
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Jistě není nutné připomínat, že za dveřmi již netrpělivě čekají Vánoce  

Řada našich aktivit je tak s Vánoci úzce svázána (rozjíždí se nám např. vánoční 
koncertování – letos odstartováno paní učitelkou Štrbovou). Velké množství akcí, některých již 
víceméně tradičních, se však účastníme nehledě na blížící se svátky. Příkladem nám mohou být 
volby do školního parlamentu (viz. článek níže), výletování našich deváťáků po děčínských 

středních školách a mnoho dalšího  

Příjemné počtení… 

Za redakci           L. L. 

  

L
is

to
p

ad
2
0
1
4
  

čí
sl

o
 3

., 
ro

čn
ík

 9
.

Volby do školního parlamentu 

Instituci školního parlamentu, fungujícího na naší škole již pěknou řádku let, není potřeba 

sáhodlouze představovat  Co je však stále jakousi „novinkou“ jsou volby zástupců ŠP, vždyť letos 

proběhly teprve potřetí! 

A o co se vlastně jedná? Všechny třídy, od třeťáčků výše, si zvolí své třídní kandidáty, tedy 

spolužáky, kteří mají chuť a odvahu být součástí školního parlamentu. V den voleb (letos to připadlo 

na 4. a 5.  listopadu) se pak na pozvání postupně jednotlivé třídy odeberou do volební místnosti, kde 

je uvítá volební komise. 

Zde mají možnost všichni členové té konkrétní třídy zvolit (kroužkováním na kandidátce) ze svého 

pohledu ideálního kandidáta a to nejen za „portrétové“ přítomnosti prezidenta, ale samozřejmě za 

plentou a vhodem do urny  

Řídíme se totiž zlatým pravidlem - Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš   

 



             

  

 Jednou větou 

Ač halloween není českým svátkem a technicky 

patří stále do října, přeci jen jsme se rozhodli náš 

školní soubor příšer a potvůrek ukázat v tomto 

vydání školního časopisu  

 

Významný den 

Den válečných veteránů 11. .listopadu je den věnovaný památce 

válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo 

Den vzpomínek. Od listopadu 2001 se tento významný den 

připomíná i v České  Republice.  

11. listopad byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 

byla podepsána kapitulace Německa a tím byla oficiálně ukončena 

1. světová válka. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. 

To má svůj původ v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský 

chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko 

belgického města jménem Ypres. 

Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním 

výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den 

připomínán v Londýně, Paříži i v dalších městech „dohodových“ 

států. Americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně 

vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal 

v roce 1926.  

 

Devítky na Libverdě 

Opět se nám rozběhl projekt Školy školám, v němž se děčínské střední školy postupně představují 

našim žákům devátých ročníků. První na řadu přišla Libverda. Ani letos nezklamala  Loňský rok 

totiž byly totiž ohlasy na návštěvu právě této střední nejpozitivnější  

 



  

  

Česky  Anglicky Německy 

Les Forest Wald 

Veverka Squirrel Eichhörnchen 

Houby Mushrooms Pilze 

stromy Trees Bäume 

Šišky Cone Kegel 

Kaštany Hestnuts Kastanien 

Žaludy Acorn Eicheln 

Dřevo Wood Holz 

Medvěd Bear Tragen 

Přespávání našeho MMK ve škole 

Škola nás baví! To není jen tak ledajaká prázdná věta, jedná se 

totiž o věc zcela pravdivou! Jak jinak lze vysvětlit skutečnost, že 

z pátka na sobotu (ze 7. na 8. listopadu) proběhla hned dvě 

přespávání v prostorách naší školy? 

Jednou z akcí byl workshop MMK v samotné škole – výmalba 

učebny chemie, natáčení školní TV a hudebního klipu a řada 

dalších aktivit nás zaměstnávala od půl páté do téměř jedenácti do 

noci  

Vedle školy samotné se spalo i v prostorách naší krásné 

družiny, kde svůj tábor rozbila třída 5.A, jejíž žáci se kromě pečení 

halloweenského cukroví vydali na nebezpečnou cestu za 

dušičkovým pokladem  
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Den proti závislostem  

Na svatého Martina jsme se sice nesetkali se sněhem, u nás na škole však bylo opět živo  Konal 

se totiž další, letos v pořadí již druhý, projektový den, tentokráte zaměřený na závislosti. 

Zatímco se žáčci z prvního stupně seznamovali s pojmem „závislost“ hlavně v obecné rovině, na 

druhém stupni jsme již byli trochu konkrétnější a vedle „obligátních“ návykových látek jsme se dotkli 

všude diskutované závislosti na moderních technologiích, gamblerství, ale i třeba workoholismu. 

V mnoha třídách však prolétla řada informací i o závislosti na nakupování či na zdravém životním stylu 

(tzv. ortorexii). 

Některé třídy tradičně vyrazily za vzděláním mimo školu, jiné si naopak pozvaly odborné 

přednášející k nám   

Každý zvolil konečné zpracování podle svých možností – vytvářely se počítačové prezentace, 

vyplňovaly pracovní listy, ale také se vytvářely informační letáčky či vznikala dokonce krátká žákovská 

videa (setkat se s nimi můžete na našem YT kanálu „MMK Letňák“  ) 

 
 
 

Vánoce se blíží 

Je to tak! Vánoce jsou za rohem a už netrpělivě 

ťukají na dveře  V rámci městských slavností naši 

nejmenší a nejmladší spolužáci pod vedením paní 

učitelky Štrbové vystoupili na Masarykově náměstí – 

Kvítka jsou v Děčíně již pojem  

 
 
 

Čírky!!! 

Jsme šikovní nejen v učení, ale i 

v hromadě dalších věcí  Důkazem je 

například účast našich čírek na Cheer Cupu 

v Plzni. Je poznat, že tvrdé tréninky pod 

vedením paní učitelky Beránkové se vyplácí 

 Jen tak dál holky naše!  

 
 
 


