
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítáme všechny naše čtenáře                               
v novém kalendářním roce a  přejeme jim hodně příjemných 

chvilek při čtení našeho časopisu. 
 

                                                                                YYxxeess  JJookkee  
DDnnee  2244..1122..  bbyylloo  ppoosslleeddnníí  vvyyssttoouuppeenníí  kkaappeellyy  ss  vváánnooččnníí  ttéémmaattiikkoouu..  
OOdd  lleeddnnaa  ppiillnněě  vvššiicchhnnii  ddoocchháázzíí  nnaa  zzkkoouušškkyy  aa  ccvviiččíí  nnoovvýý  pprrooggrraamm  
nnaa  lleettooššnníí  aakkaaddeemmiiii  aa  pprroojjeekktt  CCoommeenniiuuss..  JJee  ttoo    ččeesskkoo  --  ddáánnsskkýý  
pprroojjeekktt  mmeezzii  oobběěmmaa  šškkoollaammii,,  kkddee  hlavním mottem je hudba a 
umění a samozřejmě angličtina.  NNoovviinnkkoouu  ttoohhoottoo  rrookkuu  jjee  vvssttuupp  
kkaappeellyy  ddoo  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí..  PPřřiinnááššíí  ttoo  vvýýhhooddyy  pprroo  žžáákkyy,,  kktteeřříí  
kkddyyssii  bbyyllii  ččlleennyy  šškkoollnníí  kkaappeellyy  aa  jjiižž  ooppuussttiillii  šškkoolluu..  MMoohhoouu  ii  nnaaddáállee  
ppůůssoobbiitt  vv  kkaappeellee  aa  zzaa  ččlleennsskkýý  ppooppllaatteekk  5500  KKčč  nnaa  cceellýý  rrookk  
ppookkrraaččoovvaatt  vv  ččiinnnnoossttii,,  kktteerráá  jjee  bbaavvíí..    PPřřííššttíí  mměěssíícc  oossllaavvíí  kkaappeellaa  44..  
vvýýrrooččíí svého založení. Místo, kde se budou všichni veselit, bude 
oznámeno  na webu školy.            

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. ☺ 
 

ZŠ Na Stráni   leden   5/2009  3.ročník 

 

           Zápis pprrvvňňááččkkůů  ––  2233..  11..  
 
Každoroční lednovou událostí je zápis do prvních tříd základních škol. 
Letos poprvé se otevře na naší škole od září 2009 jedna ze dvou tříd jako 
třída s rozšířenou výukou Hv. Hned brzy ráno se trousili první nedočkaví 
prvňáčci do školy s velkým očekáváním a nadšením. Malé žáčky přivítala 
děvčata z  8.A v kostýmech  pohádkových bytostí, děti třeba od Sněhurky 
dostaly bonbónek. My, kteří už tento slavnostní den máme dávno za sebou, 
přejeme budoucím školáčkům co nejvíce úspěchů a hlavně dobrých 
kamarádů. 
Zeptali jsme se budoucích prvňáčků a jejich rodičů: 
Co se ti líbilo u zápisu? 
Kreslení, zpívání, poznávání testů 
Jakou písničku si zazpíval? 
Skákal pes; Ovčáci, čtveráci; Hajný je lesa pán; Jedna, dvě, tři, čtyři, pět 
Proč chcete, aby vaše dítě navštěvovalo třídu s rozšířenou výukou Hv? 
Chceme, aby si naše dítě oblíbilo hudbu a získalo dovednost v tomto 
oboru.  
Od září 2009 bude navštěvovat naši školu 46 nových prvňáčků ☺☺☺ 
  

             

KKUULLTTUURRAA  
99..11..  ssee  vvyyddaallii  žžááccii  22..  aa  33..  rrooččnnííkkůů  ddoo  ddiivvaaddllaa  nnaa  ppoohhááddkkuu  KKoollííbbáá    
ssee  vveellrryybbaa..  PPřřeeddssttaavveenníí  vvyypprráávvěělloo  ppřřííbběěhh  ppiirrááttůů,,  kktteerréé  ssppoollkkllaa  
vveellrryybbaa..  SSccéénnkkyy  bbyyllyy  ppeerrffeekkttnníí  aa  vvttiippnněě  ddoopprroovváázzeennéé  vveesseellýýmmii  
ppííssnniiččkkaammii..  DDiivvaaddlloo  ssee  vvššeemm  mmoocc  llííbbiilloo  aa  žžááccii  ssee  ttěěššíí  nnaa  ddaallššíí  
ppřřeeddssttaavveenníí  ☺☺☺☺☺☺  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí    „„HHllaass  AAnnnnee  FFrraannkkoovvéé““  
VV  rráámmccii  ssttuuddeennttsskkýýcchh  vveeččeerrůů  bbyylloo  vv  ppáátteekk  2233..11..  uuvveeddeennoo  
nneeoobbvvyykklléé  ppřřeeddssttaavveenníí  vvhhooddnnéé  pprroo  ssttuuddeennttyy..  PPřřiiššllyy  nnaa  nněějj  žžááccii  88..  aa  
99..  rrooččnnííkkůů  aa  zzaajjíímmaavvéé  bbyylloo  ttíímm,,  žžee  ssee  sseeššllii  nnaa  jjeevviiššttii  hheerrccii  
ss  ddiivváákkyy..  TTaanneeččnněě  ddrraammaattiicckkoouu  hhrruu  zzttvváárrnniillaa  ppoouuzzee  jjeeddnnaa  hheerreeččkkaa,,  
jjeejjíí  vvýýkkoonn  ppooddttrrhhllaa  vveelliiccee  ddrraammaattiicckkáá  hhuuddbbaa..  AAččkkoollii  ssee  dděějj  
ooddeehhrráávvaall  vv  ddoobběě  22..  ssvvěěttoovvéé  vváállkkyy  aa  ppřřiibbllíížžiill  nnáámm  ttuuttoo  nneessmmíírrnněě  
kkrruuttoouu  ddoobbuu,,  ppřřeeddssttaavveenníí  ssee  llííbbiilloo  ii  nnaaššíí  mmllaaddéé  ggeenneerraaccii..  



