
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kino na  březen  

Na co se můžete jít podívat v březnu do kina? Samozřejmě 

program promítání je jako vždy nabitý po okraj, musíme tedy 

eliminovat většinu a vybrat jen ty opravdu zajímavé či povedené 

snímky. 

První film potěší příznivce „potterovského“ herce Daniela 

Radcliffa, který velice poutavě líčí horrorový příběh Ženy 

v černém, po dlouhé době opravdu strašidelnou duchařinu. 

Liam Neeson, jak je u něj již zvykem, exceluje ve filmu Mezi 

vlky. V tomto drsném snímku se skupina přeživších po leteckém 

neštěstí vydává na dlouhou cestu přes aljašské sněhové pláně za 

neustávajícího pronásledování smečkou vlků. 

V neposlední řadě by mohl zaujmout animovaný film 

Lorax, v němž se vedle morálního poselství můžete těšit i na 

hromadu zábavy.      L. L. 

 

 

Jubi leum podruhé  

15. února oslavil své 40. narozeniny 

jeden z našich nejznámějších hokejistů, 

Jaromír Jágr. Tento stále skvělý aktivní 

sportovec dnes působí v americkém klubu 

Philadelphia Flyers. Za sebou však má 

bohatou kariéru, hrával např. za Pittsburgh 

Penguins, Washington Capitals, New York 

Rangers, Avangard Omsk, opomenout 

nesmíme ani domácí Kladno. Je hodnocen 

jako nejlepší Evropan v NHL vůbec. 

Za českou reprezentaci vyhrál OH v Naganu 

(1998) a dvě zlaté medaile na mistroství 

světa.      O. C. 

 

 

Zaj ímavost  měsíce   

      Kukačka vždy snáší vajíčka do hnízda, kde se 

sama narodila.    E. V. 

Jubi leum poprvé  

80 let, tolik bylo 18. února českému 

režisérovi, scénáristovi a herci dlouho 

žijícímu v USA, Miloši Formanovi. Česká 

televize k této příležitosti promítala 

řadu zajímavých dokumentů a také jeho 

nejvýznamnější filmy, za něž Miloš 

Forman získal tři Zlaté glóby a dva 

Oscary za nejlepší režii. Připomeňme si 

jen některé z jeho děl… Například 

Amadeus, muzikál Vlasy, Goyovy 

přízraky, Hoří, má panenko… 

P. S. 

 

 

staženo z: top-people.starmedia.com 
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Slovo úvodem 

Nejkratší měsíc v roce se v naší škole nesl ve znamení dvou P – policie a prázdnin. Ne, že by snad přišli 

policisté zatknout nějaké výtržníky a ti si udělali neplánované volno.:-) Ještě před začátkem jarních prázdnin, 

které mnozí z nás využili k pobytu na horách, započala série přednášek pořádaných Městskou policií Děčín. 

Po prázdninách, ze kterých jsme se vrátili plni elánu, besedy pokračovaly a myslím, že se setkaly s velmi 

kladným ohlasem.  

A vlastně mě napadá ještě do třetice jedno P, 3. a 4. třídy začínají od konce února chodit na plavecký 

výcvik! Tak poplavme vstříc měsíci březnu!        K. K. 

Zkoušky po  deví tce  
Začátek tohoto měsíce se nesl v duchu zkoušek po 

devítce. Jedná se o jakousi malou maturitu nanečisto, při 

níž si naši deváťáci vyzkouší, jak vypadají závěrečné zkoušky 

na střední škole. K pořádné kupě nervozity samozřejmě 

patří i plná hlava učiva a slušné oblečení. Vše proběhlo 

hladce a úspěšně a také konečné výsledky jsou více než 

uspokojující (nejvyšší v posledních pěti letech). Zeptali jsme 

se i samotných účastníků na jejich dojmy: 

Zuzka: Moc se mi to líbilo a byla to dobrá zkušenost. 

Viktor: No… ale jo, šlo to… ale už bych nešel. 

Valča: Líbilo se mi to… 

Jeník: Bylo to celkem zajímavé, ale neopakoval bych to. 

     K. R. 

 
 

. 
 

L e t ň á k  
Leden 2012          číslo 5.ročník 6. 

Z Š  N A  S T R Á N I  

Zkoušky po  pětce  
Nesmíme opomenout ani písemné testíky, které 

byly připravené pro naše páťáky. Své znalosti získané 

v průběhu prvního stupně si vyzkoušeli z češtiny, 

matematiky a všeobecného přehledu. Druhého a třetího 

kola testů se pak účastnili pouze „gympláci“. Ani zde 

nebyly konečné výsledky nijak děsivé    L. L. 

 

 



  

Besedy s  děčínskou Městskou pol ic i í  
Během února proběhla v naší škole série besed se strážnicí z řad 

Městské policie paní Jitkou Máchovou. Paní policistka byla velmi milá, pro 

děti měla připraveno nejen povídání na zajímavá a důležitá témata, ale 

také třeba zkoušení policejních čepic, v nichž se mohli zájemci i 

vyfotografovat.  

V 1.-3. třídách se diskutovalo o bezpečném chování doma i venku, 

volání na tísňové linky a setkání s cizí osobou, 4.-5. třídy hovořily o 

internetové a mobilní komunikaci a šikaně, 6.-9. třídy se dozvěděly více o 

trestní odpovědnosti, jak se vyvarovat problémům se zákonem. V mé 

třídě 3. A děti s paní policistkou aktivně spolupracovaly, kladly otázky a 

lámaly si hlavy nad odpověďmi. Pochválila je například za znalost čísel na 

tísňové linky.  

