
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
   
 
 
    
 
  
                                                
 
  
  
 
 
 
 

 
 
  
   
 
 
 

A je to tady ☺ Po roce plném učení a námahy jsou tady Vánoce. 
Pro všechny z nás ty nejkrásnější svátky plné pohody a klidu. 

Doufáme, že i náš časopis vás příjemně vyladí ☺ ☺ ☺ 

 
 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. ☺ 
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YYXXEESS  JJOOKKEE  
VV  aaddvveennttnníímm  ččaassee  nnaaššee  šškkoollnníí  kkaappeellaa  ttaakkéé  hhooddnněě  ppřřiissppěěllaa  kk  vváánnooččnníí  ppoohhoodděě  

ssvvýýmmii  rryyzzee  vvllaassttnníímmii  aa  ttuuddíížž  oorriiggiinnáállnníímmii  vváánnooččnníímmii  sskkllaaddbbaammii..  PPoo  llooňňsskkéé  

úússppěěššnnéé  pprreemmiiééřřee  VVáánnooccee  nnaadd  DDěěččíínneemm  mměěllaa  mmoožžnnoosstt  zznnoovvuu  zzíísskkaatt  ppřříízzeeňň  

vvššeecchh  ddiivváákkůů  aa  mmiilloovvnnííkkůů  kkoolleedd..  BBěěhheemm  pprroossiinnccee  uusskkuutteeččnniillaa  nněěkkoolliikk  

kkoonncceerrttůů  nnaa  rrůůzznnýýcchh  mmíísstteecchh  nnaaššeehhoo  mměěssttaa..  PPřřiissppěěllaa  ssvvýýmm  uumměěnníímm  

kk  ppřřííjjeemmnnéé  vváánnooččnníí  aattmmoossffééřřee..  KKaažžddýý  rrookk  ssee  cchhooddíí  zzaappoosslloouucchhaatt  nnaa  vváánnooččnníí  

vvyyssttoouuppeenníí  ssttáállee  vvííccee  DDěěččííňňaannůů..  JJee  vviidděětt,,  žžee  ssee  oo  nnaaššíí  kkaappeellee  uužž  ddoobbřřee  vvíí  aa  

mmnnoozzíí  ppoosslluucchhaaččii  ssii  jjeejjíí  vvyyssttoouuppeenníí  nneecchhttěějjíí  nneecchhaatt  uujjíítt    ☺☺  ☺☺  ☺☺  
                                                                                                                                                                                    

      

 

Čert a Mikuláš – 4.12. 
Naši noví prvňáčci zažili poprvé na naší škole návštěvu 
Mikuláše, zlobivých čertů a hodných andílků. Velký strach 
z čertů měli největší zlobilové tříd, kteří museli za trest 
zazpívat anebo říct nějakou básničku. 
Ve všech třídách vládla velice příjemná atmosféra. Milé 
překvapení pro Mikuláše si přichystaly děti z 2.A od paní 
učitelky Bílkové. Společně zazpívaly hezkou písničku. 
Nakonec všechny hodné děti byly odměněny od Mikuláše 
nějakou tou sladkostí. Zlobilové slíbili, že se polepší, i když 
jim to zřejmě dlouho nevydrží. 

   

       

PROJEKTOVÝ DEN  - DEN LIDSKÝCH PRÁV -  8. 12. 
10. prosinec je celosvětovým dnem lidských práv, jehož smyslem je 
připomenout základní práva každého jedince. Děti z 1. stupně se seznámily 
s pojmem slova právo a objasnily si jeho význam. K lepšímu pochopení jim 
mnohdy sloužily názorné ukázky nebo obrázky. Některé třídy si své plakáty na 
toto téma vystavily na chodbě. Žáci 5. ročníků navštívili Židovskou obec 
v Praze. Co je to diskriminace, proč bojovat za svobodu  projevu, kdo má právo 
na vzdělání a komu  vadí terorismus? Tak těmito tématy se již zabývali žáci 2. 
stupně a dlouho bylo co řešit. Sedmáci vyrazili na výlet do muzea 
koncentračního tábora podzemní letecké továrny v Rabštejně. Žáci 8. tříd měli 
besedu s panem učitelem Rajchlem na téma práva v minulosti. Všichni si 
uvědomili, že lidská práva se musí hájit a bojovat za ně, kdekoliv budou žít. Nic 
není samozřejmost! 
 



