, ale 
výsledek je uspokojivý.“ 
8. Máte konkrétně oblíbenou osobu na škole? ,,Mám víc oblíbenců, 
je tu spousta prima lidí,  se kterými si rozumím.“ 
9. Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití? ,,Čokoláda, miluji sladké, udělá 
mi to radost, když mi někdo daruje  něco sladkého,  dobrá káva.“ 
10. Co očekáváte od našeho časopisu? ,, Že bude minimálně dobrý 
jako je teď a že bude skvěle informovat a bavit.“ 

(Denisa Hašková-korektorka) 
 


