
 

    

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Školní parlament na EOA 

Pátek před jarními prázdninami pořádala 
Evropská obchodní akademie projektový den 
(Selfless Dream Day) určený žákům základních 
škol. Díky věkovému rozpětí (4. - 8. třídy) a 
maximálnímu počtu 15 žáků jsme se rozhodli 
vyslat na tuto velkou akci zástupce našeho 
školního parlamentu. 18 vybraných 
"parlamenťáků" se sešlo v půl osmé před 
Ámosem a v doprovodu p. uč. Lanče všichni 
zvědavě vlezli do EOA.  

Soutěž prvního stupně  

I tento měsíc se pod patronací paní 
učitelky Sirové konala na prvním stupni 
výtvarná soutěž. Protože se nám blíží jaro (byla 
vůbec zima?) tématem pro měsím únor byla 
ptačí budka  

Z dodaných prací na základě bodování 
vyučujících vzešli tito vítězové: 

1.místo: Helmichová Zuzana + Žáková 
Tereza, 4.A 

2. místo: Majerová Adéla, 4.A 
3. místo: Gallertová Klárka, 2.A 

 

Po úvodním slovu od pana ředitele Petráška 
byli žáci namixováni do deseti týmů (po cca 15 - 20 
členech...účast byla opravdu hojná!) a rozděleni na 
jednotlivá stanoviště. Zde se jim už věnovali členové 
IZS (integrovaného záchranného systému), tedy 
policisté, hasiči a záchranáři.  

Po akci jsme ještě skočili společně na zmrzku k 
Francovi a ve dvě hodiny jsme se rozloučili a popřáli 
si příjemné prázdniny  
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Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 
opět je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho školního časopisu. Jako vždy na Vás 

čeká souhrn těch nejzajímavějších akcí, které se na naší škole či za jejího přispění odehrály. 
Zdůraznit musíme hlavně zkoušky po devítce, což je nejen pro deváťáky velice významným 
okamžikem, který de fakto završuje jejich devítiletou „službu“ v našich řadách  

Za zmínku ale určitě stojí i aktivita našeho školního parlamentu, jehož zástupci se vydali na 
ekonomku, aby se zde vzdělávali pod patronací na slovo vzatých odborníků z řad policie, 
hasičského sboru či záchranné služby… 

Za redakci     L. L.   

    L e t ň á k  
únor 2014                číslo 6. ročník 8. 

Soutěž první pomoci  

I tento rok se naši deváťáci účastnili meziškolní 

soutěže na téma první pomoci, kterou zaštítila děčínská 

střední zdravotnická škola. Tentokráte na naše laické 

záchranáře čekala opařená slečna. Zatímco kluci ošetřovali 

a mírnili bolest, Monča telefonovala na 155  Čtvrtá 

bramborová je naše a upřímně gratulujeme Benešovu za 

zlatou  



  

7. 2. – zápis do prvních tříd 

První únorový týden se, stejně jako na všech 

ostatních základních školách v Děčíně, konal zápis do 

prvních tříd. Naše škola jako první v Děčíně zavedla 

online registrační systém (rodiče se tedy mohli se 

svým dítkem "objednat" na konkrétní čas a vyhnuli se 

tak zbytečnému čekání ) 

Paní učitelky si na naše budoucí prvňáčky 

jako vždy přichystaly řadu rébusů a opravdu 

zapeklitých úkolů. Většina malých vědátorů se s 

nimi však poprala bez větších problémů a my se 

tak můžeme v příštím roce těšit na více než 

padesát nových spolužáčků  

Velký dík si zaslouží členové MMK, kteří se 

celé akce účastnili, ale samozřejmě hlavně paní 

učitelky, bez nichž by pohodový a v příjemné 

atmosféře se odehrávající zápis vůbec 

neproběhl  

14. 2. Svatý Valentýn 

Tento den je v západním světě tradičně 

prezentován jako svátek zamilovaných. Na 

Valentýna by ti zaláskovaní měli být spolu, měla 

by být darována kytička či nějaký dárek (v 

Japonsku je například tradicí, když dívka předá 

svému milému ručně vyrobené čokoládové 

laskominy ) 

Samotný den nese svůj název podle 

starověkého kněze Valentina, který žil v dobách 

vlády římského císaře Claudia II. 

Císař vedl několik nákladných válečných 

tažení a obával se, aby jeho vojáci nedezertovali 

z fronty zpět ke svým rodinám. Zakázal proto 

svým vojákům uzavírat sňatky. Právě Valentin se 

rozhodl panovníkům příkaz porušit a tajně mladé 

páry oddával. Byl za to zatčen a nakonec roku 269 

i popraven… 



  

 

Když se někomu nevyvedla 
matika, "nahrabal" bodíky třeba na 
příroďáku  Nutno podotknout, že 
kromě trošky nervozity jsme si užili 
(žáci i učitelé) i hromadu legrace... 

18. 2. Zkoušky po devítce 

 

Ohlédnutí se za téměř zcela 
absolvovaným druhým stupněm proběhlo 
během dlouhých šesti vyučovacích hodin. 
Skrze několik stanovišť, rozmístěných po celé 
škole, si každý deváťák prošel všemi 
předměty, kterých si během svého studia u 
nás užil a které pod svou patronací měli 
vyučující povětšinou z druhého stupně, a z 
vylosovaných otázek se snažil vymačkat 
maximální počet bodů   


