
Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady… 

Ano ano, je to tak a ne jinak… čas, na který jsme se těšili celý rok, je konečně tu  

Není se co divit, že celý náš časopis ovládl duch vánoční a drtivá většina článků (a 
samozřejmě také aktivit na škole) byla laděna do sváteční atmosféry. Výjimkou nebylo ani 
autorské čtení. 

Největší akcí však byly vánoční trhy, které jsme si i letos náramně užili. Proto je jen 

logické, že jim věnujeme největší prostor  

Za redakci           L. L. 

  

Autorské čtení 
Autorské čtení je akcí kabinetu českého 

jazyka a je určena nejen účastnícím se žákům, ale 
hlavně jejich rodičům a prarodičům, kteří si našli 
trochu času a přišli na odpolední čtení v naší 

hudebně  

Letošní téma bylo opravdu sváteční, neslo 

se totiž „NA KŘÍDLECH VÁNOC“  

 

p
ro

si
n

ec
 2

0
1
4
  

čí
sl

o
 4

., 
ro

čn
ík

 9
.



            

 PD - Oslavy Nového roku ve světě 

V pořadí již třetí projektový den byl prodchnut sváteční náladou, a to nejen z toho důvodu, že se 
nám kvapem blížili Vánoce, ale také z toho důvodu, že tématem prosincového projekťáku byl Nový 

rok a jak se vlastně slaví v cizině  

Stejně jako loňský projektový den v květnu, zaměřený na různé kulturní oblasti, i tentokráte jsme 
spojili první a druhý stupeň - druhostupňáci si totiž vzali pod svá křídla své mladší spolužáky a na 
dopoledne jim ve svých třídách připravili hromadu her, soutěží a také pár divadelních představení o 

oslavách Nového roku za našimi hranicemi  

A ještě i mimo školu jsme rozdávali radost - Yxesáci totiž vyrazili do krutého mrazu a obešli nám 

nejbližší školky, kde zazpívali a zahráli naše vlastní děčínské koledy  

 

MEZINÁRODNÍ DEN CIVILNÍHO 

LETECTVÍ 
Mezinárodní den civilního letectva vznikl k 50. výročí 

založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), 
která má na starosti mimo jiné pomoc chudým zemím s 
výstavbou nových letišť či například bezpečí na civilních 
letištích. U nás v Čechách je největším letištěm Ruzyně 

v Praze  

 

Deskové hry 
Na škole nám funguje celá řada 

zájmových kroužků. Nově se nám 
tento rok rozběhl i kroužek pana 
učitele Fořta s názvem Deskové hry.  

Každý termín (úterý od 15:25) si 
„gambleři“ trénují mozkovny u nějaké 
hry, často jsou pro ně kompletní 
novinkou. Když jsme se nahoru do 
češtiny za deskáři přišli podívat, hráli 
zrovna deskovou hru Doba Kamenná 

 

 



  

  

Pro řadu z nás jsou 
předvánoční dny časem shonů 
a stresu. Proto jistě všichni 
uvítáme možnost si pořádně 
odpočinout. Koho by ale 
napadlo, že půjdeme 

odpočívat do školy, že?  

 

Poslední předvánoční čtvrtek 
jsme totiž, my letňáci, pořádali 
vánoční trhy. Kromě toho, že si 
návštěvníci (jichž letos přišlo 
opravdu hodně - dokonce ani 
klobásy nestačily, a to jich bylo více 
než minulý rok!) mohli nakoupit 
nějaké poslední dárky pro rodinu a 
přátele, nabízela se jim také možnost 
ochutnat z velkého výběru různých 

pokrmů a poživatin  

 

Vánoční trhy 

Děkujeme všem, 
kteří si k nám ve čtvrtek 
večer našli cestičku a 
podíleli se tak na krásné 

sváteční atmosféře  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky Anglicky Německy 

Vánoční stromeček Christmas tree Tannenbaum 

Ohňostroj Firework Feuerwerk 

Prskavky Sparklers Wunderkerzen 

Ozdoby Trappings Drumherum 

Santa Santa Weihnachtsmann 

Sáně Sledge Schlitten 

Dárky Gifts Geschenke 

Zvonečky Bells Glocken 

Svíčka Candy Kerze 

Vánoční hvězda poinsettia Weihnachtsstern 

Vánoční koncertování Yxes Joke 
Protože má letos Yxes Joke opravdu hodně 

věcí na starost (kromě natáčení nového klipu k 
nové písničce jsme také natrénovali dvě nové 
koledy, navíc je to letos již deset let od založení 
školní kapely a chystá se oslava tohoto krásného 
výročí!), během vánoční sezóny jsme se rozhodli 
pouze pro dva sváteční koncerty.  

Tím prvním bylo dnešní nedělní vystoupení na 
vánočních trzích na děčínském zámku, kde měly 
premiéru právě i výše zmíněné komplet nové 

koledy   

 

Učíme se cizí jazyky  

Podruhé Yxes Joke vystoupil 21. 12. v 
Thunské kapli. Toto místo je (nejen) díky 
svému romantickému kouzlu naším 
oblíbeným koncertním sálem a každý rok se 

sem těšíme   

Navíc se vždy snažíme naše vystoupení 
vylepšit a i letos jsme návštěvníkům Thunské 

předvedli naše letošní nejlepší koncertování  

 


