
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Náš školní časopis má jako jeden ze svých cílů i přinášení zajímavých informací – proto 
je v tomto čísle větší prostor věnován významnému mezinárodnímu dni (tentokráte trojitému 

). Neznamená to však, že bychom se dění na naší škole nevěnovali vůbec! 

Celostránkový prostor jsme vyšetřili letošnímu lyžařskému výcvikovému kurzu, z něhož 
nám své zážitky sepsal člen redakce, Petr Volavka. 

Blíží se nám zápis, takže se už i v tomto měsíci bleskově mrkneme do prvních tříd… 
Protože se nám nedostalo prostoru pro cizojazyčná slovíčka, rozhodli jsme se vyřešit to trochu 

hravěji            L. L.   L
ed

en
 2

0
1
5
  

čí
sl

o
 5

, 
ro

čn
ík

 9
.  

Návštěva v prvních třídách 
Ač to moc lidí neví, je takovou zavedenou zvyklostí, že se 

před zápisem (viz. článek na straně č. 1 ) ti nejmenší 
z nejmenších – máme na mysli předškoláčky ze školky – zajdou 
podívat na některé základní školy. 

Naše paní učitelky z prvních tříd během ledna přivítaly 
dětičky hned ze tří děčínských školek (Klostermannovy, 

Moskevské a Riegrovy ) 

Budoucí školáci se tak účastnili své první školní hodiny, 
seznámili se se svými (možná) budoucími spolužáky a hlavně si 
vyzkoušeli, jaké je to ve škole.  

Jsme rádi, že se všem školkáčkům u nás líbilo a těšíme se na 

vás v září, až k nám nastoupíte do prvních tříd  
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Významné výročí – narození Karla Čapka 
Tento známý spisovatel, žurnalista, překladatel a kritik se 

narodil v rodině lékaře roku 1890 a byl nejmladším ze tří 
sourozenců (bratr Josef a sestra Helena). Vystudoval filosofickou 
fakultu v Praze  s titulem PhDr., již během studií vydal knižně 
některé své práce.  

Pracoval jako vychovatel ve šlechtické rodině Lažanských, 
jako knihovník v Národní knihovně a také jako redaktor 
v Národních listech a Lidových novinách. 

Zemřel náhle 25. prosince 1938 na zápal plic. 

Nejvíce je známý pro svou protinacistickou prózu Válka 
s mloky či Bílá nemoc, ale mezi jeho další významná díla patří 
např. Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné kapsy atd. 
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Co se děje během výuky 
Ne vždy máte možnost se mrknout do našich hodin  Jak to vlastně probíhá? Tak třeba na 

VKO se se tento měsíc sedmáci na pár hodin vžili do role netradiční – nejprve si ve skupinách 
vytvořili vlastní státeček a opravdu si ho vypiplali (od platidla počínaje přes národní jídlo až po 

trestní řád ) Ale ejhle, někdo se musel náhle přestěhovat do cizího státu. Jak se sžil s jinými 
zvyky? A jak ho tam přijali? V čem mu tamní „domorodci“ pomohli? Nejen tyto otázky se na konci 

miniprojektu řešily  

 

 



 

  

  

Dary a dárečky 
I díky Vám máme šanci se 

podělit se o naše zážitky. Z daru, 
který byl do kasičky MMK dán 
starostlivými rodiči - za což jim 
srdečně děkujeme!!! - jsme pořídili 

super foťák  

 

Jednou (skoro) větou  
Vítězové lednové soutěže "VLOČKA": 

1.místo - FUMFÁLKOVÁ Eliška,3.A 
2.místo - HOLÍKOVÁ Anetka, 2.A 

3.místo - KAJZR Jára, 3.B 
GRATULUJEME!!! 

 

Významný mezinárodní den 
Jednou z našich vzdělávacích rubrik školního časopisu jsou články věnující se významným dnům 

v daném měsíci. Tentokráte jsme se rozhodli přiblížit (byť jen stručně) 28. leden – na tento den totiž 
vycházejí hned tři významné mezinárodní události. 

Pod hlavičkou Evropské unie je tento den určen jako Den širokopásmých služeb, který má sloužit 
k podpoře a rozšiřování vysokorychlostního internetu na území členských států EU. Právě co nejširší 
dostupnost k internetu je symbolem volnosti přenosu informací (přeneseně tedy symbolem svobody 
slova – jednoho z hlavních pilířů demokracie). 

Vedle toho je 28. leden Dnem ochrany osobních údajů, což je opět jeden ze speciálních dnů 
odkazujících na demokratické principy. Právě v tento den roku 1981 byla ve Štrasburku přijata úmluva 

na ochranu osob a jejich osobních údajů. Význam je snad jasný  

Posledním významem tohoto dne je Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce. Nebezpečí 
jaderných zbraní jistě není potřeba blíže rozepisovat. Zajímavostí ale určitě je, že momentálně na světě 
existuje zhruba 20 000 jaderných hlavic… 

 

Za vzděláním mimo školu 
Vzdělávat se nemusíme jenom ve škole  

Důkazem nám může být třeba exkurze 7.A na naší 
Libverdu, kde pro ně tamní učitelé i studenti 
připravili super projektové dopoledne, během 
něhož si nejen prohlédli samotnou školu, ale 
vyzkoušeli si práci s mikroskopy nebo se zatoulali 

v mezi terárii  Podrobnější informace očekávejte 
v naší lednové školní TV… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den (v sobotu dopoledne) 
jsme přijeli do hor a vyházeli jsme 
(opatrně samozřejmě) svou bagáž na 
čekající rolbu. Hodný pan rolbař nám pak 
batožiny odvezl až k chatě.  Am y jsme 

plni elánu a nadšení šli funíce po svých  

 

 

 

 

 

V pondělí jsme se rozdělili. My 
zkušenější lyžaři jsme jeli na 
Davidovky, zbytek naší výpravy, který 
se zaučoval, zůstal u chaty a trénoval 
základy. Průběh se do konce lyžáku 
nijak zvlášť neměnil, jen občas jsme 
vystřídali lyže za běžky (třeba ve 
čtvrtek). 

 

V úterý jsme si ale užili den „volna“, 
během kterého jsme byli našimi dospěláky 
vytaženi na super procházku dlouuuuhou asi 

9km   

 

Na páteční odjezd se nikdo moc netěšil a 
zvlášť deváťáci by si rádi celou akcičku ještě o 
něco protáhli. Zážitků jsme si domů přivezli 
obrovskou hromadu, ale pšššt! Většina jich je 

tajných  Za mě osobně se jednalo, ze všech 
tří lyžáků, kterých jsem se účastnil, o 

nejpovedenější  

 

Protože cesta busem i pěškobusem byla 
náročná a ubytování jakbysmet, skončil náš 
první den pod sněhem jen příjemným 

pařením her a blbnutím  Až druhý den 
dopoledne jsme poprvé vyrazili na lyže a to 
na malou sjezdovku, abychom se pořádně 
rozehřáli. Odpoledne jsme si pro změnu 
zaběžkovali, den nám končil tradičním 
večerním poučení o bezpečnosti a večerními 
hrami.  

 

 


