www.facebook.cz

Zprávy z naší školy …

Číslo 5,duben2018

Jaro je tady a už v plné síle…Víte, že už za dva měsíce  tu budou velké
prázdniny? Nejdříve se však musíme pokochat jarním počasím, přírodou a ještě
také chvíli učit. Že máme pravdu?

Představujeme nové tváře naší školy
Potkáváme je téměř každý den, ale často nevíme kdo to je, ve
které třídě učí. Jsou to přeci naši pedagogové a asistenti. Naše
spolupracovnice redaktorky, Nikola Maršálková a Eliška
Güttnerová, se za některými z nich vydaly a položily jim čtyři
otázky…
1. Jak dlouho jste na škole?
2. Jak se vám u nás líbí?
3. Co byste chtěl/a změnit, pokud něco takového existuje?
4. Proč jste si školu Na Vyhlídce vybral/a?

Martina Ptáčková , učitelka 4.N
1. Na téhle škole pracuji jeden rok.
2. Jsem velmi spokojená, líbí se mi.
3. Škola je nejlepší, nic na ní nechci měnit.
4. Dostala jsem příležitost zde pracovat a moc ráda ji přijala.
Zuzana Šantorová, asistentka pedagoga 9.tř.
1.Na téhle škole jsem jeden krásný rok .
2. Ano, moc se mi tady líbí.
3. Aby děti byly hodnější.
4. Naskytlo se zde volné místo, tak jsem ho vzala.
XOX
Kateřina Elmerichová, asistentka pedagoga,3.C
1.Působím tu sedm krásných měsíců .
2.Moc moc moc se mi tady líbí .
3.Přála bych si aby byly děti na sebe hodnější .
4.Na tuto školu jsem chodila už jako dítě, takže to bylo jasné .
XOX
Lucie Kotnauerová, učitelka 3.B
1. Na této škole jsem nově, od loňského září.
2. Já jsem moc spokojená, líbí se mi vše, konají se zde krásné akce.
3. Já se dobrovolně přiznám, moc mi nechutná náš ,,jídelníček".
4. Protože jsem slyšela, že tu jsou hodné, chytré děti a krásné prostředí.

Odpovídali žáci 3. A a 3. B
Ve škole mě baví spousta věcí, ale nejvíce angličtina, protože až
pojedu na prázdniny, tak se mi to bude hodit. Druhý oblíbený
předmět je výtvarka, protože malujeme temperami krásné obrázky.
Terezka 3. A
Můj oblíbený předmět ve škole je tělocvik, protože rád cvičím. Hrajeme různé hry, závodíme a
máme dobrou paní učitelku a dobrou rozcvičku.
Jára 3. A
Mě baví všechny předměty, protože se vždycky něco nového naučím. Ale
nejvíc mě baví matika, protože ráda počítám a soutěžím.
Anička 3. A

Moje nejlepší hodina je matematika. Při hodině hrajeme různé matematické
hry např. hledání výsledků na chodbě, práce ve skupinách, nebo doplňování
na interaktivní tabuli.
Dominik, 3. B
Mám ráda anglický jazyk, protože se učíme nová slovíčka a tvořit věty. Pracujeme
na interaktivní tabuli, kde posloucháme anglické písničky. Těším se, až jednou
budu moci vyjet do Anglie, kde bych ráda jednou pracovala.
Lenka, 3. B
Můj oblíbený předmět je český jazyk. Často pracujeme ve skupinách,
nebo ve dvojicích, kdy si vzájemně pomáháme. Při správném vyřešení
úkolu, dostáváme razítka (za 5 razítek dostáváme známku do žákovské
knížky). A to nás velice bavíííííííííííííííííííííííííííííííííííííí .

Laura, 3. B
Mám ráda matematiku, ráda počítám různé příklady, slovní úlohy,
matematické řetězy. V geometrii rýsujeme různé tvary a
modelujeme je.
Eva, 3. B

3. B

U nás, ve 3. A, má každý žák na starost jednu pokojovou rostlinu. Na
začátku školního roku jsme si ji vybrali, označili svojí vlastnoručně
zhotovenou cedulkou a od té doby se o ni pravidelně staráme. Zaléváme
ji, kypříme a rosíme a radujeme se z každého nového listu nebo květu.

3. A

Přijímačky máme za sebou
Každým rokem se setkáváme s příjímacími zkouškami.
Deváté ročníky se připravují na odchod, ale než
odejdou, čeká je rozhodnutí, kam odejdou. Někteří jdou na učiliště, a ti,
co jdou studovat maturitní obory, tak se připravují na přijímačky.
Každý týden probíhalo doučování a příprava a přijímačky z českého
jazyka a matematiky. Doufáme v přijetí
našich žáků a žákyň a jejich úspěchy na
středních školách.

Můj koníček

Mým koníčkem je hudba. Hudba mě naplňuje víc než jakýkoliv
jiný koníček co mám. Když skládám hudbu , texty anebo vymýšlím kde se bude točit
videoklip, tak uvažuju nad prostředím písně a klipu. Skládání textů mě baví a zároveň
uklidňuje. Rozhodl jsem se skládat hudbu na podzim roku 2017 a pár textů jsem již vymyslel.
Písně jsou především v žánrech: alternativního rocku popu, a klasiky. Baví mě, jsem rád, že
se věnuji hudbě, protože má neurčitou podobu. První píseň, která vyjde bude v Itálii a v
budoucnu bych chtěl být aktivním interpretem. Již teď mám 3 texty na zpracování. Doufám,
že se má hudba někdy bude pouštět i zde na mé základní

škole.

Víťa Vaněk Inspirace : Linkin Park

Hádejte s námi
.
.Víte, co se stane, když hodíte bílou ovci do Černého moře? (bude mokrá)
.Jaká voda nemůže nikdy zmrznout? (horká)
.Zelinář na rohu je 1,80 m vysoký, jeho obvod hrudníku je 98 cm a velikost bot 44. Co
váží? (zeleninu)
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem? (řeka)

Můj koníček: divadlo
Kristýna Žembová
Jmenuju se Kristýna a chodím do 7. Třídy. S divadlem jsem se seznámila v 5. třídě, byl to
dramatický kroužek, vedený asistentkou pedagoga Šárkou Šamsovou. Moc se mi líbil a byla
jsem ráda, když jsme zkoušeli různá představení.
Když jsem začala chodit do 6. třídy, už jsem na divadlo neměla čas, a to mě mrzelo. Nyní,
co chodím do „sedmičky“, jsem se k divadlu vrátila. Chodím do kulturního domu do
souboru, který se jmenuje Mladá scéna. Už brzy odehraju moje první představení, moc se
těším. Našla jsem si spoustu kamarádů, se kterými zkoušíme každou středu. Jsem ráda, že
můžu být součástí.
Kristýna
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