
    

Kantor v kotlíku 

 

Tentokrát nám to nedalo a musely jsme vyzpovídat naší paní učitelku třídní, Lenku Hrdou, která se nám 

na školu vrátila po mateřské dovolené. Byly jsme všetečné (my to ani jinak neumíme   ) a paní učitelka 

sdílná, za což jí samozřejmě děkujeme… 

1. Jaký máte názor na vaši třídu? 

Ukecaná zlatíčka  

2. Jaké učíte předměty? 

D, Z, VV  a v osmičce i SP. 

3. Jaký předmět učíte nejraději? 

Když je třída v klidu a poslouchá, tak každý  

4. Jaká je vaše oblíbená třída? 

Jak kdy  Ale nejlepší je ta moje, 6.A. 

5. Jaké máte ráda knihy a filmy? 

Jéé, já neviděla celý film ani nepamatuju , ale kdyby 

 zbyl čas, tak bych se podívala na nějakou starší  

francouzskou komedii nebo si přečetla historický román. 

6. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?  

Nejsem moc vybíravá, ale třeba takový oběd, bramborový 

 knedlíček se špenátem a pečené masíčko, by mi udělal radost, mňam  

7. Jaký máte názor na žáky a učitele? 

„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“  Eduard Bass  

8. Odkud pocházíte? 

Jsem rodilá Děčíňačka. 

9. Jak se jmenuje a kolik je vašemu miminku? 

Už není miminko , jmenuje se Martínek a po Vánocích mu budou 2 roky. 

10.  Slyšeli jsme o vás, že jste se přestěhovala, můžete nám k tomu něco bližšího říct?  

Vyměnili jsme město za vesnici. Sice u nás na Labské dávají lišky dobrou noc, ale je tam nádherně. 

Čistý vzduch, ticho, zahrádka a momentálně hromady sněhu  

11. Máte nějaké domácí zvířátko? 

Zatím jenom rybičky. Až prcek povyroste a nebude tahat pejsky a kočky za uši, tak si pořídíme štěně a 

koťátko. Už se těším. 

12. Proč se bojíte jezdit na koni?  

Na koni jsem jela jednou a připadala jsem si, že jsem strašně vysoko a že spadnu. Od té doby jsem to 

znovu nevyzkoušela. Asi se jich nebojím, ale mám před nimi respekt.    N.V., L.K. 

L. K., N. V. 

 

Sledujte nás na                       ! 

 

Vítáme Vás, drazí rodiče 
Třeste se, bojte se…tak by se možná dala 

vylíčit atmosféra na počátku třetího 
listopadového týdne. Aby ne, když se 20. 
odpoledne konaly třídní schůzky  Ač se 
jednalo o setkání spíše informativní (známky se 
budou řešit až těsně před pololetím), 
nadprůměrná účast rodičů (v některých třídách 
se omluvil jen rodič či dva  ) potěšila hlavně 
vyučující. 
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Mnozí z vás je mohli potkat během 

přestávek na chodbě v doprovodu našeho 

pana ředitele a paní učitelky Šolcové. 

Většinu času však všichni výše zmínění 

strávili přípravou mezinárodního projektu, 

jehož se budou učastnit obě naše školy. 

V rámci tohoto projektu jsou 

naplánovány výměnné pobyty pro 

zúčastněné studenty – nejprve příjezd 

dánských studentů k nám a následný rok 

návštěva nás/vás v městečku Aarhus  

 

Slovo úvodem 
Hoj a hoj, drazí Letňáci  

za všechny z redakce našeho časopisu i televize Vás zdravíme a přejeme příjemné prožití Vánočních…co to tu 

píšu? Vždyť je teprve listopad  Tak moc se všichni těšíme na Vánoce, že na ně nemůžeme přestat myslet. Ale 

budeme to muset ještě měsíc vydržet… 

Zatím si můžete přečíst náš nový Letňák, který se Vám do ruky dostal určitě s menším zpožděním…však 

se děje tolik věcí, že ani naše redakce pořádně nestíhá – ale nebojte! My se polepšíme a další číslo bude 

dodáno včas  

A co se dočtete na těchto stránkách? Hned pod úvodníkem se dozvíte něco o návštěvě ze zahraničí, 

přinášíme Vám megarozhovor s navrátivší se paní učitelkou Hrdou a spoustu dalšího   L.L. 

Návštěva dánské delegace 
Třetí listopadový týden se kromě čtvrtletní pedagogické 

rady a třídních schůzek konala ještě jedna, pro naší školu a její 

žáky velice významná, událost… navštívila nás trojice dánských 

delegátů. 

Konkrétně se jednalo o pana ředitele soukromé školy 

Elise Smiths Skoles  z malebného dánského pobřežního 

městečka Aarhus. 

