
  

Úvodník 
Ahoj Letňačky, Letňáci a 

Letňáčata, 
S příchodem Nového roku se nám 

nejen změnilo čísílko v kalendáři, ale 
v naší Redakci MMK jsme se 
rozhodli upgradovat i náš školní 
časopis. 

Těšit se tak můžete nejen na nový 
design (budeme se v tomto pololetí 
stále ještě hledat, proto buďte 
shovívaví – může se stát, že se druhé 

číslo bude vzhledově trochu lišit ), 
ale hlavně i na celou řadu nových 
rubrik a článků. 

Nejvíc pyšní jsme zatím na nové 
„děčínské“ okénko. Navázali jsme 
totiž spolupráci s celou řadou 
významných děčínských organizací. 
V tomto čísle přinášíme zajímavý 
rozhovor s paní Houškovou z naší 
ZOO. Tímto jí děkujeme za její čas. 

Poslední zásadní změnou je 
změna formátu – z našeho školního 
časopisu se stává dvojměsíčník 

Příjemné čtení   L. L.
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Projektový den boje proti holocaustu 
Nebezpečí násilí proti skupině lidí, která se od většiny 

odlišuje svými zvyklostmi a tradicemi či barvou pokožky, je 
stálé a nemizející, o dnešní době to snad platí dokonce 
dvojnásob. 

Právě proto se náš čtvrtý letošní projektový den točil právě 
okolo holocaustu. Upomínku na hrůzy druhé světové války, 
zvláště pak na ty skryté za zdmi koncentračních a 
vyhlazovacích táborů, jsme si připomínali různě.  

Nejblíže nacistickým zrůdnostem se dostali naši deváťáci, 
kteří se vypravili do Terezína, největšího židovského ghetta 
v Československu, konkrétně do terezínské Malé pevnosti. 
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Kam v Děčíně a okolí – Hřenské 

Soutěsky  
Chcete si vyrazit na hezký výlet lodičkou? A co třeba 

lodičkou mezi 50-150 metrů vysokými skalami? A co 
pokud bude vaše projížďka doplněna vtipným výkladem 
převozníka komentující nejen skaliska ale i hezkou 
přírodu kolem? 

Pokud jste odpověděli aspoň jednou ano, 
doporučujeme Divokou a Tichou soutěsku u obce 
Hřensko. Do konce 19. století se zde, po říčce Kamenici, 
splavovalo dříví. K otevření Tiché soutěsky jakožto 
veřejné plavební cesty došlo knížetem Edmundem Clary-
Aldigrenem v roce 1890. O osm let později byla pro 
veřejnost otevřena i Divoká soutěska, umístěná proti 
proudu výše a na Tichou soutěsku navazující na Tichou 
soutěsku u Mezního můstku. 

Dohromady jsou obě soutěsky splavné v délce 1480 
metrů. Sezóna začíná každý rok v pátek před 

Velikonocemi a končí koncem října  
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The Kigdom in the Dark Forest (essay, 9th Grade) 
There was one big kingdom where royal family lived. That kingdom lied within the deep dark forest and it was 

difficult to get there. So many monsters, such like ghosts, vampires or dragons were in the the forest. 
One prince from other country wanted princess of the kingdom. He had to go through the dark forest to see her 

and to marry her.  
He started his journey from his home. He said his family his good byes and he set off. 
When prince got to the forest he was frightened of the monsters lurking all around him. But he knew, he will be 

safe, if he follows some rules. Someone told him once: „Follow the sun during the day. After the dawn follow the 
forest track visible only under the moonlight. This way you will be safe.“ And so he did. 

It started to rain. The moon came up and the prince saw the track. He followed it through big trees growing on 
the both sides of the track. Over his head ghosts were flying and some dark voice was talking to prince: „Keep 
following the track and you will die!“ 

But the prince ignored all that because he wanted to get to the kingdom and to marry the princess. Prince went 
all dark night through the forest. When he finally saw kingdom behind the trees, he was very tired.  

