
    

Rozloučení s 9. ročníky 

I tento rok nás opouští parta bezva lidí...ač jsme si s většinou z nich užili i nějaké to 

trápení, když všechny ty roky podtrhneme a sečteme, vyjdou nám jen a jen kladné hodnoty :) 

Jste super a ač nás mrzí, že se spolu už v září neuvidíme (tedy pokud nepřijdete na návštěvu 

), přeji Vám jménem svým i svých kolegyň a kolegů hromadu úspěchů v budoucím životě! 

Všechny Vás rádi uvítáme někdy na čumendě ve škole a hlavně samozřejmě na školních akcích 

 

Premiéra Juvenilis Noxius 

Konečně jsme se dočkali! Po celoroční práci byl náš 

školní film dokončen. A jak bylo již od začátku v plánu 

slavnostní premiéra proběhla 25. června v kinosálu 

našeho městského kina Sněžník (všem pracovníkům, 

hlavně panu řediteli Poštovi, děkujeme za ochotu a 

vstřícnost!)  

Na film se přišli podívat samozřejmě 

herci a jejich rodiny, ale i zástupci obce 

sokolské či lidé z městského zastupitelstva a 

další přátelé naší školy. Snímek, který byl naší 

prvotinou, sklidil velice pozitivní ohlasy a 

všechny nás zahřálo, když byla oceněna ta 

práce a energie, kterou jsme do filmu vložili. 

Na následující "afterparty" jsme si pak v 

přátelské a uvolněné atmosféře popovídali a 

přitom nakoukli do zákulisí natáčení 

prostřednictvím krátkých videí, s nimiž náš 

MMK přichází pravidelně v průběhu celého 

školního roku. 26. 6. dopoledne se pak vydala 

do Sněžníku i celá naše škola (kromě prvňáčků 

a druháčků, protože film je přeci jen trochu 

strašidelný) a dokonce se přišly podívat i dvě 

třídy ze ZŠ Vojanova od pana ředitele Rajchla. 
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Slovo úvodem 

Zdar Letňáci  

Školní rok se nám opět blíží ke konci a jako každý rok jsme o rok moudřejší  Červen je 

tradičně jedním z „nejnabitějších“ měsíců ve školním roce a proto se nedostalo na řadu 

tradičních školních akcí. Místo toho jsme se rozhodli prezentovat spíše události netradiční a 

v Letňáku výjimečné. Přečíst si tak můžete nejen o rozloučení našich drahých deváťáků, ale 

třeba i o bombastické akci Yxesu na Děčínské Kramli  

Prostě a jednoduše – příjemné počteníčko před letními prázdninami…    L. L. 

    L e t ň á k  
Červen 2013                číslo 10. ročník 7. 

Poslední den školy 

Těchto pár fotografií snad ani nepotřebuje nějaký komentář  Prostě a jednoduše - užijte 

si prázdniny a 2. září zase ahoj v naší škole  



  

Děčínská Kramle 

29. června se konala v Děčíně 

Kramle, tedy hudební festival lokálních 

českých a německých kapel (již 18. 

ročník)... Samozřejmě, že naše školní 

kapelka nemohla chybět a to i přesto, 

že jsme vlastně už jeden celý den měli 

prázdniny :D Navíc se tu objevily i 

holky Andělky, super rockerky, které si 

s námi střihly poslední z našich sedmi 

písniček a ještě zahrály něco z 

vlastního repertoáru  Super koncert! 

Díky všem účastníkům (ať už se jedná o 

hudebníky či diváky ) 

 

Školní výlet 6. B 

Na třídenní výlet vyrazila parta 

šesťáků předposlední týden v červnu. Pod 

vedením pana učitele Lanče a v 

doprovodu pana učitele Fořta jejich dvou 

přítelkyň, Barči a Zuzky, se busem 424 

vydali během středečního dopoledne do 

Vysoké Lípy. Třicítková vedra jsme v 

klimatizovaném linkáči přežili, ale hned 

po ubytování se v chatkách a obědě (řízek 

s bramborem) jsme se odhodlali na 

Dolský Mlýn, kde jsme se vyčvachtali.  

Po náročném výšlapu a pražící silnici jsme se doplazili na 

večeři a pak na travnatý plácek, kde nás pan učitel Fořt se 

Zuzkou naučili "brnbál", velice chytlavou formu basebalu :) V 

přehřátých chatkách jsme toho moc nenaspali, ale stejně jsme 

našli dost sil vysápat se během čtvrtečního dopoledne na 

loupežák Šaunštejn. Odpolední parno jsme opět přečkali na 

Doláku, tentokráte v plážové zátoce  

Večer jsme opět "zabrnbálovali" a pak se připravili na 

táborák. Bohužel nás zastihla krušná dvojka bouřek. Vysílením 

jsme však usnuli i přes divoké blesky a hřmění. V pátek po 

dvanácté jsme nasedli na bus, který nás vzal zpět do DC. Ani se 

nám moc nechtělo a už se těšíme na příští rok   



  

Nástup deváťáků, poděkování a dary, 

společná fota a samozřejmě tanec :) Všichni jsme 

se bavili a zážitků jsme si domů odnesli opravdu 

hodně :) 

Ples 9. ročníků 

 

 Zatímco hosté (rodiče, bývalí 
absolventi či učitelé a také přátelé 
školy) dorazili na sedmou 
podvečerní, přípravný tým učitelů 
a žáků a hlavně deváťáci na Maxle 
přijeli už před pátou, aby se vše 
stihlo připravit.  

Ples na rozloučenou pro deváťáky je na naší 
škole již dobře zavedenou a hlavně srdeční tradicí. 
Ani tento rok jsme tuto super akci nemohli 
vynechat a ve vyletněném "aloha" stylu jsme si 14. 
června zatančili na Maxičkách  


