
  

Úvodník 
Ahoj Letňačky, Letňáci a 

Letňáčata, 
Už je to tu! Konečně nám skončily 

dlouhatánské letní prázdniny a my 
jsme se mohli vrátit do naší milované 

školičky  
A jako vždy, hned na nás 

v prvních dvou měsících čekala 
hromada různých akcí, aktivit a 
projektíků… 

Základní výčet toho 
nejzajímavějšího Vám přinášíme 
v tomto prvním letošním (respektive 
„letošně školním“) dvojčíslu našeho 
školního časopisu. 

Doufáme, že nejen textíky, ale 
hlavně i obrazová příloha, kterou 
mají na svědomí naši šikovní 
masmediálníci a kterou pořizují 
neúnavně přímo během konaných 
akcí. 

Za celý náš stále se rozrůstající 
masmediální kroužek přeji pohodové 

a příjemné čtení  
    L. L.
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Adapťák 6. tříd 
Vstup do nového školního roku byl zásadním zlomem mj. 

pro naše šesťáky. Vždyť se jedná o jejich první rok, kdy jsou 
již druhostupňáky! 

A hlavně – starají se o ně noví třídní… a aby se všichni se 
svým novým tříďasem pořádně seznámili, koná se vždy 
z říjnu adaptační pobyt. 

Letos za pršavého počasí (které nám vůbec nevadilo) 
v Jiřetíně pod Jedlovou  



 

 

             

  

Hudební přednáška 
Už je tomu skoro pět let, co nás 

pan Hrabě navštívil naposledy, 
přesto si na jeho přednášku, která 
nás hodně bavila, většina z nás 
pamatovala. 

Proto jsme byli všichni moc 
nadšení, když jsme se dozvěděli, že 
se k nám tento hudebník vrací. 

A samozřejmě nezklamal! 
Kromě toho, že nám představil 

celou řadu moderních 
elektronických nástrojů, většinu 
jsme si mohli i vyzkoušet a 
muzikantem se tak na chvilku mohl 
stát opravdu kdokoliv z nás  

Bylo to super a už se na Vaši 
návštěvu těšíme zase někdy příště. 

 

Přespolák 
Sportem ku zdraví! 
A hned na začátku září dvojnásob  

Letošní přespolní běh v zámeckém parku 
jsme nepodcenili a vytáhli jsme do boje 
s ostatními děčínskými školami s těmi 
nejlepšími běžci… 

Díky tomu jsme se na výsluní vítězů 
hřáli hned třikrát – a to v různých 
kategoriích na prvním, druhém i třetím 
místě… moc gratulujeme všem úspěšným! 



 

 

  

  

 První letošní projektový den – 
náplní spadající do mediální 
výchovy – nás tematicky zavedl 
mezi bacily  

Seznamovali jsme se totiž 
s infekčními nemocemi ve světě… 

Jak je během projektových dnů 
zvykem, každá třída pojala toto 
téma po svém, a tak by se případný 
návštěvník mohl během čumendy 
setkat s novinařinou, ale také třeba 
s televizním studiem  Dokonce i 
přednášky se někteří z nás 
účastnili… 
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Hokejisté u nás na škole 
Ááá…sportem ku zdraví podruhé  
Každý sportovní klub své úspěšné 

sportovce vychovává od malých 
sportávčátek a nejinak je tomu i u 
našich děčínských hokejistů  

 

Kroužek japonštiny 
Letos se po dvouleté pauze otevřel znovu zájmový kroužek 

s názvem Základy japonštiny a japonské reálie… pod vedením pana 
učitele Lanče se žáci a žákyně učí nejen základní japonskou 
abecedu, nejužívanější fráze a samozřejmě i širokou slovní zásobu, 
ale hlavně se dozvídají celou řadu zajímavých věcí o Japonsku 
samotném. Opomenout jsme samozřejmě nemohli například suši, 
které jsme si během kroužku sami vyrobili a poté i spapali  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Přírodovědné bádání v novém kabátku  
Semináře jsou jednou z mála možností, jak se mohou žáci osmých a devátých ročníků profilovat. Naše škola 

nabízí seminář hudebně-taneční, filmovou a audiovizuální tvorbu a, jak již titulek napovídá, přírodovědné 
bádání. 

Zatímco loňský rok se tento seminář ve své náplni teprve hledal, letos jsme se již rozjeli ve velkém 
badatelském stylu. Oprášili jsme naše školní mikroskopy a za plnění laboratorních plánů si detailně mrkli do nitra 
našich vlastních prvočích farmiček. Zároveň panu učiteli Lančovi průběžně nosíme všechny uhynulé hmyzáčky, 
na které narazíme – chystá se totiž velké zkoumání pod lupou. Určitě se ale dočkáme nějaké chemie a fyziky  

Jednou dvěma větami 

Focení prvních tříd 
I letošní rok jsou naše nejdražší prvňáčata focena na památeční 

obrázek v rámci nadstandardních aktivit našeho masmediálního 
kroužku  



  

Soustředění prvních ročníků 
Tradice se musí ctít. Zvláště pokud je letitá a každý rok zdařilejší a zdařilejší… plně to platí právě o našem 

úvodním soustředění prvních tříd – dětiček i jejich rodičů. To letos připadlo (jako vždy) na první zářijový školní 
pátek a sobotu a po velkém úspěchu jsme se vydali znovu na Starou Olešku. 

Z fotek můžete poznat, že účast byla opravdu hojná (však máme letos poprvé po velice dlouhé době tři první 
třídy). Paní učitelky, asistentky a samozřejmě Drahuška se staraly o naše nové školní dětské posily a připravily jim 
dva dny plné her a soutěží (některé i s rodiči ). Vedení školy a další účastnící se pracovníci školy si naopak vzali 
pod svá křídla rodiče. 

Po úvodní bojovce s chutnou odměnou pro každý soutěžní tým a několika soutěžích si rodičové posedali 
v přátelské atmosféře do několika skupinek, kde si v panem ředitelem, zástupkyněmi, výchovnou poradkyní, 
metodikem primární prevence a školními psychology povídali o naší škole, o tom, jak to na ní chodí a na koho a s 
čím se případně mohou obrátit… Akce to byla opět velice povedená a všem účastníkům děkujeme! 



 Dánští studenti v Děčíně 
(beze slov) 


