
 

 

Letošní nabídka kroužků 

I tento rok byla žákům nabídnuta široká paleta zájmových kroužků vedených nejen jejich 

vyučujícími. Některé zdárně navazují na předchozí léta, jiné jsou nezkušenými nováčky. Pokud 

byste chtěli znát podrobnosti o jednotlivých kurzech, neváhejte a kontaktujte vedoucího kroužku. 

Název kroužku Ročníky Vedoucí Termín konání 

Celodenní kroužek literární 
činnosti (klub) 

neomezeno H. Riedlová 
Po-Pá, 6:00 – 9:40  
+ 11:40 – 16:00 

Cvičení z Čj  9. roč. Z. Kadlecová Pá, 7:00 – 7:45 

Cvičení z M  9. roč. M. Makovská St, 7:00 – 7:45 

Sportovní hry  3. – 5. roč. M. Burian Út, 15:30 – 16:30 

Sportovní hry  6. – 9. roč. M. Burian Po, 15:30 – 16:30 

Cheerleading/Roztleskávačky  1. – 3. roč. D. Horáková Pá, 13:30 – 15:30 

Yxes-rock + perkuse  3. – 9. roč. V. Průša St, 15:30 – 16:30 

Yxes-folk  4. – 9. roč. M. Burian St, 15:30 – 16:30 

Bicí  3. – 9. roč. K. Suchánek různé (Po, Út, Čt) 

Masmediální (MMK Letňák)  4. – 9. roč. L. Lanč Út, 15:25 – 16:25 

Základy japonštiny a 
japonské reálie 

6. – 9. roč. L. Lanč Čt, 15:25 – 16:25 

Hrajeme si a zpíváme v Aj  3. - 5. roč. M. Burian Čt, 14:00 – 15:00 

Kytara  2. – 9. roč. A. Horová Po, 14:30 – 15:30 

Němčina hrou  2. – 6. roč. A. Horová Po, 13: 30 – 14:30 

Pozor letos došlo ke změně v platbách za zájmové kroužky! Již neplatíte přes variabilní 

symbol kroužku, ale peníze jsou každý měsíc automaticky strženy ze zálohových plateb 

konkrétního žáka… 

 
Školní výzdoba 

Zatímco my všichni jsme si přes 

prázdniny užívali volna a snažili se 

načerpat co nejvíce sil do nového 

školního roku, ve škole se neusnulo na 

vavřínech. Již během prvních několika 

zářijových dnů se tak žáci i učitelé 

mohli kochat novým zkrášlením 

několika školních prostor. Co na to 

říkáte? 

PS: V příštím čísle Vám přineseme 

podrobný pohled do naší krásné školní 

družiny  
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První natáčecí výjezd proběhl na 

konci září (z 27. na 28), na sv. Václava. 

Štáb se, poprvé v plném počtu, vydal na 

zámek do České Kamenice, v jehož 

krásných zdech a sklepeních vznikla 

řada mrazivých záběrů  

I přes značnou náročnost celého 

projektu jsme si všichni užili hodně 

zábavy a už teď se těšíme na další 

výjezd, tentokráte do tichých 

strašidelných lesů v okolí sněžnické 

rozhledny. 

Slovo úvodem 
Ahoj, prázdniny už jsou „v tahu“ a my jsme velice rádi, že se ti do rukou dostalo první 

zářijové číslo časopisu LETŇÁK. V tomto čísle se dočteš o novinkách na naší škole a zajímavých 

přeměnách, které plánujeme. Rozhovory a reportáže budou denní náplní nás, redaktorů časopisu 

LETŇÁK.  

Po celý rok se budeme snažit oživit tento časopis, ale nejen jej! Také školní televizi, která je 

nově nedílnou součástí masmediálního kroužku, budeme postupně utvářet a dotvářet. Nenechte si 

ujít zajímavé reportáže ze světa školního šoubiznizu. Jsme čtení, které určitě stojí za to!  

Pac a pusu váš super LETŇÁK         K. B. 

Juvenilis X Noxius 
Už je to tady! První natáčení filmu Juvenilis X 

Noxius je za námi. Snímek pod vedením pana ředitele 

vzniká v rámci projektu školní kapely Yxes-Joke 

s podporou masmediálního kroužku Letňák a letmo 

odkazuje na pohnutý osud Jindřišky Novákové a její 

rodiny. 

Na tvorbě temného thrilleru s horrorovými 

prvky se vedle několika vyučujících a rodičů přímo 

podílejí více jak čtyři desítky našich spolužáků od 

třetího do devátého ročníku.  

    L e t ň á k  
Září 2012                číslo 1. ročník 7. 



