
  

Úvodník 
Ahoj Letňačky, Letňáci a 

Letňáčata, 
Na rozdíl od předchozího čísla, 

kdy bylo školních akcí jako 
pomyslného šafránu, tento dvoj 
měsíc jsme se museli opravdu krotit, 
abychom byli schopni Vám všem 
poskytnout aspoň stručné informace 
k většině školních akcí… 

Dokonce jsme tentokráte 
rezignovali na ostatní rubriky – 

prostě toho bylo na škole hodně  
Podívat se tak můžete například 

na fotky z exkurze sedmých ročníků 
na Karlštejnu, nemůžeme 
zapomenout ani letošní Akademii či 
ples deváťáků – těmto akcím je 
věnována samostatná fotostrana… 

Ale vzdělávací rubriky jsme 
samozřejmě zachovali… jazykový 
koutek či například ten vhled do 
světa vědy si nemůžeme odpustit, jen 
si na ně budete muset počkat do 

dalšího dvojčísla  

Příjemné čtení   L. L.
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Sedmé ročníky na Karlštejnu 
V rámci projektového dne zaměřeného na mediální 

výchovu (a ve spojení s výročím na Karla IV.) se naše sedmé 
ročníky v doprovodu svých třídních a pana ředitele vydaly na 
objevnou cestu na Karlštejn. 

Kromě úžasných fotografií a hromady přinesených zážitků 
bylo samozřejmě pořízeno i reportážní video, které třeba 

budete moci také shlédnout na našem YT kanálu  



 

 

             

  

Sportovní dny 
Sportem ku zdraví sice může znít 

jako otřepaná fráze, ale rozhodně jí to 
neubírá na pravdě. A pohyb a sport 
navíc ke škole neodmyslitelně patří – a 
pokud tím není myšlena tělesná 
výchova, pak sportovní dny určitě ano 

 
Naše sportovní dny (množné číslo 

užíváme, protože „sporťáky“ máme 
samostatně pro první i druhý stupeň) 
se tradičně konají na počátku 
posledního červnového týdne a ne 
jinak tomu bylo i letos. 

A i počasí nám vyšlo… po většinu 
času! Stejně jako loni nám totiž i letos 
drobná sprška trošku komplikovala 
závěrečné disciplíny. Ale my to zvládli 

 

 

Jak přelstít raracha 
Celý rok jsme cvičili, celý rok jsme poctivě 

trénovali a konec srpna byl pro naši intenzivní 

práci zaslouženou odměnou – měli jsme totiž 

premiéru naší vlastní autorské hry, v níž jsme 

dále rozvedli příběh o našem děčínském 

Františku Thunovi (jeho životní osudy naši 

dnes již vyšlí spolužáci zvěčnili v našem 

muzikálu Thun).  

Divadelní premiéra se konala v našem 

proscéniu a to během příjemného pátečního 

podvečeru – kromě živé yxesácké hudby jsme 

totiž vystoupení doprovodili osvětlením a 

našimi vlastními kulisami… 

Celou akci jsme navíc pojali jako benefiční 

vystoupení pro naši drahou Danielku  

Moc děkujeme všem, kteří se účastnili a 

kteří přišli, poseděli a užili si s námi celý 

večer… 



 

 

  

  

Holandští korfbalisté u 

nás na škole 
Nový sport nám letos představil pan 

učitel Bartl. Otevřel u nás na škole 
kroužek korfbalu a v rámci 
mezinárodního družení zorganizoval 
před koncem školního roku i 
návštěvu holandských korfbalistů a 
dvouhodinovou prezentaci tohoto 
v zahraničí oblíbeného sportu. 

Plesový plakát 

deváťáků 
Každý rok se v rámci příprav na 

deváťácký ples vytváří plakátek. 
Loňský rok na námořnický ples 
zvali Kapitán, Pepek a Mořská 
víla… Letošní upírský ples si také 
zasloužil tematický fotoplakátek, a 
proto v doprovodu pana učitele 
Lanče vyrazila parta deváťáku 
večer k Thunské kapli a řádně 
oblečení udělali sérii upířích 
fotografií. 

Výsledný plakátek a vstupenku 

si tu můžete prohlédnout  



 

  
 Letošní akademie byla opravdu vydařená! Nejen, že obě představení v našem městském divadle byla během dvou 

dnů beznadějně vyprodaná, ale i samotný průběh neměl chybu. 

I přesto, že stěžejním tématem byl Chaos (čehož se podle scénáře pečlivě drželi naši moderátoři! ) vše běželo jako 
po drátkách… 

Akademie 2016 
Chaos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Deváťáci v Národním muzeu  
Jednou z každoročně plánovaných akcí je exkurze devátých ročníků do centra našeho hlavního města. 

Předposlední týden v červnu se tak naši skoro bývalí spolužáci podívali do Národního technického muzea, které 

si prošli poctivě od půdy až po sklepení (kde je například moc zajímavá expozice na historii dolů a dolování 

v České kotlině. 

Poté pěšmo prošli kousek Letenských sadů, překročili řeku a podél nábřeží se vypravili k Národnímu divadlu., 

kde na ně čekala podrobná prohlídka celé budovy i s výkladem. Chybět nemohla ani společná závěrečná fotka  

Jednou dvěma větami 

IT soutěž 
První ročník počítačové soutěže pořádané pod hlavičkou 

DDM úspěšně na druhé vítězné příčce absolvoval smíšený 

čtyřčlenný tým našich spolužáků. Gratulujeme! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

English Camp 
Výuka angličtiny nás provází již od prvních tříd a během vyučovacího týdne se jí věnujeme opravdu hodně (na 

druhém stupni čtyřikrát týdně). English Camp, dvoudenní výjezd, je pro naše sedmáky pak jakousi praktickou 

zkouškou jejich jazykových dovedností, mají prostě možnost si ověřit, jak dobře „spíkují“  

I letos se EC konal na Staré Olešce a i letos třídní sedmiček doprovázel pan učitel Lanč a Daniel… nechyběla ani 

paní učitelka Šolcová, která se k „Angličanům“ připojila ve čtvrtek odpoledne… 

Akce to byla povedená a už teď se těšíme na další rok… 

Osmé ročníky v ZOO parku 
Máme rádi zvířátka! A jezdíme se na ně dívat i 

do dalekých krajin… 
Uznáváme, že chomutovský ZOO park není 

žádný Orient, ale hned za rohem to přeci jen 

nemáme  
Výjezd pořádaný pod vedením kabinetu 

přírodopisu a třídních vyučujících v osmičkách 
snad není ani potřeba více komentovat 
slovem… necháme hovořit spíše vybrané 
snímky… 



  

Yxes Joke na Mladém Labi 
Yxes Joke je v Děčíně již známým pojmem. 

Kromě vánočních koncertů naše hudební grupa 

vystupuje i na řadě velkých děčínských akcí a 

letos to bylo právě Mladé Labe. 

Drobné organizátorské potíže (hlavně 

s časovým harmonogramem) nám nepokazily 

krásné nedělní dopoledne a v plné síle a 

s úsměvem jsme vystoupili před více jak dvěma 

sty diváky. A ani nervózní jsme nebyli… no 

dobře, možná trošku  

Zahradní slavnost 
Není nad to se pořádně rozloučit se 

školním rokem  Zahradní slavnost je 
pro nás tou úplně nejlepší možností – 
koná se v sobotu odpoledne, vždycky 
nám vyjde počasí a kromě super 
tomboly máme i parádní občerstvení a 
doprovodný program. 

No kdo by odolal  



 Ples devátých ročníků 
(beze slov) 