When he got to the gates of the main city, guard opened it. The prince was very happy to see the princess. They 
got married and they lived together happily ever after. 

By: Jirka Petrášek 
Edited: L. L. 

 

Cizojazyčný koutek 

Vocabulary/Das Vokabular 

English čeština Deutsch 
kingdom království das Königreich 

king král der König 

queen královna die Königin 

prince princ der Prinz 

princess princezna die Prinzessin 

monster příšera das Monster 

ghost duch der Geist 

vampire upír der Vampir 

dragon drak der Drachen 

within uvnitř innerhalb 

through skrz durch 

to marry someone s někým se oženit heiraten 

journey výprava, putování die Reise 

moonlight měsíční svit das Mondlicht 

gate brána das Tor 

guard stráž der Wächter 

 

9.A na Ruské 
I letošní rok se našim deváťákům 

podařilo obhájit první místo v soutěži 
řemesel, kterou pořádá posledních pár 
let na začátku kalendářního roku 
Střední škola řemesel a služeb v Ruské 
ulici.  

I tento rok byli vítězné třídy pozvané 
na slavnostní raut a focení probíhající 
pod taktovkou tamních studentů. 
Gratulujeme k výhře a doufáme, že i 
příští rok budou mít naši spolužáci ze 

současných osmiček úspěch  



 

 

  

  

O naší zoologické zahradě - rozhovor  
V rámci rozšíření a ozvláštnění obsahu našeho školního 

časopisu jsme oslovili naší děčínskou Z a poprosili paní 
Houškovou, mluvčí zoologické, o krátký rozhovor. Moc 
děkujeme za odpovědi a doufáme, že se i vy dozvíte něco nového 

o jedné za našich nejkrásnějších českých Z  

1. Můžete nám trochu přiblížit počátky naší děčínské 
zoologické zahrady?  

Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 1949. Založena 
však byla již o rok dříve. Vznikla z iniciativy skupiny milovníků 
zvířat, kterou kolem sebe soustředil podmokelský obchodník a 
zoolog Ludvík Grác. Vybralo se pro ni úžasné místo v 
překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně, kde v letech 
1919 - 1925 provozovala podmokelská Pilzova divadelní 
společnost lesní divadlo, a kde v roce 1936 vystavěl Horský 
spolek pro České Švýcarsko mládežnickou ubytovnu. Ta se 
později stala sídlem správy zoo i několika teplomilných druhů 
zvířat. 

Zřízení zoo předcházelo podání návrhu na městský národní 
výbor. Návrh byl přijat a děčínští občané se s nadšením pustili do 
budování. Vše se stavělo převážně brigádnicky, mnohdy ale 
chyběly finanční prostředky a také zkušenosti. V době vzniku 
děčínské zoo totiž byly v Československu jen čtyři zoologické 
zahrady, pouze dvě z nich pak byly založeny už před válkou.  

Prvními stavbami byly těsně vedle sebe umístěné volné voliéry s přední stěnou z pletiva určené pro drobné exotické 
ptactvo a naproti nim podobné pro dravce. Postavila se stáj pro koně a se zvyšujícím se počtem zvěře postupně 
vznikaly další klece, ohrady a rybník pro vodní ptactvo. Ve správní budově, která byla jedinou vytápěnou stavbou v 
zoo, vznikla terária a akvária a také prostory pro opice. I když byl rozvoj v prvních letech existence zoo poměrně 
rychlý, vždy vadil nedostatek budov a ubikací pro přezimování zvířat. Nově získaná zvířata byla velmi často 
umisťována pouze provizorně, což se projevovalo na úmrtnosti i nízkých odchovech.   

