
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

LLEETTŇŇÁÁKK    

ZZŠŠ  NNaa  SSttrráánnii      uuddáálloossttii        dduubbeenn              88//22000077  

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

bilkova@zsnastrani.cz    denisahaskova@centrum.cz   tuckovav@zsnastrani.cz 

Great challange for English 
Každá třída obdrží vždy 1 výtisk časopisu. V případě, že budete chtít vlastnit svůj 
časopis, získáte jej v kanceláři školy za 5,- Kč. 

Zamilovaná AkademieZamilovaná AkademieZamilovaná AkademieZamilovaná Akademie    
 

 

Jak jistě víte , čeká nás velká show  a  to  je  

„ Zamilovaná akademie“.„ Zamilovaná akademie“.„ Zamilovaná akademie“.„ Zamilovaná akademie“.    
Bude se konat 4.5. 2007 . Program obohatí i školní 

kapela  Yxes Joke . Budou  zazpívány  písničky 

z nového alba  ,,Třetí Zákon“ . Také nesmíme 

zapomenout na hlavní obsah  tohoto očekávaného 

dne :Tancování děvčat , scénky tříd , hra na 
hudební  nástroje nadaných  dětí a jiné. Kdo si  

nechce nechat ujít   takovou velkou Akcičku,  tak 

si MUSÍ  CO NEJRYCHLEJI ZAKOUPIT 
LÍSTKY, 
 páč si nemyslete,  že  lístky budou napořád !!! 

Tak  zeptejte se svých blízkých , hrábněte do 

prasátka => a kupte lístky .Tím si v klidu zařídíte 

zamilované místečko. Těšíme se na Vás 
        (T.B.) 

☼Soutěž pro malé výtvarníky ☼ 
 

Milé děti . Je jaro a krásné teplé počasí . Proto jsme pro 
vás připravili soutěž  pro 1.stupeň. 
„O nejkrásnější jarní rostlinu“ 

:: pravidla:: 

1.Obrázek  nakresli  na papír o velikosti A4. 

2. Odevzdej  své dílo buď redaktorkám  či své paní učitelce . 

Kdo bude ten nejlepší výtvarník, dostane malou jarní odměnu. 

 
!!Soutěž probíhá do konce května !! 

 

���� Galavečer-Studenti sobě ���� 
 

 

V neděli 29. dubna uvedlo Městské divadlo Děčín a Evropská 
obchodní akademie druhý díl projektu Studenti sobě, 
tentokrát ve formě galavečera, kterého se znovu zúčastnilo 
dvanáct různých základních a středních škol z Děčína. 
Moderoval  zpěvák, klavírista a herec Petr Vondráček. 
Samozřejmě  nechyběla ani ZŠ Na Stráni!!!!, která zahrála a 
zazpívala dvě  písně  z  nového alba. „Počkej už neutíkej“ &  
„Poznám ti to na očích“.Vystoupení se povedlo!!! Všichni jsme 
rádi, že jste  naší školu tak pěkně prezentovali  ☺☺☺☺                                                                                             
(T.B) 
 

 



 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

FF((VV))TTÍÍPPKKYY    
MMěějjttee  ppuussuu  oodd  uucchhaa  kk  uucchhuu!!  PPoořřáádd!!  
PPřřiijjddee  ddoossppíívvaajjííccíí  ddcceerraa  ddoommůů  zzee  šškkoollyy  aa  ootteecc  jjíí  vvzzkkaazzuujjee  ::,,,,BByyll    zzaa  
mmnnoouu  ddnneess  jjeeddeenn  mmllaaddííkk  aa  pprroossiill  oo  ttvvoojjii  rruukkuu..““MMllaaddáá  ddíívvkkaa  ddyycchhttíí  
ppoo  ooddppoovvěěddii  ::  „„  AA  ssoouuhhllaassiill  jjssii,,  ttaattii  ??““  

„„TTeenn  cchhllaappííkk  mmii  bbyyll  mmoocc  ssyymmppaattiicckkýý  ““,,  pprroottaahhuujjee  ootteecc..  „„  TTaakk  jjsseemm  
mmuu  ttoo  rraaddššii  vvyymmlluuvviill..““  
  

PPPPPPPPttttttttáááááááámmmmmmmmeeeeeeee        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        uuuuuuuuččččččččiiiiiiiitttttttteeeeeeeellllllllůůůůůůůů        
ZZaa  22..  ssttuuppeeňň  nnaaššíí  šškkoollyy--VVíítt  PPrrůůššaa  

Pan ředitel+vyučující 
 

1. Pane řediteli už druhým rokem   působíte  ve školní kapele . Nemáte  
toho ve svém volnu už trochu moc,  když  školní kapela  zapadá do 
vašeho volného času ? 
-Ale mě to baví ☺ 
2.  Co plánujete v příštím roce se školní kapelou ? 
-To je velké tajemství ☺Nechte se  překvapit , ale bude  to stát za 

to ... 
3. Jak probíhá  tvorba na dalším školním videoklipu ?  
-Tento 2.videoklip tvoří kluci ze 7.A-Lukáš ,Tomáš & Jára .Ale 

zatím to vypadá pěkně . 
4. Co byste chtěl vzkázat  nám ..jako školním zpěvákům ☺☺☺☺ 
-(přemýšlí) Aby se vám  písničky líbily & hezky zpívaly   
5. Co si myslíte o školním časopisu ? 
-Co si myslím ? :-O –Jsem moc rád, že se časopis rozjel  a každá 

škola by měla mít svůj vlastní časopis . 
                                                              
                                                                                                 (T.B.) 
 

Stres ,radost ,...úleva  
Ani nevíte, jak se mi ulevilo, když rodiče přišli z rodičovských 
schůzek, které se uskutečnily 24.4., a nic se nedělo ☺ Opravdu 
bych nechtěla  být v kůži zlobivého žáka ☺ A ještě k tomu pár 
učitelů chodilo v černém,  tak doufejme, že to zrovna nebyla 
narážka  na to, co museli těm zvědavým rodičům říct ☺ Tak 
snad to bylo pro některé jedince zastrašující natolik, aby změnili 
jak své známky, tak své chování ! 
Probuďte se!  Už jen (přibližně)  59 DNÍ !!!!!!!!!!!!!             (T.B)  
 

!!!Vyhlášení soutěže!!! 
Určitě jste se mnozí už dozvěděli,  že byla nedávno vyhlášena 
soutěž  o „Nejlepší obal na nové CDčko  školní kapely“ . 
Nejlepší obal a zároveň výherkyní této soutěže se stala  

Denisa Hašková z 8.A 
#Gratulujeme!#  

 

 

Great challange for English 
 
Děti ze7. 8. i 9 tříd  se v říjnu 2006  postaraly  o  dánské 
žáky . Teď je řada na nich ☺ !   
Dne 20.-23.5. vniknem do Dánského světa . Bude to 
paráda, neb s námi pojedou výborní učitelé a to : Vláďa 
Jindra, Míša Burian & Mrs. Hercog ☺ 
 

Podle slov Vládi Jindry  

Čím víc  jsou žáci smysluplně mimo školu, tím líp ☺ Proto 
cesta do Dánska  je sqělá v tom,  že může představit pro  
mnohé neznámou zemi na severu Evropy  s jejími 
úžasnými lidmi a velmi pohodovými školami našim žákům.                               
(T.B)(T.B)(T.B)(T.B)          



 


