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Ač jsou naše řady početné, vůbec se nebráníme případné spolupráci z Vašich vlastních řad. Pokud 

budete mít nějaký zajímavý námět či informaci, o kterou byste se rádi podělili se svými spolužáky, 

neváhejte a kontaktujte  šéfredaktora L.L. (sídlem v kabinetu dězepisu).   

Naši sportovci  a  myslitelé  

V minulém čísle probíhal rozhovor s Honzou Ďurďákem 
o jeho úspěchu v USA. I v říjnu se Honza může pochlubit 
skvělým úspěchem, tentokrát z našich rodných krajin.  

"Mno začalo to asi tím, že sme přijeli do Tábora a čekali 
do startu závodu. Když závod začal, tak byla 1. runda. Tu 
střílel táta. Druhou já a takhle se to opakovalo furt do kola. 

1. rundu jsem měl 247 a 13x (maximalní počet je 250 a 25x) 

2. rundu jsem nastřílel 246/11x 

3. rundu jsem měl asi nejlepší 248/12 x 

Mno terč sem vyfotil, abyste alespoň viděli, jak to 
vypadá :) 

A nakonec po 30 minutach čekání přinesli vysledek a 
tam to bylo :D 

1. Jan Ďurďák junior 

2. Jan Ďurďák senior…" 

Upřímně gratulujeme a přejeme podobné úspěchy i do 
budoucna :) 

Výběr z nabídky kina pro listopad 

Tak co, lidi? Těšíte se? Do Česka konečně 
přichází první část posledního dílu oblíbené 
Twilight ságy - Breaking dawn (Rozbřesk)! Lístky 
jsou už v plném prodeji - tak neváhejte a běžte si 
je koupit! Snad se nějaká místečka ještě najdou :) 

Dále se můžete těšit Bastardi 2 , Nákaza a 
nebo Spy Kids 4: Stroj času! a mnoho dalšího!!! 

B.M. 

 

Projektový den  

24. 10., v pondělí před netrpělivě očekávanými podzimními 
prázdninami, proběhl první letošní projektový den tématicky 
zaměřený na rozvoj informovanosti. Každá třída pojala tento 
v mnohém náročný den svým vlastním osobitým způsobem a sešla se 
tak řada zajímavých výstupů, od pěkně zpracovaných plakátů a 
pracovních listů, přes množství fotografií a také videonahrávek. 
V příštím čísle se na tento i příští projektový den (10. 11. – Den vědy 
pro rozvoj a mír) zaměříme v našem černobílém speciálu  

Staženo z: filmyoblibene.estranky.cz 

Autorské čtení  

Odpoledne dne 18. 10. 
2011 se konalo autorské čtení. 
Bylo nás tam docela dost, 
přibližně 20 účinkujících. Vedla 
to paní učitelka Drahomíra 
Párová. Rodiče, prarodiče i 
sourozenci se mohli přijít 
podívat. Každý účinkující měl 
svůj příběh na téma „Co jsem si 
vygoogloval“. Asi v polovině 
bylo hudební vystoupení 7. 
ročníků. No a celé to ukončila 
paní učitelka, poděkovala a byl 
konec   V. Š. 
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Slovo úvodem 

Milí čtenáři časopisu Letňák, 
dostalo se mi té velké cti a důvěry, že mi pan šéfredaktor svěřil napsání úvodníku k říjnovému 

číslu. Tak Vás tedy všechny pěkně vítám nad stránkami nového čísla, které právě držíte v rukou. 
Září nám dozářilo a než jsme se nadáli, je pryč i měsíc říjen, který se nesl v duchu plného 
pracovního a učebního nasazení. Máme za sebou také první letošní projektový den zaměřený na 
rozvoj informací a odpočinkové podzimní prázdniny, které všem jistě pomohly načerpat sílu do 
další části školního roku.  O všech zajímavostech a akcích, které se udály - drakiáda 2.A, výlet 5.B 
atd., se dozvíte na následujících stránkách. Přeji Vám příjemné čtení a úspěšný vstup do měsíce 
padajícího listí.         

    redaktorka pro 1. stupeň K.K. 

Nonsence Selection 

O podzimních prázdninách vyjela naše školní kapela 
YXES JOKE na velkou akci - natáčení v pořadí již pátého 
hudebního klipu. Ponurá místa, sklepení a také 
zázemí  českokamenického zámku se spolu se zdařilými 
historickými souboji členů řádu Černých rytířů  staly 
základem pro autorskou rockovou skladbu kapely - 
Nonsence selection. Usínající žák se v ní  při hodině 
dějepisu  probouzí ve středověku a stane se součástí příběhu 
přepadení zámku bandity. Krásná šlechtična statečně 
vzdoruje. K údivu spáče se on sám stává zrádcem, který, jak 
již to bývá, je po zásluze dopaden. Než však ostří dopadne 
na jeho krk, probouzí se opět ve své útulné třídě… jenže to 
nejhorší poznání ho teprve čeká! 

 V exteriérech a interiérech dvacetičlenný tým kapely 
natočil kolem 60 minut scén. Další etapou bude nyní stříhání 
filmu a studiové práce. Také tuto část si žáci vyzkouší v reálu 
na této vlastní tvorbě. Málokdo si při té zajímavé práci 
okořeněné spoustou legrace uvědomil, kolik se toho vlastně 
během dvou dnů naučil! A navíc,  kamarádské vztahy jsou u 
těchto dětí v dalším průběhu školní docházky velkou 
jistotou. Něco tvůrčího společně prožily. To se nezapomíná. 