Společně s ním dorazila i dvojice sličných a velice 

příjemných paní učitelek. 

Během své třídenní návštěvy Děčína se podívali po 

krásách našeho města a blízkého okolí, ale hlavně si prošli naší 

školu a seznámili se s jejím chodem. 

    L e t ň á k  
Listopad 2012                číslo 3. ročník 7. 



  

Ale nejen spisovatelé jsou milovníci koček. Tahle 

kočičí pohádka učarovala paní Regině Blažkové-

Holubové, ředitelce baletního studia, která se 

rozhodla vytvořit na motivy příběhu baletní 

představení. Do rolí koček, koťat, myšek, blešky, psa, 

sojky a žáby obsadila žáky baletního studia od 

nejmenších až po ty dospělé. Mezi nimi byly i děti z 

naší školy a jedna paní učitelka.  

Představení pod názvem Kočičiny mělo 

premiéru 24. 11. od 17 hodin v ústeckém Divadle 

opery a baletu. Vyprodané hlediště a závěrečný 

potlesk vestoje byl odměnou za velké úsilí, které žáci 

baletního studia přípravě představení věnovali. 

Baletní pohádku bude možné na jaře shlédnout také 

v děčínském divadle. Všechny na něj srdečně 

zveme.:-)      K.K. 

 

Kočičiny s žáky ZŠ Na Stráni 
Začneme pohádkově. Žil byl jednou jeden 

šikovný pan spisovatel Václav Čtvrtek, měl rád 

děti a také kočky. Proto se jednoho dne rozhodl 

napsat pohádku o nezkušeném kotěti, které se 

seznamuje s okolním světem a zažije mnoho 

dobrodružství. Pojmenoval ji Příhody kocourka 

Damiána.  

Zdobení perníčků 
28. listopadu se konala v naší krásné 

družině (kterou vám blíže přiblížíme 

v našem druhém zpravodajství TV Letňák 

v polovině prosince) konala dlouho 

připravovaná akce. Mlsouni nastražte 

ušiska! Zdobení perníčků…  

Ale zdobení to nebylo jen tak 

ledajaké, protože svým ratolestem přišli 

na pomoc i jejich rodiče. Pro posilnění 

před prací a hlavně před  zimním 

nečasem naše úžasné paní družinářky 

připravily velice chutné pohoštění – 

horký svařák a luxusní jablečný závin  



  

Zo-o-ya! Zo-o-ya! 
Pro celý druhý stupeň si pan Pavel Hrabě z hudební 

skupiny Zo-o-ya připravil velice zajímavé hudební 

vystoupení. Představil nám při něm hlavně svůj 

elektronický dechový nástroj Akai EWI, z něhož lze po 

správném naprogramování vyloudit nepřebernou 

směsici melodických zvuků. Vedle toho nám ukázal i 

například luxusmí saxík a další hudební nástroje. Zvláště 

kluky z devítky zaujal svým mixážním pultem a dalším 

technickým zázemím. Všichni diváci bez výjimky se 

shodli, že představení pana Hraběte bylo super  

 

 

Školní TV a náš FB profil 
Pevně věříme, že k uším a očím většiny z vás se to již doneslo, ale právě pro těch několik 

doposud „nepolíbených“ je určen tento krátký „reklamní“ text  

10. prosince náš FB profil oslaví celý jeden rok od svého založení. Ač první měsíce nejsou nijak 
nabité, od září se můžete těšit z hromady fotek z našich školních i mimoškolních akcí a také z řady 
videí. 

Jubilejní první zpravodajský vstup naší školní televize je již taktéž „vyhozen“ – odkaz na 
youtube-video naleznete k 17. listopadu   

A jak se můžete přidat mezi naše online odběratele? Předně nás musíš na FB najít (vyhledej si 
„Redakce Letňák“) a pak nám musíš dát palec nahoru („To se mi líbí“). Od toho okamžiku se ti bude 
každý nový příspěvek zobrazovat automaticky  

„Náš tatínek má vždycky pravdu“ 
Téměř na konci měsíce října (přesněji 29.) se 8. a 9. ročníky vydaly za kulturou do našeho 

městského divadla. Na představení s názvem „Náš tatínek má vždycky pravdu“, které mělo 

pojednávat o rodinných problémech, čekali žáci se smíšenými dojmy.  

Na jevišti se objevily celkem 

čtyři postavy – matka, v níž zároveň 

působila i role vypravěče, a poté 

otec s dcerou a synem. Hra sklidila 

úspěch, nejen proto, že se 

odehrávala v prostředí náctiletých a 

obecenstvu byla tedy blízká , ale 

také díky svému humoru. 

 
foto z: www.divadlonaokraji.cz 


