
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kino na  duben 

Áno, a opět je tu program kina, tentokrát na 

březen.  

Ták…co byste si určitě neměli nechat ujít, je 

Titanic ve 3D, který se promítá ke stoletému výročí 

potopení lodi. Příběh, který už asi všichni znáte, 

dokáže rozplakat opravdu všechny (kromě pana 

šéfredaktora). 

Dále tu máme legendární Prci, prci, prcičky - 

tentokrát na školním srazu! Jediný háček je v tom, že 

vstup je povolen 15+. Takže, deváťáci! máte se na co 

těšit :D 

V neposlední řadě doporučuji Hněv Titánů, 

snímek ve 3D navazující na úspěšný remake Souboj 

Titánů, a nebo třeba Vrásky z lásky.   B. M. 

 

9 .B v  d ivadle  

Smím tě políbit, než chcípnu…Tak se jmenovala 

hra, na kterou se šly 21. března mrknout do divadla 

třídy 9.A/B. Sobeckost, vztek, cit, přátelství a 

svoboda – to vše bylo obsaženo v tomto dramatu 

(místy i velmi komickém) s hlavními hrdiny 

(básníky) Paulem Verlainem a Arthurem 

Rimbaudem, kteří bez sebe nedokázali žít a psát. 

      K.R. 

 

 

Zaj ímavost  měsíce   

      Státní znak ČR se skládá ze čtyř polí. V prvním a 
čtvrtém „čtverci“ je symbol Čech (dvouocasý lev), 
v druhém symbol Moravy (kostkovaná orlice) a ve 
třetím symbol Slezska (orlice černá). 

Osmé ročníky v  UL 

V pátek dopoledne 30. března se oba osmé 

ročníky vypravily do našeho krajského města (pro 

neznalce se jedná o Ústí nad Labem  ), kde 

v rámci festivalu Femina shlédly film Runaways.  

Film se „točil“ kolem šestnáctileté Cherry, 

nadějné zpěvačky, která dostala příležitost stát se 

součástí úspěšné hudební kapely. Se slávou však 

přichází ruku v ruce i řada špatných věcí – bulvár, 

drogy a alkohol. Významnou roli měla ve snímku i 

Cherryina sestra, taktéž zpěvačka. 

Obecně se film líbil a i po čtrnácti dnech se jeho 

hodnocení pohybuje v pozitivní rovině. 
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Slovo úvodem 

Ahoj naši čtenáři, ať jste velcí nebo malí, 

březen je tu a s ním je tlapku v tlapce přichází i náš Letňák. V něm samozřejmě najdete spoustu 

informací (pozornost věnujte hlavně výsledkům Skřivánka a recitace), novinek i zajímavostí a vedle ilustrací i 

na naše skvělé fotky  Vrátil se nám Loky, zainzerovali jsme a…a hromada dalšího  Pro tentokrát se s vámi 

loučím a doufám, že budete i nadále číst náš měsíčník… takže... AHOJ     B. V. 

Reci tační  soutěž  
Již tradičně se na jaře koná soutěž recitační. A 

v březnu se nám sešla dokonce hned dvě kola. Nač 

se však o nich sáhodlouze rozepisovat…Nechme 

mluvit samotné výsledky  

Výsledky městského kola recitace 12.3.2012: 

Marika Trajerová (2.B) 2.místo v 1.kategorii - 

postup do okresního kola 

Valentina Trajerová (4.A) 2.místo 

v 2.kategorii - postup do okresního kola 

Julie Stejskalová  (5.A) čestné uznání ve 

2.kategorii  

Barbora Štěpánková (6.A) 1.místo ve 

3.kategorii - postup do okresního kola 

Adéla Bártová (9.A) 1.místo ve 4.kategorii - 

postup do okresního kola 

Mark Malevič (8.B) 2.místo ve 4.kategorii - 

postup do okresního kola 

 

L e t ň á k  
Březen 2012          číslo 7. ročník 6. 

