
 

P ů j d e m  s p o l u  d o  B e t l é m a …  

Školní kapela po roční nedobrovolné pauze vyjela na soustředění do hotelu 
Formule v Děčíně, během kterého se z něžných dívek staly rebelky v 
černém a ze slušných hochů zase černí rockeři.  

Na vše dohlíželi věčně mladí dospěláci- drsné duo pana ředitele a pana 
učitele Buriana. Samozřejmě se neobešli bez asistence našich učitelek paní 
Kolářové a Fibichové. Dokonce za námi zavítaly skutečné STARS- Filip a 

Půjdem spolu do Betléma…. 

 Energetická krize zkusila překazit vystoupení 
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            Redakce Letňák 
Dívat se, poslouchat a vnímat

ZŠ NA STRÁNI DĚČÍN 20. PROSINCE 2021

VÍŠ, ŽE 
dnešní Santa Claus je 
inspirován skutečnou 
postavou sv. Mikuláše, 

který žil v Turecku?

1
VÍŠ, ŽE  

čokoládové figurky na 
stromečku jsou naším 
českým vynálezem?

2
VÍŠ, ŽE 

tradiční bramborový 
salát se k nám dostal z 

Ruska? 

3
VÍŠ, ŽE 

dříve se také zavěšoval 
vánoční stromeček 

vzhůru nohama?

4

Poslední adventní neděli proběhl letošní jediný vánoční koncert naší 
kapely, na který probíhala příprava a těšení se už od podzimu. Thunskou 
kapli vystřídalo školní hřiště, kde se tentokrát místo pokřiků sportovního 
rázu ozývaly tóny vánočních písní. I přes technické potíže, které nás 
zastihly během vystoupení, jsme se s nenadálou situací poprali a bylo 
vidět, že si atmosféru všichni náramně užili. Děkujeme Všem a přejeme 
krásné Vánoce 



Projektový den filozofie  

Aneb makačka na bednu 

Vím, že nic nevím…Že by hláška našich deváťáků?! 
Ale ne-to přece pronesl slavný filozof své doby, 
Sokrates. O něm a jemu dalších podobných z oblasti 
filozofie se žáci dozvěděli během projektového dne. 
Všichni přemýšleli, mudrovali a diskutovali, až se jim 
kouřilo z hlav…”Cogito ergo sum”  
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 20. PROSINCE 2021

Ten dělá to a ten zas tohle 
Chcete být truhlářem?   

Na začátku byla dlouhá cesta divočinou, protože se lídr 
skupiny paní učitelka Baušteinová rozhodla nejít městem.  
Hlína, lesy, pole…..jediná zvěř jsme byli my. Ale i přes 
nástrahy lesní cesty jsme se přeci jenom dostali do 
truhlárny a začali s velkovýrobou malého nákladního vozu 
ze dřeva a šesti šroubů. Naše hravost a šikovnost byla 
odměněna hračkou, kterou jsme si odnesli domů a jsme na 
ni právem pyšní!   

    

    

    

Joey  Vázlerů

Autor článku

Jít či nejít do 
školy?!…..



 20. PROSINCE 2021  

Kdo si hraje, nezlobí 
“Dej mi P, dej mi I, dej mi D, dej mi I….Jsme pidi roztleskávačky!”  

Každá správná škola má své roztleskávačky! A my je máme! Jsou slyšet na každém tréninku a rytmus 
jim vůbec nechybí! Pod vedením našich cheerleaders trenérek Markétky N. a Báry M. trénují žákyně z 
1. stupně sestavy, rytmus a hlavně radost z pohybu. Tak GO GO CHEERLEADERS!  
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Vánoční anketa  

Naše výzvědná partička šťouravých redaktorek se musela prostě zeptat na pár otázek, než 
přijdou vánoční prázdniny. Měla za úkol nejen zmapovat, jak asi probíhají vánoční večery  
mužské strany našich pedagogů, ale hlavně rozlousknout již dlouhá staletí jednu z 
nejtajemnějších otázek lidstva…Tak jaké trenky pane učiteli? :D  

Autor článku Autor článku Autor článku
Káťa Kučerová Klára Antoňová Anna Krejčová
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