
 
 

Y x e s  slaví 17.výročí!  

Školní kapela po roční nedobrovolné pauze vyjela na soustředění do hotelu 
Formule v Děčíně, během kterého se z něžných dívek staly rebelky v 
černém a ze slušných hochů zase černí rockeři.  

Na vše dohlíželi věčně mladí dospěláci- drsné duo pana ředitele a pana 
učitele Buriana. Samozřejmě se neobešli bez asistence našich učitelek paní 
Kolářové a Fibichové. Dokonce za námi zavítaly skutečné STARS- Filip a 
Tomáš z kapely Drops….a holky šílely! Tahle parta během několika dní 
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Dívat se, poslouchat a mučit
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VÍŠ, ŽE 
YXES je pozpátku 

SEXY?  

1
VÍŠ, ŽE  

jeden z bývalých členů 
je ve skupině 

nominované v anketě 
Český slavík 2021? 
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VÍŠ, ŽE 

všechny vánoční koledy 
jsou z autorského pera 

žáků a učitelů naší 
školy? 
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VÍŠ, ŽE 

na Youtube můžeš 
sledovat videoklipy 

Yxesu? 
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Školní kapela vyjela na své tradiční soustředění a byla to jízda!  



trénovala vánoční koledy pro adventní koncerty a 
natočila nový klip k písni “Zlo pro tvé dobro”. Počasí 
nám přálo a “rejža” byl spokojený. Společnou práci 
jsme si užívali, vánoční písně všechny naladily, i 
sbormistr Burian zjihl.  

Po p r á c i z á b a v a - t a n e c a z p ě v, H e l e n k a 
Vondráčková…a byla to “Dlouhá noc”. Ten správný 
tón celé akci dodala narozeninová oslava naší 
sólistky Klárky. V den odjezdu jsme byli sice šťastní, 
ale i dost unavení a těšili jsme se na klid a ticho 
našich pokojíčků.  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili , zpívali a hráli do 
roztrhání těla a brzy již ve vánočním čase.  
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Ten dělá to a ten zas tohle 
Tentokrát devítky v pracovním nasazení!   

Žáci z druhého stupně si na naší škole mohou vybírat z 
volitelných seminářů. Jedním z nejoblíbenějších jsou 
řemeslné dílny. Pod vedením paní učitelky Baušteinové, 
která má zlaté ruce a svatou trpělivost, se někteří z nás 
snaž í ovládat nejrůzně jš í nástroje. Pravda, v 
kostkovaných košilích si spíš připadáme jako řezníci, ale 
nejvíc to sluší našemu Rostíkovi. Ten se práce nebojí!  

    

    

    Joey “Spooky” Vázlerů
Autor článku
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Kdo si hraje, nezlobí….. 
Ani po vyučování není v naší škole ticho a klid. Spousta žáků navštěvuje zájmové kroužky a jedním z 
oblíbených je i dramaťáček pro ty nejmenší. Pod vedením paní učitelky Šolcové ožívají v rukou našich 
prcků maňásci a vznikají krásné pohádky a příběhy. Na divadýlko nás tady užije!  
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Kdo se bojí, nesmí na Stráň.

V pondělí 1. listopadu se na chodbách naší školy 
pohybovala různá individua. Mohli jste potkat 
zloděje z La casa de popel, představitelky hnutí 
Hippies, pirátku, vojáka, čarodějnice a spousty 
různých příšer a příšerek. Halloween jsme si užili a 
krev nakonec netekla….zatím :)

Káťa “Samara” Kučerová

Autor článku

Bára “werewolf” Šťastná

Autor článku
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