
 

    

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Spolužáci v kotlíku 

 Dnes pro vás v rubrice Kotlík máme menší změnu. Od příštího školního roku si totiž 

budete moci číst rozhovory nejen s našimi vyučujícími, ale i se svými spolužáky a také  

s různými lidmi, kteří mají co do činění s děním v našem městě a jeho okolí.  

 Na závěr školního roku jsme vyzpovídali odcházejícího deváťáka, Kubu Málka  

1. Ahoj, kam jdeš na střední školu? 
Ahoj, jdu na hudební konzervatoř do Plzně, na obor Bicí. 

2. Proč zrovna na tuhle školu? 
Protože mám rád hudbu a líbí se mi hudební nástroje. 

3. Plzeň je docela daleko, půjdeš na internát nebo budeš dojíždět? 
Budu na internátě. 

4. Těšíš se? 

Na školu se těším hodně, ale na internát ještě víc. 

5. Jak dlouho trvá studium na hudební konzervatoři? 

Čtyři roky, je to maturitní obor, a pak další dva roky, kdy získám titul DIS. 
6. Přijdeš o nějaké předměty? 

Přijdu o všechny přírodovědné předměty a o 

matiku. 

7. Jaké možnosti můžeš mít po vystudování této 

školy? 

Můžu jít na téměř každou vysokou školu. 

8. A co vlastně v budoucnosti chceš dělat? 

Chtěl bych být učitelem hudby a přiživovat se 

fotografováním. 

Děkujeme za rozhovor a přejem hodně štěstí 

 

S kým dalším byste chtěli rozhovor? 

 

Dokonalá svatba 

Poslední červnové úterý k nám přijeli herci 

z divadla Pod Perštýnem a venku, v prostoru, kde se 

koná „zahradka“, nám zahráli naprosto dokonalé 

představení, při kterém se bavili nejen všichni žáci 

druhého stupně, ale i učitelé. Terezce Bílkové i jejím 

kolegům patří velké díky a obrovská pochvala  
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Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

tak je to tu… Rok se s rokem sešel a než jsme se pořádně rozkoukali, máme tu zase červen  
Tento měsíc je pro nás důležitý hned z několika důvodů. Odcházející deváťáci mají poslední 
možnost získat nějaké školní vzpomínky, páťáci mají poslední měsíc, který mohou trávit se svojí 
paní učitelkou, my všichni máme poslední příležitost zahýbat se známkami, než nám přílétnou 
vysvědčení  Koná se hromada různých akcí, o všech vás ani informovat nemůžeme, protože nám 
to neumožňuje prostor Letňáku… 

A samozřejmě se blíží prázdniny! Dávejte na sebe pozor a v září zase ahoj  

Za redakci           L. L.   

    L e t ň á k  
Červen  2014                číslo 10. ročník 8. 

Ples devátých ročníků 

Představovat jednu z našich velkých červnových akcí 

je asi zbytečné, vždyť ples deváťáků pořádáme již pěknou 

řádku let. Letos jsme však opět naši příjemnou tradici 

trochu pozměnili a ples uspořádali ve Škuneru.  

Večerem nás provázela trochu nervózní, ale stále 

akční, dvojka Eliška-Barča z osmičky, deváťáci předvedli 

naprosto dokonalé předtančení. Kantoři byli obdarováni 

kytičkou (popř. klobáskami ) a nechyběl ani tanec. Kromě 

kapely, která nám perfektně hrála po celý večer, se Yxesáci 

blýskli zcela novou písní "Logika věci", která vznikla přímo    

k příležitosti letošního plesu. 



English Camp 

První červnové pondělí se oba 7. ročníky vydaly na Starou Olešku do penzionu 

Vyhlídka, kde je čekal letošní English Camp. Přivítal nás pěkný útulný kemp s dvaceti 

chatičkami, velkou společenskou budovou a super hřištěm. A co že jsme tu vlastně dělali 

celé dva dny? Hlavně jsme mluvili anglicky. A to vlastně pořád. Učitelé ani Tenneal z 

Wattsenglish nás vůbec nešetřili a často jsme koukali jak puci a nechápali, co po nás 

vlastně chtějí   

Samozřejmě jsme kromě zábavných anglických aktivit (např. domino, spojovačky, 

pantomima, povídání o Evropě či skládání vět o Asii a její kultuře), kterým jsme se věnovali 

celé odpoledne, také řádili sportovně a tak jsme do chatek prakticky poprvé od našeho 

příjezdu v devět hodin ráno zapadli až kousek před desátou večerní (po táboráku a 

buřtech…) 

A druhý den se samozřejmě pokračovalo v podobném duchu  Bylo to super!  

Branná v muzeu CO v UL 

Jako rozloučení v tomto školním roce byla pro brance vybrána panem učitelem Lančem 

exkurze do muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. Expozice je umístěna v bývalém atomovém 

krytu III. třídy, jenž se nachází pod skálou pod Větruší, a je prošpikována hromadou zajímavostí 

(ve fotogalerii na FB je výběr jen několika málo věcí - pro více info doporučujeme návštěvu 

přímo na místě ) 

  

 



  

 

Na pasování páťáků, čehož se ujali 
praví nefalšovaní rytíři, navazovala úvodní 
řeč pana ředitele a průvodní slovo pana 
radního Sinka, který patří taktéž mezi naše 
absolventy. Následná šňůra vystoupení 
našich nadaných žáků jasně ukázala naší 
lásku k hudbě a tanci  

 

 

Oslava 90. let od založení školy 

 

Zahradní slavnost je událost, která de facto uzavírá školní rok, a nejen proto se po celou 
dobu jejího konání vše nese v duchu klidné a pohodové relaxace. 

 Letošní „zahradka“ však byla spojena s další (velice příjemnou) věcí - naše škola totiž 
právě tento školní rok oslavila svých 90 let od jejího založení roku 1924.  

 
 
 

Stánky, rytířské stany a pódium se 
připravovaly od časných ranních hodin, 
samotný program pro návštěvníky však 
začal ve tři hodiny odpoledne.  A až do 
desíti do večera se stále něco dělo. Nutno 
podotknout, že opravdu nebyla ani minutka 
oddychu… 

 
 

 

Pro menší návštěvníky se našlo (kromě stánku s 
cukrovou vatou, sladkostmi či tradičními trdelníky) i 
obrovské množství zábavy. Od malování na obličej, 
po rytířské turnaje či dokonalého kejklíře  

Samozřejmě i Yxes Joke nesměl chybět. 
Losovaly se vstupenky - mezi hlavní ceny patřila 
uzená kýta, kávovar Dolce Gusto a dotykový 
Samsung. Na závěr slavnosti nám kluci z The Drops 
uspořádali perfektní nezapomenutelný koncert! 

 

https://www.facebook.com/KapelaDrops

