
 

P ů j d e m  s p o l u  d o  B e t l é m a …  

Školní kapela po roční nedobrovolné pauze vyjela na soustředění do hotelu 
Formule v Děčíně, během kterého se z něžných dívek staly rebelky v 
černém a ze slušných hochů zase černí rockeři.  

Na vše dohlíželi věčně mladí dospěláci- drsné duo pana ředitele a pana 
učitele Buriana. Samozřejmě se neobešli bez asistence našich učitelek paní 
Kolářové a Fibichové. Dokonce za námi zavítaly skutečné STARS- Filip a 

Příroda je to nejcennější co máme!  
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            Redakce Letňák 
Dívat se, poslouchat a padat 

ZŠ NA STRÁNI DĚČÍN 29.LISTOPAD 2022

Tento měsíc jsme měli ve škole další krásně užitý projektový den, který se týkal ochrany životního prostředí. 
Já se svojí třídou a druhou devítkou jsme se byli podívat na Malinový důl v Hřensku a na škody, které 
způsobil nedávný obrovský požár v Českém Švýcarsku. Doprovodil nás profesionální průvodce, takže jsme se 
dozvěděli i zajímavé informace o národním parku. Pro mě i ostatní to byl krásně užitý výlet do přírody. 
Sedmáci a osmáci pojali den úplně jinak, šli se totiž podívat do čističky odpadních vod v Boleticích, kde 
absolvovali i přednášku od zaměstnance čističky. Podle jejich reakcí jim dojem kazil velký zápach, který ale 
bohužel k danému místu patří a právě čistota vody je pro nás nesmírně důležitá. Šesťáci vytvářeli ekologické 
desatero, zhlédli zajímavý dokument o palmovém oleji a zjišťovali, kolik výrobků s tímto olejem používáme. I 
první stupeň se činil, prckové tvořili plakáty pro národní parky, uklidili i kousek lesa v blízkosti školy a prvňáčci 
si zase užili prima den na téma Význam lesa pro naše prostředí. 

Autor článku 

Anča Krejčová

Gabča  
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Tento měsíc absolvoval celý 2. stupeň přednášku 
od člena Městské policie, který za námi zavítal do 
školy. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o 
tom, jaké důsledky může mít šikana ve škole, ale i 
na sociálních sítích. Také nám vyprávěl o drogách 
a dalších trestných činech a některé jeho příběhy 
nebylo úplně příjemné poslouchat. Dostali jsme i 
prostor pro naše dotazy… Doufám, že se já ani 
moji spolužáci do takových strašných situací nikdy 
nedostaneme a nebudeme je muset řešit. 

Neznalost zákona neomlouvá  

Sleduj nás na Instagramu @redakce_letnak

S Petrem jsme pro vás udělali podcast o tom, 

jak se dostal ke své vysněné práci! Tak si 

poslechni náš nejnovější díl na Spotify!

Bětka Czastková

Autor článku 

Ahoj! Já jsem Petr 

Volavka a kdysi jsem 

také chodil na Stráň 
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Dalším kroužkem, který se letos pro naše žáky otevřel, 
je volejbal pod trenérskou taktovkou paní učitelky 
Barči Kofroňové. Parta děvčat a kluků si každý týden 
užijí prima hru, během které si zlepšují techniku a 
posilují týmového ducha. Tak ať jim to hraje… 

Čím bys chtěl být? 

Plácáme do balónu a baví nás to! 

Naši deváťáci pokračují ve své cestě přípravy na výběr střední školy… Tentokrát absolvovaly 
obě devítky exkurzi do firmy WEFA v Děčíně, kdy měli možnost si projít celou firmu a vidět 
v praxi práci programátorů, konstruktérů i pracovníků v provozu, kteří obsluhují jednotlivé 
stroje… Zkušenost to byla zajímavá. 
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