
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Už se nám to blíží – prosinec, Vánoce, konec roku… a taky konec pololetí… a to souvisí 

samozřejmě se známkami  Proto jsme si neodpustili kratičkou vsuvku jako připomínku 
třídních schůzek… 

Vedle toho ale nesmíme opominout hudební soustředění naší školní kapely Yxes Joke, 
kterému jsme věnovali v tomto čísle nejvíce prostoru. A také deváťáci si během listopadu užili 
docela dost aktivity navíc – během hodin Světa práce se vypravili na několik dobrodružství na 

naše děčínské střední školy… no posuďte sami  

Příjemné čtení           L. L. 
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Mamuti, bojte se! 
 

Dne 12.11. žáci třídy 6.A ZŠ Na Stráni navštívili Muzeum 
města Ústí nad Labem, kde se zúčastnili výukového programu 
Zubr Emil aneb Pojďte s námi do pravěku.  

Tato akce byla pro žáky odměnou za získání 1.místa v 
soutěži Poznáváme historii Děčínského zámku, kterou žáci 
absolvovali v loňském školním roce za podpory třídní učitelky 
Mgr. Pavlíny Sirové. Během tohoto programu si žáci vyzkoušeli 
střílení z luku, modelování Věstonické venuše nebo rituální 
tanec pravěkých lovců. 



 

 

             

  

Soustředění školní kapely 
Zatímco loňské podzimní prázdniny se naši školní kapelníci zabývali natáčením 

hudebního videoklipu, letošní konec října jsme trávili opravdu odpočinkem. Však máme také 
důvod – nejen že nás čeká nová písnička (viz. níže), ale Yxes Joke se letos společně s nově 
obnoveným dramatickým kroužkem podílí na tvorbě naší autorské divadelní hry. 

Volné podzimky jsme si ale 
vynahradili první víkend v listopadu, kdy 
jsme hned v pátek po vyučování vydali do 
Jiřetína pod Jedlovou na dvoudenní 
soustředko. 

Hlavní pracovní náplní byl trénink 
našich vánočních koled – čekají nás příští 
měsíc dva velké tradiční koncerty (na 
zámku a v Thunské kapli) a musíme být 
náležitě připraveni. Samozřejmě jsme také 
naše koledy pilovali a vylepšovali. 

 

Ale k tomu všemu jsme ještě nacvičili i zcela novou 
vánoční koledku, za kterou vděčíme paní učitelce Fibichové 
(ta na soustředku nemohla chybět a během pátečního 
podvečera za námi dorazila také). 

Večer jsme si zahráli i nějaké hry, po kterých jsme 
vysíleni padli unavení do peřin. Ani nám moc nevadilo, že 

jsme kvůli dešti přišli o rozcvičku  

 



11. listopad 1918 

Oficiální ukončení první světové války, od tohoto dnes se slaví mezinárodní den válečných 

veteránů. 

 

 

 

  

  

Listopad jednou 

větou  
Listopad není jenom 

měsícem, kdy stromy ztrácejí své 
barevné koruny, ale pro školáky 
má ještě jeden (pro některé 
strašidelný) poloskrytý význam – 

konají se totiž třídní schůzky   

Osmáci trénují svůj mozek 
V první polovině osmého ročníku se během 

VKO učíme základy psychologie. Pomáhají nám 
k tomu samozřejmě různé pomůcky, od hlavolamů 
a hádanek počínaje až po různé postřehové a 
přemýšlecí hry konče. Zkuste si i vy něčím malým 
potrápit mozek – jede autobus doprava či doleva? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SVĚTOVÝ DEN 

POZDRAVŮ 

21. 11. 

Víte, co byste měli dnes 

udělat? Pozdravit aspoň deset 

lidí. A víte proč? Protože dnes 

se slaví světový den pozdravů 

 

S touto tradicí začali roku 1973 bratři MacCormakové, kteří tak reagovali na 

válečný konflikt mezi Izraelem a Ligou arabských států. Chtěli tak poukázat na 

to, že spory lze řešit i jinou cestou, stačí spolu komunikovat.Jaké různé způsoby 

pozdravů znáte? Víte, jak se zdraví třeba Eskymáci? A co třeba v Asii? A víte 

proč si vlastně lidé podávají ruce?  

Deváťáci na středních školách 
I když již projekt Školy školám, jehož 

základním smyslem bylo formou hravých dílen 
a dní otevřených dveří přiblížit vycházejícím 
žákům děčínské střední školy, neběží, stále si 
udržujeme spolupráci s některými z nich. 

Během listopadového měsíce se tedy naši 
deváťáci podívali na Střední školu lodní 
dopravy a technických řemesel na Dělnické, 
kde si vyzkoušeli soustružení, vyrobili si vlastní 
těsnění nebo se na lodi v Rozbělesích vžili 
aspoň na chvilku do role lodníka. 

 

Vedlo toho jsme se ale také mrkli na 
půlprojektový den na Střední zdravotnickou 
školu. Tady jsme si prošli školením o 
návykových látkách, zachraňovali resuscitací 
člověka v bezvědomí nebo jsme si otestovali 
svou krevní skupinu. 

Na Evropské obchodní akademii nám 
udělali podrobnou prohlídku celé budovy a 
tamní vyučující nám povídali o jednotlivých 
předmětech, projektech a třeba i zahraničním 
pobytech a stážích. 

 


