
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahradní  s lavnost  2011/2012  

23. června se konala tradiční garden-party určená nejen pro rodiče a naše žáky, ale pro všechny přátele 
naší školy. Pestrý program od začátku (14:00) až do konce (20:00) nabitý různými vystoupeními 
doplňovalo několik stánků s občerstvením, poprvé zcela zajištěných pouze našimi učitely. K dispozici byly 
klobásky, buřty, chipsy, paní družinářky zajistily sladkou protiváhu v podobě koláčů, buchet a dalších 
sladkostí  Pro žíznivce se vedle koly, minerálky či džusu našlo i nějaké to pivo. 

Z programu můžeme vypíchnout např. pasování 5. tříd, které probíhalo v slzavém údolí  či třeba 
koncert sester Andělek a „naší“ kapely Daily Project. Samozřejmě nechyběl ani Yxes. 

Lidí se přišlo za celý den podívat opravdu hodně a z výtěžku za vstupné (30,-) a ze sponzorského daru 
(moc děkujeme!) bude dětem do družiny koupena super trampolína  

Velký dík všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali! A příští rok to bude ještě lepší! 
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Slovo úvodem 

Drahé a drazí, 

nevím, jak k tomu došlo tak rychle, ale již tu máme poslední měsíc v letošním školním roce. Čeká nás 

nejen hromada zábavy – školní výlety, ples 9. ročníků, Zahradní slavnost – ale také potoky a potoky slz. 

Vždyť nás letos opět opouští deváťáci, dvě party super lidí, po kterých se nám bude stýskat. Navíc naše 

učitelské řady prořídnou, neboť nám odchází i drazí kolegové. 

Rád bych tedy úvodník pojal zároveň i jako možnost se rozloučit: 

Žáci 9.A a 9.B do budoucích let, nejen na střední škole, ale i do následného 

dospěláckého života, Vám přeji (za sebe, za kolegy i za spolužáky) jen to nejlepší. Však si to 

všichni zasloužíte.  

To samé samozřejmě přeji i svým drahým kolegyním a kolegovi. Doufám, že i vy budete 

na další cestě životem kráčet spokojeně a se štěstím po boku a že se brzy při nějaké 

příležitosti shledáme. 

Všem, kteří odcházejí a rádi by zůstali „v obraze“, sledujte náš FB profil „Redakce 

Letňák“  

Rovněž bych touto cestou chtěl poděkovat všem svým kružítkám z masmédií, díky kterým Letňák šlapal 

v nejlepších možných obrátkách. Podařilo se nám rozjet některé menší projekty a naplánovat některé větší a 

já pevně věřím, že se příští rok aspoň s většinou z vás na kroužku opět potkám  

Příjemné slunečné prázdniny            L.L. 

L e t ň á k  
Červen 2012          číslo 10. ročník 6. 

Z Š  N A  S T R Á N I  

4 .B na výle tě  

Ve středu 30.5. navštívila 4.B 

sklárnu v Lindavě. Mohli jsme se 

pokochat prací sklářských 

mistrů, pod jejichž rukama 

vznikaly úžasné kousky z bílého i 

barevného skla. Sami jsme si pak 

vyrobili na památku malou 

vázičku. Počasí nám vyšlo, ale 

trocha zimy venku by vůbec 

neškodilo, neboť uvnitř jsme se 

dostatečně nahřáli  

 

 



  

  

3 .A/B na  výletě  
Třída 3.A vyrazila na školní výlet 24. května při příležitosti Dne 

národních parků. Spolu se 3.B navštívila děčínskou zoologickou 

zahradu, kde si pro nás pracovníci připravili program zaměřený na 

národní parky a zvířátka, která v nich žijí. Jedna část programu 

proběhla v učebně ZooŠkoly, v níž si děti poslechly zajímavé 

povídání o národních parcích a chráněných oblastech ČR, vyplnily si 

křížovku, slepou mapu a odpovídaly na hádanky. Ve druhé části 

zavedli pracovníci zoo děti do areálu a ukázaly jim zvířecí obyvatele 

Národního parku České Švýcarsko. Děti program velmi zaujal, nad 

většinou zvířátek se rozplývaly a nejradši by si je odnesly domů, 

nervózně pobíhající vlk jim trochu naháněl hrůzu. Vstupenku jsme 

pak využily s dětmi ještě jednou a to k navštívení expozice Rajské 

ostrovy, která se dětem také velmi líbila. 

 

9 .A/B na  výle tě  
Třídy 9.A a B vyrazily 4.-6.6. 

do Provodína blízko Máchova 

jezera. I přes nepřízeň počasí si 

všichni užili grilování, přípravu 

snídaní, turistiku, lacrosse a 

spoustu dalších her nejen u 

táboráku, obzvláště pak 

divokou svini (viz foto). 

 
Exkurze  7 .  ročníků do 

s t ředověké  vesničky   
Dne 19. 6. 2012 naši sedmáci 

navštívili středověkou vesničku 

Ostrou u Nymburka. S paní 

průvodkyní měli možnost poznat život 

ve středověké vesničce s ukázkami 

tradičních řemesel dráteníka, hrnčíře, 

provazníka, mýdlaře, svíčkaře nebo 

papírníka a pod dohledem odborníků 

si dokonce výrobu svíčky nebo mýdla 

vyzkoušet na vlastní kůži. 

 

V celém areálu platila měna 1 groš (= 

10Kč). Občerstvení nabízela stylová 

hodovna a  rozsáhlé bylinné zahrady 

umožňovaly návštěvníkům načerpat klid a 

sílu na další cestu. 

 



Rozlučkový p les  9 .  ročníků  

Kdybyste hledali večer 15. června deváťáky, doma byste je 
nenašli. Konal se totiž jejich rozlučkový ples na Maxičkách. Jak 
žáci, tak učitelé přišli převlečeni za pohádkové a filmové postavy 
a po parketu se tak proháněl Shrek s Fionou, Frodo Pytlík či 
třeba Fantomas. Celému pohádkovému bálu předsedala Kráska a 
Zvíře  

Pro „gamblery“ čekala bohatá tombola, vystoupil Yxes i Daily 
Project. Proběhlo dojemné děkování třídním učitelům a panu 
řediteli. Tančilo se a bavilo až do půl jedné, kdy část osazenstva 
odjela do Děčína speciálně vypraveným autobusem (děkujeme 
DPMD  ), zbylá část však vesele slavila dál. 

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na brzké shledání… 

 

 

Rozloučení  8 .  ročníků se  školn ím 
rokem 

Stejně jako všichni ostatní, i 8. ročníky na 
předposlední den školy vyrazily do přírody. Naším ne 
příliš vzdáleným cílem se stala čerstvě posekaná louka 
pod Popovickým vrchem, kde se žáci mohli rozprchnout 
do všech stran. Během mžiku byly obsazeny všechny 
senoválce v povolené vzdálenosti a přeměnily se v 
příjemně vonící matrace. 

Zhruba v půl jedenácté se k nám na chvilku přidala i 
paní učitelka Křivánková a pan učitel Rajchl, kteří 
přivezli i nějaké to občerstvení  Paní učitelka Zralá se 
pak rozloučila se svou třídou, každý její svěřenec dostal 
na památku náramek. 

Došlo i na objednání pizzy (3 velké a 8 malých) a 
tradiční „partičku“ a městečko Palermo na rozloučenou 
 

 


