
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Co lze po tolika letech napsat do úvodníku nového? Pátý rok jsem šéfredaktorem 
školního časopisu a pátý rok se potýkáme s řadou už standardních problémů… Tím největším 
je samozřejmě čas – setkávat se jednou týdně na hodinku a vytvářet nejen články, ale i vstupy 
do školní TV, natáčet vlastní autorská videa a fotit vlastní fotovýstavky a k tomu se ještě učit a 
připravovat do školy… je toho prostě hodně! 

Ale my, jakožto správní profesionálové, se s tím jako vždy popereme a i v budoucnu vám 

všem budeme přinášet zprávy z dění na naší škole  

Příjemné čtení           L. L. 
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Poznej své město 
  Již druhý rok proběhla skautská soutěž Poznej své město, u jejíhož zrodu jsme minulý 

podzim stáli. Samozřejmě jsme letos nemohli chybět  

Tentokráte jsme putovali po Podmoklech (loňská trasa nás protáhla historickým centrem pravé 
strany města). Sešli jsme se na atletickém stadionu za hlavním nádražím, pod dohledem pana učitele 
Fořta jsme si  vylosovali desky s otázky k místům, která jsme museli navštívit.  

Podívali jsme se tak na starý přístav, ale i na čokoládovnu Dianu, jedna ze zastávek byla i na 

Husovo nábřeží (tady jsme toho využili a koupili jsme si oběd ).  

Oproti loňskému roku jsme si sice pohoršili – skončili jsme sedmí – ale nám na tom moc 
nezáleželo. Protože přece není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A hlavně, účelem této pěkné soutěže 
není zjistit, která škola je lepší nebo horší, ale abychom něco nového poznali. Což se podle stalo. Moc 
se nám to líbilo a těšíme se na příští rok.        T. S., J. Š. 

 



 

 

             

  

Přespolák 
Čtvrtek, 24. září, se pro některé naše spolužáky nesl 

v duchu sportovním. Uskutečnilo se přespolní běháníčko, na 

kterém jsme samozřejmě nemohli chybět  

Letos se běhalo v zámeckém parku a za naše školní 
barvy bojovali vybraní žáci a žačky napříč celým druhým 
stupněm. 

 A že jsme byli úspěšní! Dvě stříbra a jeden bronz! 
Gratulace! 

 

Evropský den jazyků 
Poslední zářijový týden byl opravdu narvaný 

hromadou různých akcí. Vedle sportování a 
dějepisného poznávání jsme svou delegaci (dost 

početnou! ) vyslali i na Evropskou obchodní 
akademii, kde se konal Evropský den jazyků.  

Letošní ročník se formou o dost lišil od těch 
předchozích. Čekali jsme, že budeme spíkovat a 
šprechtit, bohužel jsme ale cizí jazyky prakticky 
nepotřebovali. Místo toho jsme plnili úkoly spíše 
zeměpisné, dějepisné a občankářské, se kterými měli 
často potíže i naši parťáci-študáci z ekonomky… 

Na vítězných příčkách jsme se sice neumístili, 
ale od maximálních 70 bodů naše nejlepší dvojici 
dělilo pouhých 8 bodíků, zážitek to však byl a ještě 

jsme se odměnili nějakou mňamkou v kavárně  

 



14. září 1937 

Zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (v úřadu 1918-1935) 

 

 

  

  

Hurá do školy  
Tak už je to zase tu! První den školy!  

Po dlouhatánských letních prázdninách jsme opět 

nabrousili tužky, doplnili náplně do propisek a seřadili 

penály, abychom měli připravené vše potřebné na 

náročný start školního roku 2015/2016.  

V červnu nás sice dvě super party opustily (naši 

bývalí deváťáci nám budou chybět), ale hned jsme za 

ně získali náhradu v podobě dvou naplněných tříd 

prvňáčků. Ať se vám u nás líbí!  

 

Prvňáčci na Mácháči 
I letos se vedení školy sešlo s rodiči 

prvňáčků na dvoudenní uvítací akci u Máchova 
jezera. 

Dětičky využily prvního zářijového pátka 
a soboty k seznámení se s novými paní 
učitelkami; pan ředitel, paní zástupkyně a 
školní metodik prevence se školním 
psychologem se naopak mohli představit našim 
novým rodičům a blíže si popovídat o tom, jak 
to vlastně na naší škole chodí. Poklad pro 

prvňáčky (a také rodiče ) samozřejmě 
nechyběl… 

 



21. Září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby  
11. dubna si připomínáme Parkinsonovu chorobu. Teď v září se však trošku blíže 

podíváme na neurologické (zasahující mozek, nervy) onemocnění, jež poprvé popsal roku 
1907 popsal Alois Alzheimer. 

Zatímco Parkinson negativně (degenerativně) ovlivňuje pohybové svalové ústrojí, 
Alzheimerova choroba útočí přímo na nervovou soustavu a zapříčiňuje postupný rozpad 
nervových vláken a buněk. Důsledkem je demence. 

Po celém světě trpí touto nemocí, u níž nevíme 
přesnou příčinu vzniku, přes 40 miliónů lidí a toto 
číslo hrozivě stoupá (roku 2050 se má jednat o cca 
115 miliónů!). V Čechách se jedná o zhruba 120 tisíc 
lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní adapťák  
Ahoj, tady Ninka, Nikča a Áďa z 6.B  Rády bychom vám povyprávěly naše zážitky z 

letošního adapťáku nás šesťáků. 

Vše proběhlo 22. a 23. Září. To jsme totiž měli takhle v úterý ráno sraz na hlavním nádraží, 

docela nám trvalo, než jsme se všichni nasoukali do vláčku – bylo nás hodně  

Hned jak jsme dorazili vlakem do Jedlové, začalo pršet  Ale nás to neodradilo! V doprovodu 

pana učitele Buriana a paní učitelky Kučerové (a taky našeho milovaného fotografa, pana učitele 

Lanče ) jsme vyrazili skrz keře a křoviny na naší výpravu, samozřejmě za všemi zkratkami 

divočinou stál pan učitel Burian. 

Na prvním odpočivadle uprostřed lesní cesty jsme byli rozděleni do skupin, všichni si vymysleli 

origoš názvy a bojové pokřiky. 

Cestou jsme hráli hry a krákali jsme písničky. Vylezli jsme i na rozhlednu, na Jedlovou. No a pak 

jsme, unavení, zmoklí a špinaví, konečně dorazili do penzionu Setuza kousek od Jiřetína.  

Po večerním papání jsme měli připravený soutěžní program – tvořili jsme reklamy na sůši, 

v párečcích jsme praskali balónky, hráli fouk-pinčes, atd. Potom jsme se vybublinkovali ve sprše a šli 

na kutě (někteří z nás měli z únavy i noční můry ).  

Ráno nás probudil pan učitel Burian svým pěveckým talentem, nasnídali jsme se a vyrazili do 

podzemí jiřetínské štoly. Po obídku jsme si sbalili své saky paky a hrajíc opět hromadu her se 

vypravili na zpětný vláček do Děčína. 

 


