
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LLEETTŇŇÁÁKK    

ZZŠŠ  NNaa  SSttrráánnii      uuddáálloossttii    lleeddnnaa            55//22000077  
 

Kam zmizela 
anglická  slova ??! 

Kde je nadšení a význam  English Day???? 4.English Day byl  
ochuzen!!!Chodby bez anglického pozdravu, třídy  většinou  
v české náladě. Pro někoho, kdo se s angličtinou  trápí , byl tento 
den jistě fajn, protože odpočíval.Ale nemáme se za co stydět, vždyť 
je to prča si na chodbách s ájinou pokecat.Tak rychle, dejte zase z5 
horký brambor do pusy. 

Kontaktujte nás: 
sucha@zsnastrani.cz   spolkova@zsnastrani.cz    bilkovat@zsnastrani.cz 
bilkova@zsnastrani.cz    haskova@zsnastrani.cz   tuckova@zsnastrani.cz 

 
Každá třída obdrží vždy 1 výtisk časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 

časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 

UUUUž po po po pottttřetí . . .etí . . .etí . . .etí . . .    
…Už potřetí se žáci druhého stupně neučili, díky projektovému dni, 
tentokrát o Holocaustu.Prezentace všech tříd nebyly jako obvykle 
v učebnách, ale tři zvolení zástupci třídy vyrazili spolu s paní 
učitelkou Brown (která nás opouští �) do děčínské synagogy, kde 
přednesli své téma za doprovodu počítačové prezentace.Tento den 
se od jiných velmi lišil a jistě byl také velmi přínosný. 
                                   TAK PRYČ S NÁSILÍM!!! 

(Veronika Spolková – distributorka) 

Ježíšek Nás uchvátil , Silvestr Nás Ježíšek Nás uchvátil , Silvestr Nás Ježíšek Nás uchvátil , Silvestr Nás Ježíšek Nás uchvátil , Silvestr Nás 
ppppřevrátil…evrátil…evrátil…evrátil…    

Voňavé cukroví provonělo celým bytem a jako každý rok 
se  něco připálilo, ale to jistě nevadí, babička nám vždy 
dobře poradí, jak s tím máme naložit.Ježíšek byl jistě 
štědrý, pod stromečkem nechal plno dárků, ale také 

potěšení z těch vánočních svátků.Terka Suchá dostala 
chlupaté ponožky, Verča Tučková noční košilku, 

Veronika Spolková bačkory, Terka Bílková Alpu na 
bolavé nohy, Denisa Hašková rukavice a Anitka Sirová 
čepici.Jsme dokonale vybavené  na hory, vše potřebné 

bychom měli s sebou. A co vy? Také jste byli tak dokonale 
obdařeni vánočními dárky? Celý Štědrý den prosvítil 

vánoční stromeček a provoněl zapálený františek.Musím 
se Vám k něčemu přiznat, docela se  mi z té vůně začalo 

dělat nevolno. 
Poslední den v roce 2006 musel být určitě i u Vás doma 
úžasný, také  aby ne, když  je poslední ☺☺☺☺ .Někdo strávil 

Silvestr doma, někdo na Václaváku s Novou, někdo 
pořádně zapařil někde s kámoši a někdo se o to nezajímal 

a šel spát.Ale nevěřím, že by to někdo udělal, protože 
ohňostroj by si nenechalo ujít ani  malé dítě.Snad ten 

jeden den by rodiče mohli dovolit svým dětem trošku se 
napít něčeho ostřejšího, že? ☺☺☺☺ No Silvestr je Silvestr a 

Vánoce jsou Vánoce! ☺☺☺☺ 
(Denisa Hašková – korektorka) 

 



Vojta Tomášek se ptá sám 

sebe….?! 
Jak dlouho už vlastně hraju na bicí? No…to bude už 8 let, kdy jsem 
začal hrát, protože mého bráchu to nebavilo, tak jsem to ve svých 7 
letech  vzal do ruky:-D!Hraji taky na tympany,marimbu a občas na 
klavír.Chystám se jít  na konzervatoř, a proto trénuji každý den na 
bicí.Nejdříve jsem se těšil až budu pryč ze zš, ale když teď dělám 
příjimačky, tak bych se tu  nejraději ještě ohřál.A jaký jsem 
žák?...blbej:-D Ale pár předmětů by se našlo, co mě baví, tak třeba – 
angličtina,výtvarka a tělák, ale jako každý  mám i svoje neoblíbené  – 
matika a chemie:-D O volném čase trénuji  na bicí, jsem na pc ☺ a 
bavim se s kámošema! Vojta říká ,,Jestli to půjde a bude možnost, tak 
bych se chtěl věnovat bicím profesionálně!“…Tak držíme palce 

Vojto!!!=)                           (Verča Tučková – editorka,korektorka) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                  

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

                Pepíček se ptá maminky : ,,Mami pročpak se maluješ?“  
Maminka na to : „Abych dobře vypadala!“ 

„Aha, a kdy to začne účinkovat?!“ 

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  22..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy  

PPPPPPPPaaaaaaaannnnnnnn íííííííí         uuuuuuuu čččččččč iiiiiiii tttttttt eeeeeeee llllllll kkkkkkkkaaaaaaaa         RRRRRRRReeeeeeee nnnnnnnn aaaaaaaa tttttttt aaaaaaaa         KKKKKKKKuuuuuuuu rrrrrrrr eeeeeeee llllllll oooooooo vvvvvvvv áááááááá         

        

                           
Jak se Vám učí na naší škole? Výborně, je to super škola. 
Co ráda posloucháte? Mám ráda Rock ráda ho poslouchám a na 
uklidnění ERU. 
Změnila by jste něco na naší škole? Na škole bych nic nezměnila, ale 
někteří žáci by se mohli chovat lépe. 
Stal se Vám nějaký trapas? Těch trapasů bylo hodně… 
Jaký máte ráda film? Na televizi nemám moc času, ale mám ráda 
komedie spíše klasiku     “Slunce seno…“ 
Jaký jste měla prospěch? Skoro pokaždé samé jedničky. 
Věnujete se nějakým mimoškolním činnostem? Těch je, ale nejvíce 
sportu a hlavně rodině! 
Co si myslíte o projektových dnech? Velký přínos pro žáky i učitele. 
Jste přísný kantor? Bývala jsem přísnější, ale myslím si že ne. 
Co očekáváte od školního časopisu? Obsahuje co by měl, ale časem 
by mohlo přibýt více stránek… 

                                                                    (Tereza Suchá – fotografka) 
Rodiče a děti z 2.b & 3.b prožili  vánoční pohodu  ve škole. 

Odpoledne  si zpříjeměli  výrobou  vánočních dárků. Příjemnou  atmosféru 
při čaji a  nejkrásnějších svátků v roce –Vánocích! A jaké mají paní 
učitelky dojmy?Sirová  Pavlína- 2.b  
,,  Žáci a rodiče  se sešli v hojném počtu, což  mě osobně  velmi překvapilo 
a zároveň  moc potěšilo, všichni jsme si  pěkně  popovídali , měla jsem 
možnost  poznat děti i z jiné  škatulky  než ve škole  při vyučování.“ 
Laštůvková Jiřina – 3.b  
 ,, Vánoční odpoledne pro rodiče a děti  bylo sváteční a plné 
pohody.Připraveny byly dílničky, děti vyprávěly a všichni si mohli dát čaj , 
kávu a cukroví .Už se těším na další setkání. 
                                                                          (Anita Sirová-redaktorka) 


