
              Vánoční zvoneček – 12.12. 
Dům dětí a mládeže na Teplické ulici každoročně v době adventu pořádá akci 
Vánoční zvoneček. Této příležitosti využili žáci 4. ročníků se svými učiteli. 
Všichni přítomní si za poplatek 50 Kč vyrobili adventní věnec, který si 
ozdobili keramikou, sušeným ovocem, šiškami a červenou stuhou. Děti si tak 
domů odnesly pěkný dárek pro své blízké. 

                           Vánoční posezení  – 17. 12. 
 

 Vážení spolužáci, máme Vás rádi, a proto jsme připravili 
speciální vydání Letňáku. Je větší , hezčí a zajímavější než 
obvykle. Jestli se chcete přesvědčit, tak čtěte až do konce.     
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

 
 

Všichni jsme se 

úspěšně rozloučili  se 

starým rokem 2008 a 

vstupujeme do 

nového. Určitě jste 

plni očekávání, co 

Vám nastávající 

kalendářní rok přinese 

dobrého. Za redakci 

Vám všem přejeme 

jen to nej a pokud se 

Vám občas v životě 

něco nevydaří, tak 

vězte, že příště bude 

líp. Pokud totiž člověk 

chce, dokáže mnohé. 

Děkujeme 
firmě Alcan za sponzorování 

tohoto časopisu  

Každá třída obdrží 2 výtisky časopisu za sponzorského přispění firmy Alcan. 
V případě, že si budete chtít časopis přikoupit, získáte jej v kanceláři školy 

za 5,-Kč. 
    Vaše náměty a připomínky posílejte na e-mail redakce@zsnastrani.cz 

Děkujeme za spolupráci. ☺ 
 

Mikulášská nadílka ve školce – 5. 12. 
Žáci 7. ročníků navštívili své nové malé kamarády v mateřské škole, kde si pro 
ně přichystali nejen mikulášskou nadílku, ale strávili s nimi i soutěživé 
dopoledne. Děti byly nadmíru spokojené, všichni si spolu užili báječné chvíle 
zábavy a odpočinku.   

Už tradičně se sešli žáci  4. B se   
svými rodiči v předvánočním čase    
na vyrábění tradičních i méně   
známých vánočních dekorací.        
Malí i velcí se snažili vyrobit 
          co nejkrásnější ozdoby, které by upoutaly na vánočním jarmarku. 

Každý si mohl svůj výrobek vzít domů, ale většina ho nechala na vánoční trh. 
 

ZŠ Na Stráni         prosinec       4/2008           3.ročník 



 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  1. Jaké dodržujete vánoční zvyky ? 
  Každoročně se postím, jíme kapra a bramborový salát. 
  2. Posloucháte ráda koledy a jakou máte nejoblíbenější ? 
  Určitě ano. Nejvíce mě oslovily koledy, které zpívám se 7. a 8. semináři. 
  3. Jaké máte předsevzetí  do nového roku? 
  Budu o něm přemýšlet, ale raději si žádné nedávám. 
  4. Máte nějaký oblíbený hudební nástroj, který podle vás                              
  vydává zajímavý zvuk ? 
  Ráda mám džeridu, nástroj australských domorodců, do kterého se     
  fouká a vydává hluboký tón. 
  5.  Pečete ráda cukroví  a jaké máte nejraději ? 
  Momentálně cukroví nepeču, dříve jsem pekla perníčky a perníkovou   
  chaloupku pro děti. 
  6.  Na jaké Vánoce z dětství ráda vzpomínáte? 
  Nejhezčí jsem zažila u babičky na venkově. 
  7.  Sledujete o Vánocích pohádky? 
  Ano, ráda u nich pláču. Nejraději mám Tři oříšky pro Popelku. 
  8. Chodíte na půlnoční mši? 
  Ne nechodím. 
  9.  Věříte na Ježíška a doufáte, že Vám něco přinese? 
  Ráda bych na něj zase věřila. 
10. Co byste vzkázala ostatním lidem ohledně Vánoc? 
 Lidi, přestaňte s vánočním nakupováním a úklidem. Vánoce mají být o   
 pohodě a klidu. 
 

