
  

Slovo úvodem 
Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 

Čas nám neúprosně letí a než jsme se nadáli, máme za sebou již druhý měsíc školy  

A že se nejednalo o měsíc nudný Vám, drazí čtenáři, prozradí toto číslo našeho školního 
časopisu… 

O celostránkový prostor se tentokráte dělí dvě velké akce – Dánové u nás a natáčení 
nového klipu školní kapely. Kromě toho, ale pod úvodníkem naleznete info k proběhnuvšímu 
koncertu/workshopu strejdy Klaudy. Trošku místa jsme si vyšetřili i na naše „pravidelné“ 
rubriky. Takže Vám přejeme příjemné počtení a zase za měsíc ahoj 

Za redakci           L. L. 
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Bubenická bomba na Stráni 

16. října jsme měli hudebnickou akci roku (ne-li 

desetiletí)! Na školu k nám totiž zavítal Kladius 

Kryšpín, super bicař, kterého můžete znát mj. 

z Pražského výběru. Ve svém již tak nabouchaném 

rozvrhu si našel trochu času i na nás a uspořádal 

pro žáky, rodiče a přátele školy večerní koncert.  

Po úžasných bubenických parádičkách nás ještě 

Kryšpín za podpory naší omladiny (strejda Klauda 

si je získal od první vteřiny vystoupení a rodiče 

měli co dělat, aby své ratolesti odvedli domů ) 

učil bubnovat. Maestro byl nadšený nejen 

z akustiky naší hudebny, ale také ze samotné 

atmosféry. Nejen že jsme počtem diváctva pokořili 

i Brno, hlavně jsme však byli prý úžasným 

obecenstvem. Není se co divit, že se plánované 

dvě hodinky protáhly na skoro tři a půl  

Děkujeme moc za super zážitek a doufáme, že 

se na nás strejdo Klaudo zase přijedeš podívat  

 



            

Výročí měsíce 

Narození Martiny Navrátilové 

(*18. října 1956 Praha) 

Kdo by aspoň jednou letmo nezaslechl jméno této 

světoznámé tenistky pocházející z Řevnic u Prahy   

Tato československá (a později americká – 

americké občanství získala roku 1981) tenistka je 

považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob. 

Celkem vyhrála 59 grandslamových turnajů, 18 

dvouher, 31 ženských a 10 smíšených čtyřher, což ji v 

rámci otevřené éry řadí na 1. místo. Mezi všemi 

tenisty drží absolutní rekord v počtu vyhraných 

turnajů, a to 167 ve dvouhře a 177 ve čtyřhře. 

Není divu, že v roce 2000 byla uvedena do 

Mezinárodní tenisové síně slávy. 

 Klobouk dolů!  

 

Adapťák šestých ročníků 

Začátek školního roku není velkou změnou jen pro prvňáčky, ale i 

novopečení šesťáci se musí seznámit s řadou novinek  Jednou z 

největších je samozřejmě hlavně změna třídního učitele... 

A tak se i u nás koná pravidelně každý rok dvoudenní adaptační 

pobyt, kde se šesťáci seznamují se svými paní učitelkami třídními  

Letos jsme se (jako vždy v doprovodu pana učitele Lanče, jakožto 

metodika prevence) vypravili na Starou Olešku, konkrétně do 

penzionu/kempu Vyhlídka, kde se loni konal i náš English Camp  

Že nám (i přes výluku a ne zrovna příjemné dopolední počasí) 

nechyběla dobrá nálada, jistě poznáte ze samotných fotografií  

Škoda jen, že jsme nemohli zůstat déle! 

Říjen jednou větou 

Druhý den podzimních prázdnin proběhlo na naší škole 

bezpečnostní cvičení policistů, AMOK, jehož smyslem je 

podbrobné seznámení našich místních policistů nejen 

s prostředím konkrétních škol, ale i taktickými postupy při 

případném zásahu. 



  

  

Natáčení klipu k novému songu školní kapely 

Nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme, že 

podzimní prázdniny a státní svátek 28. října jsou pro 

nás již tradičně pracovní záležitostí  

Ani letos tomu nemohlo být jinak a po příjemné 

loňské dvoudenní „hollywood action“ jsme se i tento 

rok vydali do hotelu Formule v Nebočadech. 

