
    

Kantor v kotlíku 
Opět po kratší pauze se naše reportérky rozhodly vyzpovídat některého z našich vyučujících. Po 

paní učitelce Hrdé, která se k nám vrátila po mateřské dovolené, a panu učiteli Fořtovi se pod 

palbou všetečných dotazů ocitl další „nováček“ v řadách našich učitelů, paní učitelka Bílková. 

Dobrý den paní učitelko, děkujeme, že jste si udělala čas na naše otázky. 

1. Učila jste na jiné škole ještě před vstupem na ZŠ Na Stráni?  
Ano, na gymnáziu v Ústí nad Labem. 

2.  Jaké tu učíte předměty na druhém stupni?  
Angličtinu a matematiku. 

3. Líbí se vám tady? 
Ano. 

4. Jsou vám sympatičtí učitelé?   
Ano. 

5. Zlobí vás tu žáci hodně?   
Ne, je to snesitelné  

6. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?  
Palačinky s nutelou. 

7. Chtěla byste se podívat do nějaké jiné země?  
Ano, nejraději na Hawai. 

8. Máte nějakého domácího mazlíčka?  
Ne. 

9. Jste jedináček, nebo máte nějaké sourozence?  
Mám dva sourozence, Míšu (19 let) a Šimona (6 let). 

10. Máte nějaké oblíbené knížky?  
Jane Austenová -  „Rozum a cit“ , Honoré De Balzac  - „Evženie Grantonová“ 

11.  Vaše nejoblíbenější filmy jsou….?   
„Salt“ a „Výměna“ 

L. K., N. V. 

Svatý Valentýn 

O Valentýnovi toho moc nevíme. Zřejmě byl 

katolickým knězem pocházejícím z Říma. V jeho 

životopise se pravděpodobně prolínají osudy 

dvou stejnojmenných kněží z daného období. 

Nevíme tedy ani, kdy přesně a proč zemřel 

(podle jedné verze oddával v jihoitalském městě 

Terni snoubence i přes zákaz císaře, podle druhé 

díky zázraku obrátil na víru rodinu významného 

římského občana, čímž si znepřátelil státní moc).  

Určitě víme, že zemřel mučednickou smrtí 

(=smrt ve jménu víry) a to mezi lety 269 a 273 n. 

l. Přesný den, tedy 14. února, byl určen až 

mnohem později a uměle… Obr. stažen z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valentine-Epilepsy.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Valentine-Epilepsy.jpg
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Slovo úvodem 

Naši drazí spoluletňáci, 

Polovina školního roku je za námi a léto se pomalu, ale jistě blíží. Než se však na dva měsíce 

rozloučíme, čeká nás ještě celá řada akcí a akciček. Únor byl bohatý na sníh a teplota se držela 

dlouho pod nulou, útočiště jsme tedy kromě domova hledali i ve škole  Větších událostí byla Na 

Stráni opět celá řada, a proto Vám nabízíme opět pouze hrubý „výcuc“  

Předně se k nám přišli podívat naši budoucí spolužáci (viz. níže), o které se staraly nejen paní 

učitelky, ale i slečny z 9.B Nezapomeňme na první volby do školního parlamentu nebo na 

„maturitu“ našich deváťáků…      Příjemné počtení přeje Redakce 

    L e t ň á k  
Únor 2013                číslo 6. ročník 7. 

Nová posila mezi naše spolužáky 

Druhý únorový pátek se u nás na škole konal 

zápis, který se nesl v čistě pohádkovém duchu. 

Budoucí prvňáčci přišli paním učitelkám nejen 

předvést své dovednosti a znalosti, ale hlavně si 

zahrát i různé hry a odnést si celou řadu odměn.  

Průvodcem jim byl nám dobře známý kocour 

Mikeš a jeho kočičí kamarádi a kamarádky  

Doufáme, že se všem dětičkám u nás líbilo a těšíme se 

na ně příští rok v prvních třídách  

 
 



  

Masopůst ve 3.A  

Dne 13. 2. 2013 se nesl v duchu tradic. 

Masopust si užily děti, ale i paní učitelka. O 

výuku jsme nepřišly. Učit se v maskách, také 

není špatné. Nezapomnělo se ani na zvyky - 

soutěž v pojídání koblih, o nejkrásnější 

masku a proběhl i karnevalový rej masek. 

 

PS: Školní parlament podruhé 

První sezení nového školního parlamentu se 

podle plánu odehraje na začátku měsíce března na 

prémiovém bowlingu. Zde se sejdou vybraní zástupci 

do ŠP ze 3. – 5. tříd a ve volbách zvolení zástupci z 6. 

– 9. ročníků… Bližší informace se dozvíte v příštím 

čísle Letňáku   

 

Školní parlament v novém kabátku 

Dne 25. února, tedy pondělí hned po jarních prázdninách, se na naší škole konaly první 

volby do školního (žákovského) parlamentu. Doposud parlament fungoval spíše 

samospádem a zástupci do něj byli dosazováni po dohodě s třídním učitelem. Pod vedením 

pana učitele Lanče (metodik primární prevence a koordinátor školního parlamentu) a paní 

učitelky Jitky Šolcové (zástupce ředitele a výchovná poradkyně) si mohli žáci poprvé volit své 

dva zástupce do ŠP oficiální cestou.  

Samotná podoba voleb se měla co nejvíce přiblížit oficiálním volbám, jichž se účastní 

"dospěláci". Každá třída volila kroužkováním dvou jmen na svých kandidátních listinách. Na 

vše dohlížela volební komise složená ze členů parlamentu z předchozího období. Nesměly 

chybět plenty, aby byla dodržena tajnost hlasování, a samozřejmě urna se státním znakem. 

Na stěně visel portrét pana prezidenta. Každý si tak prošel prakticky vším, co ho bude čekat 

při skutečných volbách, včetně netrpělivého očekávání výsledků sčítání hlasů  Tomu se říká 

"škola hrou" v praxi...  

 



  

Většina z účastníků se náležitě 

vyfintila - kluci si vzali kravaty, holky 

přišly v šatech a všem to moc slušelo. 

Nervozita sice panovala na obou 

stranách, ale nakonec se celé 

„zkouškové“ vydařilo a nejen, že se 

zakouřilo z pár hlav, ale hlavně jsme si 

užili i dost zábavy ;) 

 
 

Zkoušky po devítce 

 

Dne 5. února se v průběhu téměř celého 

školního vyučování (tedy od 7:45 do cca 12:45) 

konalo slavnostní zkoušení našich deváťáků. Již 

tradičně byli "trápeni" vybranými učiteli a to 

skoro ze všech předmětů, které za své dosavadní 

studium holky a kluci z 9.A/B absolvovali. 

Skupinky po 6 až 7 žácích putovaly mezi 

jednotlivými "stanovišti", kde si žáci z každého 

předmětu losovali otázku (pokud se nelíbila, 

mohli si vylosovat jinou , ale tu již natvrdo) 

 