 

Knihovna 
V předvánočním shonu si udělala čas a přišla do knihovny paní učitelka 
Krenková se svými žáky. V příjemné atmosféře jsme si připomněli tradice, 
zvyky u nás i v cizině. Určitě důležité pro každého z nás je mít nějakého 
kamaráda a o Vánocích to platí dvojnásob. Nikdo nechce být sám. Proto 
byl vybrán příběh z knihy Kamarádi a následoval test kamarádství. Kromě 
těchto žáků navštívili knihovnu i sedmáci. Ti měli jako povinnou četbu 
legendy, báje a pověsti, a tak se zaposlouchali do příběhů ze vzdálené 
minulosti opředené tajemstvím. Úmyslně byly vybrány pověsti z 
Českokamenicka, neboť jsou neznámé a všichni se dozvěděli něco 
zajímavého o místech, která jsou blízká našemu městu.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Besídka ve školním klubu – 19.12. 

Na poslední den tohoto kalendářního roku, kdy jsme šli naposledy do 
školy, jsme se všichni moc těšili. Neměl to být den jako každý druhý, ale 
byl něčím výjimečný. Už celý měsíc jsme s očekáváním  a nadšením čekali 
jeho příchod. Již na konci listopadu jsme totiž začali s výrobou dárečků na 
vánoční jarmark a byli jsme moc zvědaví, jak námi vyrobené dárky budou 
mít úspěch u rodičů i všech návštěvníků. Pochopitelně získané peníze jsme 
chtěli zpátky investovat do rozvoje naší oblíbené knihovny. Také jsme si 
odpoledne před jarmarkem užili dle svých představ. Povídali jsme si  o 
Vánocích, společně si zasoutěžili o sladké ceny a zazpívali si známé 
koledy. Nechybělo ani cukroví, o které se převážně postarala děvčata. Kdo 
chtěl, přinesl i vánoční dáreček pro svého kamaráda.  Nálada byla velice 
příjemná. 

                              

 

Rozhovor s paní učitelkou Janou Štrbovou 

Přiblížila se doba Vánoc, a tak jsme se 
zeptali paní učitelky, jak prožívá dobu 
adventu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulášská nadílka – 5. 12. 
Všichni už s nedočkavostí čekali na příchod čerta a Mikuláše. 
Některé děti si oblékly kostým, aby se mohly přidat do čertovské 
party, neboť se bály, že je odnese čert. Zlobivé děti musely za trest 
zazpívat koledu anebo říct básničku. Čerty doprovázel Víťa hrou na 
flétnu. Nakonec si celá třída zazpívala a andílci obdarovali děti 
sladkostmi. Čerti odešli a všichni si oddechli, že mají na celý rok 
pokoj. Největší zlobilové slíbili, že se polepší a my tedy doufáme, že 
jim předsevzetí dlouho vydrží.                                                                 

Vánoční besídka v družině – 17. 12. 
I děti v družině zažily své radostné chvíle - voňavé 
cukroví, svíčky a samozřejmě dárky. To 
neodmyslitelně patří ke kouzlu Vánoc. Někteří 
odvážlivci zazpívali sólo a zahráli na flétnu. 
Společně si zazpívali koledy, pár jedinců sehrálo 
scénku. Nejvíce se ovšem děti těšily na dárečky. 

Projektový den zvyků a tradic – 19.12. 
Tento den byl zatím ze všech nejhezčí, neboť byl věnován nejkrásnějším 
svátkům v roce. Ještě dopoledne měli všichni plné ruce práce, neboť se 
dohánělo všechno to, co se nestihlo. Veškeré výrobky na jarmark musely být 
v plné kráse, a tak se všichni hrozně moc snažili, aby ten 1. vánoční jarmark 
byl co nejzdařilejší. Celou dobu se očekávalo, že trhy budou venku před 
školou na osvícené silnici, což by jistě všemu dodalo tu správnou vánoční 
atmosféru. Bohužel přírodě poručit neumíme, a tak se nakonec téměř 
všechny chodby školy oblékly do vánočního šatu a trhy byly uvnitř. Určitě 
jim to na kráse neubralo. Všude bylo vidět spoustu nápaditých vánočních 
ozdůbek a dekorací, za které by se nemusel stydět ani obchodník na trzích ve 
městě. Ukázalo se, že máme mezi sebou „ mistry“ všech možných řemesel. 
K dobré náladě všem zazpívala školní kapela a  další pásmo koled zazpívaly 
děti s paní učitelkou Štrbovou. Na zahradě se podávala grilovaná klobása 
s chlebem a pro zahřátí se naléval voňavý punč, který také dodal tu pravou 
vánoční atmosféru. Na trhy přišlo velké množství rodičů i jejich blízkých a 
nikomu nevadilo, že jsou nakonec uvnitř školy. Všichni odcházeli domů 
spokojeni s nějakým výrobkem, což děti potěšilo nejvíce. Doufejme, že příští 
rok se na nás počasí nebude mračit a bude sněžit ☺☺☺ 
 
