
 

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 

A je to tu zase 
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            Redakce Letňák 
Dívat se, poslouchat a objevovat

ZŠ NA STRÁNI DĚČÍN 29. ZÁŘÍ 2022

Do školy jsem se docela těšila, hlavně na kamarády a na některé učitele, ale představa učení a testů, 
které nás zase čekají, příjemná moc nebyla. 

Ráno se mi nechtělo vůbec vstávat. Přece jen když celé prázdniny vstáváte v poledne a pak musíte 
najednou vstávat v šest hodin ráno, nebudu lhát, byl to docela problém a určitě nás bude víc, kdo to 
má podobně… 

První školní den

Autor článku 

Eliška Nováková

Už jsi viděl naše video Survivor - série Na Stráni? Kdo přežije první rok? 

Dan  Péťa Kája  Gabča  
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 29. ZÁŘÍ 2022

Když jsem přijela ke škole, postávaly tam už hloučky kluků a holek a zdálo se mi, že se  všichni se 

docela změnili. Tohle asi řeší hodně z nás – jak budou ostatní vypadat.:-)  

Čekala jsem na své kamarádky a když přišly, vyrazily jsme do třídy. Ve třídě jsme se všichni přivítali a 
povídali jsme si o tom, co jsme dělali o prázdninách. 

Máme štěstí, že naše třídní učitelka Lucie Baušteinová je moc fajn, takže ten první školní den – těch 
45 minut – utekl rychle a příjemně… 

Doufám, že letošní rok bude fajn, že zažijeme spoustu skvělých zážitků, užijeme si společné chvíle 
se školní kapelou a učitelé budou trpěliví s naší pubertou a nějak zvládneme i to učení.  

Podzim na naší škole je již tradičně ve znamení 
dvou velkých akcí – soustředění prvňáčků a 
šesťáků. 

Letošní prvňáčci si spolu se svými rodiči a 
týmem dospěláků z řad učitelů své dva dny užili. 
Soutěžili nejen děti, ale i dospěláci mezi sebou. 
Smích a legrace, pohodové počasí (trocha deště 
nás nerozhodí), hledání pokladu…  

Tak ať se daří našim nejmladším s  učitelkami 
Blankou a Zuzkou u kormidla i v dalších letech – 
dobrý vítr do plachet a šťastnou plavbu, milá 
posádko! 

Pojďme se poznat!

Sleduj nás na Instagramu @redakce_letnak

Chceš si poslechnout, co Dan Vitouš dělal, 
než se stal učitelem? Tak si najdi nový díl 
podcastu na Spotify! 
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Už jsou z  nás šesťáci a aby se nám na druhém 
stupni líbilo, vyjeli jsme do Jiřetína pod Jedlovou, 
kde jsme strávili společný čas s  novými třídními 
učitelkami Míšou a Lenkou. Tým dospěláků 
doplnily naše paní psycholožky a připravily nám 
skvělý program. Soutěžili jsme, dokonce jsme měli 
i diskotéku, vyšlápli jsme v Jedlové na rozhlednu. 
Zajímavá byla i přednáška od pana Matyse na 
téma zlobení. Počasí nás na začátku pozlobilo, ale 
zvládli jsme to. Domů jsem se vrátila unavená, ale 
spokojená – pro 2. stupeň skvěle zadaptovaná!:-) 

První soutěž a hned úspěch jako hrom!

Už jsme zase o něco moudřejší 

Tak zase všichni na značkách... 

Ani v novém školním roce jsme nezapomněli běhat a hýbat se tak, že nám na děčínském 
Raptoru cinkly zlaté, stříbrné i bronzové medaile! 

Vybraný tým žáků z 2. stupně pod vedením pana učitele Petra si skvěle zaběhal a zdolával 
překážky, které jim pořadatelé připravili. Sportu zdar a všem ať se daří! 

Bětka Czastková
Autor článku 
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Kolik řečí umíš… 

Já a několik mých spolužáků jsme společně 
26. září vyrazili na Evropský den jazyků na 
Obchodní akademii v Děčíně.  V týmech po 
třech vždy v doprovodu nějakého studenta 
z obchodní akademie jsme chodili po 
stanovištích, na kterých jsme plnili úkoly a 
snažili jsme se někde ze zaprášených 
šuplíčků našich hlav vydolovat znalosti a 
informace k daným tématům. Pro všechny z 
nás to byla zajímavá zkušenost, paní 
učitelce Kaplanové děkujeme za doprovod. 

Kam ptáci, laně chodí pít

Tak zase taková poezie to nebyla, když 
jsme se místo tělocviku vydali do lesa na 
Popovický vrch, abychom pomohli 
přírodě se zadržováním vody v krajině. 
Počasí nám nepřálo, nás statečných 
nebylo moc, ale nakonec to byla fajn 
zábava a akci jsme si užili! 

Kája Kadrnková
Autor článku 

Anča Krejčová
Autor článku 

Redakce Letňák hledá nové logo! Baví tě kreslit? 
Chceš, aby každý viděl tvoje logo redakce ve 
škole? Tak nám zašli svůj návrh přes FB nebo 

Instagram! Výherce obdrží i nějakou tu odměnu! 
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