 
 

 
  
 
 

 
 
  
 
                    

 
 

 
 
 

                                  
 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Drahomírou  Párovou ,  
na 2. stupni učí český jazyk a hudební výchovu                                             
                                                                                                    
1)  Jak  prožíváte vánoční svátky?  
Vánoční svátky prožívám vždy se svojí 
rodinou.  Jezdíme na chalupu  a když k tomu napadne sníh, je to pohádka.  
                                                                                                                                                               
2)  Dala jste si do nového roku nějaké předsevzetí? 
Ano, dala, ráda bych byla více v klidu a řešila problémy bez předsudků , s 
,,čistou hlavou‘‘. 
 
3)  Na jaké Vánoce z dětství ráda vzpomínáte? 
Všechny moje ,,dětské‘‘ Vánoce byly moc fajn ,  užívala jsem si  je. Vzpomínám 
na obrovskou radost, když jsem pod stromečkem objevila gramofonovou desku 
ABBY.  Celé vánoční prázdniny jsem si ji přehrávala a za chvíli uměla 
nazpaměť. 
 
4)  Sledujete o Vánocích pohádky?  
K mým vánočním pohádkám patří  ,,Tři oříšky pro Popelku‘‘, ta je pro mě číslo 
1!  Nikdy si ji nenechám ujít ☺ Dokonce jsem navštívila na zámku Moritzburg  
u  Drážďan výstavu k této pohádce. 
 

VÁNOĆNÍ POSEZENÍ  – 17.12. 
Každý rok se touto dobou scházejí děti z 5.B se svými rodiči a paní učitelkou 
Sirovou na vyrábění vánočních dekorací. Chtějí si tak v předvánočním shonu 
užít společného volna a hlavně se snaží vyrobit co nejkrásnější ozdůbky a 
nápadité dekorace. Šikovné maminky obstaraly cukroví, které také 
neodmyslitelně  patří k Vánocům.  Ve třídě panovala sváteční atmosféra a děti 
s netrpělivostí očekávaly úspěch svých výrobků na školním jarmarku. 
 

           

                           KNIHOVNA 
K Vánocům patří pohádky a kniha, a tak většina žáků 1. stupně přišla na besedu do 
knihovny. Nejdříve si společně povídali o tradicích a zvycích Vánoc. Potom  se 
předháněli ve vyprávění, jak  u nich  doma ctí tradice. Dětem byly přiblíženy Vánoce 
před 150 lety po staročesku, jak je slavili naši předci. Lidé kdysi kladli větší důraz  na 
rodinnou sounáležitost, pohodu a uctění Kristova narození.  
Po přečtení pohádky měli prvňáčci nakreslit stromeček, nejhezčí výkresy jsou na 
nástěnce. Druháci si odnesli na vybarvení omalovánky z  říše pohádek. Některé třídy 
si společně zazpívaly koledu a jednotlivci přednesli básničku s vánoční tématikou. 
Větší děti dostaly poh ádkový kvíz, kde si vyzkoušely svou paměť.  
 

                       

                                                          VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  TTRRHHYY  ––  1188..1122..  
Všichni se již těšili na tento den „D“. Za prvé se přiblížil jarmark a také už 
byly v nedohlednu vánoční prázdniny, které letos vyšly na celých 14 dní. Po 
loňské zkušenosti s nepříznivým počasím byly trhy uvnitř školy. Stánky byly 
rozmístěny po celé škole, aby všichni měli prostor pro své zajímavé výrobky. 
Některé třídy vkusně vyzdobily krámek jmelím a svými dekoracemi, které 
hned na první pohled upoutaly pozornost kupujících. V přízemí navodily 
vánoční atmosféru  žákyně z 8.A svými  koledami. U 5. tříd hrála děvčata na 
flétnu.  Po celou dobu trhů v hudebně probíhal kulturní program, který si 
připravilo školní divadélko, semináře 6. a 8. tříd a sbor Kvítka ze Stráně. 
K příjemné vánoční atmosféře jistě přispělo i občerstvení v altánku na zahradě, 
kde se nabízela voňavá pálivá klobáska s chlebem. Pro velké zmrzlíky se 
naléval  lahodný svařáček. I zde byl hudební program, který zajistili chlapci 
s bubny.  Jarmark se povedl i tentokrát, a tak  doufáme, že návštěvnost se 
v příštím roce ještě zvýší  ☺ ☺ ☺                

                                                  


