
 
 
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 

Příroda nás potřebuje  
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VÍŠ, ŽE 
21. března nastává jarní 

rovnodennost? Den i 
noc jsou stejně dlouhé! 

1
VÍŠ, ŽE  

28.března je den 
učitelů? Už jsi 

obdaroval své oblíbené 
učitele? :D

2
VÍŠ, ŽE 

březen se v češtině 
odvozuje od březosti 

samic zvířat, ale také od 
bříz?

3
VÍŠ, ŽE 

Římané měli původně 
březen jako první 
kalendářní měsíc 

v roce?
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Joe Vázlerů

22. března proběhl na naší škole další projektový den – tentokrát na 
téma Jak hospodařit s odpady. Náplň dne byla pestrá a zajímavá, i když 
nám asi stejně nejvíc udělá radost, že se klasicky neučíme.:-)  Páťáci a 
osmáci absolvovali exkurzi do sběrného dvora, kde viděli, co všechno 
my lidé nashromáždíme a nakonec nepotřebujeme. Šesťáci vyrazili do 
Litoměřic do výrobny papíru, kde si poslechli komentovanou prohlídku 
a viděli výrobu papíru v praxi. 

Autor článku

Bára Šťastná 
Autor článku
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Autor článku

Mírová smlouva byla hotova,  
 slyšel jsem zvony kostela.  
,,Už je klid! Už je mír!“   
Volal na mě Drahomír.  
Je už konec,  
je už klid?     
Ticho na poli a ticho v   ulicích.  
Mezi zříceninami se holoubek vrtí,  
láska a mír se prochází čtvrtí.  

Holoubek

Joe Vázlerů

Sedmáci, kteří zůstali ve škole, si zkusili papír vyrobit. Osmáci a někteří deváťáci si zase připravili 
nejrůznější úkoly a aktivity pro své mladší spolužáky, kteří si pozornost starších kluků a holek 
opravdu užívali.  

Všichni víme, že třídit odpad a chovat se šetrně k přírodě je důležité…, tak ještě se naučit si po 
sobě uklízet…, by maminky a paní uklízečky ve škole mohly vyprávět…

Trocha poezie 
    

  
  

    

Can you 
speak 

English?
Today was our favorite event in our school! 

An english competition… The first in line 

were sixth and seventh grades, after them 

eighth and ninth graders. As always four 

people realized that they didn’t have any 

pens. Luckily the teachers were so kind and 

lended them something to write. Everything 

went great after that! And the results 

are...Ema Buchtová - the first place, Barča 

Šťastná - the second place and Kačka 

Kučerová- the third place. Congratulations! 

And the winners in eighth and ninth grades 

are…  *drumroll please* …. Tomáš 

Rychtařík and Eliška Burianová on the first 

and second place and Petra Richterová on 

the third  place. Congratulations again!  

Bára Šťastná 

Autor článku
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Slova a rýmy – ty se nám líbí

Na začátku března proběhla recitační soutěž 
v DDM Děčín. 

Naši školu reprezentovali tentokrát ti nejmenší… 
Snažili se všichni a nakonec s velkým úspěchem! 
Agátka a Dianka postoupily do dalšího kola a 
Vašík, zástupce klučičího tábora,  získal čestné 
uznání poroty. 

V okresním kole pak Dianka postrašila se svou 
básní Strašidelná porotu tak, že ji poslala strašit 
do kola dalšího, které proběhne na konci dubna 
v Lounech.  

Gratulujeme všem odvážným vystupujícím a 
Diance držíme palce!  

Ála Kazdová

Autor článku

Když zafunguje chemie
Osmé ročníky mají letos chemii. Všichni se 
šprtají jako diví (tajně i o jiných předmětech) 
značky chemických prvků, ale nejvíc jsme se 
těšili na laborky! Elixír lásky by se fakt hodil!  

Když jsme se oblékli do bílých plášťů, cítili jsme 
se úplně jinak… Pod dohledem paní učitelky 
Křivánkové jsme pracovali ve skupinkách, 
poprvé jsme používali kádinky, filtrační nálevky a 
vytvořili jsme filtrační aparaturu, která nám 
fungovala! Tak příště už ten elixír lásky musí 
vyjít! 

Klárka Antoňová

Autor článku
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Kdo si hraje, nezlobí 

Ve škole to nemusí být vždycky nuda… O 
hodině VKZ jsme si zahráli na doktory…☺ 
Paní učitelka Kolářová nám hodinu 
zpestřila tak, že jsme si vyzkoušeli, jak si 
obvázat ruce, byla to pro nás zábava a 
mumie se z nás nestaly☺  

Druháčci se zase naučili popisovat lidské 
tělo a vytvořili krásné koláže… Zkrátka nás 
učitelé učí, jak je zdraví důležité a když to 
probíhá takhle, tak nás to i baví… 

Pane doktore!

Den bez tašek 

A to jde?

Přišli a prošlo jim to! 5. B to totiž měla 
spočítané!:-) V průběhu dne žáci počítali 
např íč celým světem a Evropou. 
V  týmech vyhledávali informace o 
jednotl ivých státech – poč í tal i a 
porovnávali rozlohu, délku řek, velikost 
h lavních měst , počet obyvatel… 
Dokonce si i zarýsovali, když navrhovali 
památníky v  hlavních městech. Zkrátka 
senzačn í p ropo jen í matemat i ky, 
zeměpisu a týmové práce… Paní učitelka 
Zuzka Kunclová prostě umí! 

Naše paní učitelky na češtinu nám daly na výběr – buď slohovka na výklad 
nebo učení na 1. stupni… Zvážili jsme váhu hodnocení☺ a nakonec se 
většina z nás rozhodla zkusit učit, protože jsme chtěli jedničku a zároveň 
jsme je chtěli jednou i rozdávat.:-) 
Ve dvojicích jsme se museli domluvit s třídní učitelkou dané třídy a také na 
tom, co a jak bychom měli učit. Těšili jsme se, i když někteří byli dost 
nervózní… Nakonec jsme to všichni zvládli, hodiny se povedly a úspěch byl 
někdy i takový, že došlo i na podpisy na sádru…¨ 
Učení nemusí být mučení…  

Komenský by zíral!

Anča Krejčová

Autor článku

Káťa Kučerová
Autor článku


	Redakce Letnák
	Víš, že
	víš, že
	víš, že
	víš, že
	Půjdem spolu do Betléma…
	Kdo si hraje, nezlobí
	Den bez tašek


