
    

Projektový den v duchu studií 

Zatímco náš první projektový den se nesl v duchu plných břich a bříšek, druhý projekťák 

potrápil naše mozkovny  Však aby ne, když jsme se jako pilní studenti dozvídali něco o 

našem vlastním svátku - Mezinárodním dnu studentstva  Kromě informací o našich starších 

spolužácích jsme se ale také bavili o našem státu a o demokracii jako takové. Výběr několika 

fotek naeznete zde, více na vás čeká na našem FB či v listopadovém čísle školní TV   

Výtvarná soutěž 

I tento měsíc proběhla soutěž pro naše 

prvostupňové tvořivce. S tématem „Adventní 

kalendář“ se každý popral po svém a vznikla tak celá 

sbírka zajímavých výtvarných děl. 

Na stupních listopadových vítězů stanuly: 

1. místo – FUMFÁLKOVÁ Eliška, 2.A 

2. místo – ŽÁKOVÁ Adélka a Terezka, 4.A 

3. místo – KOLANDOVÁ Barborka, 2.A 

 

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 
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Slovo úvodem 

Drahé Letňačky, Letňáci a hlavně Letňáčata, 

Kvůli obrovskému množství různých akcí se nám vydání tohoto čísla opět trochu opozdilo, 

ale o to lepší samozřejmě je  

Vánoce se kvapem blíží a s nimi i řada větších či menších projektíků a tradičních událostí, 

které samozřejmě řádně zdokumentujeme. V listopadovém vydání se můžete těšit např. na 

podrobnou reportáž yxesáckého vystoupení na Střelnici či na bleskový pohled do zákulisí naší 

školní televize. 

Škole zdar             L.L. 

    L e t ň á k  
Listopad 2013                číslo 3. ročník 8. 

Jak se žilo kriminálníkům ve středověku? 

Tak přesně na tuto otázku nám přišli odpovědět dva 

divadelní herci, kteří si pro nás připravili představení „Jak 

rychtář oženil kata“. 

S obrovským množstvím rekvizit z prostředí městské 

šatlavy či katovské pracovny jsme měli možnost seznámit se 

opravdu zblízka – protože v našich řadách se k našemu 

překvapení vylouplo dost podvratných živlů, které si chtěli 

všechny nástroje osahat  

Inscenace byla opravdu zajímavá a bez výjimky jsme se 

i všichni zasmáli. Těšíme se na vás zase příště  



  
Výstava fotek MMK 

Členové masmediálního kroužku v polovině záři nafotili 

originální fotky v naší školní družině. Z vice jak 80 kusů jsme 

během složitého hlasování vybrali 10 nejlepších. V průběhu 

října byly tyto BEST OF vyvěšeny mezi přízemím a prvním 

patrem nad zábradlím, nad kterým nás lákal dlouhý nevyužitý 

prostor. Visí zde fotky jak originální, tak upravené a jsou 

rozvěseny po celé délce zdi. 

 

První zasedání nového parlamentu 

Stejně jako loni (ano ano, snažíme se zavést novou tradici ) i tentokráte se školní parlament 

po říjnových volbách sešel poprvé v novém složení na bowlingu. Opět nás hostilo S-Centrum u 

Teska (moc děkujeme za super obsluhu, výpomoc i školní slevu ). 

Z 28 členů ŠP se na této odpolední akci (od dvou hodin) ukázalo celých 27, jedna jediná 

nepřítomná spolužačka ležela doma a bránila se útokům ošklivého bacila… 

Ale ne, že bychom se jen bavili a 

hráli! Kromě vzájemného seznámení 

proběhla i volba „vedení" ŠP. 

Předsedkyní se stala Sárka Kalvasová 

z 8.A, jako mluvčí I. stupně byla zvolena 

Anetka Kubátová ze 3.B a svou pozici 

mluvčího za II. stupeň a zapisovatele 

uhájil Martin Kudrna z 9.A 
 

Nové tváře 

Pevně věříme tomu, že jste zaregistrovali naší školní televizi. Již ve dvou měsíčních vstupech 

jsme vás informovali o dění na naší škole a samozřejmě v tom hodláme pokračovat  

V průběhu listopadu proběhl v rámci MMK interní konkurz na nové moderátory (současná 

dvojice je sestavena z deváťaček a musíme myslet i na příští rok ). Konkurzu se zúčastnili téměř 

všichni členové kroužku, na výsledku se dohodl současný štáb školní TV. 

Již od listopadového vstupu (zveřejněn bude v průběhu vánočních prázdnin) se tak můžete 

těšit na nové tváře  



  

Naše školní kapela vystupovala 
hned jako první. Exceloval Tomáš Burian 
se svým bubenickým číslem, na následné 
písničky (Krev a mlíko, Sorry,I'm going to 
live, Propadlík a O Fortuna) si s námi 
přišla zazpívat i naše bývala spolužačka 
Domča Havelková  

Yxes-Joke hostem Kapitána  

 

Konkrétně se jednalo o slavnostní 
festival regionálních piv, který formálně 
zaštítil pan Ryvola - realizátor a zároveň 
majitel nově rekonstruovaného areálu 
Pivovar, jenž se nachází v přímém sousedství 
naší školy. 

  
 

 

Každý rok se v Děčíně koná řada 
opravdu velkých akcí. Zatímco loni/letos (no 
nemají to učitelé a žáci trochu 
komplikované? ) se v druhém pololetí 
jednalo o Děčínskou Kotvu a Kramli, tento 
školní rok se Yxesáci "zvěčnili" na děčínské 
kulturní scéně již na počátku listopadu. 
 

Vše se povedlo a každému jednomu z Vás patří obrovský dík za perfektní reprezentaci 
naší školy  

 
 

 