     V. P. 
 

    L e t ň á k  
Říjen 2011                číslo 2. ročník 6. 



  

Drakiáda  

Na čtvrtek 13. 10. 2011 se těšily děti z 2.A, neboť 
odpoledne byla pro ně připravena „Drakiáda“. Od školy 
je čekala „Cesta za dračím pokladem“, na které plnily 
řadu úkolů. Za splnění každého úkolu získaly písmenka, 
která jim v závěru pomohla k rozluštění – HLEDEJ 
POKLAD. Vše zvládly s lehkostí a radostí. Cesta nás 
zavedla na louku v Albánské ulici, kde jsme společně 
s rodiči pouštěli draky. Nechybělo ani ocenění nejdéle 
létajícího draka – LETOUN, i nejhezčího draka – 
HEZOUN, či nejoriginálnějšího a nejmenšího draka. 

Přesto, že vítr nám moc radosti nedopřál, draci 
vzlétli alespoň na malou chvilku a všichni jsme se mohli 
radovat ze zdařilé akce. 

P.S. 

Představujeme Vám redakci  

Dalšímu zpovídání členů redakce se nevyhnula ani naše sličná spolupracovnice, Klára Vrabcová. Ač nebyla 
zrovna upovídaná, přeci jen odpověděla na všechny kladené otázky a šefredaktorovi mezi čtyřma očima 
slíbila, že příště bude sdílnější :P   

1) Jaké je v Letňáku tvé místo? 

Fotografka. 

2) A baví tě fotografování i mimo školu? 

Jo, občas si zafotím. 

3) Tvůj oblíbený předmět? 

Tělák a přírodopis. 

4) A co tvé zájmy? 

Atletika a psaní příběhů. 

5) Would you like a cup of tea? 

Yes, I’d like tea    K.R. 

Zajímavá internetová st ránka  

www.mobile9.com  

Jedná se o stránku určenou 
nadšeným uživatelům mobilních 
telefonů. Můžeš tu stáhnout do svého 
mobilu hromadu obrázků,  
písniček, animací, her, atd.  

 

Naše školní družina  

V letošním roce zahájila naše školní družina svůj 
provoz v nových prostorách, bývalém DDM Letná. 
Budova družiny se nachází v Klostermannově ulici, která 
je nedaleko naší základní školy. Dům byl postaven 
v letech 1921-27 jako vila ředitele Bergmannových 
závodů. Po válce zde vznikla mateřská škola a až do 
současnosti budova sloužila k činnostem spojeným s 
prací s dětmi. 

Několit let zde působil samostatně Dům dětí a 
mládeže a v letošním roce, konkrétně od 1. září, zde 
současně zahájila svou činnost i naše školní družina. 

Nové, a hlavně větší, prostory i příjemné okolí školní 
družiny tak nabízejí více možností pro aktivní trávení 
volného času.     D. B. 

 

http://www.mobile9.com/


 

Halloween x  Dušičky v kostce  

Halloween je svátek, který se slaví 31. října a trvá až do 
rozbřesku 1. listopadu. Děti večer chodí od domu k domu s 
„Trick or treat“ (= Koledu, nebo vám něco provedu). Svátek 
se slaví hlavně v Americe, konkrétně v USA. Ale také stále 
častěji se objevuje i ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a v 
dalších anglicky mluvících zemích. Mezi hlavní znaky patří 
vyřezávané dýně se svíčkou, černé kočky, duchové…a masky 
 

Den zesnulých, jinak také dušičky, je u nás slaven 
mnohem formálněji než v anglicky mluvících zemích. Chodí 
se na hřbitov, kde se uklízejí hroby a dávají se na ně čertsvé 
květiny, popř. nová výzdoba. Lidé také zapalují svíčky, aby si 
zavzpomínali na své blízké, rodinu, kamarády... 

B. M. a B. V. 
 

English Vocabulary 

of the Month 

October - říjen 

Bat – netopýr 

Ghost – duch 

Spider – pavouk 

Halloween – památka zesnulých 

Haunted house – strašidelný dům 

Vampire – upír 

Coffin – rakev 

Werewolf – vlkodlak 

Witch – čarodějnice 

Zombie – to je snad jasné  

A. P. 

Vaše inzerce  

Máš doma knihu, časopis, dvd, PC hru, o kterých víš, že se 
k nim už nevrátíš, ale jsou v dobrém stavu a myslíš, že by 
někomu mohly udělat radost. Inzeruj zde  

obr. staženy z: castl.org 
        liquidass.com 
        knihovna-nbk.cz 

5.B na zámku  

V červnu letošního roku se zúčastnili žáci 
nynější 5.B soutěže škol na Děčínském zámku.  

V konkurenci asi 25 tříd zvítězili a za 
odměnu získali výlet na Zámek Velké Březno. 
Ten si prohlédli tento měsíc, konkrétně 
18.10.2011. Sám hrabě Karel Maria Chotek se 
vrátil s dětmi v čase, seznámil je s hraběcím 
životem a zadal spoustu úkolů... 

Výhru jsme si opravdu vychutnali a 
děkujeme za nové  zážitky.          B. P. 

 

Autor: Ghost (L. P.) 


