
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademie  2011/2012  

27. dubna se konala Akademie. To pro nikoho z naší školy není novinkou, vždyť celý měsíc se nesl 
v duchu příprav a generálek na tuto velkou akci. Zatímco poslední školní zkoušky v tělocvičně (v úterý 
24.) se účastnili pouze účinkující, pomocný štáb a vedoucí vyučující, hlavní zkoušky v divadle jsme byli 
přítomni již my všichni, i když často jen jako obecenstvo v hledišti. A protože je zbytečné rozepisovat se o 
naší „kakademii“ sáhodlouze, nechme promluvit obrázky  

       



Vel ikonoce  s  rodič i  v  2 .A 

Dne 2. 4. 2012 si 2.A pozvala do školy své 

rodiče, aby spolu prožili pašijový týden a při té 

příležitosti vyráběli velikonoční výrobky. Ač se 

rodiče původně ostýchali, jejich nejistota byla 

postupně vystřídána radostí nad povedenými 

výtvory      P. S. 

  

 

Vel ikonoční  tradice  

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Samotné slovo Velikonoce v téměř všech 

slovanských jazycích odkazuje k „velké noci“, první neděli po jarním úplňku, 

během níž měl být Ježíš vzkříšen. 

S Velikonocemi se váže řada předkřesťanských pohanských tradic, jež se 

nám v téměř nezměněné podobě dochovaly dodnes. 

Mezi ty nejpřednější patří hodování, které probíhá o velikonočním 

dopoledni a muži při něm obcházejí své známé a přátele a všechny ženy a 

dívky „vyšlehají“ ručně pletenou pomlázkou. Symbolicky se tak ženám 

zajišťuje plodnost a zdraví. (Odtud i slovo pomlázka – omlazení) 

Z podobného důvodu je mužům dáváno jako výslužka vejce (v mnoha 

zemích malované), které má představovat nový život. 
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Slovo úvodem 

Opět je mi potěšením přivítat Vás u stránek našeho školního časopisu, tentokrát věnovaného měsíci 

dubnu. A na co konkrétně se můžete těšit? Hned pod úvodníkem naleznete něco málo informací 

k Velikonocům, na straně 3 se věnujeme čarodějnicím  Nemohli jsme samozřejmě vynechat stále 

oblíbenější (a stále se zlepšující) autorský komics Loky od Martina Hrbáčka z 8.A či sekci věnovanou anglické 

slovní zásobě od Blanky Vysoké ze 7.A. Poslední strana našeho/Vašeho Letňáku je trochu netradičního 

ladění – po složitém přemýšlení nakonec padlo rozhodnutí neinformovat, nýbrž ukázat… 

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se v zase za měsíc       L.L. 

L e t ň á k  
Duben 2012          číslo 8. ročník 6. 

Z Š  N A  S T R Á N I  



Naši  umělc i  

Dnes Vám přinášíme rozhovor s jedním z našich nadějných hudebníků, který mimo jiného zazářil na 

letošní Akademii. Samozřejmě mluvím o Tomášovi Burianovi z 6.B  

1. Ahoj, slyšela jsem, že na bicí moc dlouho nehraješ, ale přitom bubnuješ skvěle. Tak tedy, jak dlouho 

se tomu věnuješ? 

Ahoj. No, pořádně rok, ale celkově hraju asi dva 

roky. 

2. A nějaké úspěchy? 

Hlavně ten letošní na Portě – ten je asi největší  

3. Kromě bicích se věnuješ ještě něčemu? 

No…klavír a kytara…trochu vlastně i technika  

4. Takže jsi velmi hudebně nadaný. Napadá mě 

tedy otázka: Tvůj první styk s hudbou? 

Bylo to ve druhý třídě na Kabátech :D 

5. Samozřejmě si na závěr neodpustím se tě zeptat 

„would you like a cup of tea?“ 

Yes, I’d like to. Black tea is my favourite. 

K. R. 

 

  

English Vocabulary 

of the Month 

duben - april 

Velikonoce – Easter 

kraslice – painted Easter egg 

velikonoční zajíček – Easter 

bunny 

witch – čarodějnice 

váza – vase 

dub – oak 

rosa – dew 

obálka – envelope 

mrak – cloud 

vlak – train 

B.V. 

Tenisem ku 
zdraví  

Středa 11. dubna se pro naše prvňáčky 

nesla v duchu tenisu. Od 8.15 totiž měli 

možnost proběhnout se v naší děčínské 

tenisové hale (za hlavním nádražím) a zkusit si 

zamávat raketami  Všem žáčkům se tato akce 

líbila a někteří si dokonce předsevzali, že se 

zapíší na tenisové kurzy. Tak jim držme palce, 

třeba se jim zadaří a někdy v budoucnu jim 

budeme moci fandit na mezinárodních 

turnajích  

 



  

Pál ím,  pál íš ,  pál íme  
Přesto, že 30. 4. 2012 si žáci naší školy užívali 

ředitelského volna, děti z 2.A si ho užily s rodiči na 
zahradě školy. Zde pro ně byla připravena spousta 
soutěží a úkolů, opékání buřtů a závěrečné a tolik 
očekávané pálení čarodějnic. Rej čarodějů a 
čarodějek se nám všem vydařil           P. S. 

 
 

Tradice  pálení  čarodě jn ic  

Filipojakubská noc, Valpružina noc či keltský 

Beltine… pod těmito názvy se neskrývá nic jiného 

než nám všem známé pálení čarodějnic.  

Již ve starověké minulosti byla noc z 30. dubna 

na 1. května považována za magickou. Právě 

keltové této noci slavili svátek jara Beltine. Ve 

středověku se církev snažila tento pohanský 

svátek vymýtit, ale protože se to nepovedlo, došlo 

k jeho přetvoření – z oslavování jara se stal slet 

čarodějnic. 

Z původně ochranných ohňů, jež měly před 

čarodějnickými rejdy chránit počestné věřící, se 

pod tlakem inkvizice (středověká náboženská 

policie) staly hranice pro symbolické upalování 

čarodějnic. 

8 .A v  IPS  
Ve středu 18. dubna se v rámci výuky vydala 8.A 

navštívit IPS, neboli Informační a poradenské 

středisko, jež je součástí děčínského úřadu práce. 

IPS má za úkol poradit budoucím absolventům 

základních škol při výběru povolání či zhodnotit, zda 

vytyčený směr je pro toho daného žáka vhodný. Naši 

osmáci se (nejen o sobě samých) dozvěděli něco 

nového a třeba jim tato výprava pomohla v budoucí 

kariéře   

 
 