 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                                  

  

                                            RRoozzhhoovvoorr  ss  ppaanníí  uuččiitteellkkoouu  MMggrr..  KKřřiivváánnkkoovvoouu,,  
učí u nás od září na 2. stupni chemii a 

přírodopis. 

 
 
 
 
1. Proč jste si zvolila aprobaci  chemii a přírodopis ? 
 Už na gymnáziu mě bavila biologie. 
2. Učila jste ještě na jiné škole ? 
 Neučila, ale už na gymnáziu jsem měla praxi. Do této školy jsem se                          
vrátila po mateřské dovolené. 
3. Dala jste si na rok 2009 nějaké předsevzetí ? 
 V  tomto roce  bych se chtěla více věnovat četbě. 
4. Jaké máte ráda zimní radovánky? 
 Dříve jsem lyžovala, ale s dětmi na to není čas. Momentálně raději 
bobujeme a sáňkujeme. 
5. Stal se vám ve škole nějaký nepříjemný zážitek (trapas) ? 
 Nejčastější jsou  přeřeky,  což kolikrát mění smysl slova.                                
6. Jaký byl váš neoblíbený předmět na základní škole ? 
Nejhorší  pro mě byly především jazyky. 
 

 

První pomoc - přednáška – 7.1. a  21.1. 
Nezbytně nutná pro záchranu lidského života je vždy první pomoc, proto 
žáci 9. ročníků byli účastníky přednášky na střední zdravotní škole. Nikdo 
z nás totiž neví, kdy se mu bude tato zkušenost hodit. Žákům byla 
předvedena 1. pomoc na cvičné figuríně Andule. Lekce byla provedena 
praktickou formou a  přednášku prezentovali kantoři této školy. Akce byla 
hezky připravená a zrealizována. Možná že právě někteří deváťáci budou 
pokračovat ve studiu na této škole. 

KKKKKKKKnnnnnnnniiiiiiiihhhhhhhhoooooooovvvvvvvvnnnnnnnnaaaaaaaa        
Tento měsíc zavítali do knihovny žáci 3. tříd. V čítance se seznámili se 
spisovatelem Karlem Jaromírem Erbenem, a tak byla beseda věnovaná 
pohádkám tohoto autora. Tito malí čtenáři velice mile překvapili svými 
znalostmi. Je vidět, že hodně čtou anebo sledují pohádky v televizi, kterých 
byl o Vánocích velký počet. V průběhu roku si také tito žáci často půjčují 
knížky ve školní knihovně, což je dobře. Jako první usedli do nově vybavené 
knihovny, kde odpoledne relaxují děti z klubu. Z původní učebny němčiny se 
totiž stala pěkná odpočinková místnost. Do knihovny se nechodí  pouze 
odpočívat, ale také většina děvčat se v tomto měsíci zapojila do výroby 
dárečků k zápisu pro budoucí prvňáčky. Snad je naše výrobky potěší a budou 
na chvíle u zápisu vzpomínat jen v dobrém.   

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  LLEEUUKKÉÉMMIIII  
Tři žákyně 7. ročníku si připravily ve volném čase prezentaci o vážné 
nemoci, která může postihnout každého z nás – o leukémii. Dívky 
přednášely v průběhu měsíce ledna žákům 2. stupně důležité 
informace o této nemoci. Cílem této akce bylo seznámit žáky s tímto 
problémem a získat penízky na nadaci ,,Kostní dřeň‘‘. Vše bylo 
založeno na dobrovolnosti každého jedince. Částka, kterou vybraly, 
pošlou lidem, kteří trpí touto nemocí. Celková suma je  
481  Kč a 1 €  ☺☺☺ 

  