Dánsko 

Na počátku října jsme měli na škole opět živo  

Velkou měrou se o to zasloužili deváťáci, ale pozor! Ne 

jen tak ledajací! V neděli 5. října k nám totiž dorazilo 23 

dánských žáků z malebného městečka Aarhus. Pokud je 

vám toto jméno povědomé, nejedná se o náhodu. Se 

základní školou Elise Smith Skole jsme totiž na pár dní 

vyměňovali své žactvo již během loňska  

 

 

Obrovskou výhodou oproti předchozí návštěvě 

dánských studentů u nás, byla předchozí 

komunikace (převážně přes FB) česko-dánské 

dvojice. Nalezení parťáka na nádraží a vůbec i 

samotná komunikace během dánské návštěvy tak 

byla o poznání snažší  

 
Pondělní procházka Děčínem, úterní výlet do 

Terezína a krátký kuk na projektové odpoledne ve 

škole, středeční plavba do Hřenska a výšlap na 

Pravčickou… to je jen ochutnávkaprogramu, který 

byl pro dánskou návštěvu připraven  

Velkou chválu si kromě našich žáků zaslouží 

hlavně jejich rodičové! ez vás by to nešlo!  

 

Detailní informace týkající se nového klipu vám 

samozřejmě neprozradíme. Jen si počkejte na letošní 

akademii, kde bude klip premiérově promítnut   

Rozhodně vám ale můžeme potvrdit, že natáčecí 

dopoledne ve škole, před ní i v útrobách romanticky 

zaprášené školní půdy, ale i filmování v exteriérech 

v Nebočadech bylo zážitkem a odvedli jsme opravdu 

kus práce. 

Večerní hry a hlavně zkoušky zcela nových 

vánočních koled byly také super... Moc povedená 

akce! Děkujeme všem, kteří se účastnili!!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s… 

V našem prvním letošním rozhovoru jsme se rozhodli trošku potrápit Drahušku Bradnovou, 

šéfovou naší družiny  Jak si poradila s našimi zapeklitými otázkami, posuďte sami  

1. Co vás nejvíce baví na práci s dětmi? 

Baví mě, že můžu být vlastně tak trochu jako ony. 

Děti beru jako své parťáky, s kterými si můžu užívat 

jejich svět.  

2. Jaké jsou vaše ostatní zájmy? 

Mám ráda sport. Když mám volnou chvilku, jezdím 

na kole, chodím cvičit a běhat. A samozřejmě mě baví 

keramika, kterou děláme v naší školní družině……tak 

koukejte za mnou do družinky dorazit. 

3. Těšíte se do práce? 

Do práce se těším, protože práce je vlastně mým koníčkem. 

4. Přemýšlela jste již v dětství o tom že budete pracovat s dětmi? 

Ano. Od mala jsem si hrála na paní učitelku. Moje maminka pracovala v mateřské škole a, jak jsem 

mohla, chodila jsem do školky pomáhat s dětmi.  

5. O jakém zaměstnání jste snila, když jste byla ve školních letech? 

Jak jsem již řekla, vždycky jsem chtěla pracovat s dětmi. 

6. Co nejčastěji děláte ve volném čase? Co vás baví? 

Moc volného času nemám, ale když mám volnou chvilku, ráda jedu někam na výlet, sejdu se s přáteli 

nebo vytáhnu moje oblíbené kolo.        (B. P.) 

 
 
 

Významný den měsíce - Mezinárodní den hudby (1. října) 

Hudba je významnou součástí našich všedních (a někdy i 

profesionálních) životů. Uklidňuje, inspiruje, povzbuzuje a léčí., 

a proto se není co divit, že můžeme slavit den hudby i jako jeden 

z významných mezinárodních dnů  

Založen byl na popud největších skladatelů 20. století a od 

roku 1975 se slaví každoročně 1. října (v Rusku je tento den 

navíc tradičním začátkem koncertní sezóny) a po celém světě se 

koná obrovské množství akcí zaměřených na hudbu a její rozvoj 

nehledě na hudební žánr. 

 

Den boje proti parazitům 

Moc dní, kdy se veřejnost může podívat do školy, během 

roku není. O to zajímavější byl právě 7. říjen, neboť se u nás 

konal „otevřený“ projektový den. Od 16 do 17 hodin si tak 

mohl každý projít jednotlivé třídy, kde na návštěvníky čekala 

celá řada zajímavých informací a scének o parazitech a dalších 

breberách  Vše samozřejmě v provedení našich šikovných 

žáků… 