Pro zoo byla původně vyměřena plocha zhruba 8 ha, při vzniku ale byly využity jen 2 ha. V prvých letech existence 
zoo bylo chováno přibližně 50 druhů zvířat. Nejpočetněji bylo zastoupeno ptactvo a drobní savci převážně z fauny 
Československa. Postupně se ale skladba chovaných zvířat rozšiřovala. Z nejvýznamnějších zvířat v počátcích historie 
zoo můžeme jmenovat například medvědy malajské, v té době jediné v naší republice, opice rhesus, paviány, medvědy 
hnědé, karpatské vlky, kteří se pravidelně rozmnožovali, tchajwanského jelena siku z přímého importu, muflony, daňky, 
supa bělohlavého, bažanty, čápy, volavky a další.              pokračování na str. 5 
 

 

 

 

sólo Jandová Barbora (4.A) 3. místo 

duo Vališová Tereza (3.B) 2. místo s postupem 

 
Špejrová Veronika (3.A) 

 
duo Petrová Karolína (4.B) 1. místo s postupem 

 
Burianová Lenka (5.B) 

 
sólo Parlesáková Nina (6.B) 2. místo s postupem 

 
Ješetová Adéla (6.B) 3. místo 

trio Ješetová Adéla (6.B) 2. místo s postupem 

 
Parlesáková Nina (6.B) 

 

 
Andrová Anna (6.B) 

 
 

Skřivánek 
Na konci ledna se konal tradiční zpěvavý Skřivánek. Pod patronací 

paní učitelky Štrbové osm našich zpěvaček vyrazilo „bojovat“ 
v městském kole Skřivánka. A že sklidily úspěch! Jen se mrkněte do 

tabulky! Z devíti vystoupení šest „medailí“, čtyři postupové  
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I letošní zimu jsme si sněhu moc neužili… a lyžák se nám každým dnem blížil… 
Ale my jsme věděli, že stejně jako každý rok i letos nám nakonec napadne… a taky že jo! Přesně jen na ten náš 

lyžující týden napadla fůra sněhu a my tak mohli svištět po svazích jako diví  
Však se mrkněte na fotky – lyžák byl prostě jako vždycky super!  

Fotoreportáž 
Lyžařský výcvik 2015/16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračování ze strany č. 3         O naší zoologické zahradě - rozhovor  
2. Naše ZOO je netypická i svým umístěním. Proč byla vlastně postavena na kopci? 
Proč bylo vybráno toto místo, přesně nevíme. Z historických dokumentů je zřejmé jen to, že pro ni bylo 

vybráno úžasné místo v překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. Z toho lze tedy usuzovat, že právě 
lesopark byl důvodem, proč postavit zoologickou zahradu právě tady.    

 

3. Víme, že děčínská ZOO nepatří mezi ty největší v České republice, přesto však je návštěvnost 
vysoká. Máte čísla za rok 2015? Platí i v tomto případě, že „sezónou“ jsou letní měsíce? 

Návštěvnost si v posledních velmi chválíme. Jak v roce 2014, tak v roce 2015 se nám podařilo překovat 
stotisícovou hranici návštěvnosti. Rok v zoo se dělí na tři sezóny: hlavní (květen – srpen), vedlejší (září – říjen, 
březen – duben) a zimní (listopad – únor). 

 

4. Všetečnější dotazy týkající se zvířátek si ponecháme na videoreportáž, neodpustíme si však aspoň 
jeden drobný dotaz. Jaký je váš nejčerstvější přírůstek do zvířecí rodinky?  

Nejčerstvějším přírůstkem v zoo je mládě klokana rudokrkého, v Expozici Rajské ostrovy pak mládě outloně 
malého.   

 

5. Celorepublikovými médii proběhla na podzim zpráva o Rajských ostrovech, exotické expozici 
umístěné na Teplické. Můžete nám říci něco bližšího, o jakou událost se jednalo? 

