
    

Naši úspěšní sportovci 
Město Děčín vyhlašuje již po několik let prestižní 

anketu Sportovec roku. Jinak tomu nebylo ani v roce 2012. 

Velmi mě potěšilo, že mezi oceněnými sportovci byl také 

Čestmír Dvořák z mé třídy 4.A.  

Jeho velkým koníčkem je kanoistika, reprezentuje nás 

v této oblasti na republikových i evropských soutěžích pro 

mládež a přivezl si již řadu medailí. Za své výjimečné 

sportovní výkony a reprezentaci města byl oceněn a mohl 

si poděkování poslechnout 10. prosince na děčínském 

zámku od primátora města, Františka Pelanta.  

Svým úspěchem se zařadil po bok takových sportovců 

jako je například baskeťák Jakub Houška, nebo biatlonistka 

Lada Nebeská, kteří byli oceněni v kategorii dospělých. I my 

Čendovi gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy  

        K.K. 

 

Vánoční trhy v družině 
Součástí naší školy je i 

družina, uhnízděná v bývalém DDM 

Letná (prohlídku si můžete užít na 

našem youtube kanálu, odkaz 

naleznete i na FB profilu Redakce 

Letňák  ). Hned první prosincové 

pondělí se konal družinový vánoční 

jarmark, kde jste mohli zakoupit 

nějaký ten chybějící dárek, ale také 

si popovídat nad šálkem úžasného 

horkého dětského punče. Navíc na 

všechny návštěvníky čekala krásná 

atmosféra a slunečné počasí. 

Těšíme se na příští rok… 
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Slovo úvodem 
A máme tu prosinec. Což o to, on je to měsíc jako každý jiný. Avšak my všichni se těšíme hlavně na 

jeden konkrétní den, na Štědrý den, či spíše večer. To je totiž okamžik, kdy dáváme dárky svým blízkým 

a společně s nimi i radost  

Vánoční náladou dýchala naše škola celý měsíc a tak se, jako již tolikrát, stalo, že se nám do tohoto 

čísla Letňáku nevešlo úplně vše  

Nemohli jsme se tak podrobněji podívat třeba na vánoční besídky jednotlivých tříd, které se 

konaly poslední školní den roku 2012. Ani jsme nemohli vyzpovídat naše spolužáky či kantory a poptat 

se jich na plány na prázdniny.  

Příjemně prožité svátky Vám všem přeje redakce Letňák  

    L e t ň á k  
prosinec 2012                číslo 4. ročník 7. 

Fyzika v novém kabátu  
Poslední školní pondělí v roce 2012 jsme se v 

učebně fyziky seznámili s širokým setem nových 

moderních (nejen elektronických) pomůcek, 

které obohatili naši školu. Vše bylo pořízeno v 

rámci projektu Fyzika 21. století, jež zaštiťovala 

společnost ČEZ v rámci své nadace. Prezentace 

jednotlivých interaktivních učebních pomůcek 

zástupcům města i ČEZu proběhla pod 

taktovkou paní učitelky Jirkovské, žáci z 

devátých ročníků horlivě pomáhali  



  

Adventní trojkoncert paní 

uč. Párové 
Celkem třikrát jsme se o velké 

přestávce mohli těšit z vánočních koled 

českých i zahraničních, které si pro nás 

připravila paní učitelka Drahuška Párová a 

její hudební svěřenci  Vedle zpěvu naše 

chodby rozezněly i tóny kláves, fléten, 

kytary i rytmické dunění bong. Nejvíce 

diváků se sešlo na posledním koncertu 17. 

prosince, kdy nebylo u hlavního vchodu 

doslova k hnutí. Děkujeme  

 

Vánoční jarmark 
Nesmíme zapomenout ani na školní vánoční 

trhy, které letos připadly na čtvrtek 20. prosince. 

Každá třída již několik týdnů předtím pilně a 

poctivě pracovala na svých výrobcích, z nichž si 

návštěvníci mohli vybrat a zakoupit je jako dárky 

pod stromeček svým příbuzným a přátelům. 

Děkujeme všem za nezapomenutelnou (a hlavně 

nepopsatelnou) atmosféru a doufáme, že nás 

navštívíte i příští rok. 

Děti hrají pro děti 
17. prosince se ve 3.A, kterou pod 

svými křídly hýčká paní uč. Sirová, konalo 

vánoční představení. Hlavními herci byli 

nadaní třeťáčci a sváteční hra byla určena 

všem jejich spolužákům z prvního stupně. 

Premiéra, i každá z následných repríz, 

sklidila zasloužený potlesk a podle 

některých komentářů se diváci nemohou 

dočkat nášupu při dalších slavnostních 

příležitostech. 

 



  

Advent na zámku 
V rámci vánočních trhů, jež se konaly 15. a 16. 

prosince na vnitřním nádvoří děčínského zámku, 

samozřejmě vystupovali i naši zpěváci a zpěvačky z 

Yxesu i z řad učitelského sboru. První vystoupení, od 

druhé hodiny odpolední, sklidilo hlasité ovace a od 

toho druhého nás neodradil ani tající sníh padající ze 

střechy jižního zámeckého křídla. Odzpívali jsme 

nebojácně deset našich koled i podruhé a tentokráte 

jsme byli odměněni nejen potleskem, ale i dobrou 

pizzou  

 

Kvítka ze Stráně 
Již tradičně se naše dětičky objevily 

na děčínských vánočních trzích, které se 

konaly o prvním prosincovém víkendu (1. 

prosince) na Masarykově náměstí. Pod 

vedením paní učitelek Jany Štrbové a Evy 

Šofrové zapěla Kvítka koledy, které o 

Vánocích moc k slyšení nejsou. Představení 

bylo moc pěkné a sklidilo ovace nejen z řad 

přihlížejících rodičů, ale i ostatních diváků  

Hudební vystoupení naší školy 

Adventní neděle 
Hned druhý den (2.prosince) 

na stejném pódiu ukázali 

svůj zpěvácký um starší 

spolužáci Kvítků z Yves Joke 

za aktivní účasti svých 

učitelů … 


