
 

    

Labe je mladé 

Jako téměř každý rok, i letos bylo během děčínských městských slavností pršavo a 

větrno. Naše houževnaté yxesáky však ani nepřízeň počasí neodradila od účasti na 

Mladém Labi. Skryti pod "rogalem" na labském nábřeží se téměř celá naše parta 

hudebníků blýskla "Jen další cihlou v zídce" od Pink Floydů a také premiérovou písničkou 

Johnny B. od kapelky The Hooters. 

I podle fotek můžete poznat, že si minikorcert užili nejen početní diváci, ale i my 

samotní  

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Třetí den jsme se vydali do 

muzea. Na střeše byl obrovský 

skleněný kruh, kterým jsme 

procházeli a odkud jsme se 

kochali výhledem na město. Pak 

jsme šli do skanzenu, kde 

pobíhaly husy a jezdily povozy s 

koňmi. Večer nás čekala školní 

party, jíž jsme završili náš dánský 

výlet.  

 V pátek ráno proběhlo velké loučení a 

vydali jsme se zpátky do Čech. Ale malou 

chybičku přece jen ten výlet měl, v Dánsku 

neobědvají a pijí jenom čistu vodu. Což 

někdo z Čech nemohl překousnout (mezi 

nespokojenci jsem samozřejmě i já ) 

Text: Lukáš Janata 

Foto: Lukáš Janata, Anička Polová (a spol ) 
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Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

léto se nám blíží a dokazuje nám to nejen rostoucími teplotami (jestli to takhle bude 
pokračovat dál, čekají nás o prázdninách pěkná vedra )… 

V tomto čísle jsme dali neobvykle široký prostor jedné reportáži – ti z Vás, kteří trochu více 
sledují dění na naší škole, již jistě tuší, že se jedná o druhou fázi našeho česko-dánského projektu. 
Z pera přímého účastníka se tak dozvíte, co se tam na chladném severu vlastně dělo… 

Ani o jiné informace však nebudete samozřejmě ochuzeni a tak se můžete dočíst o některých 
květnových sportovních akcích a… a to už si přečtěte sami  

Za redakci           L. L.   

    L e t ň á k  
Květen 2014                číslo 9. ročník 8. 

Olympiáda školních družin 

Dne 15. 5. se konala olympiáda školních družin. 

Hostující školou byla ZŠ Miroslava Tyrše na 

Vrchličáku. Celá akce probíhala od 13:00 do 15:00. 

Bylo pro nás připraveno poměrně dost stanovišť 

s celou řadou soutěží. Naši malí sportovci se tak 

mohli vyřádit například sprintem, hodem do kruhu, 

hodem do dálky nebo třeba i skokem do dálky. 

Sice se naše družina neumístila na předních 

příčkách (konkurence byla opravdu drsná ), ale 

odnesli jsme si domů aspoň čestný list za účast a 

hlavně odhodlání trénovat a příští rok vyhrát   

Text, foto: Lukáš Paur 



Naše sportovní úspěchy 

Dne 5. 5. 2014 se konala v plavecké hale sportovní 

olympiáda. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách, a to 

konkrétně ve streetbalu, beach voleybalu a v plavání. Vše 

bylo rozděleno na chlapce a dívky. 

Oba naše streetballové týmy se umístily na 3. pozici. 

Také v plavání jsme získali ocenění na stupních vítězů (zde 

se soutěžilo se v plavecké štafetě, plavání na volný způsob, 

na znak, atd.) Naše škola se celkově umístila na nádherném 

3. místě!  

Všem účastníkům moc děkujeme a gratulujeme! 
Text, foto: Jakub Málek 

 

Ti během následujících tří hodin 

střídavě navštívili šestou, sedmou a 

osmou třídu (A nebo B), kde se učili jíst 

hůlkami, kreslili indiánské totemy, s 

našimi mladými cestovateli putovali 

Afrikou, tančili country tance a mnoho 

mnoho dalšího. 

Po úklidu jsme si oddechli, že je to za 

námi - náročný den, ale byla to pecka!  

PS: Všechny poctivé druhostupňáky 

chválíme za super přípravu a perfektní 

ukázkovou práci! Jsme na vás pyšní :) 

Projektový den, jak má být  

Náš předposlední letošní projektový den byl 

svým průběhem zcela jedinečný. Ku příležitosti 

dne kulturní rozmanitosti (21. 5.) si totiž třídy z 

druhého stupně připravily pro své prvostupňové 

kamarády poznávací "zájezd" do celého světa... 

Během prvních dvou vyučovacích hodin 

šesťáci až osmáci (deváťáci vyrazili na exkurzi do 

Prahy ) dokončovali a pilovali svou domácí 

přípravu, od prezentací až po řadu náročných a 

poznávacích úkolů, a netrpělivě očekávali příchod 

žáků druhých až čtvrtých tříd. 



  

 

Hlavním bodem programu na následující den 

(úterý) byla prohlídka školy. Moc se nám líbila, je 

opravdu moderní a hezky udělaná. Měli jsme 

možnost se také zúčastnit několika dánských 

vyučovacích hodin. Během biologie jsme pitvali 

rybu, na fyzice jsme prováděli různé pokusy a 

během “jazykovky” (nebo jak by se dal nazvat 

poslední předmět) jsme hráli různé společenské 

hry.  

Odpoledne jsme společně grilovali a hráli 
branball v parku  

 
 

Reportáž z Dánska 

 

Letos v květnu (přesněji od 19. do 23.) jsme se díky mezinárodnímu projektu 

zaměřenému na německý jazyk jeli podívat do Dánska, a to konkrétně do druhého největšího 

města této krásné severské země, do Aarhusu. Protože se jednalo o druhou fázi výměnného 

pobytu, nebydleli jsme samozřejmě v hotelu, ale v rodinách našich dánských kamarádů, kteří 

nás navštívili tento školní rok na podzim.  

K dánské škole Elise Smiths Skole jsme dorazili v pondělí večer (cesta autobusem nám 

zabrala přes 13 hodin!). Od školy jsme jeli rovnou do rodin, kde nás mile uvítali.  

 
 

Druhý den jsme se vydali do akvaria, 

kde jsme si mohli hladit rejnoky a pitvat 

chobotnice. V tunelu jsme viděli obrovské 

žraloky plující nad námi. Procházeli jsme se 

po pláži a někteří otužilci vyzkoušeli ledové 

moře. Večer jsme se všichni sešli na pizze. 

Pizza je tam ale jiná, než známe tady v 

Česku, mají jiné těsto, jsou menší, ale 

obloženější.  

 
 


