
 

    

19. 12. Byl u nás dnem vánočních čepiček 

Další neformální akce našeho školního parlamentu byla letos spojena úzce s naším 

vánočním jarmarkem  Protože jsme všichni těšili na Vánoce a hlavně na dárky od Ježura, 

nemohli jsme zvolit nic svátečnějšího než den vánočních čepiček. Jako vždy se (i přes hromadu 

práce související s přípravou trhů) účastnila i řada vyučujících, ale kupa čepic se sešla hlavně 

mezi žáky... no posuďte sami :D 

 

I zvířátka mají Vánoce 

 Letošního Štěkání na Ježíška se 

zúčastnila i řada našich žáčků. Děčínský útulek 

letos získal v darech něco přes 20 tisíc korun a 

papání pro své zvěřence zhruba za stejnou 

částku. Děkujeme všem, kteří přispěli   

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Prosincová výtvarná soutěž 

První stupeň měl na poslední letošní měsíc opět 

vyhlášenou soutěž. Tentokráte o nejhezší vánoční 

ozdobu. Vítězi, které hlasováním vybírali učitelé, se 

stali: 
1. místo – HLAVÁČ Jakub, 2.A 

2. místo – KOPECKÁ Michaela, 4.B 

3. místo – MAJEROVÁ Adéla, 4.A 
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Slovo úvodem 

Drahé Letňačky, Letňáci a hlavně Letňáčata, 

konec prvního pololetí se nám nezadržitelně blíží, ale nás mnohem více zajímá, co 

dostaneme pod stromeček  Dárky sice ještě někteří z nás musí nakoupit, přesto si ve všem 

tom předvánočním shonu najdeme čas i na nějaké ty školní akce a akcičky, jak jinak než 

vánočního ražení. 

Mezi tradičními událostmi nemohla samozřejmě chybět koncertní šňůra naší školní kapely, 

opět nás svou vřelostí překvapily vánoční trhy, kromě našich spolužáků se dárků dočkala i 

zvířátka v našem městském útulku…    Za redakci „Šťastné a veselé!“  L.L. 

    L e t ň á k  
prosinec 2013                číslo 4. ročník 8. 

Mikuláš na naší škole 

Mezi naše stálé prosincové tradice patří i návštěva 

Mikuláše, krásných andílků a samozřejmě i zlého čerta  

Protože je nás na škole hodně, sešly se 5. 12. mikulášské 

party dokonce dvě, jedna pro áčka a druhá pro béčka.  

Žáci zpívali písničky nebo notovali básně, za odměnu 

pak dostali od andílků sladkou odměnu. Čert hledal mezi 

našimi spolužáky nějaké hříšníky, které děsil a přísahal, že si 

je vezme do pekla, pokud budou dál zlobit  A co příští 

rok? Dostane někdo uhlí?  



  

Zasedání ŠP (11. 12.) 

 zasedání přítomna členka městského (a 

krajského) ŠP Daniela Rudovská 

 představení aktivit městského ŠP hostovi 

 19. 12. stanoven Den vánočních čepiček 

 brainstorming akce pro I. stupeň 

 termín další schůze (8. 1., 7:10) 

 
Besídkování 

V pátek 20. Prosince jsme do školy šli opravdu 

rádi. Nejen, že Vánoce byly vzdáleny už jen pár dní, ale 

navíc nás v průběhu celého dopoledne čekaly třídní 

besídky  Vyměnili jsme si dárky, podělili se o cukroví, 

zahráli nějaké hry a popřáli si šťastné a veselé a vše nej 

do Nového roku  

Vánoční trhy 

Poslední čtvrtek před Vánoci se u nás na škole konal tradiční 

jarmark, na který jsme se všichni připravovali již minimálně od 

listopadu. Všechny třídy bez výjimky (a učitelé také ) si pro 

návštěvníky přichystaly nejen obrovské množství dárků, dekorací a 

krásných drobností, ale také i nečekanou kopu jídla  

Letos jsme se navíc dočkali i hodně návštěvníků - samozřejmě 

přišli rodiče, řada přátel a nechyběli ani loňští deváťáci, kteří této 

akce využili k pozdravu svých oblíbených učitelů a spolužáků. Všem 

moc děkujeme a přejeme v klidu a pohodě prožité svátky  



  

22. 12. 

Jednou z našich posledních školních akcí před Vánoci byl 

koncert v Thunské kapli. Letos jsme opět upgradovali a kromě 

všech deseti vánočních koled se návštěvníci mohli zahřát 

dorbým svařáčkem, luxusní gulášovkou a ještě parádnější rybí 

polévkou. 

Ozvučení, světla a hlavně návštěvnost - vše super! V 

kapli se o nás starali naprosto dokonale a i díky tomu, jsme 

byli schopni natočit super videa. Obrovský dík všem 

návštěvníkům a hlavně všem účastníkům  
 

Předvánoční vystoupení Yxesáků 

 

7. 12. 

Není ničím neobvyklým, že prosincové 

víkendy Yxes-Joke a vybraní členové naší redakce 

tráví objížděním Děčína a blízkého okolí a 

rozdáváním radosti svými vánočními koledami  

Nejinak tomu bylo i první prosincovou sobotu, 

během níž jsme vyrazili do vesničky Sněžník. No 

nebudeme vám lhát - byla opravdu kosa! Ale ani to 

nás neodradilo, písničky jsme zazpívali, na Mikuláše 

počkali a poslechli jsme si sněžnický zvon, ani 

ohnivá show nechyběla   

 
 

 

1. 12. 

Yxes se letos rozhodl porušit tradici a na 

první adventní neděli nevyrazil na Masarykovo 

náměstí, ale odcestoval do Benešova  Právě 

zde, v nově zrekonstruovaných prostorách 

benešovského zámku, jsme zakoncertovali  

Dokonalá akustika a příjemná atmosféra, to nám 

bylo odměnou. A kam příště? Na Sněžník… 

Kromě toho jsme vystoupili i 9. 12. 
V děčínské knihovně a 15. 12. na děčínských 
vánočních trzí na zámku. Ale protože má náš 
časopis omezený prostor, už jsme se sem 
nevešli  

 

 


