
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doslov  šéfredaktora  

Ač bylo původně na listopad avizováno dvojčíslo, kvůli nepředpokládané časové náročnosti se 

nakonec z listopadového Letňáku (jak jste si jistě všimli) vyklubalo 1 a ½ číslo.  O slíbené informace však 

nepřijdete. Můžete se na ně a na mnoho dalších těšit v dalších vydáních Letňáku.    L. L. 

Ali  Baba  

Na den svatého Martina, který letos nepřijel na 

bílém koni, jak o něm praví pranostika, se nechali žáci 

3. A a 3. B přepadnout v Děčínském divadle Alibabou a 

40 loupežníky.  Pohádku přijel zahrát soubor Naivního 

divadla Liberec. Na jevišti se nepohybovali „živí“ herci, 

ale spodové loutky. Představení bylo humorně laděno. 

Některé děti byly představením nadšené, jiným se líbilo 

méně.      

K. K. 

 

Naši  sportovci  a  mysl i te lé  

Ač se téměř nezadařilo, nakonec i tento měsíc Vám můžeme přinést stručný rozhovor s jedním z našich 

úspěšných sportovců, tedy sportovkyň… Konkrétně se jedná o Janu Boháčovou z 8.A, kterou možná doposud 

znáte kvůli jejímu dřívějšímu praktikování karate. 

1. Jaké jsou tvoje koníčky? 

Kamarádi, turistika a cyklistika. 

2. Kdy ses k cyklistice dostala? 

Na kole jezdím odmala, ale v teamu budu jezdit druhým rokem. 

3. Tvůj NEJ úspěch? 

1. Místo na Bike Babí Léto (viz. Foto) 

4. A co tvůj oblíbený předmět? 

Angličtina a přírodopis. 

5. A na závěr klasická otázka – magst du gummiba?  

… (pro jistotu nezodpovězeno ;) 

B. M. 

 

Výběr  z  nabídky k ina pro  prosinec  

Je to tu! Mám pro Vás další přehled filmů pro 
měsíc prosinec!  Kdo sleduje stránky kina 
pravidelně, už asi zjistil, že mají new dress! → a je 
fajný, nemyslíte? 

Ted už ale k programu! Co byste si určitě 
neměli nechat ujít je Kocour v botách, kde se 
objeví nám známí kocour ze Shreka, navíc ve 3D. 
Dále Tintinova dobrodružství  - animovaná 3D 
komedie, která má pro velký úspěch reprízu. 
Thriller Hranaři a Vendeta, kde se můžeme těšit 
na oblíbené české herce jako například Vetchý, 
Kaiser a další… 
Více na: www.kinosneznik.cz           B.M. 

 
Staženo z: http://shrek4.blog.cz 

 

Masmediáln í  kroužek  

Od prosince se na naší škole rozjíždí nový zájmový 
kroužek. Již elegantní název jemně napovídá jeho 
náplň: fotografování, natáčení videokamerou, 
ilustrování, tvorba komiksu, tvůrčí novinářské psaní, ale 
i práce na PC (stříhání videa, uprava fotek a obrázků) a 
řada dalších aktivit. V případě zájmu ťukejte na kabinet 
dězepisu. 

ilustrování, tvorba 
komiksu, tvůrčí 
novinářské psaní, ale 
i práce na PC 
(stříhání videa, 
úprava foto a obr.) a 
řada dalších aktivit. 
V případě zájmu 
ťukejte na kabinet 
dězepisu. 

staženo z: 
it.wikipedia.org 



classifieds.justlanded.com 

  

Slovo úvodem 

Zdravím,  
měsíc se setkal s měsícem a opět vychází nové číslo Vašeho oblíbeného časopisu Letňák se spoustou 

novinek, událostí, rad a tipů, ale samozřejmě také zábavy.   
Hned na úvod musím zmínit, že se jedná o speciální číslo – á la dvojčíslo. Na tento  rok jsou naplánována 

ještě další dvě.  
V tomto listopadovém čísle bychom Vás chtěli seznámit s naší redakcí jako celkem.  Dále se můžete těšit 

na ukázky z Autorského čtení a….“psssss!!“ Víc už prozrazovat nebudu, jen nakoukněte a zjistíte sami…  
B. M. 

 

Slavík? Kdepak…Skřivánek  

14. listopadu proběhlo pod taktovkou našich dvou oblíbených 
paní učitelek, Evy Šofrové a Jany Štrbové, školní kolo pěvecké 
soutěže Skřivánek. Účast byla opravdu bohatá, z celé školy 
skřivánkovalo 44 pěvců a pěvkyň a to ve třech kategoriích. 

