
 

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 
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VÍŠ, ŽE 
4. května je 

mezinárodní den Star 
Wars? Luku…jsem tvůj 

otec

1
VÍŠ, ŽE  

žádný jiný měsíc v 
běžném roce nezačíná 

ve stejný den jako 
květen?

2
VÍŠ, ŽE 

Květen je často nazýván 
jako měsíc lásky? 

3
VÍŠ, ŽE 

název tohoto měsíce je 
odvozen od slova kvést

4

Ála Kazdová

Letošní akademii jsem si užila – nejprve jsem poprvé u vstupu 
rozdávala přicházejícím divákům programy a poté s vystoupením 
naší třídy, které celý večer otevřelo – První porod a narodila se 
akademie. Jen tedy během jednoho  představení jsme miminko 
Akademii zapomněli v  šatně, ale publikum nám odpustilo a my 
jsme si to užili. 

Autor článku

Aneb vše je jednou poprvé 

Pocity a dojmy z akademie nám přibližují naši jednotliví redaktoři

Chcete vědět více? Poslechněte si náš 
nový podcast na Spotify pod názvem 
Redakce Letňák 
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Mů j den na akademii začal brzkým 
vstáváním. Všichni jsme se sešli před 
divadlem, kde jsme strávili dopoledne na 
generální zkoušce. Když nastalo odpoledne, 
musely se jednotlivé třídy vejít do šaten a 
čekat, až př i jde jej ich chví le. Naše 
představení Poprvé ve fitness se povedlo, i 
když nervozita před publikem rodičů byla 
velká, ale povedlo se nám to líp než na 
generálce!  

 

Moje první akademie a já jsem snad z jeviště 
ani neslezla…  Zazpívala jsem písničku Ill 
always remember us this way a už jsem se 
převlékla do kostýmu  ředitelky gymnázia ve 
hře Divadýlka Puboši. Pak rychle vycpat 
břicho a zahrát v představení naší třídy 
těhotnou ženu, která je poprvé u moře. Poté 
následovaly písničky se školní kapelou a 
seminářem. Bylo to náročné, ale zároveň pro 
mě nezapomenutelný zážitek! 

Barča Šťastná
Autor článku

Klára Antoňová
Autor článku

Poprvé v  roli herečky a zpěvačky na 
akademii, od které jsem nevěděla, co můžu 
čekat… Ta dávka emocí mě ohromila. 
Představení ostatních tříd se mi líbila, scénka 
naší třídy se také povedla. Vystoupení se 
školní kapelou a moje sólo bylo pro mě 
naplněné nervozitou a nějak jsem se sebou 
nebyla spokojená, že došlo i na slzičky… 
Naštěstí mám skvělé spolužáky, stačilo pár 
vtipů a okamžitě mi zlepšili náladu… 

Moje první akademie na druhém stupni… 
Moc jsem si ji užila a nakonec jsem se 
stresovala zbytečně. Stačilo vstoupit na 
pódium a všechna nervozita byla pryč! 
Během večera jsem vystřídala několik 
kostýmů, tlusté brýle, dámské lodičky i 
španělskou sukni… Celá škola zase spolu 
pohromadě jako tým – krásný zážitek! 

Anča Krejčová
Autor článku Autor článku

Káťa Kučerová 

Naše představení Seznamka Kinder bylo vrcholem večera. Publikum jsme pobavili,  všichni se smáli 
a my jsme si naši poslední akademii užili. Každý se načančal, jak jen nejlíp uměl, spolužáka Honzu 
v roli Jany upravovalo pět lidí včetně mě :). Sice jsem neměl velkou roli, ale i tak jsem se pobavil, 
herecké výkony spolužáků byly vynikající, dostali jsme pochvalu od rodičů a učitelů, dokonce i od 
režisérky Divadelního spolku Karla Čapka v Děčíně. 

Joe Vázlerů 
Autor článku

Více foto na Instagramu Redakce Letňák 
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Přijeli herci z Prahy!:-) Na Stráň zavítal projekt Listování – známý herec a milovník dobrého 
jídla – Lukáš Hejlík s hereckou partnerkou, kteří zaujali se svými dvěma představeními ty 
nejmenší i naše pubertální publikum. Těšíme se zase příště. 

Buon giorno amici!  
Výjezd našich žáků do Itálie se povedl. Dlouhá 
j ízda autobusem, mnoho nachozených 
kilometrů, dobrá pizza i to móóóře bylo! Po 
stopách Romea a Julie ve Veroně i návštěva 
dechberoucích Benátek… Tým dospěláků se 
sladil s partou žáků namíchaných z několika tříd 
a vytvořili tu správnou atmosféru školního 
zájezdu…  

PS: Hej Kámo, co ti je?  

Divadlo žije! 



30. KVĚTNA 2022 

 

 

 

 

4

Sportem ku zdraví, 
k medailím a za 

zábavou 

Tento měsíc se sportovní duch naší školy 
a talent mnoha našich spolužáků a 
spolužaček projevily v  těch nejzářivějších 
barvách. Fotbalisté z osmiček a devítek si 
vykopali stříbro, mladší běžci z 1. stupně 
si na kraji doběhli ve štafetě pro bronz a 
tým školní družiny zazářil na Olympiádě 
děčínských družin s 1. místem. A  pak tu 
jsou sportovky pod vedením paní učitelky 
Lidušky a Lucky, kde se každý týden 
sportuje právě pro radost a dobrý pocit 
z pohybu.  

Na Říp, do loděnic, do 
Zubrnic a do Prahy…

Nejen sport, ale i kultura a vzdělávání 
se… Čtvrťáci se vydali po stopách 
praotce Čecha a vyšlápli si na Říp, 
zároveň si zahráli na Pepka námořníka a 
během exkurze do děčínských loděnic si 
vyzkoušeli, co musí takový lodník 
zvládnout. Vázali uzly, pracovali s nástroji. 
V  Zubrnicích si malí druháčci prohlédli 
skanzen a vyzkoušeli si, jak to kdysi 
vypadalo ve škole. Páté třídy se pak 
vydaly do matičky Prahy – na letiště 
Kbely, kde si prohlédli zblízka letadla a 
ani procházka historickou Prahou 
samozřejmě chybět nemohla… 

Tak čím tedy budu? 

Naše osmáky sice čeká ještě jeden rok na základní 
škole, ale někteří z nich už teď přemýšlí, jakým směrem 
by se chtěli v  budoucnu vydat. Rozhodování je pro 
mnoho z  nich těžké, a tak navštívili Informační 
poradenské středisko v  Děčíně, kde jim odborníci 
poradili a nastínili, jaké jsou možnosti při výběru 
středních škol. Zase tedy jeden krok na jejich cestě ve 
vzdělávání se a učení je za nimi…
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