
 

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 

Měli jsme ples…   
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Konečně jsem se já a moji spolužáci dočkali plesu. Závěrečný školní ples je rozlučka se školou, 
poděkování učitelům, rodičům a vlastně jedna velká party pro nás deváťáky.  

Přípravy byly náročné – nácvik nástupu a tance… Připravit dárky pro učitele, zařídit výzdobu a 
občerstvení… Tým učitelů a žáků ale vše zvládl perfektně, a tak v pátek 17. června v pět hodin mohla 
tato akce začít. 

Vše krásné jednou končí…

Seriálové tipy na prázdniny 

Autor článku 
Joe Vázlerů
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Sál se zaplnil a naše chvíle přišla. Nečekal jsem, že se mě to tak dotkne, ale dotklo a dokonce jsem 
si musel vzít kapesník na slzičky, nejen naše spolužačky, ale i my kluci jsme byli trochu dojatí.  

Johanka s Rosťou přednesli naše poděkování, každý z nás dostal šerpu na památku… 

Vše se povedlo, tančili jsme a zpívali, rodiče se také bavili, všechno se snědlo a končit se nám 
nechtělo… 

Bylo to krásné zakončení základní školy, moje třída mi bude chybět, i když si to zrovna teď nerad 
přiznávám. V září nás všechny čeká vše nové a zatím neznámé… Určitě rád přijdu na ples příštích 
devátých tříd a připomenu si i ty naše letošní nezapomenutelné okamžiky. Děkuji, milá Stráni. 

Je již tradicí, že naši deváťáci na konci školního 
roku absolvují takovou „malou maturitu“.  

Bez přípravy a šprtání se si losují v  jednotlivých 
p ředmě tech otázky, na které se snaž í 
odpovědět… Nervozita, mírné obavy, nažehlené 
košile a šaty, to vše k  tomuto dni patří. Učitelé 
jsou ale vlídní, napovídají a snaží se pomoct… 
Deváťáci si pak domů odnesou „glejt“ se svými 
výsledky a  je to taková hezká tečka za jejich 
devíti školními lety… 

Co si pamatuji po devíti letech? 

Náš tým redaktorů se s vámi loučí a příští rok čekejte 
další čísla časopisu i podcastů! 

Joe Vázlerů Anča KrejčováKlárka AntoňováKáťa KučerováBára ŠťastnáAlča Kazdová

Sleduj nás na Instagramu @redakce_letnak
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Vybrat ty nejlepší je vždy těžké a kritérií je 
mnoho – není to jen výborný prospěch, ale také 
schopnost obstát jako fajn spolužák, kamarád, 
na kterého se můžete spolehnout. Ten, kdo umí 
jednat nejen se  svými vrstevníky, ale i s 
dospěláky a mimo učení a školu má i jiné 
aktivity, které ho baví a těší…  

Letos byli vybráni Anetka a Rosťa, kteří převzali 
na zámku ocenění spolu s  dalšími žáky a 
studenty děčínských škol. 

Ať se vám daří i dál, milá Stráňata. 

Nejen se zúčastnit, ale i vyhrát!

Stráň má svého mistra republiky!  

Tom Čermák z  páté třídy získal šest medailí a 
v bazénu je mezi ostatními plavci jasná jednička!  

Nejlepší žáci ze Stráně 

Tým nejmladš í ch baske ťáků pod 
vedením trenéra a pana učitele Petra se 
zase statečně probojoval v  Jr. NBA 
League ze základních skupin do play- off, 
takže velká radost a gratulace a přejeme 
všem další úspěchy a cinkot medailí.  

Chceš si poslechnout, co Rosťa a další říkají o naší škole po 

devíti letech? Tak si najdi nový díl podcastu na Spotify! 
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Čtení ze slabikáře 

Nejdůležitější kroky v  učení dělají určitě 
naši prvňáčci, kteří se učí číst, psát a 
počítat… Už si jen nehrají, ale musí se 
soustředit v  hodinách a vše je pro ně 
nové a neznámé… Někdy je to dřina, ale 
nakonec umí písmenka napsat i přečíst a 
to je velká radost, když svým rodičům 
oficiálně přede všemi své nové umění 
předvedou. I letos se vše povedlo, tak 
snad svůj čtenářský slib dodrží!  