Zpráva v médiích se týkala zařazení sépií trpasličích do našeho chovu v Rajských ostrovech. Naše ZOO se tak 
stala první českou zoologickou zahradou, která s jejich chovem začala. Na našich webových stránkách naleznete 
nejen podrobnější informace o těchto velice zajímavých živočiších, ale také video z jejich krmení.  

 

6. Každý měsíc se v ZOO koná nějaká speciální akce. Prozradíte nám, na co se můžeme těšit v jarních 
a letních měsících? 

Už 16. dubna se mohou návštěvníci těšit na akci s názvem Startujeme!, která oficiálně zahájí 67. návštěvnickou 
sezónu v Zoo Děčín. Pozveme je ale i na takové aktivity jako například TýDen Země (18. – 22. 4.) nebo Slet 
čarodějnic (30. 4.) nebo nadělíme dětem k jejich svátku symbolické vstupné za pouhou desetikorunu (30. 5. – 5. 
6.). Léto v zoo pak bude patřit večerním prohlídkám, příměstskému táboru, nocování v zoo, ale také velké akci 
s názvem Pravěká zoo. 

 

Moc děkujeme za rozhovor a už se těšíme na březen, kdy se k Vám půjdeme podívat i s kamerovým 

štábem  

 

 

Jednou dvěma větami 
Šesťáci na návštěvě děčínského muzea - moc pěkná výstava na 

starověký Egypt, kterou jsme si uzavřeli, zopakovali a také rozšířili 
naše povídání z hodin dějepisu. 

Zajímavosti za každým rohem 

Dění ve škole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Periodická tabulka prvků se nám opět rozrostla 
Těsně před koncem loňského roku, tedy 30. prosince, byla oficiálně rozšířena periodická tabulka prvků. Čtyři nové 

těžké prvky sice nejsou úplnou novinkou (jejich objevení a následné potvrzení probíhalo v posledním desetiletí), 
stále však nemají svá vlastní jména. 

Označují se pouze „přezdívkou“ odvozenou od počtu částic v jejich jádře. Nováčky v tabulce se tak staly 
ununtrium (má v jádře 113 protonů), ununpentium (115), ununseptium (117) a ununoctium (118). Na oficiální 
pojmenování si asi ještě počkáme, měla by o nich rozhodnout mezinárodní komise chemiků. Hlavní podmínkou při 
jejich tvorbě je odkaz na mytologii, významné místo, zemi či osobu.  

Předškoláčci na kuk u 

prvňáčků  
Moc dobře víme, že pro naše malinké 

spolužáčky je hodně často vstup do první třídy 
spojený s obavami, nervozitou a někdy i 
strachem. Vždyť přicházejí do úplně nového 
prostředí, mezi nové kamarády a k nové paní 
učitelce. 

Aby mrňousové aspoň trošku poznali, že se 
školy vůbec nemusí bát, každou zimu zveme 
blízké školkáčky do našich prvních tříd, aby se 
podívali, co všechno se naší prvňáci učí, jak to 
ve třídách vlastně vypadá a že paní učitelky jsou 
hodné a starostlivé stejně jako paní vychovatelky 

ve školce  

 

Podobně to proběhlo i v roce 2011, 
kdy se tabulka prvků rozrostla o  
flerovium (114 protonů) 
pojmenované na počest fyzika 
Georgije Fljorova a také livermorium 
(116 protonů), jehož pojmenování 
připomíná sídlo americké laboratoře v 
kalifornském Livermore. 
Zdroj: http://technet.idnes.cz/nove-prvky-

v-periodicke-tabulce-dn3-

/veda.aspx?c=A160104_131108_veda_mla 

 

Zajímavosti za každým rohem 

Dění ve škole 

http://technet.idnes.cz/nove-prvky-v-periodicke-tabulce-dn3-/veda.aspx?c=A160104_131108_veda_mla
http://technet.idnes.cz/nove-prvky-v-periodicke-tabulce-dn3-/veda.aspx?c=A160104_131108_veda_mla
http://technet.idnes.cz/nove-prvky-v-periodicke-tabulce-dn3-/veda.aspx?c=A160104_131108_veda_mla


  

Zápis do prvních tříd 
Pomalu a neúprosně se blíží konec školního 

roku, neodvratně spojený s odchodem našich 
super deváťáků. A během zápisového pátku (5. 
února) jsme se mohli seznámit s šikovnými 
skoroprvňáčky, kteří naše vycházející nahradí 
příští rok v září. 

