
    

Kantor v kotlíku 

V tomto čísle jsme se rozhodli vyzpovídat jednoho z našich oblíbených učitelů. Trošku 
jsme totiž zašťourali do soukromí pana ředitele a on byl natolik hodný, že si udělal čas a 
odpověděl na naše všetečné otázky.  

 
1. Jak dlouho jste na naší škole ředitelem? 
13 let 
2. Jaká je vaše Nejoblíbenější třída? 
Juj…takto já ani nepřemýšlím! V každé třídě vidím konkrétní děti a o nich je řeč. 
3. Váš nejoblíbenější film? 
Podle nálady. Nemám nic extra, co bych preferoval. 
4.  Jaké předměty učíte? 
Zeměpis a někdy informatiku. 
5. Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Máme doma rybičky, ale s těmi se mazlím jen někdy   
a dcera má křečka… 
6. Vaše nejoblíbenější jídlo? 
Teď již každé… 
7. Jaký je váš nejoblíbenější minerál? 
Diamant. 
8. Která učebna se vám líbí nejvíc? 
Samozřejmě že zeměpis  
9. S kterým kantorem se bavíte nejvíc? 
Já doufám, že se všemi… 
10. Plánujete v rámci školy nějakou výraznou změnu? 
…ale to bych přeci nechal jako překvápko…  
11. Máte rád gumový medvídky?  
Nijak zvlášť…     L. K., N. V. 

1. zasedání nového parlamentu 

V prvním týdnu měsíce března se sešel poprvé v 
novém složení (viz volby do ŠP ze dne 25. 2. 2013) 
náš školní parlament. Z 28 zástupců se před S-
Centrem nakonec objevilo 26, což je krásná účast. 
Samotné hodinové bowlení, při němž se celý kolektiv 
našich spolužáků od 3. do 9. třídy příjemně stmelil, 
bylo následováno prvním parlamentním zasedáním. 

 Hlasováním byl zvolen předseda parlamentu 
(Daniela Rudovská z 9.B) a tiskový mluvčí pro I. 
stupeň (Štěpán Šípal ze 3.A) a pro II. stupeň (Martin 
Kudrna z 8.A). Oba mluvčí pak následující den měli 
premiérové hlášení o výsledcích našeho zasedání. 
Navíc se dořešila i první speciální akce ŠP, "Zelený 
den" (viz strana 2) 
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Slovo úvodem 

Zdar Letňačky, Letňáci a všechna Letňáčata, 
měsíc opět utekl jako voda a my Vám přinášíme další číslo našeho/Vašeho školního časopisu. 

Jako vždy se můžete těšit na souhrn těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí, které se 
v průběhu března udály.  

Tentokráte jsme se rozhodli trochu více podpořit naší družinu, kde paní družinářky taktéž 
pořádají pro naše mladší spolužáky celou hromadu akcí a akciček. Předně se jedná o velikonoční 
jarmark. (Pokud jste nebyli, o hodně jste přišli!)  

Samozřejmě i školní parlament nesmíme opomenout (v každém následném čísle najdete 
stručný záznam ze zasedání parlamentu  ) a další a další…     L.L. 

    L e t ň á k  
Březen 2013                číslo 7. ročník 7. 

Přespávání v družině 

27. března ze středy na čtvrtek (tedy na první den 
velikonočních prázdnin) se konalo další družinové 
přespávání. Na šestou hodinu podvečerní se odvážné 
dětičky začaly trousit k budově naší družiny, odkud se pak 
vydaly na bojovou výpravu za „Hledáním zlatého vajíčka“.  

Po úspěšném získání netradičního vejce si všichni za 
odměnu upekli buřta a pobavili se na diskotéce. Před 
spaním paní družinářky přečetly dětem velikonoční 
pohádku  

A ráno, po vydatné snídani, si rodiče svá dítka kolem 
osmé hodiny opět vyzvedli, aby si mohli společně užít 
velikonočního volna  

 
 



  

Velikonoce v družině 

Po velkém úspěchu vánočních trhů se v naší krásné 
družině pouhých čtrnáct dní před Velikonočním 
pondělím (18. 3.), konal "zaječí" jarmark  I přes 
nepřejícné počasí se před stánkem vystřídal pěkný 
zástup zákazníků.  

Každý si mohl vybrat z velkého množství různých 
výrobků nejen z keramiky (letmou ukázku najdete ve 
fotogalerii na FB profilu Redakce Letňák), ale i 
kaktusáků (před mrazíkem schovaných v teple budovy). 
 Ceny byly opravdu lidové, a tak si nakoupilo i hodně 
dětiček. A na co půjdou utržené penízky? Na hračky 
přece! Aby si družina měla na písku za pěkného počasí 
s čím hrát  
 

Osmáci a tržní systém 

V pátek 15. 3. si žáci z 8.A i paralelní 8.B 
během hodin VKO na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je 
to vlastně s nabídkou a poptávkou v rámci tržního 
hospodářství. Byli rozděleni do pěti skupin, z nichž 
každá představovala blíže neurčený stát s různými 
počátečními podmínkami (suroviny, technologie a 
kapitál). V jednom tržním chumlu se tak ocitly 
země vyspělé (dobré technologie a vysoký kapitál, 
ale málo surovinové základny), státy rozvojové 
(nízká úroveň technologií, málo kapitálu, ale 
dostatek surovin) a několik zemí mezi tím :)  

Jako protistrana zde vystupovala fiktivní banka 
(p. uč. Lanč), která od jednotlivých zemí 
vykupovala jejich výrobky a podle poptávky a 
nabídky upravovala momentální cenu výrobků, 
technologií i surovin... 

Všichni se pobavili a hlavně jsme se i naučili, že 
prorazit na trhu není žádný med :) 

 



  

PS: Komise ŠP všechny třídy 

poctivě obodovala. Pečlivě při tom 

zvážila zelenost všech přítomných žáků 

 Vítězi za první stupeň se stali žáčci 

z 3.A a za druhý pak třída 7.A (foto u 

tohoto rámečku) Obě třídy dostaly jako 

výhru krásný velký (a hlavně zelený  ) 

kaktus... 
 

 

Zelený den 

 

Protože 21. března jsme měli projekťák (Světový 
den poezie), oslavit pomalý přichod jara se žáci i 
učitelé rozhodli až následujícího dne.  

Venku sice padal sníh a bylo opravdu lezavo, na 
chodbách a ve třídách se to však jen zelenalo  
Některé třídy do našeho prvního "zeleného dne" šly 
opravdu naplno a k zelenému oblečení bylo 
přineseno i obrovské množství doplňků. Někteří si 
dokonce po vzoru hastrmanů nabarvili i vlasy, jiní 
zase využili líčení a obličeje zezelenaly  

Ani učitelé se 
nenechali zahanbit a 
také oslavili pomalý 
příchod jara zelenou 
barvou   

Děkujeme všem za 
jejich účast a snad jste 
si užili i dost legrace...  


