
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

 I druhý měsíc roku 2015 byl naplněný hromadou různých akcí, z nichž jen pár vám 

přinášíme v našem školním časopise  

 V minulém čísle jsme připomněli zápis – hned pod úvodníkem naleznete článeček od 

jedné naší redaktorky  I když již naši deváťáci v rámci projektu Školy školám prošli všechny 
naše střední, přesto si rádi uděláme soutěžní „exkurzi“ a zazápolíme s ostatními základkami… 

 Určitě nemiňte zmínku o projektovém dni, v příštím čísle se můžete těšit na rozhovor 

s Danielem, zde vás jen uvedeme do „děje“  

Příjemné čtení           L. L. 
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Zápis 
Dne 6. února (první únorový pátek) se u nás na škole, stejně jako všude po republice, konal 

zápis do prvních tříd. Rodiče k nám do školy vodili své malé ratolesti už od osmi hodin ráno. Opět 
s velkým úspěchem zafungovala naše vychytávka – online registrace přes naše školní stránky. Rodiče 
se tak s předstihem zarezervovali konkrétní zápisový čas a vyhnuli se tak zbytečnému a dlouhému 

čekání  

Děti byly ze začátku trochu vystrašené a měly trému, ale i tak to zvládly skvěle. Každého z nich 
se postupně ujala jedna paní učitelka z prvního stupně a provedla je „kočičí stezkou“, kde dětičky 
malovaly, přiřazovaly tlapičky, zavazovaly tkaničky, opravovaly domeček a počítaly kočičky.  

Všem to pěkně šlo, a tak za odměnu dostaly co jiného než malou keramickou kočičku. A 

kdybyste se zeptali jakéhokoliv prcka, který vyšel ze třídy, řekl by vám, že by tam šel znovu   
             A. S. 

 



 

 

             

  

Co se nám nevešlo do minulého čísla  
Během února proběhla na průmyslovce soutěž s názvem „ Ten dělá to a ten zas tohle…“ 

určená žákům devátých ročníků. Z obou našich devítek byla vybrána dvojice kluků, která měla 
reprezentovat naší školu. Sice jsme se nakonec neumístili na vysokých příčkách (kluci z 9.B skončili 

na krásném předposledním místě , áčáci si vedli trochu lépe - obsadili 11. příčku). 

Nebyli jsme ale nijak smutní, protože letos byla velká (opravdu velká) a silná (opravdu silná) 

konkurence   

 

9.A v útulku 
12. února vyrazila 9. A mimo školu, 

konkrétně do děčínského útulku na Starém 
Městě, kde žáci předali krmivo pro kočičky a 
pejsky. Sbírka proběhla během prosincových 
vánočních trhů, přispěli a samotní deváťáci. 
Děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí! 

 

Výročí měsíce 
Na konci tohoto měsíce slavíme velmi mokré 

výročí. Prahu totiž zasáhly nezvykle velké povodně! 
Na Staroměstském náměstí bylo až 30cm vody!!! 
Dokonce došlo i k poškození pilířů Karlova mostu! 
A vojenská strážnice stojící na mostě se zřítila...  

Ale nikomu se nakonec nic nestalo  Naštěstí 
se vše nakonec povedlo opravit… 

A nebojte se – nic vám neuniklo. Nemluvíme 

samozřejmě o současnosti  To totiž 27. února 
roku 1784 došlo k ošklivým pražským povodním, 
které naše hlavní město sužovaly po více jak tři celé 
dny. 

 



 

  

  

Víte, že u nás učí rodilý mluvčí?  
Již půl roku se v řadách našeho učitelského sboru pohybuje jeden sympatický pan učitel, který 

nás na každé hodině tak trochu trápí. Ne že by to dělal schválně  

Mluví totiž pouze anglicky, však také pochází z velšského Cardiffu  Daniel se u nás na škole 
již docela zabydlel a to i přesto, že se s ním můžeme potkat pouze během úterý a čtvrtků (učí totiž 

také v Ústí  ) 

Kromě konverzačních hodin vede Daniel také řadu kroužků pro prvostupňáky, a i učitelé si s 

jeho pomocí pilují své jazykové dovednosti  

PS: V příštím čísle Vám přineseme podrobný rozhovor s Danielem Evansem… 

Sledujte náš FB profil!!! 
Do konce školního roku vás totiž čeká 

trojice fotosoutěží, které zaštiťuje masmediální 

kroužek. Výhry jsou opravdu peprné a šanci 

vyhrát má každý  

Den demokratického řízení státu 
Ani v měsíci únoru nás neminul projektový 

den, tentokráte v rámci průřezového tématu 

výchovy demokratického občana. 

Co je to vlastně demokracie? Jaké je to žít 

v jiném než demokratickém státě? Jak se o naši 

demokracii starat a co vše můžeme dělat pro to, 

abychom se měli v našem státě lépe?  

Nejen na toto se naši žáčci 26. února 

dozvěděli  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky Anglicky Německy 

Zima Winter 
Winter 

Lyžování skiing Skifahren 

Skok na lyžích Ski Jump Ski Jump 

Biatlon Biathlon 
Biathlon 

Krasobruslení figure skating Eiskunstlauf 

Šála scarf Schal 

Rychlobruslení Speed Skating Eisschnelllauf 

Brusle skates Schlittschuhe 

Hokejka hockey-stick 
Hockeyschläger 

Helma helmet Helm 

Rukavice gloves Handschuhe 

Sněhulák snowman Schneemann 

Běh na lyžích Cross-country skiing Langlauf 

Jednou větou 
Naše šikovné členky masmediálu 

(Adimíra a Kajimíra) statečně pokračují ve 
výzdobě našich učeben, tentokráte jim za 

oběť padla učebna fyziky  

 


