
    

Naši úspěšní vědátoři 

23. ledna se konalo okresní kolo matematické 

olympiády, které i naše škola měla několik želízek 

(pět z třiceti dvou matematiků účastnících se 

olympiády jsou naši spolužáci). Krásné překvapení 

nám přichystal hlavně Vojta Grubr, který se umístil 

na vynikajícím 1. místě a to s maximem bodů!!! I 

úspěch Adélky Kolouchové (5. místo) a Matěje 

Dušičky (10. místo) si zaslouží naší gratulaci  

 

Naši úspěšní vědátoři po druhé 

Ke konci měsíce se konala ještě jedna 

meziškolní olympiáda, tentokrát z dějepisu.  

Velice pěkné 9. místo v okresním kole 

v silné konkurenci vybojoval Vojta Horák 

z 9.B. Ani holky, Domča Havelková a Kája 

Králová, naší škole neudělaly ostudu a 

umístily se v polovině  

 

Krása sněhové vločky 

Když je zima, padá sníh. Když je hodně sněhu, tvoří se 

závěje. Když napadnou závěje, můžeme buď stavět sněhuláky 

nebo házet lopatou, aby mohli rodiče do práce a my do školy 

 Ale co je to vlastně sníh? 

Sněhové vločce se vědecky říká ledový dendrit. Už 

Johannes Kepler (významný astronom) zkoumal jednotlivé 

sněhové vločky a popsal je jako nepravidelné krystaly složené 

z šesti ramen. Na konci 19. století se podařilo poprvé detailně 

vyfotit sněhovou vločku (fotograf Wilson Bentley je chytal na 

černý samet a za svůj život stihl vytvořit více než 5 000 

fotografií sněhových vloček!). 

Mezi zajímavosti patří, že tvarů vloček je zřejmě 

nekonečné množství druhů a tvarů. Každý druh padá trochu 

jinak, tedy jinak plachtí vzduchem  Navíc při různých 

teplotách vznikají různé druhy, často i popírající standardní 

tvar (můžeme narazit i na trojúhelníhové vločky).  

Největší vločky prý (jedná se pravděpodobně o drb  ) 

padaly roku 1887 v USA, Montana. Měly být 38 cm dlouhé a 

20 cm vysoké… 
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Slovo úvodem 

Nazdááár naši milý, drazí Letňáci  

Právě vyšlo nové dílo Letňáku a my se podíváme, jaké novinky nám přibyly v uplynulém 

měsíci… 

Na naší škole máme řadu šikovných vědátorů s matematickými schopnostmi . Kdo to 

přesně je, najdete jako třešničku na dortu v poslední stránce. A mááááme tu náš starý dobrý lyžák, 

jako obvykle to byla obrovská sranda a nechyběli ani úžasní učitelé… (viz 3. článek) 

Víte, co je vločka? A kde jsou největší? Pokud ne, počtete si v článku „krása sněhové vločky“ 

Doufáme, že vás tento díl pobaví, a  že se dozvíte něco zajímavého     A. Frostová 

    L e t ň á k  
leden 2013                číslo 5. ročník 7. 

Příprava na soutěž o nejlepšího 

děčínského záchranáře 

Poslední den prvního pololetí, tedy ve čtvrtek 30. 

ledna, se žáci našich devátých ročníků zúčastnily 

přednášky na téma "První pomoc". Hned následující 

vyučovací hodinu se několik dobrovolníků sešlo na 

speciálním workshopu, jehož účelem byla příprava na 

celoděčínské klání základních škol konané na zdrávce. 

Dobrovolnou cvičnou manekýnou se s nadšením stal 

Mark Malevič z 9.B 
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Škola hrou tak, jak má být  

31.1., tedy v den, kdy se rozdávalo 

vysvědčení, se žáčci 3.A učili obhospodařovat 

penízky  S paní učitelkou Sirovou se v rámci 

hodiny matematiky a světa kolem nás  věnovali 

finanční gramotnosti. Hrála se řada her, z nichž 

největší ohlas sklidila hra Na obchod. Tady se děti 

učily kupovat si za penízky různé věci a určit si tzv. 

nákupní priority, dozvídaly se zajímavosti o 

produktech, uspořádání ve firmách a o právech a 

povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů  

Skřivánek 

Stejně jako minulý rok 

se i letos konalo školní kolo 

pěveckého klání Skřivánek, 

během něhož byli pod 

vedením paní učitelky 

Štrbové vybráni zástupci za 

naši školu. Ti budou v únoru 

soutěžit na městském a snad 

i na krajském kole. Držíme 

palce   

Historie huhuláků 

Sice nevíme přesně, kdy se sněhuláci začali objevovat na 

našich zasněžených zahradách, poprvé se o nich však mluví již 

v 16. století (píše o nich dokonce velikán klasické světové 

literatury, William Shakespeare  ). V dětské knize se pod jménem 

Schneemann poprvé objevuje huhulák kolem roku 1770 kousek od 

našich hranic, v Lipsku, a nejedná se zrovna o dobrosrdečného 

tvora. 

Protože zima byla lidmi vítána ne zrovna příznivě (chlad, nedostatek jídla, pošmourno), 

projevilo se to i na podobě sněhuláků. Ti až do 19. století měli dost hrozivý výraz a ve svých 

buclatých rukách výhružně třímali koště. 

Až se zlepšením životních podmínek obyčejného lidu děsivý zlovolný „sněžný muž“ 

získává normální lidské (a dokonce i přátelské) rysy a stále častěji ho můžeme nalézt jako 

ilustraci v dětských knihách či na zimních pohlednicích. Po roce 1900 se začaly vyrábět i 

ozdobičky s motivem sněhuláků. 

Takže až zase budete koulet a tvořit ze sněhu boubelaté postavy, vězte, že se této 

zábavě věnují děti už několik set let  

 

staženo z: nepomuk.cz 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lqjm-kULKCgccM&tbnid=XQ2y5l3K6UtaaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://macbuxtondesigns.angelfire.com/photos/index.album/evil-snowman-1?i=0&s=1&ei=LyE7UdaUBcLGPajvgOAK&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNEps4e8_CJopTuN6z9G2MZTBZp5fQ&ust=1362915929609367
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OppV7uRNDA2GNM&tbnid=yBaFO4iQOr_-AM:&ved=0CAgQjRwwADgU&url=http://www.nepomuk.cz/cs/kulturni-akce/pozvanka-na-hudebni-pohadku&ei=FyI7UZPJFYeFOOS0gcgB&psig=AFQjCNH_peMX0phl2PU-QPUcjhf5vFhsFQ&ust=1362916247387520


  

Náročných osm dní bylo naplněno 

nejen kupou sportu a trápení svých 

končetin, ale také hromadou srandy, 

zvláště pak ve večerních hodinách při 

společném programu :) Přinášíme vám 

ještě za čerstva výběr těch nejlepších 

fotek a videa ze zájezdu přibudou v 

následných dnech  

 
 

Lyžařský výcvik 

 

13. – 20. 1.  

Krkonoše!!!  

Přesně v týdnu, kdy si 

všichni naši spolužáci a jejich 

učitelé lámali hlavy nad 

známkami na pololetní 

vysvědčení, skupina 44 studentů v 

doprovodu dvou kantorů (p. uč. 

Burian a pí. uč. Horáková) 

vyrazila svištět ze svahů v okolí 

Špindlerova mlýna.  


