
    

Německý kroužek v Pirně 

V rámci mezinárodního projektu s německou 

Grundschule Sonnenstein, Podzim se sochami“, se německý 

kroužek paní učitelky Poláškové podíval do Pirny.  

Průvodcem tímto krásným městem se stali samotní 

pirnší čtvrťáci, kteří naše spolužáky a spolužačky provedli po 

řadě nádherných míst historického centra. Navíc jsme s nimi 

modelovali a kreslili  

11. října jsme pozvali naše německé kamarády k nám 

do Děčína, kde jsme společně mimo jiného zasadili krásné 

krokusy  
Absolventi na návštěvě školy 

Třetí říjnovou sobotu se ve dvě hodiny odpoledne u 

našeho hřiště sešlo přes dvě desítky cizích lidí zvědavě 

pokukujících po naší škole. Cizích? Ne tak docela  

Jednalo se totiž o bývalé absolventy (studium na naší 

škole ukončili před 45 roky!), kteří se v rámci svého 

třídního srazu rozhodli znovu navštívit svou bývalou alma 

mater   

Výtvarná soutěž 

Na prvním stupni se opět výtvarně soutěžilo  

Tentokráte bylo zadání opravdu školní – úkolem 

našich malých umělců totiž bylo ztvárnění naší 

oblíbené školy! Jako vždy ze všech prací tu nejlepší 

vybrali sami učitelé poctivým a namáhavým 

bodováním (nutno podotknout, že všechny práce 

byly naprosto super! ) A kdo vyhrál? 

1. místo – GALLERTOVÁ Klára – 2.A 

2. místo – ŠAFAŘÍKOVÁ Viola – 5.A 

3. místo – HOZÁK Daniel – 5.A 

 

Pan ředitel provedl naše "spolužáky" 

celou budovou a jejím přilehlým okolím, jen 

do družiny se již pro časový press nestíhali 

podívat. Snad příště!  Děkujeme za 

návštěvu a doufáme, že se líbilo a že se 

podobných návštěv bude konat mnohem 

více! 
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Slovo úvodem 

Drahé Letňačky, Letňáci a hlavně Letňáčata, 

nejvýznamnější událost letošního října snad není potřeba představovat. Samozřejmě máme 
na mysli čtyřdenní návštěvu dánských studentů u nás v Děčíně   

Kromě toho se ale stala řada dalších zajímavých věcí… připomenout tak musíme třeba nové 
volby do školního parlamentu (hned pod úvodníkem), zajímavě proběhl i náš první projektový den 
v tomto školním roce – Světový den výživy.  

Mezinárodní spolupráce tento měsíc neskončila jen v Dánsku! Nové kamarády jsme totiž našli 
i mezi školáky z Pirny  

Prostě a jednoduše… na naší škole se pořád něco děje      L.L. 

    L e t ň á k  
Říjen 2013                číslo 2. ročník 8. 

Volby do školního parlamentu 

Během třetího říjnového pondělí a úterý proběhly 

volby do školního parlamentu na mandátní období od října 

2013 do září 2014. Stejně jako loňský rok, kdy se školní 

parlament restauroval a byl rozšířen o spolužáky z prvního 

stupně, i letos došlo k inovaci. Nově totiž volily i třetí, čtvrté 

a páté třídy  

V průběhu dvou dnů se tak u volební urny vystřídalo 

více jak 300 žáků, kteří na svých třídních kandidátkách 

kroužkovali dva své favority. Pro marody a sportovce, kteří 

se nemohli účastnit, byl ještě připraven náhradní termín v 

pátek o velké přestávce   



  
Projektový den – Světový den výživy 

Náš první letošní projektový den (16. 10.) se nesl v duchu správné stravy. Téma, se kterým 

se podrobně seznamujeme na prvním stupni v SKN a dále ho utužujeme v šestce a osmičce při 

VKZ, bylo pojato během projekťáku každou třídou trochu jinak. Někdo vyrazil mimo školu (např. 

