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Římané ve  škole  

Téměř na celé čtvrteční dopoledne se naše školní tělocvična 

propadla do minulosti, když nás navštívili šermíři a válečníci 

z dávných krajin. Minulý školní rok to byla Praha, tentokrát Řím. 

Soubor scének nás provedl nejvýznamnějšími úseky dějin 

římského Impéria a kromě faktografie jsme se dozvěděli i 

hromadu zajímavostí. Například proč se červenec jmenuje Julius 

a srpen Augustus. Nebo jak se stavěla slavná římská „želva“. 

Doufáme, že páni šermíři přijedou i příští rok a už teď nás 

zajímá, kam nás zavedou.  

A Vaše názory na představení? Krásná podívaná. Pobavilo 

nás to. Bylo to poučné.                     B. V. 

 

Zaj ímavost  měsíce   

      Emu a klokani jsou na uniformách australské 
armády proto, že neumějí couvat. 

Karel  Čapek a  jeho  kapsa  

Posledního ledna se žáci 6. a 7. tříd 

vydali do divadla na Povídky z jedné kapsy 

od Karla Čapka. 

Než ta povídka začala, byl problém, 

abychom se všichni do divadla vůbec vešli. 

Představení se totiž nepořádalo pouze pro 

nás, ale i pro jiné školy z Děčína. 

Nedostatek míst byl způsoben zmatkem 

mezi pracovníky divadla. Z toho důvodu 

byli naši šesťáci nuceni sedět na schodech.  

Povídku hráli herci z Děčína. A z mého 

pohledu mohu říct, že to sice bylo 

zajímavé, ale vůbec to nikoho nebavilo. 

Zasmáli jsme se jen občas. Ale bylo to 

poučné a alespoň jsme se nemuseli učit :-)                                    

B.V. 
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Vybrané reakce rodičů: 

„Mám z toho výborný pocit, bylo to hezky udělané (ta kočičí 

stezka), jsme spokojeni.“ 

„Chodila jsem tu já, můj bratr i moje dcera, myslím, že syn to 

zvládá dobře, jen trochu tréma.“ 

„Tuto školu jsme si vybrali, protože se nám líbí její vzdělávání. 

Od dětí známých slyšíme jen pochvaly  „škola hrou“, líbí se mi, i 

hezké web stránky.“ 

Vybrané reakce dětí: 

„Bylo to lehké, nejlehčí bylo zavázat tkaničku  Líbilo se mi 

to.“ 

„Nejlehčí plyšová zvířátka, nejtěžší nic. (těšíš se do školy?) Ano, 

ano, ano!“ 

„Nejtěžší dokreslit kočičku, nejlehčí složit kočičce obličej, líbí se 

mi tady a těším se.“ 

 

classifieds.justlanded.com 

  

Slovo úvodem 

Drahé Letňačky a Letňáci, 

Další měsíc se nám přechýlil ke svému konci a pomalu ale jistě jsme se přesunuli do druhého pololetí. 

Lednových třicet dní bylo opět nabitých řadou zajímavých událostí a akcí, z nichž Vám přinášíme ty 

nejzajímavější. Vzhledem k nešťastnému zranění šéfredaktora (a následným jarním prázdninám :) jsme 

nuceni vydat toto číslo opět s menším zpožděním, ale v následujících měsících jistě tento skluz úspěšně 

srazíme na nulu... 

Odolnost vůči tuhým mrazům přeje redakce a její šéfredaktor L. L. 

 
Nová posi la  

27. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních 

ročníků. Paní učitelky z prvního stupně se střídali v prvních 

třídách, kde zápis probíhal, a pomáhali budoucím prňáčkům 

(můžeme se těšit na 47 nových spolužáků) v překonání řady 

těžkých i lehkých úkolů na kočičí stezce.  

Naše redakce při této akci nemohla chybět, a tak byly 

vyslány dvě fotografky (Blanka Vysoká a Adéla Sklenářová) 

a jedna reportérka (Barča Medková), aby zajistili kvalitní 

zdokumentování celé akce. Touto cestou jim děkuji a 

chválím za zdárné splnění mise :) Hrubý „výcuc“ získaných 

informací (2xA4 v PC) a dvě fotografie (z cca 150 kusů) Vám 

přinášíme v tomto článku. 

 
. 
 

L e t ň á k  
Leden 2012          číslo 5.ročník 6. 

Z Š  N A  S T R Á N I  
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Hudbou ku zdraví  

V lednu se konalo městské kolo hudební 

soutěže DĚTSKÁ PORTA, jíž se samozřejmě 

účastnili i žáci naší školy. Všichni naši soutěžící 

byli úspěšní a podařilo se jim postoupit do Prahy 

na republikové finále, které proběhne 3. Února. 

