
 

    

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Když zpíváme a hrajeme upírům 

Pokud jste se v sobotu večer 22. března 
pohybovali po České Kamenici a náhodou jste 
narazili na partu upírů a upírek, nemuseli jste se 
jich vůbec bát. V místním kulturním domě se totiž 
konal upíří ples  

A naše kapela tam samozřejmě nesměla 
chybět (však učitelům občas krev pijeme po 
litrech )  

 

Významné dny v březnu 

To, že 28. března je Den učitelů, asi 
nikoho nepřekvapí   

Ale věděli jste, že 8. 3. je Světovým dnem 
ledvin, jehož cílem je zvýšit povědomí o 
nemocech ledvin a jejich prevenci? 

A co třeba 22. března? Nevíte? Jedná se 
Světový den vody. Proč vody? Protože i 
v dnešní době žije na světě přes celou miliardu 
(!) lidí, kteří nemají stálý přístup k nezávadné 
(tedy pitné) vodě a jsou tak ohrožení nejen na 
svém zdraví, ale i životě… 

Nutno podotknout, že O Fortuna v 
našem podání řadě lidí ve vyprodaném 
sále vyrazila dech a nešetřili chválou! 
Odpovídal tomu i nadšený potlesk. 
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se 
na další koncert  
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Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

březen je na naší škole měsícem, kdy se ve velkém soustředíme na přípravu Akademie (letos 
proběhne Akáda „Na smeťáku“ ). 

Přesto nemůžeme říct, že se u nás nic neděje, ba naopak!  

Jako vždy se o těch největších akcích můžete přečíst na stránkách našeho školního časopisu.  

Jak je avizováno na straně čtvrté, určitě mrkněte i na náš Youtube kanál, kde naleznete nejen 
sestřihy z našich školních akcí, ale také školní televizi, klipy Yxesu a další zajímavosti… 

Za redakci     L. L.   

    L e t ň á k  
Březen  2014                číslo 7. ročník 8. 

21. března byl dnem spacím  

A opět se u nás na škole konal projektový den. 
Tentokráte jsme nakoukli pod peřiny - tématem byl totiž 
zdravý spánek.  

Někteří celý den pojali opravdu pohodově a v 
pyžamech si s paní učitelkami povídali o tom, jak správně 
spát a proč vlastně dobrý spánek naše tělo potřebuje.  

V jiných třídách naopak roli informátorů převzali sami 
žáci  Našli se ale i třídy, které se rozhodly něco vytvořit. 
Hodně našich spolužáků proto odcházelo ze školy s 
vlastnoručně ušitým polštářkem napěchovaným voňavými 
bylinkami   



  

Školní galerie opět v akci 

To, že máme ve školním klubu naší vlastní 
galerii, snad již víte  A právě tam se nyní můžete 
mrknout na několik vybraných fotografií naší 
šikovné fotografky z 9.A, Káji Vesecké. 

A protože Kája má na focení opravdu oko, 
blýsknout se může nejen krásnými výhledy do 
krajiny, ale i povedenými portréty. Posuďte sami… 

Přespávačka ve škole 

Jednou z velkých akcí, na kterou se všichni 
členové MMK těšili, byla přespávačka ve škole. 
Zatímco zástupci školního parlamentu (viz. str. 
č.3) odcházeli v pět, přesně v tu dobu se začali 
scházet naši členové. Také někteří plynule 
převzali výmalbu dveří a výklenku.  

Jiní členové se však chopili svých dílčích 
úkolů a až do deváté hodiny všichni makali! Poté 
nás pan ředitel zamknul v tělocvičně, kde jsme 
mrkli na film, a šlo se spát  Ráno jsme si sbalili, 
zahráli vybiku a rozešli se do svých domovů... 
Akce to byla povedená, a pokud bude zájem, 
určitě jí zase někdy zopakujeme  



  

 

Štafetu poté plynule převzal 
masmediální kroužek, který ve škole 
přespával… Výzdoba samozřejmě 
ještě není zcela dokončena, ale i tak 
jste zváni na čumendu  

Školní parlament maluje  

 

Poslední březnový pátek byl 
prvním dnem, kdy se zástupci 
školního parlamentu a další naši 
šikovní žáci a učitelé rozhodli 
malovat naše učebny (samozřejmě 
ve svém volném čase, za což jim 
patří obrovský dík!). 

Jako první místnost byla vybrána učebna 
dějepisu, kde podle návrhů zdobící komise 
zástupců do ŠP měl vzniknout egyptský 
koutek.  

Nejprve se musela namalovat 
podkladová barva do rámování dveří a do 
výklenku (zamakali pan učitel Lanč a pan 
učitel Pícha již předchozí odpoledne )  

Následující odpoledne se sešly holky z 
8.A (Šárka Jíšová, Pája Mikschová, Sája 
Kalvasová a Barča Štěpánková).  


