
 

    

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Kantor v kotlíku 

Po převelice dlouhé době se vracíme k jedné z našich nejzajímavějších rubrik – rozhovor 
s jedním z našich učitelů. Tentokráte jsme si vzali na paškál pana učitele Píchu, který je jedním 
z absolventů naší školy  

1. Proč jste začal učit? 
Vždy mě zajímalo, jestli bych dobrý učitel a jaké to je vůbec učit. Původně jsem měl spíše 

zájem učit na střední škole, ale když se naskytla příležitost Na Stráni, tak jsem neváhal… A 
myslím, že jsem udělal i dobře. 

2. Učíte rád na této škole? 
Učím velice rád. Naplňuje mě to po všech stránkách.  

3. Jaký předmět učíte? 
Anglický jazyk, ale žáci se se mnou dost setkávají i v rámci suplovaných hodin jiných 

předmětů. 

4. Jak si rozumíte s žáky? 
Tak samozřejmě, že ne se všemi si rozumím. Občas jsou tací, kteří ne vždy chápou mé 

myšlenky a názory. Ale v zásadě nemám s nikým problém. Ze strany žáků to už bude asi jiné.  

5. Máte nějakou oblíbenou třídu? 
Nerad bych teď dával najevo moje preference 

konkrétním třídám, jelikož se nechci nikoho dotknout 
:D Tedy mám, ale nepovím.  

6. Jak vycházíte s ostatními učiteli? 
Myslím, že bezvadně. Jsem rád za kolektiv, ve 

kterém pracuji. 

7. Líbí se vám na škole? 
Určitě! Vždyť i já jsem sem chodil. 

8. Hodláte zde zůstat? 
Jsou zde určité legislativní překážky, které mi tak 

trochu komplikují další cestu ve výuce, takže uvidíme, 
jak to vše dopadne. Nechme se tedy překvapit, zda se 
spolu uvidíme i v dalším školním roce.  

 

S kým dalším byste chtěli 

rozhovor?  
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Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Duben je tu a s ní se zuřivě rychle přihnala i jedna z největších akcí celého školního roku. 
Samozřejmě máme na mysli Akademii. Divadlo s veškerým zázemím pro nás bylo připraveno po 
celou třetí středu v měsíci a nutno podotknout, že jsme plně využili nejen dopolední generálky, ale 
hodně jsme se vyřádili během obou odpoledních představení  

Zároveň jsme ale nezapomněli ani na Velikonoce a kromě povídání si o tomto významném 
křesťanském svátku během hodin SKN, VKO, Aj, či Nj jsme i něco malého vyráběli   

Za redakci           L. L.   

    L e t ň á k  
Duben  2014                číslo 8. ročník 8. 

Městská policie u nás na škole 

Vůbec se nebojte! Nic se nestalo. To jen k nám přišla na 
návštěvu a popovídání paní policistka. Po skoro čtrnáct dnů 
přicházela do jednotlivých tříd (od 3. do 9.) a přednášela a 
rozebírala jednotlivá témata věnující se prevenci. 

Ti nejmladší se tak dozvěděli něco s bezpečném 
chování doma i venku, kde číhají různá nebezpečí a jak se jim 
vyhnout   

Starší žáci se zabývali surfováním na internetu, šikanou, 
ale také i zákony a vůbec právním zázemím mládeže. 

Moc děkujeme MP za návštěvu a těšíme se zase příští 
rok  



Velikonoční vyrábění  

Duben je měsícem velikonočním. Zajíc 
s košíkem plným vajec se nevyhnul ani naší škole a 
velkou zásluhu na tom má paní učitelka Sirová.  

Právě pod její záštitou se totiž sešla řada rodičů 
jejích svěřenců ze 4.A a s velkým zápalem se všichni 
vrhli do tvorby výrobků s velikonoční tématikou. A 
jak to dopadlo? No, posuďte sami  

Nejhlučnější projektový den  

I v dubnovém kalendáři nalezneme celou řadu významných mezinárodních dnů. 
Letos jsme se rozhodli zaměřit na věc nepříliš propagovanou – hluk. Zvukovému 

znečištění se nevěnuje tolik pozornosti, kolik by bylo potřeba. I přesto, že nezdravá úroveň 
hluku se na lidském zdraví (zvláště psychickém) projevuje výrazně negativně. A co s tím? Nejen 
o tom, jsme si povídali během pátka, 11. 4., kdy byl Mezinárodní den boje proti hluku  

Matematika v praxi 

Jedním z nejtěžších učiv v matice jsou zlomky. Jak nejnázorněji 
ale tuto látku, s níž se perou často i dospěláci, vyložit prvostupňákům? 

No přece prakticky  A když se to spojí ještě s jídlem, není co 
řešit… 



  

 

Navíc jsme přišli opět s novinkou! Po 
celé vystoupení (vlastně během obou 
vystoupení) bylo na plátno promítáno ze 
čtyř kamer a diváci tak mohli po očku 
sledovat dění v trémovně či hry na jeviště z 
jiného úhlu). 

 
 

16. 4. 2014 Akademie Na Smeťáku 

 

Událost, na kterou čekáme 
celý školní rok - AKADEMIE! 
Letos již podesáté! Netřeba 
dodávat, že více jak měsíc před 
samotnou premiérou jsme pilně 
trénovali a do detailů pilovali 
svá vystoupení, abychom 
rodičům, kamarádům, spolu-
žákům a vůbec všem divákům 
předvedli to nejlepší. 

 

  Letošní téma nám 
umožnilo se vyřádit na 
dekoracích a různých doplňcích 
(pomuchlaný z koše tahaný 
program předávali v otrhaných 
šatech oblečené dámy, všude se 
válely odpadky a dokonce i 
popelnice se objevila na 
forbíně... samozřejmě jsme po 
sobě vše opět poctivě uklidili ) 

 
 

Navíc měl na plátně premiéru i fungl nový 
klip školní kapely Yxes-Joke  - Vyznání na smetišti 
(fotky z natáčení můžete najít v říjnových albech 
na FB) 

Děkujeme celému realizačnímu týmu žáků  
i kantorů, našemu divadlu a samozřejmě také 
všem divákům (doufáme, že se Vám letošní 
akademie líbila ) 

PS: Foto Kája Vesecká  