Průvodce páteční zápisovou výpravou dětem 
dělaly nejen paní učitelky z prvního stupně, ale 
také kočičky a kocouři. Ti všichni si pro naše 
budoucí prvňáčky připravili celou řadu úkolů a 

také samozřejmě i odměn  

Naše výtvory 
Tak schválně! Jak lze na počítači 

vytvořit obrázek, aniž byste použili 
jakýkoli speciální grafický program? Že 
nevíte? Tak třeba naši páťáci by vám 

mohli odpovědět  
S panem učitelem Lančem se totiž po 

absolvování jednoduchého testíku 
(psaného v rámci primární prevence – 
pan učitel je totiž naším školním 
metodikem primární prevence) vrhli na 
vypracování jednoduchého zadání: 
nakreslete obrázek ve wordu… 

 

 

Tematicky měli páťáci zcela volné ruce… 
Jedinou podmínkou by rozsah a forma 
zpracování – na A4, za pomocí obrazců a 
výsledný obrázek musí být barevný. 

My vám tu přinášíme pět nejlepších! 
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Naši akční 

prvňáčci  
V první třídě se 

rozhodně nenudíme  
Nejen, že k nám občas 
zavítá nějaká návštěva – 
teď v únoru jsme si 
povídali o zdravých 
zoubkách a o tom, jak se 

o naše zubiska starat  - 
ale máme také hromadu 
našich vlastních akciček. 

Tak třeba maškarní…  

 

Co je u nás nového 
S čistým svědomím můžeme prohlásit, že naše 

škola roste a krásní každým dnem  
Tak třeba jedním z našich posledních velkých 

upgradů jsou školní dílny. Nacházejí se v suterénu 
jako součást zázemí školníků a jsou již prakticky 
plně vybavené. Od příštího roku se tak můžeme těšit 
na pravidelné práce v dílnách, kde si vyrobíme třeba 

i nějakého dřevěného angličáka  
 

 

Skřivánek ještě jednou 
Na straně č. 3 jste se mohli dočíst o úspěchu našich zpěvaček na městském kole Skřivánka. Tím ale naše šikovné 

holky neskončily! 
V rámci kraje se jim totiž podařilo vybojovat bombastické druhé (TRIO) a třetí (DUO) místo! Velká gratulace! 
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Místo pro vaše názory 
Chcete se k něčemu vyjádřit? Sdělit nám nějakou zajímavost? Máte knihu, které jste se již nabažili a rádi byste ji 

poskytli někomu dalšímu? Neváhejte a obraťte se na členy MMK a na pana učitele Lanče a budete zde 

zveřejněni...  

 

Tak toto jsme my  
Masmediální kroužek, který původně vznikl jako 

kroužek pro zachování existence školního 
časopisu, letos běží již pátým rokem. 

Začátky byly skromné – bylo nás sedm  
Ale časem se naše řady rozrostly a dnes nás je 

třiadvacet (a nesmíme zapomenout na čtyři loňské 
deváťáky, kteří stále docházejí!) 

Naše aktivity jsou různé, letos jsme se ale 
rozhodli více své energie a času věnovat 
autorským věcem… 

V polovině března budeme mít společnou 

přespávací akci, kde vznikne zase pár pokladů  

 

Eragon, Eldest – pevná 
vazba, 150 Kč za kus 
(původní cena 300 Kč), 
k dostání u p. uč. Lanče 

 

Foto měsíce (by Petr V.) 

 


