
 

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 

Yxes se už na vás chystá!  
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Po roce se naše školní kapela Yxes Joke vydala na tradiční podzimní soustředění. Tentokrát byl 
s námi i pan učitel Dan Vitouš, který to umí na kytaru pěkně rozehrát. Nahrávali jsme novou písničku 
Tajemství a natočili jsme k ní i videoklip, tak snad se bude písnička líbit. Nechyběly vánoční koledy, 
protože než se rozkoukáme, Vánoce jsou tady! Atmosféra byla skvělá – sice hodně práce, ale 
zároveň legrace, smích, setkání fajn lidí. Zakončení diskotékou v maškarních kostýmech bylo parádní 
a všichni jsme se bezvadně bavili. Na koncerty a Vánoce se těšíme! 

Tak už to není tajemství…☺

Autor článku 

Káťa Kučerová

Dan  Péťa Kája  Gabča  
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3. října se konal první projektový den – Den zvířat. 
Každá třída jela někam jinam – C nejmenší se vydali 
do zoo u nás v Děčíně a navšFvili myslivce 
v Duchcově, šesťáci navšFvili ekofarmu na Labské, 
sedmáci a osmáci si prošli  zoologické zahrady 
v Liberci a v ÚsF nad Labem. My deváťáci jsme se 
podívali do Krásné Lípy do Národního parku České 
Švýcarsko, kde jsme absolvovali přednášku o návratu 
vlka do naší přírody. Počasí nás pozlobilo, ale všichni 
jsme si to užili.  

Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou 
chlupatá a mají hebkou srst. 

Sleduj nás na Instagramu @redakce_letnak

Uvařila jsem vám nejnovější lektvar s 

paní učitelkou Neufusovou…moc se 

nebránila… Tak čekuj Spotify! 

Klára Antoňová
Autor článku 
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Tak jsme zase zasedli… Ne do lavic, ale pohodlně 
v  hudebně na polštáře, abychom si na prvním 
setkání parlamentu řekli, co nás v  letošním 
školním roce čeká. Pod vedením paní Kaplanové a 
paní Landové jsme si rozdělili funkce a zároveň 
jsme se seznámili s  novými členy. Zastoupení 
členů od třetích tříd až do devítek je pestré a na 
společná setkání se všichni těšíme. 

Čím bys chtěl být? 

První zasedání školního parlamentu 

Tuto otázku slyšeli naši deváťáci už mnohokrát… Aby bylo jejich rozhodování a výběr snadnější, 
absolvují budoucí středoškoláci spoustu akcí…  

V říjnu navšFvili Veletrh škol v OC Pivovar, kde měly své zastoupení střední školy a učiliště nejen 
z Děčína, ale i ze vzdálenějších míst. Exkurzi na Střední školu lodní dopravy a technických řemesel 
v Děčíně si užili kluci, kteří si zde mohli i prakCcky vyzkoušet nejrůznější akCvity a seznámit se s obory, 
které škola zájemcům nabízí. 

Také k nám do školy zavítali bývalí deváťáci, aby těm současným popovídali o tom, jak velký je rozdíl 
studovat na základce a pak se přesunout do nového prostředí středních škol… 

Přípravu tedy nepodceňujeme, tak nám držte palce! 

Bětka Czastková
Autor článku 

Eliška Nováková

Autor článku 
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Škola hrou… 

Naši prvňáčci se učí nejen písmenka a 
číslice, ale tento měsíc si zahráli i na malé 
architekty. Během projektového dne Malý 
stavitel si pomocí stavebnice a technických 
výkresů postavili své vlastní město. Hráli si a 
zároveň se učili – ideální kombinace. 

I like to move it!

Nový kroužek našich mladých a krásných 
učitelek Káji a Káji☺ Fit dance přilákal 
tanečnice z mnoha tříd. Pravidelný pohyb 
a radost z  tance – tak ať jim to tancuje a 
nezboří nám tělocvičnu! 
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