
    

Úprava foto na informatice v 8. ročnících 

Co konkrétně dělají naši žáci na hodinách informatiky? Samozřejmě hromadu 

různých věcí :D Dnes byli osmáci zaúkolováni Rumburakem Lančem, aby upravili 

několik fotografií z různých školních akcí...Výběr těch nejlepších editací najdete ve 

fotoalbech na naší FB stránce „Redakce Letňák“ :) 

Růžový den 

Po velikém úspěchu Zeleného dne se parlament naší školy rozhodl uspořádat nový 

barevný den, tentokráte však v trošku komornějším duchu :) Bez soutěže, tedy hodnocení 

komisí a bez výhry, jsme měli možnost se scelit v růžovém oblečení s růžovými doplňky. O 

velké přestávce jsme se pak sešli před hlavním vchodem a udělali si pár společných foteček 

(sluší nám to, ne? :D ) Nutno podotknout, že nikdo neočekával tak velkou účast...zvláště 

když se jednalo o věc zhola dobrovolnou :) Děkujeme všem a doufáme, že jste si to užili 

stejně jako my :D 
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Slovo úvodem 

Zdar Letňáci  

Předposlední číslo našeho školního časopisu je tu  Nestává se moc často, abychom neměli 

dostatek náplně na naše stránky a jinak tomu není ani tento měsíc ;-) 

Opět jsme museli komplikovaně vybírat, co zahrneme do našeho květnového čísla a doufáme, 

že s naším výběrem budete spokojeni... Minout jsme nemohli jednu z největších akcí Yxesu, 

troufám si říci regionálního (možná i republikového) rozsahu – slavnostní galavečer Mistrovství ČR 

floristů. Určitě si přečtěte o našem natáčecím výjezdu nebo třeba růžovém dni…   L. L. 

         L. L. 

    L e t ň á k  
Květen 2013                číslo 9. ročník 7. 

Yxes-Joke na Děčínské Kotvě 

Skladbou O Fortuna Yxes-Joke uváděl 16. května 

slavnostní galavečer mistrovství ČR floristů v sále děčínského 

zámku. Jednalo se o akci celorepublikového charakteru a naši 

zpěváci a hudebníci se všeho zhostili s profesionální grácií a 

vše zmákli naprosto s přehledem a bez chybičky. Zaslouženým 

potleskem jejich snažení odměnilo na 500 lidí, navíc (kromě 

našeho MMK - děkujeme Petrovi Volavkovi!) byla přítomna 

řada kameramanů z regionálních i celostátních televizí, takže 

jsme slavní :D 



  

SPV na kytičkách 

17. května na poslední vyučovací 
hodinu v týdnu se deváťáci ze SPV pod 
vedením p. uč. Lanče rozhodli využít 
konečně pěkné počasí a vydali se na 
louku pod Popovičák, aby si osvěžili své 
znalosti z botaniky :) Byl to boj, ale 
aspoň něco jsme poznali, pomáhali nám 
v tom botanické klíče a kapesní atlasy 
našich rostlin...:) 

 

Naše 8. ročníky v Chomutově 

V úterý 21. 5. vyrazily třídy 8. A a 8. B na plánovanou 
přírodovědnou exkurzi do ZOOPARKU Chomutov. Cesta 
autobusem byla překvapivě bezproblémová. Po příjezdu 
výletníky sice přivítalo chladnější počasí, ale ani to jim 
nezabránilo v poznávání rozličných druhů zvířat v co 
nejpřirozenějším prostředí. Kromě vyplňování 
pracovních listů a očumování zvířátek, bylo samozřejmě 
i dost času na malé občerstvení v místních kioscích a na 
drobet zábavy v dětském koutku :D Celá exkurze utekla 
hrozně rychle a než se naši osmáci stačili pořádně po 
ZOO "rozkoukat", už museli vyrazit na cestu zpět. Za 
zády nechali zamračený Chomutov s vědomím, že se 
tam snad brzy zase objeví :) 

English Camp 

Poslední dva květnové dny (bohužel 
pršavé) strávili naši sedmáci na Maxičkách. 
Jak již název celé akce napovídá, dva dny se 
mluvilo anglicky a to nejen v běžných 
situacích, ale i při různých workshopech a 
hrách. Kromě paní učitelek Šofrové (která 
měla na starost vedle sportovního vyžití a 
hudbu) a Tonderové se "zájezdu" účastnil i 
pan učitel Lanč a hlavně Alysha, sympatická 
slečna pocházející z USA a dva roky žijící u nás 
v republice. Byla sranda, něco jsme se naučili 
a ani spát se nám nechtělo (že? O_o) Ráno 
drtivá většina "englišmenů" vstávala s 
rudýma očičkama a ani na esej se pořádně 
nevidělo :D 



  

Přesně ve 14:00 jsme se "nalodili" do busu a 
nechali se odvézt do Tisé, kde jsme se v malebném i 
když trochu temnějším sevření Tiských stěn navlékli do 
černých kabátů a Domču trochu prohnali po lese :D 
Lehce prochladlí (my vám na parkovišti říkali "Vemte si 
ještě mikinu, bude tam zima!") jsme pak opět busem 
dojeli k hotelu Maxičky. Něco málo se ještě natočilo, 
udělala se kupa společných fotek a hlavně jsme si na 
ohni opekli buřty.  

Ráno budíček a rozcvička, snídaně ve švédském 
stylu a zase do foroty :) Zatímco někteří natáčeli, 
ostatní byli proháněni panem učitelem Burianem po 
hřišti ;) V půl dvanácté jsme už byli zase v autobusu a 
unavení, ale plní zážitků jsme se rozpustili ještě před 
polednem u školy. Děkujeme všem účastníkům za 
super akci! Doufáme, že budete mít na co vzpomínat :) 

 

 

3. natáčecí výjezd  

 

Zatímco většina našich spolužáků ještě 
vyspávala pálení čarodějnic, my jsme se už 
kolem půl deváté ráno postupně scházeli 
před školní budovou. Na zahajovací schůzi 
kousek po deváté jsme se od pana režižéra 
dozvěděli nejen natáčecí harmonogram na 
následný den a půl, ale hlavně jsme dostali i 
super trička :)  

Poté se část štábu odpojila a vyrazila na 
zámek do Tyršova domu, kde se natočilo 
několik důležitých scén rozvádějících postavu 
Jindřišky Novákové, jejíž památce je film 
věnován (za vstřícnost a milou spolupráci 
děkujeme děčínské sokolské župě!)  

Po návratu do školy jsme v práci pilně 
pokračovali a to až do oběda (před jednou 
nám dorazila hromádka krabic, v kterých se 
schovávaly pizzy :)  

 Jak jinak mohl náš filmový štáb trávit 
sváteční středu (svátek práce) a čtvrteční 
ředitelské volno než na další natáčecí 
akci :) Toto filmování (zdá se, že 
poslední...) bylo ze všech tří nejnabitější, 
nejen na množství práce, ale i na lokace 
a hlavně zážitky (o tom svědčí i množství 
doprovodného materiálu - fotografií 
máme více jak 2100, proto i přes drsný 
výběr jich k uveřejnění zbylo dost a dost. 


