
    

MMK Letňák fotí 

Masmediální kroužek se 
rozhodl využít krásného počasí a 
vyrazil si ulovit nějaké to jarní 
foto... Takovou menší ochutnávku 
vám nabízíme v tomto čísle  

 

Galerie ještě jednou 

Po úspěšné výstavě 

Martina Hrbáčka se 

k odhalení svých výtvorů 

odhodlala Valča Trajerová 

z 5.A Více fotografií najdete 

samozřejmě na FB profilu 

Redakce Letňák   

Zasedání školního parlamentu – 

projednávaná témata 

11. 4. 2013 

- znovuobnovení školního rádia 

- ovoce a zelenina na II. stupeň 

- oprava tělocvičny 

- údržba hudebních nástrojů 

- projektové dny na příští školní rok 

- další barevný den 

- úklid školního hřiště 

30. 4. 2013 

- obnovení městského parlamentu 

- Akademie na příští rok – „Na smeťáku“ 

- stanovení termínu dalšího barevného dne 

- stanovení termínu dalšího zasedání parlamentu 
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Slovo úvodem 

Hoj všem Letňákům  

Sluníčko je pořád pod mrakem a je lezavo, ale na naší škole se stále něco děje… A jako vždy – 

MMK Letňák je u většiny akcí :D 

Na co se dnes v tomto čísle můžete těšit? No hlavně na stranu č. 3, kde je hezky vcelku shrnuta 

naše letošní akademie. Protože náš ŠP již napevno funguje, na poslední stránce se budete setkávat 

se souhrnem projednávaných témat. Vedle toho vám přinášíme i pohled na slavnostní otevření  

naší školní galerie…           L. L. 

    L e t ň á k  
Duben 2013                číslo 8. ročník 7. 

Branná v poli 

Po dlouhé době nám přálo počasí a ač jsme se ani 

v pátek 19. 4. nedočkali slunečného odpoledne, přeci 

jen jsme vyrazili na plánovanou vycházku. Abychom 

"rozpumpovali" organismus, nechyběla kratší 

rozcvička v podobě svižného výšlapu a nakonec i 

sprint do prudkého kopce  Nikdo nezůstal pozadu!  

 

Po vydýchání jsme si našli vhodnou pozici, kde 

jsme rozbili prozatímní stanoviště. Rozbor vhodné 

výstroje jsme doplnili osobními zkušenostmi a 

několika historkami. Na ochutnávku bylo přineseno 

několik kusů MRE (více info zde 

http://www.mreinfo.com/), jejichž chuť mile 

překvapila všechny brance. Jako nejlepší menu byla 

jednohlasně zvolena grilovaná kuřecí prsa v 

pikantní salsa omáčce. Bílý hutný chléb (který Petr 

"Sojka" Škařupa trefně překřtil na lembas) byl 

mimo jiného zpestřen luxusní sýrovou pomazánkou 

 Ale okoštovalo se toho mnohem více a hlavně! 

Všem chutnalo... 

 



  

Naši matematici 

Další úspěch našich „barev“ na matematické soutěži, 

konkrétně na letošní pythagoriádě… 

Největší úspěchy jsme zaznamenali zejména v 5. a v 

7.ročnících. Vojta Grubr – jako jediný ze všech 70 účastníků - 

získal plný počet bodů a 1. místo , Michael Douša patřil mezi 

další čtyři, kteří skončili na 2. místě.  

Úspěšnými řešitelkami se pak staly v této kategorii ještě 

další žákyně naší školy – Adéla Klihavcová, Valentina Trajerová 

a Adéla Kolouchová  

V kategorii sedmých ročníků byla vynikající Adéla 

Sklenářová, která obsadila pátou příčku.  Před ní byli jen 

někteří studenti gymnázia! 

Všem moc gratulujeme! 

 

Naše nová školní galerie 

Ve středu 10. dubna se slavnostně otevřela naše nová 

školní galerie. V ní budou v budoucnu pod luxusním 

nasvícením prezentována díla našich spolužáků.  

Jako první se do našeho "art" hledáčku dostal jeden ze 

současných deváťáků - Martin Hrbáček. Jeho kresby a 

malby jsou poutavé (což jistě sami posoudíte ) a jejich 

široký záběr zaujal nejen mladší spolužáky... Jen tak dál, 

Martine, a rozhodně neztrácej zápal!  

 

24. dubna – Světový den 

laboratorních zvířat 

Tento mezinárodní den má za úkol šířit mezi 

lidmi osvětu o pokusech na zvířatech. Jen v 

uplynulém roce jich bylo otestováno kolem čtvrt 

milionu (nejčastěji jsou to pokusná morčata, krysy, 

myši, opice, psi, prasata, skot a kočky). Hlavním 

cílem experimentů je zkoumání dopadu léků či 

kosmetických a průmyslových přípravků na 

organismus. 

Pokusy zvířatům způsobují obrovské utrpení a 

stres a jejich přínos není natolik pozitivní, aby byly 

ospravedlněny… 

 



  

Představení od čtyř i od šesti hodin byla 

beznadějně vyprodaná. Naše krásné uvaděčky vítaly 

příchozí diváky nejen milými úsměvy, ale i hororovými 

zákusky (rakvičkou a nazelenalými větrníčky). V hledišti 

to bzučelo nedočkavostí a napětí v zákulisí by se dalo 

krájet. Všechno však šlo jako po másle a až na pár 

drobných chybiček se vše zadařilo přesně podle našich 

představ. Diváci odcházeli ze sálu nadšení a spokojení, 

stejně se cítili i herci, technické zázemí (děkujeme 

všem kulisákům, nosičům a klukům v kukani) a také 

učitelé, když se po osmé hodině večerní unavení 

trousili z divadla do svých postelí  Tak zase za rok...  

 

 

Akademie 

 
Už několik týdnů (a řada z nás i měsíců) jsme se 

pečlivě připravovali na jeden z vrcholů celého školního 

roku - naší akademii. Tu letošní s názvem "To je horor!" 

jsme měli netypicky ve čtvrtek (25. 4.), opět ve dvou 

představeních. Již kolem půl osmé ráno se naši spolužáci 

i jejich učitelé začali scházet před městským divadlem, 

celí natěšení na generálku  Kvůli drobným technickým 

potížím s ozvučením (což není nic neobvyklého - každý 

rok nám chvilku trvá, než se vše ku spokojenosti všech 

nastaví) startovalo první vystoupení až v půl deváté. V 

hledišti seděla celá škola a žáci měli tak jedinečnou 

příležitost poprvé zhlédnout čísla svých kamarádů z 

ostatních tříd i drobné organizační úpravy přímo za 

pochodu.  

 Hlavní zkouška se nakonec 
protáhla až do 11:50, ale díky ní z nás 
opadla většina prvotní nervozity. 
Vždyť každý si teď přímo na divadelní 
scéně vyzkoušel, kde přesně bude 
stát, co bude kam a komu říkat, 
odkud kam půjde a podobně... Večer 
už to přece musí klapnout!  A taky 
že jo! 