O tom Vás samozřejmě budeme zpětně 

informovat v dalším čísle Letňáku. Do Prahy 

konkrétně odcestují: Yxes Joke (Rock, Folk), The 

Memories, No.8, No.9. Držíme palce :) 

K. R. 

 

Pro jektový den  I .  
Dne 25.ledna se konal projektový den, který úzce souvisel s hrozbou 

jaderné války. Ač je diskutabilní, zda jaderný arzenál světových 

mocností není již technologickým dinosaurem (různé přezbrojovací 

programy USA, Ruska i Číny tomu nasvědčují), stále se jedná o aktuální 

a nebezpečný vztyčený prst. 

Zatímco většina tříd zůstala v teple školní budovy, pátý ročník 

v doprovodu třídních paní učitelek, Hanky Šulcové a Blanky Průšové, a 

pana učitele Lukáše Lanče vyrazil do Prahy. Náš výlet se sestával ze 

dvou částí. Nejprve návštěva Armádního muzea přímo v centru Prahy, 

kde nás před samotným vchodem do budovy uvítal starý vyřazený tank 

a protipěchotní středně těžké dělo. Obě třídy si s doprovodem a 

odborným výkladem zaměstnanců muzea prošly výstavu věnující se 

druhé světové válce. K dispozici byly i pracovní listy. Žáci, kteří je 

nejlépe vyplnili, si odnesli PC hry s válečnou tématikou. 

Následně jsme se přesunuli na vojenské letiště v Kbelích, kde nás 

paní kapitánka provedla po areálu letiště a dokonce i do vnitřních 

prostor několika letadel, včetně vládních speciálů a chlouby našeho 

leteckého inventáře, Airbusu. Kdo chtěl, mohl si sednout i do pilotních 

sedaček. Rádi bychom poděkovali nejen paní kapitánce a ostatnímu 

personálu letiště, ale i panu řidiči, jenž nás v bezpečí a v pohodě 

dopravil tam i zpět, a samozřejmě i paní učitelkám třídním, které se 

s námi na tuto výpravu za poznáním a zábavou vydaly       L.L. 

Výběr  z  nabídky k ina pro  únor  

Tak bohužel, kinem Vás musím trošku zklamat. 

Žádná novinky se do kina v únoru ještě nedostaly. Na 

to, že nás čeká Valentýn – svátek zamilovaných, tak 

jsem v programu nenašla ani žádné pořádné LOVE 

STORY! 

Ale přece jenom pár věcí se najde . Třeba 

romantická komedie Půlnoc v Paříži, kde se můžeme 

těšit třeba na Owena Wilsona. Nebo taky Muppeti (-

což jsou pro mnohé z nás postavičky z dětství), 

Nebezpečná metoda, nebo Černobílý svět. 

Příjemné pokoukání B.M. 
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English Vocabulary of 

the Month 

January - Leden 

New Year - Nový rok 

Frost - Mráz 

Hoarfrost - Jinovatka 

Exam - Zkouška 

Certificate - Vysvědčení 

Semestr – Pololetí 

Ski [skiː]- lyžovat 
 

Sky [skaɪ] - nebe (pozor na 
výslovnosti –i/-y)  

 
BTW - mimochodem 

L. L. 

 
Pro jektový den  I I .  

Ve středu 25.1.2012 se na naší škole 

uskutečnil projektový den na téma Den 

mobilizace proti jaderné válce, kterého  

se zúčastnila i naše třída 8.B. V průběhu 

dne jsme ve skupinách vytvářeli referáty 

na několik témat, např. historie jaderné 

bomby, anketa Jak se zachovat při útoku, 

popis bomby atd. Součástí projektového 

dne byla přednáška pana učitele Rajchla, 

kdy jsme si mohli vyzkoušet plynové 

masky a shlédli jsme instruktážní video o 

americké jaderné mobilizaci. Rozšířenější 

přednášky se nám dostalo od pracovníka 

hasičů.     V. M. 

 

Lyžák 2012  

Lyžák 2012 – jedním slovem – LEGENDÁRNÍ! Ano! 

Myslím, že se na tom můžeme všichni shodnout. Lyžování, 

zábava – večerní programy  Ubytování v chatě Barbora, jídlo 

dobré + točená kofola!  A hlavně sníh – který tady v Děčíně 

postrádáme. 

Asi každému chybí probouzení ve 4 ráno a kotouly po 

sjezdovce  Stejně tak běhání po Kraslicích a splňování 

různých úkolů. A také samozřejmě náš známý svah, na kterém 

jsme se snad všichni vyblbli!       B. M. 

Účastníci kurzy byli rozděleni do 3 týmů (začátečníci, 
pokročilý, nejlepší). Budíček byl v 7:30 a „oficiální“ večerka :) 
v 22:00, cca od 18:00 se hráli společenské hry. Na samotnou 
sjezdovku se chodilo dvakrát denně.     J. D. 

Nutno podotknout, že nadšení nebyli pouze žáci, ale 

hromadu super zážitků i dobrou náladu si odnesli i vyučující :) 

 


