
 
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 

Škola, láska života? 

1

        
           

  
       

            Redakce Letňák 
Dívat se, poslouchat a milovat

ZŠ NA STRÁNI DĚČÍN 23. ÚNORA 2022

VÍŠ, ŽE 
Papež Gelasius I. 

vyhlásil 14. únor Dnem 
sv. Valentýna v 5. století 

našeho letopočtu
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VÍŠ, ŽE  

Asi 3 % majitelů 
domácích mazlíčků 
kupují valentýnské 

dárky i svým zvířatům.
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VÍŠ, ŽE 

Každý rok je na celém 
světě poslána asi 

miliarda valentýnských 
přání.
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VÍŠ, ŽE 

Každý rok se na celém 
světě na Valentýna 

uskuteční v průměru 
220 000 žádostí o ruku.
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Anička Krejčová

Milá školo, 

někdy máme rande už v sedm hodin ráno a to se mi opravdu nechce 
vstávat… Pak ale přijdu, hodina je fajn a já si ji užiju. To na Tobě mám 
ráda, vždycky mě dokážeš překvapit…, i když někdy drsně – když píšu 
písemku, o které jsem nevěděla. Panika, bušení srdce… 

Tyhle Tvoje testy – když se neučím, mám stoprocentní výsledek a jindy 
se snažím a nula?! Co to je za černou magii?! Chceš, abych byla stále ve 
střehu, nezapomínala na Tebe?! 

Autor článku

Bára Šťastná 

Ilustrace



Nejvíc na Tobě miluju tu pestrost – aktivity a kroužky, během kterých se poznávám i s jinými lidmi než 
jsou v naší třídě, učitelé se často promění v úplně normální lidi! A hlavně se každý, kdo jen trošku 
chce, může předvést, ukázat, co umí…, i když třeba nespočítá složitou rovnici o dvou neznámých… 
Často se tváříme, že jsi nám fuk, ale stejně o Tvoji pozornost, pochvalu a uznání stojíme… 

Máš své chyby, ale jsi naše!  

Tvoje Anička. 
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Trocha poezie nikoho nezabije… 
  

    

    

    Autor článků

Bylo dávno po snídani, 

já hleděl na stěnu. 

Probudila mě vůně čaje, 

voněl hořce, 

probudila mě vůně muffinu, 

voněl sladce. 

Byl to sen tě políbit?  

Mohla to být skutečnost?  

Zatímco si kladu otázku, 

myslím na tvou nevinnost. 

Sedám si a jsem v šoku. 

“Dobré ráno, chytrý kluku”. 

Tvůj hlas sladší než čokoláda. 

“Čekáš tu už od rána?” 

Ptal jsem se tě potichu, 

čaj na stole vystydl. 

Tvé oči jako knoflíky, 

a vlasy černé jako noc. 

Snědá kůže jako karamel 

a já nemám slov. 

Tvé oči šedé jako kamínek, 

sáhl jsem si na tvůj pramínek. 

Pramínek černých vlasů, 

hnědý s nádechem černé. 

Co kus těla to sval, 

co bych za to dal. 

Co bych dal za to poslouchat tvůj 
hlas 

A jak překrásný máš pas. 

Co chyba, to rada, 

co rada, to má chyba. 

Tvůj nos jak havraní zobák, 

tvůj vlas jako havraní peří. 

Vůně jako čerstvý tabák 
a čokoládové sušenky. 

Říká se mi to stěží, 

když venku sněží  

a já čekám na tvůj hlas. 

Muffin a čaj Havran

Joe Vázlerů
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Módní design a domino

Výtvarná soutěž, které se se svými povedenými 
návrhy zúčastní Barča Š., Verča Š.,  Anička V., 
Vinny a Martin K. 
Kreativita, představivost a talent, zahrát si na 
návrháře… Tento úkol zvládli skvěle a my jim 
v soutěži držíme palce! 

Káťa Kučerová 

Autor článku
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Kdo si hraje, nezlobí 

Po delší (nechtěné covidové) pauze zase 

začaly kroužky… Divadýlko, Yxes Joke i 
kroužek hraní na ukulele, kde se pod 
vedením paní učitelky Monči B. učí holky i 
kluci brnkat na malou kytarku…tedy 
ukulele. Tak ať jim to hraje i zpívá!

Trnky brnky

Člověk – zóon politikon 

Jak se demokraticky vládne? 
Na naší škole se pravidelně schází školní 
pa r l amen t , k te rý t vo ř í z á s tupc i 
jednotlivých tříd. Pravidelně se schází 
pod vedením paní učitelky Míši K. a 
školní psycholožky Ireny L. , aby 
diskutovali, rokovali a předkládali přání a 
prosby svých spolužáků do míst 
nejvyšších – až do ředitelny. Dva roky 
prázdnin se nám zat ím prosadit 
nepodař i lo, ale třeba zrcadla na 
dámských toaletách udělala velkou 
radost! Důležité ale je, že se učíme spolu 
mluvit, naslouchat si a jak vidíte, pro 
někoho je to láska až za hrob!

Školní 
parlament

Stal jsem se 
doživotním 
členem.
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31. ledna se rozdávalo pololetní vysvědčení. 
A ať už bylo hvězdné nebo ne úplně povedené, 
jsou všichni bezpochyby rádi, že přežili první 
půlrok školy po dlouhé distanční výuce.  
U nás bylo tento rok úplně poprvé součástí 
vysvědčení i slovní hodnocení.  
Naše učitelky a učitelé si dali velkou práci, a tak 
jsme si mohli přečíst, jak na tom v  jednotlivých 
předmětech vlastně jsme. 
Sice jsme trochu doufali, že nám napíší věty: Jsi 
úplně nejlepší z celé třídy, jsi můj nejoblíbenější 
žák.,  ale na to si asi budeme muset počkat do 
června a třeba se víc snažit?!:-)

Na půli cesty k prázdninám

Alča Kazdová

Autor článku
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