I přes trému a stres, se kterým se soutěžící museli vypořádat, 
se během vystoupení objevilo jen několik drobných chybiček a 
krásný zpěv si užívali nejen skřivánci, ale i obecenstvo. 

Postupující výherci (viz. seznam níže) si vylosovali jednu 
z pěkných cen a už nabírají síly na městské kolo… 

I. kategorie 
Anna Andrová (2.B) 
Jakub Novotný (3.B) 

II. kategorie 
Tereza Gallertová (4.B) 
Tereza Knotková (6.A) 

Martina Myklínová (náhradnice) 
III. kategorie 

Kristýna Hrdá (8.B) 
Mark Malevič (8.B) 
III. kategorie duo 

Kristýna Hrdá a Anna Vysoká (8.B) 
III. kategorie trio 

Kristýna Hrdá, Petr Spolek a Anna Vysoká (8.B) 
L. L. 

    L e t ň á k  
Listopad 2011                číslo 3. ročník 6. 



  

Zaj ímavost  měsíce  z…  

…lidské  ř í še  

V průměru se každý rok 100 lidí udusí spolknutím jejich 

propisky nebo tužky. → :DD ták hlavně dávat pozor! :D 

…zvířec í  ř íše  

Sloni jsou jediná zvířata zemi, která nemohou skákat. -> Ani 

nechci pomyslet, jak by to dopadlo :D      B. M. 

 

Zaj ímavá in ternetová s t ránka  

Také máte před testem ze zeměpisu nahnáno 

anebo si jen tak chcete pročíst zajímavosti a novinky ze 

zeměpisu? Pro Vás je tady stránka: www.zemepis.com, 

kde najdete vše potřebné od matematické geografie, 

přes ČR, až k slepým mapám!   

B. M. 

 

Kantor  v  kot l íku  

         V zářijovém čísle jsme se seznámili s novým 

učitelem, a zároveň novým šéfredaktorem Letňáku, Lukášem Lančem. Tento měsíc se v kantorském kotlíku 

pomalinku vaří druhá letošní posila našeho učitelského sboru, paní učitelka Kateřina Koukalová, třídní 3.A a 

zároveň i redaktorka Letňáku pro 1. stupeň. Co vše nám bylo prozrazeno, se dozvíte níže.  

1. Jak se vám u nás ve škole líbí? 

Líbí, škola je hezká, moderně vybavená, kolegové jsou milí, co víc si přát. Snad jen poslušnější děti…:-) 

2. Učíte i na druhém stupni? 

Ne, pouze na prvním. 

3. Jaké bylo vaše předchozí pracoviště? 

Pracovala jsem 3 roky v knihovně na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

4. Baví vás práce učitelky nebo jste chtěla být něčím jiným? 

Baví, je to zajímavá a tvůrčí práce, ale je také dost náročná.  

5. Klasická otázka na konec  – Would you like cup of tea? 

Yes, I would. My favorite is Earl Grey.         K.R. 

 

staženo z: postershop.cz 

staženo z: clker.com 

staženo z: illustrationsource.com 



 

 

English Vocabulary of 

the Month 

November - listopad 

Tree - strom 

Rime - jinovatka 

Frost - mráz 

Wind - vítr 

Flu - chřipka 

Rain - déšť 

Velvet - samet 

Science - věda 

Peace - mír 

Progress - rozvoj 

B. V. 

 

 
Státní  svátek  

Dne 17. listopadu slavíme státní svátek, 
den boje za svobodu a demokracii. 

Tohoto dne roku 1989 započala tzv. 
sametová revoluce, která způsobila pád 
komunistického režimu v Československu. 
Na pražském Václavském náměstí se sešli 
převážně studenti, aby vyjádřili svůj 
nesouhlas s tehdejší vládou komunistů. 
První shromáždění bylo nepřiměřeně 
potlačeno tehdejšími mocenskými 
obrannými silami. K protestům se postupně 
přidávali další studenti, ale i dělníci, 
pedagogové, umělci z celé republiky a další. 

Sametová revoluce, revoluce bez zbraní, 
způsobila pád totalitního režimu u nás a 
nastolila demokratickou svobodu. 

V.M. 
 

Kabátek  

Vánoční svátky se nám pomalu blíží, a protože sv. 

Martin tentokrát nepřijel na bílém koni, ještě nějakou 

chvilku si na sníh budeme muset počkat  (ale nebojte 

- slibují, že Vánoce budou pod peřinou  ). 

Naše škola se však pomalu převléká z podzimního 

opadaného listí do bílého sněhového kabátu. Na nové 

výzdobě se podílí všichni a ta pravá vánoční nálada se 

tedy zabydluje už i u nás … 

by M. H. 