Výletíme

Výlety ke konci školního roku prostě 
patří. Stráňata to letos měla opravdu 
pestré…  

Zoo, přespávání ve škole, Doksy a 
Muzeum Čtyřlístku, Jedlová, Srbská 
Kamenice, Mentaurov, Úštěk. Na všech 
těchto místech si žáci užili zábavu, 
soutěže, koupání,  táborák, zpěv, spaní 
pod š i rákem i d louhé výš lapy… 
Nejdůležitější ale je, že strávili pohodový 
a volný čas nejen spolu, ale i se svými 
učiteli…a ti se na výletech často chovají 
jako „normální lidé“.:-) 

Zahradní slavnosti  

Poslední akce, na které se potkávají současní i minulí žáci, 
rodiče, učitelé, zkrátka všichni, kteří mají Stráň rádi, se 
uskutečnila v pátek 17. června. 

Program byl jako vždy bohatý – páťáci se dojemně loučili 
s prvním stupněm a svými učitelkami Blankou a Zuzkou, 
sedmáci zase s odcházejícím panem učitelem Michalem 
Burianem. Hudební vystoupení jednotlivců, školní kapely 
a stálicí této akce – skupiny Drops.
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Nově jsme mohli zhlédnout divadelní nastudování 
řeckých bájí šestých tříd pod taktovkou paní učitelky 
Moniky, menš í děti si mohly zasoutěž it a 
samozřejmě nesmí chybět pečené sele a další 
dobroty. A déšť nás vůbec nezastavil v tom, 
abychom se výborně bavili! 

Ve vzduchu už jsou cítit prázdniny, takže slzy a 
smutek z něčeho, co končí, se míchají s těšením se 
na léto a senzačního setkání s fajn lidmi.  

I hope I won’t get too emotional while writing this, because… well, I have a problem with this sometimes. I don’t know why, but I have a 
feeling like I’m going to cry everytime I’m talking or thinking about my school years. It’s probably because I really don’t want to leave my 
amazing class. Everything will be different and it’s really scary for me.  
During those 9 amazing years, I had a lot of fun. In my class, we weren’t so close before the covid started. We 
were in three groups – girls, boys and then the rest of people who weren’t talking to 
anybody. I don ’ t know how i t happened, but we were suddenly much closer 
at the end of the 8th grade. I guess we grew up. Now we’re one big 
group of friends and I’m really happy for that. 
Even though we weren’t so close in the past, I’ll never forget 
these days. I’ll remember all those trips, project days and 
school performances. This school gave me so 
much, I can’t even describe it. If I could c h o o s e s o m e o t h e r 
s c h o o l , I wouldn’t do that. I love it here and those 9 years were 
really special for me.  
It ’s hard for me to imagine that all of this ends in few 
days. I just can’t believe it, I d o n ’ t 
w a n t t o . I 

n e v e r 

t h o u g h t 
that I’m going to say this, but I’m going to miss the teachers, too. 

I’ll miss everything connected to this school. 
I’m so happy that there was no distance learning during the 9th grade. I didn’t like that 

when we were studying at home for 2 years. I couldn’t see my class and everything was 
harder. Even though it was a bit stressful during the 9th grade (because of the entrance exams), 

I’ve enjoyed it.  
For all of those people that are younger than me and still have some year(s) in this school, enjoy it fully. 

Be kind to each other and make the memories you’ll never forget. Believe me, time goes by very fast and it 
would be a shame if you didn’t enjoy that.  

To my class, I love you. It’s hard sometimes, but I do. 
To our teachers, thank you for everything. 
To this school, I wouldn’t change anything. I had the best time in my life in here. 
Thank you, 
with an endless love,   

Johanka Králová, 9.B 

Too hard to say good bye…
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