
 

    

Zasedání ŠP (8. a 22. 1.) 

1. nainstalování akvária do učebny přírodopisu 

(bezpečnost) 

2. vyhlášení soutěže ve sběru víček (Víčka pro 

Jeníčka) 

3. výzdoba školy (výmalba na chodbě a v učebnách) 

4. projektový den na EOA o IZS (únor) 

5. Akademie 2013-14 

6. výročí 90 let od založení školy (prezentace ŠP) 

Předškoláčci na 

čumendě 

27. 1., tedy jen pár dnů před 
dlouho očekávaným vysvědčením 
bylo u prvňáčků opravdu živo. 
K paní učitelkám se totiž přišly 
podívat děti ze školky, aby se 
mrkly, jak to vlastně ve škole 
vypadá. Práce u tabule, čtení i 
počítání… 

A jak se těší do školy? Moc  
 

 

Vite o tom, že máme 

Youtube kanál? 

MMKLetnak 

A víte o tom, že 

máme i facebook 

stránky? 

Redakce Letňák 

 

Noví kamarádi v přírodopisu  

Během prosince jsme jistě všichni 
s napětím sledovali instalaci velkého akvária a 
kladli si otázku „Co tam vlastně bude?“ Někteří 
(jako třeba p. uč. Lanč) tajně doufali v nějakou 
breberu (tarantulku nebo štírka ), ale 
nakonec jsme se dočkali celého hejna malých 
rybiček   

Navíc se na akvárku neustále pracuje a 
každý týden se v podvodní říši objeví nová 
kytička či rybka… 



classifieds.justlanded.com 

  

Slovo úvodem 

Ahoj Letňačky, Letňáci a Letňáčata, 
No je to možné? Ani jsme se nenadáli a už je tu leden. A s lednem přichází…? Správně! 

Vysvědčení   
Ale kromě něj na nás čekala i řada zajímavých akcí. Hned pod úvodníkem se můžete dočíst o 

městském kole Skřivánka, velký prostor tradičně věnujeme největší měsíční akci – tentokráte se 
jedná o lyžařský kurz, jehož se účastnili naši spolužáci od 7. do 9. ročníku (i jeden odvážný šesťák 
s nimi do Špindlu vyrazil ) 

Je toho samozřejmě víc, ale nebudeme vám prozrazovat vše hned takto na začátku, že?  
Za redakci     L. L.   

    L e t ň á k  
leden 2014                číslo 5. ročník 8. 

Městský Skřivánek (23. 1.) 

Samozřejmě jako každý rok, ani letos jsme nemohli 
chybět na pěveckém skřivánkování. Do DDM se v 
doprovodu paní učitelek Štrbové a Šofrové vydala natěšená 
skupinka třinácti našich spolužaček napříč prvním i druhým 
stupněm.  

Všechny holčiny byly připravené změřit své síly se 
zástupci ostatních škol.  

Nutno podotknout, že si v celoděčínském klání vedly 
velice úspěšně… no, posuďte sami  



  

Deváťáci na EOA 

První týden v novém kalendářním roce 
se v doprovodu paní učitelek Košťířové a 
Šolcové naši deváťáci mrkli na EOA. Vše 
poctivě (jako vždy) dokumentoval Kuba 
Málek z 9.B (který je taktéž členem MMK ) 

I letos se koná projekt "Školy školám", během 
něhož se deváťáci podívají postupně na většinu 
středních škol v Děčíně a blíže se seznámí nejen s jejich 
technickým a vzdělávacím zázemím, ale hlavně i 
studijními možnostmi, které nabízejí. 

 

…a na Střední zdravotnické 

Procházení našich děčínských středních škol se 
nevyhnulo ani „zdrávce“   

Paní učitelky nás přivítaly nejen povídáním a 
procházkou po škole, ale hlavně jsme si mohli 
prakticky vyzkoušet řadu dovedností, jimž se tu 
budoucí zdravotní sestřičky a bratři učí. No kolik z nás 
by úspěšně resuscitovalo, hm?  



  

 

Jak je z fotografií patrno, moc 
sněhu sice naši lyžující/běžkující 
kamarádi přeci jen neměli, ale i tak 
se to všichni užili, jak se patří   

11. – 18. 1. na horách  

 

Kam jinam bychom se v lednu měli vydat 
než na hory, že?  

Problém byl v tom, že nikde nebyl sníh. 
Tedy aspoň v Děčíně a okolí… a v Ústí… a 
v Liberci… a na horách… no prostě skoro nikde! 

Ale nás to samozřejmě neodradilo! Pan 
učitel Burian komunikoval s paní veoucí 
z Moravské boudy ve Špindlu, kam jsme měli 
namířeno. Sníh tu je! Hurá, jedeme!  

Na kratičký sestřih se můžete podívat 
v lednovém vydání naší školní TV na YT  
Tradiční DVD je ve fázi příprav a bude brzy 
k dostání v ředitelně… 

 

Naši lyžaři byli na horách sice 
teprve čtvrtý den, ale díky moderní 
technice jsme spolu byli neustále ve 
spojení a již během samotného lyžáku 
jsme mohli na našem FB „Redakce 
Letňák“ zveřejnit několik fotografií 
„ještě za tepla“ .  

 