Z Š  N A  S T R Á N I  

Výsledky okresního kola recitace 23.3.2012 (4 ocenění z 5 

vystoupení, do krajského kola postoupilo za kraj 8 dětí, 4 z naší školy): 

Marika Trajerová (2.B) I.kategorie - postup do krajského kola 

Valentina Trajerová (4.A) II.kategorie - postup do krajského kola 

Adéla Bártová (9.A) IV.kategorie - postup do krajského kola 

Mark Malevič (8.B) IV.kategorie - postup do krajského kola 

Všem recitátorům gratulujeme k postupu a držíme všechny palce do 

krajského kola (o kterém budeme samozřejmě informovat  ) 

 



English Vocabulary 

of the Month 

březen – March 

sněženka - snowdrop  

mech - moss 

větvoví – branches 

borovice – pine tree  

třešeň - cherry 

kámen - stone 

petrklíč - primrose 

jaro – spring 

B.V. 

 
Skř ivánek  i  tento měsíc  

V minulém čísle Letňáku jsme psali o výsledcích městského kola Skřivánka. Dnes na tuto zprávu 

navážeme, protože dne 3. 3. 2012 proběhlo další (krajské) kolo této pěvecké soutěže. Tentokrát v ní 

„zápasilo“ pět našich vystoupení a čtyři z nich byla oceněna: 

Anna Andrová a Nina Parlesáková (2.B) 3.místo v 1.kategorii duo  

Rákosová Kristýna a Barbora Peršlová (9.B) 3.místo ve 3.kategorii duo v okresním kole 

Kristýna Hrdá, Petr Spolek (8.B) a Kristýna Rákosová (9.B)  2.místo ve 3.kategorii trio 

Tereza Knotková (6.A) 1.místo ve 2.kategorii sólo. 

A právě poslední jmenovaná reprezentovala v dalším kole Skřivánka naši školu, a potažmo i kraj. 

Republikové klání proběhlo v úterý 20.3. v krásném sále ZŠ a ZUŠ v Karlových  Varech a to již po sedmnácté 

(jen pro připomenutí - vloni se ho zúčastnila Nikola Senohrábková). Přestože Terka soutěžila v kategorii 

s deváťáky, rozhodně patřila k těm lepším. Ač se nakonec Terka neumístila na stupních vítězů, odměnou jí 

byla nejen profesionální nahrávka jejího výkonu, ale také hezká procházka po lázeňské kolonádě, včetně 

ochutnávky pramenů.            J.Š. 

 

Vaše  inzerce  
Jak bylo slibováno již 

několik čísel zpět, přinášíme 

Vám inzerční okénko. Časová 

prodleva, za kterou se 

omlouváme, byla dána 

převážně čekáním na dostatek 

„příspěvků“. Všechny věci zde 

nabízené jsou umístěny 

v kabinetu dězepisu u L. L. a 

předány budou zájemcům 

formou daru, tzn. bez finanční 

oplátky  

 
 



Masopust  v  2 .A  

Den 1. 3. 2012 se ve 2.A nesl v duchu 

karnevalových masek. Ve skupinách děti plnily 

řadu úkolů z Čj, M a SKN. Nechyběly ani soutěže a 

zvolení nejkrásnější masky. Mezi nejzajímavější 

soutěže jistě patřilo tradiční masopustní pojídání 

koblihy. V soutěži o nej- masku se úspěchy pyšnil 

„vězeň“, „Viking“ a „Star Wars“. Den plný tradic a 

zvyků se vydařil a všem se náramně líbil.   P.S. 

 

 

 

pních vítězů 

  

Naši  uč i te lé  

Dne 24. 3. se paní učitelka Denisa Horáková zúčastnila 

soutěže Taneční skupina roku. S vystoupením Dobytí 

severního pólu se zařadila do skupiny dospěláků! Skupina, 

ve které paní učitelka tancuje, se jmenuje Scratch. 

Celý den probíhala soutěž v různých kategoriích: 

miniděti, děti, junioři a dospěláci. Paní učitelka se dostala 

na řadu asi v půl šesté. Po celou dobu vystoupení (asi 

3min) byla v popředí.  

Chvíli tam tanečníci ze Scratche „blbli“ na lyžích, 

tancovali a měli ty nejlepší hlášky z filmů (např.: „Mě 

zebou nožičky...“ „A jaký?“ „Nóó, přecééé mojééé!“  ) 

Nakonec se svým vystoupením skončili na 1. místě! 

Gratulujeme!  

 


