
 

Ač jsou naše řady početné, vůbec se nebráníme případné spolupráci z Vašich vlastních řad. Pokud 

budete mít nějaký zajímavý námět či informaci, o kterou byste se rádi podělili se svými spolužáky, 

neváhejte a kontaktujte  šéfredaktora L.L. (sídlem v kabinetu dězepisu).   

Angl ický den  

Dne 29. září proběhl první 
anglický den tohoto školního roku 
(ještě nás čekají dva další). Naučili 
jsme se nová slovíčka, zahráli si 
anglické hry, zazpívali si a hlavně jsme 
zjistili, že angličtinu můžeme použít 
všude a že se s ní nemusíme setkat 
pouze na hodinách anglického jazyka 
 

Naši  sportovci  a  mysl i t e lé  

Naše zpovědnice, Kristýna Rákosová, pro zářijové 
číslo připravila bleskový rozhovor s Honzou Ďurďákem 
(8.A), který toto léto na MS ve Spojených státech 
vystřílel stříbro. Bližší informace od stydlivého a 
málomluvného Honzy najdete níže  

1.) Kde jsi byl?  

USA, South Carolina 

2.) Jak se ti tam líbilo? 

 Líbilo se mi tam, ale byla vedra (dalo se to 

přežít). 

3.) Z čeho jsi střílel? 

 Ze vzduchovky a z malorážky. 

4.) Kdy jsi se střílením začal?  

Před 2 roky. 

5.) A poslední otázka… Would you like a cup of tea?  

Já čaj nepiju… většinou. 

K.R. 

Zaj ímav ost i  pro  měsíc  zář í  

Jednou z nových rubrik, se kterými se 
budete pravidelně setkávat na stránkách 
Letňáku, je tato. Jejím smyslem je přinést 
Vám zajímavé informace z mnoha různých 
věd a školních předmětů a rozšířit tak Vaše 
obzory.  

 

Zajímavost ze světa vědy: Krokodýlové 
neumějí couvat.  

J.D. 

Evropský den jazyků  

Tento rok vyšel mezinárodní den jazyků, konaný již 
tradičně 26. září, na poslední pondělí v měsíci. Soutěží a 
akcí probíhajících k tomuto dni a zaštítěných Evropskou 
obchodní akademií se z naší školy účastnilo 8 žáků 
z osmých a devátých ročníků.  

 Testovány byly znalosti z řady evropských jazyků 
(včetně např. řečtiny, finštiny či holandštiny) a to v 
mnoha různých disciplínách (sudoku, poslech či 
poznávání známých osobností). 

 
Staženo z: classifieds.justlanded.com 

Vaše  inzerce  

Máš doma knihu, časopis, dvd, PC hru, o 
kterých víš, že se k nim už nevrátíš, ale jsou 
v dobrém stavu a myslíš, že by někomu mohly 
udělat radost. Inzeruj zde  



classifieds.justlanded.com 

  

Slovo úvodem 

Rád bych Vás všechny jménem svým, i svých redakčních kolegů a kolegyň, uvítal v novém školním roce. 
Prázdniny utekly rychle, jen se za nimi zaprášilo. Všichni jsme se však do školy těšili na své kamarády, oblíbené 
učitele a hlavně také samozřejmě na učení  

Se zářím do naší školy přišli nejen noví prňáčci, kteří byli našimi všetečnými novinářkami ihned vyzpovídáni, 
ale i samotný Letňák se dočkal (či teprve dočká) několika změn. Předně se jedná o výrazné navýšení počtu členů 
redakce. O jednotlivých stálých, i méně pravidelných, Letňácích si budete moci číst v nové rubrice 
„Představujeme Vám redakci“. Zpovídat budeme samozřejmě i jednotlivé vyučující, a také úspěšné sportovce či 
vědátory z Vašich řad. 

Protože Letňák by neměl pouze informovat o dění v jednotlivých třídách, ale měl by Vám přinést také 
zajímavé informace ze světa vědy a zábavy, můžete se těšit i na řadu nových rubrik, z nichž už menší 
„ochutnávku“ naleznete v tomto čísle. V neposlední řadě se pokusíme Letňák převléknout do nového kabátku, 
zatím se však nacházíme ve fázi experimentů, mějte tedy s námi trpělivost. 

Příjemné počtení za celou redakci přeje        šéfredaktor L.L. 

Vítáme prvňáčky  

I letos, jako každý rok 1. září, k nám do školy 
přišli noví prvňáčci. Žáčky 1.A učí paní učitelka Dana 
Krenková a 1.B paní učitelka Hana Kopčanová. A jak 
se prvňákům líbí nebo snad nelíbí ve škole? To už si 
přečtěte sami  

1. Líbí se ti ve škole? 

Vincent: Ne!!! 

2. Máš ráda vaší paní učitelku? A proč? 

Nela: Ano. Protože je hezká a hodná. 

3. Jaký předmět máš nejraději a proč? 

Alenka: Český jazyk, protože si tam hrajeme. 

4. Jaký předmět nemáš rád a proč? 

Maty: Tělocvik! Protože se tam musím hýbat. 

