
 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Každá třída obdrží 2 výtisky časopisu za sponzorského přispě

V případě, že si budete chtít časopis přikoupit, získáte jej v kancelá
    

Vaše náměty a připomínky posílejte na e-mail redakce@zsnastrani.cz
Děkujeme za spolupráci. ☺ 

 

DDOODDAATTEEČČNNĚĚ  !!   !!   
2299..  --  3311..11..    DDěěttsskkáá  PPoorr ttaa  --PPrr aahhaa      
Žáci hudebního semináře 8. a 9. tříd 
získávají často v poslední době důležitá 
ocenění v hudebních soutěžích. V prosinci 
vystupovali  na soutěži Dětská porta,  
odkud postoupili do republikového finále 
v Praze. Tam byla sice obrovská 
konkurence, ale i přesto si naši žáci 
v kategorii SP odnesli první místo. Ještě 
chvíli před vyhlášením výsledků měli tu 
čest převzít  cenu Pohár premiéra vlády ČR 
za tvorbu a práci v oblasti kultury, kterou si 
za svou práci zasloužil DDM Teplická.. 
Všem účinkujícím děkujeme za vynikající  
reprezentaci!!!  

První pomoc První pomoc První pomoc První pomoc ----        ppppřednáška ednáška ednáška ednáška ––––    5.2.,12.2.5.2.,12.2.5.2.,12.2.5.2.,12.2.
Již tradičně se žáci 9. ročníků zúčastnili přednášky na SZŠ na téma první 
pomoc. Ačkoli ze školy mnozí měli dobré znalosti, získali i nové 
zkušenosti v tomto směru. Pro život každého jedince je dost 
zvládnout pomoc v době nutnosti. Vždyť právě někdy o lidském život
rozhodují vteřiny a je důležité se včas a správně rozhodnout.

 

Už v březnu se s  
předvede  kapela na veř
akci Dance Děčín. Všichni se m
na světelnou a bubenickou show žák
Yxes Joke. Zatím se piln
toto představení vypadalo podle jejich 
očekávání. 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

   

 

 

 

 
  

Ahojky všichni! Tak máme další zimní měsíc za námi  a 

se jistě těšíte na nové zprávičky, které vám všem přináší 

tento školní časopis.

řispění firmy Alcan. 
kanceláři školy za 5,-Kč. 

mail redakce@zsnastrani.cz 
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Glejty po devítce byly  slavnostn
16. 2. Nejúsp
Hrdá z 9.B s 
gratulujeme!!! Všem devá
hodn
stř
dokážete 

Bez  jejich velké přípravy a podpory by tento 
den tak zdárně neproběhl a nepanovala by 
všude přátelská atmosféra. Mezi jednotlivými 
zkouškami byly také přestávky, které dopl
báječné občerstvení. Vždyť po takovém úsilí 
měli všichni účastníci chuť k jídlu 
dvojnásobnou☺☺☺☺ 

 

 

Ahojky všichni! Tak máme další zimní měsíc za námi  a už 

nové zprávičky, které vám všem přináší 

tento školní časopis. 

Únor   6/2010  4. ročník 

Opět nadešel čas k ověřování znalostí 
žáků 9. ročníků. Celá škola měla 
ředitelské volno. Jen deváťáci přišli  do 
školy, aby zjistili, kolik znalostí v sobě 
ukrývají.  Pro žáky bylo připraveno 
deset stanovišť, na kterých se mohli 
pochlubit svými vědomostmi z 
 jednotlivých předmětů. Celý den byl pro 
všechny velmi náročný, jak pro 
deváťáky tak pro učitele. 

 

Glejty po devítce byly  slavnostně předány 
16. 2. Nejúspěšnější ze všech byla Kateřina 
Hrdá z 9.B s počtem  95  bodů  Za redakci 
gratulujeme!!! Všem deváťákům přejeme 
hodně štěstí při přijímacích zkouškách na 
střední školy. Věřte si a uvidíte, že to 
dokážete ☺☺☺☺ 
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2. Slavíte svátek svatého Valentýna? 
Valentýna slavím několikrát za rok ☺☺☺☺ 

3. Myslíte si,  že deváťáci  berou  zkoušky po devítce vážn
Zkoušky proběhly již 3. rokem. Domnívám se, že jejich úrove
od roku vyšší. Pro žáky 9. tříd je to určitě první obrovská zkušenost, 
kterou v budoucnu zúročí. 