  

Po bleskovém ubytování jsme se okamžitě 

vydali do blízkého lesíka, kde jsme vystavěli 

rozlehlé trpasličí městečko nejen z mechu. Po 

obědě (knedlo, zelo, vepř :) jsme hráli různé hry 

- nejvíce nás bavila vybika a vrhání plastovým 

talířem - frisbee ;) V podvečer se k nám přidal 

p. uč. Fořt, naše čerstvá posila učitelského 

sboru, a my tak na hřišti nemuseli prohánět už 

jen p. uč. Lanče :)  

 

V pondělí 24. 9. ráno od školy odjížděl 

autobus plný nás, šesťáků. Pan řidič nás vezl 

na dlouho očekávaný seznamovací výjezd 

nedaleko Děčína, do hotelu Maxičky. Jako 

doprovázející kantoři se výletu účastnil p. uč. 

Lanč (jakožto třídní 6.B) a pí. uč. Hrdá (třídní 

6.A).  

 

Na večeři dokonce přijely i naše bývalé 

paní učitelky třídní, Hanka Šulcová a Blanka 

Průšová, které s námi zůstaly až do konce 

strašidelného maškaráku. Promítání filmu na 

dobrou noc sice zkomplikovaly tiché repráky, 

ale i tak jsme ho někteří z nás zkoukli celý. 

Hned po budíčku a opulentní snídani jsme se 

vyhrnuli opět na hřiště a zahráli si na 

pašeráky a celníky, vybíjená nesměla 

samozřejmě chybět. V poledne na nás opět 

čekal autobus, ale zpátky do Děčína se nám 

moc nechtělo. Klidně bychom si náš výlet ještě 

o den prodloužili :) 

 

Seznamovací výlet šestých ročníků 

 

Školní televize…   
Od září se masmediální kroužek nebude starat jen o časopis Letňák, ale také o naprostou 

novinku - „školní televizi“. První pokusy o její rozjezd proběhly už na konci minulého školního 

roku a napadlo nás, že by bylo fajn pokračovat v natáčení dalších dílů. Ředitelkou školní televize 

je letos Kačka Baránková a spolu s ní se na školní televize podílí technický štáb, Tomáš Ivica a Petr 

Volavka. Naše reportáže můžete sledovat na našem youtube kanálu MMK Letňák, odkaz na 

jednotlivá zpravodajství a vstupy najdete na našem Facebooku „Redakce Letňák“.             K. B. 

 



 

Úvodní soustředění prvňáčků 
Hned na konci prvního zářijového týdne, tedy z pátku 7. 9. na sobotu 8. 9., se konalo letos 

již tradiční úvodní soustředění rodičů prvňáčků. Akce se uspořádala v kempu Borný u Mácháče 

a účastnilo se jí přes dvě desítky rodičů i se svými ratolestmi. 

Páteční odpoledne se neslo v duchu soutěží, a to nejen pro děti. I na dospěláky čekala řada 

her a množství zábavy, od pojídání koláčků, přes mravence v medu až po náhodu  Po večeři se 

prvňáčci s paní učitelkami třídními, Hankou Šulcovou a Blankou Průšovou, vydali tančit na 

maškarní diskotéku a rodiče si mezitím u ohníčků popovídali s panem ředitelem Vítem Průšou, 

paní zástupkyněmi Petrou Křivánkou a Jitkou Šolcovou a metodikem primární prevence 

Lukášem Lančem o důležitých věcech, které souvisejí s chodem naší školy i se vstupem dětiček 

do prvních tříd. Následoval táborák, opékání buřtů a volná zábava.  

6.B na čumendě v nové knihovně 
Dne 15.9. (v pátek) jsme, moje třída 6.B, navštívili novou 

knihovnu na druhé straně Děčína. Vyšli jsme ráno v půl 

deváté, a strávili tam čas asi do čtvrt na jedenáct. Mezi tím nás 

paní knihovnice provedla po knihovně, a byli jsme dokonce i 

ve skladu. (Nejen) dětské oddělení bylo téměř poloprázdné, 

jelikož si všichni ještě před prázdninami napůjčovali spoustu 

knížek, aby se snadněji stěhovalo. Knihovna je mnohem 

prostornější než ta stará. 

Řekla bych, že se tam dá docela dobře při čtení i 

relaxovat - jsou tam sedací pytle, dva červený a jeden žlutý , 

také jedno podium (teda spíš stupínky), na které se sedá. 

Vycházka byla moc pěkná, někteří z nás si hned půjčili 

pár knížek a další už obepisovali své rodiče, aby si s nimi 

mohli odpoledne přijít založit kartičky. A ani nám moc 

nevadilo, že jsme šli zpátky také pěšky      A. F. 

Budíček, rozcvička a 

snídaně – věčná nerozlučná 

trojka, která nesměla chybět ani 

v sobotu ráno. Následovalo 

dopolední soutěžní okénko a 

nakonec rozloučení a odjezd „po 

vlastní ose“ zpět do Děčína. 

Děkujeme všem účastníkům za 

příjemné soustředění a těšíme se 

na další podobně vydařenou 

akci  


