
    

Přípravný týden 

Jen pár dní zbývalo do začátku nového školního roku (taky jste se těšili?  ) a ve škole 

vrcholily přípravy... Předělávala se a doplňovala výzdoba, zabydlovali jsme se v nově 

zařízených kancelářích a kabinetech a hlavně! Připravovali jsme písemky a testy  

Přespolák 

Meziškolního přespolního běhu v lesoparku 

na Kvádrbergu se účastnilo celkem 12 

děčínských škol, cca 250 závodníků ve 4 

kategoriích. Družstvo o 6 lidech běželo o nejlepší 

umístění a čtyři nejlepší se počítala do celkového 

výsledku. 

V kategorii mladších dívek jsme díky 

skvělému druhému místu Kamči Krenkové 

obsadili celkové 6. místo. Starším dívkám se 

podařilo získat dokonce 5. místo (jako druhá 

doběhla Berča Kusová a jako čtvrtá Eliška 

Brejšková). Od třetího místa je dělily pouhé tři 

body. Tým mladších i starších kluků vybojoval 

úžasné bronzové medaile za 3. místo v obou 

kategoriích!     M.B. 

Zasedání školního parlamentu 

Projednávaná témata: 

1. Školní akce v měsíci říjnu      4. Příprava školních voleb do parlamentu 

2. Příjezd dánských studentů       5. Krajský školní parlament 

3. Speciální dny v tomto školním roce     6. Diskuze a termín dalšího zasedání (18. 10.) 
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Slovo úvodem 

Drahé Letňačky, Letňáci a hlavně Letňáčata, 

dva měsíce utekly jako voda a opět se scházíme v naší oblíbené škole  Sice jsme chudší o dvě 

super party deváťáků, ale získali jsme nové kamarády do prvních tříd… Přivítali jsme i nové paní 

učitelky  

 Ani rozkoukat jsme se nestihli a už tu máme hromadu akcí. Některé z nich Vám 

samozřejmě tým MMK Letňák představuje v tomto čísle školního časopisu, ale rozhodně 

nezapomeňte na náš facebook (Redakce Letňák) a youtube kanál (mmkletnak), kde najdete 

mnohem víc informací, fotek a hlavně videa        L.L. 

    L e t ň á k  
Září 2013                číslo 1. ročník 8. 

2. září - První den školy 

I my jsme měli to potěšení přivítat naše nové 

spolužáky v lavicích prvních tříd. Paní učitelky 

Fibichová a Mrkusová se na své nové svěřence těšily 

celé prázdniny a pevně věříme, že i oni se nemohli 

svých školních maminek dočkat  Vítání prvňáčků si 

samozřejmě nenechal ujít ani pan ředitel a obě paní 

zástupkyně. Hodně zdaru v dalších letech  



  

Adapťák šestých ročníků 

Mezi naše tradiční zářijové akce patří seznamovací výlet šestých ročníků a jejich třídních 

učitelů. Letos se žáci s paní učitelkou Makovskou a Votápkovou (donedávna Hantákovou ) 

vypravili 26. a 27. září do Srbské Kamenice, konkrétně do penzionu Romance. Jako výpomoc se 

přidal pan učitel Lanč. 

Sice nebylo krásné počasí (při dopolední couračce jsme promokli na kost), ale od odpolední 

procházky na Dolák a večerního táboráku to nikoho neodradilo  

Společenské hry nás natolik unavily, že jsme do pelechu zapadli už v deset. Ráno ještě „puťáček“ 

na vyhlídku a hurá domů :D Bylo to super a už teď se těšíme na školní výlet  

Evropský den jazyků 

Kolem osmé hodiny ranní jsme se všichni sešli 

před EOA. Na starost nás měla paní učitelka 

Tonderová. Asi do devíti jsme čekali, než dorazili 

všichni účastníci z ostatních děčínských škol a než se 

vše zorganizovalo. Pak si nás postupně studenti 

z EOA po dvojicích rozdělili. Společně s nimi jsme 

potom zdolávali různé disciplíny.  

 
Každá soutěžní skupina se skládala ze 4 lidí, 2 

z EOA, 2 ze základní školy. Žáci z EOA byli rozdělení 

podle svých jazyků. Jeden uměl např. němčinu, druhý 

ruštinu. Akce trvala asi do jedenácti. Poté jsme se po 

souhlasu rodičů vydali každý svou cestou  

Ačkoliv jsme očekávali, že to bude pouze o 

angličtině, opak byl pravdou. Potrápila nás ruština, 

francouzština, čeština a němčina. Nejlehčí byl 

samozřejmě anglický jazyk  

PS: Mimochodem jsme obsadili super třetí místo :D

       J.D., B.V. 

 



  

Ubytováním jsme profrčeli rychle. Najedli 

jsme se a rovnou jsme šli sportovat (běhalo se, 

vrhalo a skákalo). Potom jsme si zablbli s 

míčem a dalšími věcmi, které s sebou donesla 

paní učitelka. Večer scénky pro naše vedoucí a 

diskotéka za záře světlometů auta :D 

Školní výlet 4. A 

 

Výlukový autobus nás dopravil 
do České Lípy, kde jsme přesedlali 
na vláček. Ve Starých Splavech už 
na naše batožiny čekal kočár, my 
jsme se za teplého deštíku do 
kempu Borný prošli hezky po 
svých  

Třetí týden v novém školním roce si čtvrťáci 
paní učitelky Sirové udělali radost a vyrazili na 
školní výlet. A proč až po prázdninách? V 
původním červnovém termínu totiž přišly 
povodně  Počasí bylo sice všelijaké a léto by 
bylo jistě příjemnější, ale nestěžovali jsme si - 
vždyť jsme se vydali s naší oblíbenou paní 
učitelkou do přírody. 

 
 

 
 
 

Dopoledne nás ještě čekala 

bojovka a samozřejmě věc, na kterou 

jsme se těšili nejvíc - obdržení 

diplomů, medailí a sladkých odměn 

 Cesta zpět se nám v podvečerních 

hodinách zkomplikovala ufrnknuvším 

spojem a následným čekáním na 

další bus, ale i tak jsme si výlet 

hrozně užili :D 