 
 



YXES JOKE 

Burza škol 3.12.  Každoročně se v tomto období pořádá pro žáky  9. 
ročníků  burza středních škol. Jsou zváni všichni ti, co se chtějí dozvědět co 
nejvíce informací o jednotlivých školách v našem městě. Vždyť volba 
budoucího povolání  je závažné a důležité rozhodnutí. Školní kapela byla 
přizvána jako čestný host s vánočním programem, kde předvedla svůj 
hudební talent na veřejnosti. Příjemné bylo setkání s některými bývalými 
žáky naší školy. Doufáme, že návštěva této akce byla všem přínosem. 

Vánoční koncert školy  20.12. Vánoční cukroví a sníh, to vše patří k 
Vánocům. Také koledy a vánoční písně se staly neodmyslitelnou součástí 
tohoto období. K této vánoční pohodě přispěl koncert školy, který se konal  
20.12. v 17.00 v Městském divadle Děčín. Kromě školní kapely vystoupily 
semináře 7. a 8. ročníků, sbor paní učitelky Štrbové „Kvítka ze Stráně“. 
Doufáme, že jste se společně s rodiči přišli podívat a toto jedinečné 
představení jste si  hodně užili.  

 

 

 

Vánoční mše 24.12. I na Štědrý den měli naši hudebníci napilno. 
S dobrou náladou a teple oblečeni se vydali na Husovo náměstí do kostela 
sv. Františka na svůj poslední koncert s vánoční tématikou. Zde se každým 
rokem koná půlnoční mše a bohoslužba. Půlnoční mše se  nezúčastnili,  ale 
stali se svědky sváteční bohoslužby, která se tu v tomto čase tradičně koná. 
Všichni přítomní byli našimi zpěváky ohromeni.         

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   DĚČÍNSKÝ SKŘIVÁNEK 
   

Výsledky školního kola pěvecké  

          soutěže: 

  Titul „ Skřivánek“ 

1. kategorie sólo získal(a) 
TOBIÁŠ BUMBA (1.A) 
ANDREA VOBORNÍKOVÁ (3.A) 

   v kategorii duo získaly 
VALINA TRAJEROVÁ a MAGDALÉNA 
TRAJEROVÁ  

   2. kategorie sólo získala 
KLÁRA SAGANOVÁ, 5.B 
VERONIKA BUMBOVÁ, 5.A 

     3. kategorie sólo získala 
TEREZA BÍLKOVÁ, 9.B 
PAVLÍNA KOLOUŠKOVÁ, 7.A 
     

 
 

Olympiáda – 8. 12.  
Změřit si své síly přišli 
žáci  8. a 9. ročníků v 
olympiádě z českého 
jazyka . O tuto soutěž  
byl velký zájem .  
Celkem se zúčastnilo  
22 žáků , z toho bylo 17 zájemců z 
 8. tříd .  
   Výsledky školního kola :  
1. místo : Kateřina Hrdá  8.B 
2. místo : Tomáš Kostka  9.B 
3. místo : Petra Kapitančíková 8.B 
Vítězům blahopřejeme 

 

                                         Vánoční besídka  
Poslední den před prázdninami se v každé třídě konala besídka. Všichni 
měli hodně podobné programy ,  ale ne úplně stejné. Víme určitě , že  
se žádná třída  neučila . Někdo se díval na filmy a leckde se  hrály pro  
pobavení hry. Všichni dostali dárek, ale v některých třídách si ho musely 
zlobivé děti zasloužit. Byl jim zadán úkol, který musely splnit.☺☺☺ 

 