4. Čím se zabýváte ve volném čase? 
Dříve jsem hrávala závodně basketbal. Dnes se věnuji sportu pasivn
Jógu cvičím každý den. Jinak jsou to muzikály a  divadelní hry. 
Zpívám už jen v koupelně ☺☺☺☺ 

5. Co vás  vedlo k tomu pomáhat paní učitelce Štrbové s
divadýlko? 
Nejraději vzpomínám na období, kdy jsem učila na Morav
děti každoročně (4 roky) připravovala na hudební festival „Mladé 
Horňácko“. Byla to náročná celoroční práce. Pochopiteln
nářečí. Dalo mi to řadu zkušeností. Praxe není nikdy dost, tak velice 
ráda, pokračuji i tady. Od p. uč. J. Štrbové se mám, op
profík ve své profesi. 

Knihovna 
Tento měsíc si děti z 1. a 3. ročníků  poslechly 
dobrodružné příběhy o zvířátkách z knihy 
Františka Nepila Lišky, dobrou noc. Společně si 
vyprávěly o zvířatech ve volné přírodě a také o 
tom, jak jim v době zimy můžeme pomáhat my. 
Některé děti také zarecitovaly básničku o 
zvířátkách, kterou znaly z dřívějška. Čtvrťáci si 
vyslechli ukázku z knihy Mikulášovy průšvihy 
od René Goscinyho. Vyprávění bylo všem 
blízké, neboť bylo záměrně vybráno ze školního 
prostředí. Beseda byla zakončena křížovkou. 

Rozhovor s paní učitelkou Bílkovou
učí u nás na 1. stupni 2.A. 
 

1. Máte ráda zimu anebo se již těšíte na jaro?
Jsem ve znamení Berana. Odpo
Sluníčko je můj spojenec ☺☺☺☺ 
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Recitace 
Školního kola se zúčastnilo velmi mnoho žák
překvapilo. Nejlepší postoupili do m
reprezentovali naši školu. Výsledky sout
I.kat.      Grubr Vojt ěch                   
               Trajerová Valerie             2.A        2. místo s postupem
II.kat.    Trajerová Magdalena      4.A        1. místo s postupem
               Vysoká Blanka                   5.A       2. místo s postupem
III. k at.  Malevič Mark                    6.B        1. místo s postupem 
               Havelková Dominika        6.A        3. místo 
 

SSkkřřiivv
Žáci, kteří zvítězili ve školním kole, bojovali v
v soutěži Děčínský Skřivánek. Úč
místech z každé kategorie, postoupili do krajského kola Ústeckého Sk
 

Máte ráda zimu anebo se již těšíte na jaro? 
sem ve znamení Berana. Odpočítávám dny. 

II.kat.- sólo 
Vojtěch Francl (5.A) – 3.místo  

II.kat.- duo  

Magdalena Trajerová (4.A) – 3.místo 

Andrea Oborníková (4.A) 

III.kat.-sólo  

Pavlína Koloušková (8.A) – 2.místo 

(postup do kraje) 

III.kat.- duo  

Pavlína Koloušková (8.A) – 1.místo 

(postup) 

Nikola Senohrábková (8.A) 

Kristýna Hrdá (5.B) – 2.místo 
(postup) 
Kateřina Hrdá (9.B)  
 

 

  

 - školní kolo 4.2. 
astnilo velmi mnoho žáků, což porotu mile 

Nejlepší postoupili do městského kola, kde také úspěšně 
Výsledky soutěže z městského kola: 

ch                   2.A       1. místo s postupem 
Trajerová Valerie             2.A        2. místo s postupem 

II.kat.    Trajerová Magdalena      4.A        1. místo s postupem 
Vysoká Blanka                   5.A       2. místo s postupem 

 Mark                    6.B        1. místo s postupem  
Havelková Dominika        6.A        3. místo  

vváánneekk  ––  1100..22..  
školním kole, bojovali v DDM  na Teplické ulici 

ivánek. Účastníci, kteří se umístili na prvních dvou 
každé kategorie, postoupili do krajského kola Ústeckého Skřivánka.   

III.kat.- trio  

Pavlína Koloušková (8.A) – 1.místo 

(postup) 

Nikola Senohrábková (8.A) 

Kateřina Hrdá (9.B) 

Vít Vysoký (9.B) –  2.místo (postup) 

Kamila Špejrová (9.A) 

Pavlína Koloušková (8.A) 

Rostislav Málek (7.B) – 3.místo 

Dominik Pateliotis (7.B) 

 

 