S paní Máchovou jsem také měla možnost si chvíli pohovořit a 
vyzpovídat ji. Svěřila se mi, že práce preventistky ji velmi baví a má 
spoustu nápadů do budoucna. U Městské policie pracuje teprve rok, dříve 
byla zaměstnána 15 let u Policie ČR. Když zrovna nepořádá besedy ve 
školách (třeba během letních prázdnin), pomáhá s hlídáním kamerového 
systému města, občas také vyrazí s kolegy do terénu na obchůzku. 
Přejeme jí mnoho úspěchů v její práci a těšíme se na další besedy  
                      K. K. 

„Jaráky“  

Z celého února jsme se jistě všichni nejvíce těšili na jeden konkrétní týden, a to samozřejmě na ten od 

13. do 17. února. Ano, ano – mluvím o jarních prázdninách. A zatímco šéfredaktor Letňáku trávil toto 

odpočinkové sedmidení v teple domova snažíc se bezpečně pajdat z bodu A do bodu B a zpět (týden 

předtím si totiž velice šikovně vyvrtnul kotník a celé chodidlo měl o velikosti melounu), zimní počasí přímo 

vyzývalo k výletům na sjezdovky. Ale ať už jste s rodinou či přáteli svištěli ze svahů či jako domácí 

peciválové trávili volné dny před monitorem počítače (styďte se  ), všichni bez výjimky jsme načerpali 

nových sil a 20. února se opět „v plné polní“ setkali ve škole.      L. L. 

 

 

„Porťác i“  v  Praze  

Hned první pátek/sobotu, konkrétně 

3. února, se naši muzikanti napříč všemi 

třídami (Yxes Joke - Rock, Folk, The 

Memories, No.8, No.9) vydali na 

hudební klání do Prahy na republikové 

finále DĚTSKÉ PORTY. 

Ač se úspěch z předchozího kola (viz. 

minulé číslo Letňáku) neopakoval – 

konkurence byla opravdu veliká, 

zkušenost to určitě byla. Hlavně jsme si 

ale užili hodně legrace, o čemž vás snad 

aspoň trochu přesvědčí přiložené 

fotografie   

 

staženo z: mp.mmdecin.cz 



Zpovídání  naší  redakce  

Po dlouhé době tu máme opět naší (ne)pravidelnou 

rubriku, v které se stručným slovem představujeme my, 

tvůrci Vašeho školního časopisu. Dnes se pod hledáček 

Kristýny Rákosové dostal náš aktivní člen, Martin Hrbáček 

z 8.A 

1.) Tvá práce v Letňáku?  

Vskutku zajímavá – jsem kreslíř.   

2.) Na čem v poslední době pracuješ? 

Pracuji na komiksu Loky, i když teď už dlouho 

nevycházel. Loky by měl brzy slavit comeback. 

3.) Co děláš ve volném čase? 

Spím… ale ne… sleduji seriály, kreslím (akty) :D 

4.) A na prázdniny máš jaké plány? 

Budu se koukat na Lenore… ale ne… teda vlastně jo… 

5.) Would you like a cup of tea? 

Of course, lady :D    K.R. 

 

Fe bruary 

English Vocabulary 

of the Month 

únor - February 

Sv. Valentýn – Saint Valentine 

mučedník - martyr 

obleva - thaw 

IMHO – dle mého skromného 

názoru 

skřivan - lark 

hudební soutěž -  music  

competition 

oslava - celebration 

sjezdovka – ski slope 

kotník - ankle 

L. L. 

 
Skř ivánek  

Zatímco školní kolo Skřivánku probíhalo 

„ve skrytu“ v nitru naší školy, městského klání 

se tradičně účastnila řada děčínských škol. 

Všichni jsme podali velmi dobrý výkon a 

posbírali jsme hodně umístění (viz. níže). 

Krajské kolo na začátku března, o jehož 

průběhu budete informováni v příštím čísle, 

se tak bude účastnit řada vašich/našich 

spolužáků.   K. R. 

Anna Andrová (2.B) 3.místo v 1.kategorii 

Anna Andrová a Nina Parlesáková (2.B) 

2.místo v 1.kategorii duo- postup do 

krajského kola 

Tereza Gallertová (5.B) 2.místo ve 2.kategorii 

sólo - postup do krajského kola 

Tereza Knotková (6.A) 1.místo ve 2.kategorii 

sólo - postup do krajského kola 

Martina Myklínová (5.A) a Dagmar 

Suchardová (4.B) 3.místo ve 2.kategorii duo 

Andrea Oborníková, Eliška Vocásková a 

Tereza Knotková (6.A) 3.místo ve 2.kategorii 

trio 

Mark Malevič (8.B) čestné uznání ve 3. 

kategorii sólo 

Rákosová Kristýna a Barbora Peršlová (9.B) 

2.místo ve 3.kategorii duo - postup do 

krajského kola 

Kristýna Hrdá, Anna Vysoká a Petr Spolek 

(8.B) 3.místo ve 3.kategorii trio 

 

 

 

staženo z: naturefoto.cz 

Staženo z: radiohana.cz 