9.B již v úterý "emigrovala" do Jetřišek - speciální reportáž bude dodána v brzkém čase v rámci 

školní TV), jiní si ze školy udělali jednu obří kuchyň (Lanč byl po všech ochutnávkách solidně 

přecpaný a i pan řídící se nevyhnul řadě pokrmů a divokých pochutin ) Už nyní jsme zvědaví na 

další projekťák v listopadu  

Natáčecí výjezd na smeťák 

Yxes-Joke a MMK Letňák prostě 

neodpočívají ani o nedělích a svátcích  

Místo relaxu jsme totiž vyrazili do Nebočad 

do hotelu Formule (kde to bylo super a 

děkujeme všem, kteří se tam o nás starali!), v 

jehož blízkosti jsme natáčeli klip ke zcela nové 

písničce Vyznání na smetišti (nemusíme jistě 

připomínat, že ústředním tématem letošní 

Akademie je "Na smeťáku"  ) 
 

Přípravná část expedice dorazila již před desátou 

dopolední. Však aby ne, když téměř dvě hodiny trvala 

příprava jen „bezďákova“ příbytku a hlavně samotného 

smeťáku. Pak nás čekal oběd a natočení několika scén. 

Až po příjezdu všech našich komparzistů jsme 

mohli celý projekt rozjet naplno  A zastavila nás až 

tma! :D 

Véča a následný večerní program (jehož součástí 

byl i trénink samotné písničky Vyznání na smetišti) nás 

aspoň trochu unavila a v deset už jsme se rozcházeli do 

svých pokojů. 

Po snídani a rozcvičce jsme se pak ještě stihli 

vyřádit na hřišti a už se frčelo zase domu… Bylo to 

super, ne? :D 
 



  

I úterý bylo nabité zážitky – vyrazili 
jsme totiž do Prahy. Cesta autobusem 
utekla rychle a než jsme se nadáli, uvítaly 
nás Hradčany a katedrála svatého Víta. 
Procházka naším hlavním městem byla 
trošku hektická – turistů bylo totiž všude 
až neskutečné množství – ale i tak jsme si 
Karlův most i křivolaké uličky histo- 
rického centra užili. Na Václaváku jsme 
měli i dost času na nákup nějakých 
suvenýrů a hlavně jídla  

Dánská výprava v Děčíně 

 

Následující ráno jsme se sešli v naší škole, 
kde jsme se pomocí několika her vzájemně 
seznámili a zjistili o sobě řadu zajímavostí 
(mimochodem hlavní komunikace v průběhu 
celého mezinárodního projektu probíhala v 
němčině! ). Po bleskové procházce školou a 
mrknutí do tříd se všichni najedli ve školní 
jídelně (bramborová kaše a řízek – pro nás 
relativně normální jídlo, pro Dány česká 
specialita ) a pak se busem vydali na 
bojovou výpravu do Tiských stěn. Pro 
návštěvníky ze země vesměs placaté byl 
pohled na skalní pískovcové masivy více než 
poutavý… 

 

 

Po celodenní cestě vlakem byli všichni 
Dánové unaveni a tak se není co divit, že 
během několika minut (až byly obě učitelské 
strany zaskočeny ) si všichni našli své 
dočasné náhradní rodiny a odjeli vstříc svým 
novým postelím… 

 
 
 

Poslední den dánské návštěvy jsme se rozhodli strávit v Děčíně. Dopolední prohlídka 
zámku a poté rozchod po městě byl klidným a příjemným odpočinkem oproti shonu v 
Praze. To, na co jsme se však těšili nejvíc, mělo teprve přijít! V pět v podvečer jsme se totiž 
sešli ve škole a s hromadou jídla a pití jsme rozpoutali divokou párty s promítáním fotek, 
diskotékou a flaškou (samozřejmě ne svlékací, ale na německé otázky ). Rodiče si mezitím 
sdělovali zážitky a popovídali si i s učiteli a naším drahým vedením. Luise a Dorthy, velice 
příjemným a přátelským dánským učitelkám, se také předaly dary hmotné hodnoty  
Děkujeme za super týden a těšíme se za Vámi do Aarhusu! 

 

 