5. Na co ses těšila do školy? 

Bíba: Na čtení a na úkoly. 

6. Jsi rád, že jsi na této škole? Chtěl bys na 

jinou? 

Radim: Ne! Tady na škole se mi líbí. 

V.Š. a A.P. 

    L e t ň á k  
Září 2011                číslo 1. ročník 6. 



Autor: M. H. 

  

Spor tem ku zdraví  

V pátek 9. září se žáci naší školy zúčastnili na 
Atletickém stadionu v Děčíně sportovního dopoledne 
v rámci projektu Českého atletického svazu „Atletika pro 
děti – Běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát!“, 
jehož smyslem je nabídnout dětem atletiku jako atraktivní 
volnočasovou aktivitu. Spolu s dětmi z dalších děčínských 
mateřských a základních škol měly možnost shlédnout 
vystoupení mažoretek, nechat si podepsat fotografii či 
plakát od děčínských „baskeťáků“, atletky Věry Cechlové-
Pospíšilové a dalších. Hlavní náplní však bylo samozřejmě 
soutěžení v atletice. Na děti čekalo deset disciplín, ve 
kterých mohly změřit síly se svými spolužáky i vrstevníky 
z dalších škol. Výsledky se zapisovaly na kartičky, které 
dětem zůstaly jako památka na jejich výkony. Kromě 
učitelů fandil dětem také maskot projektu plyšový myšák. 
Radost ze soutěžení dětem ještě znásobil balíček 
s drobnými odměnami, který dostaly na závěr dopoledne. 
Atletice zdar!      K.K. 

Představujeme Vám redakci  

Jak Vám již bylo naznačeno v úvodníku, počínaje dnešním číslem se můžete těšit na představení členů 
naší/Vaší nové redakce. První, kdo se ocitl pod palbou neúprosné reportérky Kristýny Rákosové (9.B)…je Kristýna 
Rákosová  

1.) Jaké je v Letňáku tvé místo? 

Dělám rozhovory s různými lidmi, abyste o nich něco věděli. 

2.) Tvůj oblíbený předmět? 

Zeměpis a dějepis. 

3.) A co tvé zájmy? 

Teď je to hodně výtvarka a samá výtvarka! 

4.) Na koho se můžeme těšit v dalším čísle Letňáku? 

Tak to si musím ještě rozmyslet... 

5.) Would you like a cup of tea? 

Maybe...       K.R. 



 

Hóří ,  hóř í…  

I tento rok proběhlo na naší 
škole požární cvičení. Díky 
zkušenému vedení vyučujících a 
vzorné disciplíně všech žáků se 
s uspokojivou časovou rezervou 
splnil minimální pětiminutový limit 
pro evakuaci budovy. Ze školní 
budovy jsme před uhořením 
„utekli“ v čase 3:46, ze školní 
družiny dokonce rychleji, 3:05. Jen 
tak dál!  

 

English Vocabulary 

of the Month 

September - září 

Leaf/leaves – list/listí 

Fall off/shed its leaves – 

opadat/shodit listí 

Indian summer – babí léto 

Autumn - podzim 

Fog - mlha 

Drizzle – mrholit 

Saint - svatý 

Fire drill – cvičný požární poplach 

First-graders – prvňáčci 

Mushroom - houba 

 

Kantor  v  kot l íku  

Dnes se pod náporem všetečných otázek zapotí nová posila do 
učitelského sboru a zároveň náš/Váš hlavní šéfredaktor, Lukáš Lanč. 

1.) Jak se vám u nás na škole líbí? 

Líbí…i když…ale jo…no…i když…asi jo…nebo ne? Hm…ano, 

jsem tu spokojen   

2.) Jaké předměty učíte? 

Tak to bude na dlouho… začnu od nejnižších tříd… Svět 

kolem nás, pracovní činnosti, výchova ke zdraví, dějepis, 

angličtina, informatika, seminář přírodních věd a svět 

práce.  

3.) Chtěl byste být v budoucnu třídním učitelem? 

No, nějak zvlášť se do toho nehrnu, ale už mi bylo oznámeno, že se tomu příští rok 

nevyhnu  

4.) Jaký máte pocit z Letňáku jako šéfredaktor? 

Zatím pozitivní. Je nás hodně, práci si tedy můžeme ideálně rozdělit a nikdo z nás není 

zavalen. Spíš mám obavy z toho, aby vydrželo nasazení a nadšení. Ale máte mou plnou 

důvěru… 

5.) Klasická otázka na konec – Would you like a cup of tea? 

I’d love to. Green japanese, please. Sencha is my favorite ^_^ 

Zaj ímavá  internetová  
s t ránka  

Pro mnohé z Vás určitě známý 
web, přesto se jistě najde dost lidí, 
pro něž se bude jednat o novinku. 
Internetová stránka ulozto.cz 
funguje na principu veřejné 
úschovny. Najdete tu řadu 
programů, aplikací, prezentací a 
dalších užitečných učebních 
materiálů a to ke stažení zdarma.  

 

Staženo z: firesafetygroup.com 


