Zprávy z naší školy …

květen-červen

2017

Devítky se pomalu loučí
Je to stálý koloběh, který každou školu čeká rok co rok. Nejstarší ročníky, deváté třídy, se
pomalu se školou loučí. Téměř denně jsme se potkávali na chodbách školy nebo
v jídelně. S někým se spřátelili, s někým méně. Všem stejně zůstanou vzpomínky,
doufejme, že víc bude těch pozitivních. Než naposledy zavřou dveře od školy, ještě se
setkáme na školní akademii a někteří také na jejich rozlučkovém plese. Připomeňme život
9. A malým příspěvkem Terezy Hniličkové… některé okamžiky jsou již nyní minulostí, za
pár týdnů už za základní školou mnozí udělají tlustou červenou čáru. Mnozí však
pokračují ve studiu na středních školách, někteří v učilištích. Potkávat se budeme již jen
nahodile anebo ve vzpomínkách. Takže, kluci a děvčata, zlomte vaz!

Bude nám letos třicet ________________________
Ačkoliv je teprve měsíc květen, už dnes myslíme na září. Nevěříte? Tak čtěte dále:
2. září 2017 bude mít naše škola totiž narozeniny, a to třicáté. Je to sice ještě
mladice, ale přesto si už do svých análů napsala
něco důležitých událostí a okamžiků. K nim se na
setkání absolventů, pedagogů a mnoha hostí, které
hodláme pozvat, jistě budeme vracet.
Chceme požádat především naše bývalé žáky, zda
by ve svých archivech nenašli jakékoliv materiály,
které se k době jejich působení na škole, vázaly.
Ať už jde o fotografie, novinové výstřižky a podobně
a především zda byste byli ochotní nám je zapůjčit.
Mohou nám samozřejmě napsat i pár řádek,
budeme jen rádi!
Škola Na Vyhlídce se v pátek 22. září otevře všem návštěvníkům, které zajímá život
v našem vzdělávacím zařízení. Uvidíte, co se zde za třicet let svého provozu
změnilo, jak vypadá a jak je vybavená škola dnes . Byli bychom rádi, abyste i vy,
současní žáci, tímto významným dnem žili. Povězte doma svým rodičům, co
chystáme. Řada z nich totiž naší školou prošla. Věříme, že rádi mezi nás
přijdou. Těšíme se na hojnou účast již dnes.

Z deníku Katky Badeové: Koníci a ostatní zvířata aneb velká dávka trpělivosti
Už to bude delší doba, co docházím na svádovskou farmu za koňmi, poníky a
ostatními zvířaty. Dá se říct že už jsem si poměrně navykla. (pokrač. str. 3)

Třída 9.A
Chtěla bych vám představit naši třídu – 9.A. Za těch téměr devět let, co se známe, máme za
sebou spoustu úspěchů a neúspěchů. Přestože se ne vždycky shodneme, myslím si, že jsme
dobrá třída. Již od první třídy vyhráváme sběr papíru a plánujeme to tak udržet až do
našeho odchodu.
Devátá třída s sebou přináší i spoustu starostí. Tou největší z nich jsou a byly přijímací
zkoušky. Všichni jsme se velmi snažili, abychom ve zkouškách uspěli. Každé dva týdny jsme
chodili na přípravu,učili jsme se s učitelkami Zemanovou a Černou. Všichni jsme doufali,že
se bez problémů dostaneme na školy, na které chceme.
Jsme dobrá třída. Sice nejsme perfektní, ale nemáme k tomu daleko. Ne každý se baví s
každým. To je normální. Ale jsme kolektiv. Jsme třída. Pomáháme si a jsme tu jeden pro
druhého. Radíme si při testech, připomínáme si domácí úkoly a testy a vzájemně se
doučujeme, hlavně matematiku. Dokážeme si mnoho věcí zorganizovat.
Blíží se konec roku, což znamená, že náš společný čas se krátí. Každý z nás půjde na jinou
školu,
výjímečně se nás pár sejde, hlavně na gymnáziu. Přesto se jistě stále budeme scházet jako
kamarádi. Čeká nás několik výletů, školní akademie a třídní rozlučka. Až odejdeme, tak si na
nás vzpomeňte, protože nikdo jako my už tu nikdy nebude. Doufám, že se nám vše povede
a učitelé na nás budou v dobrém vzpomínat.
Tereza Hniličková

Máme rádi zvířátka ___________________________

Tomáš Novotný ze sedmé třídy překvapil své
spolužáky při hodině přírodopisu svým čtyřnohým
kamarádem, kterého má doma už dva roky.

V šesté třídě žaci toužlili po živém zvířátku.
Pořídili si do akvária malou rybu, poctivě se o ni
starají.
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Koníci a ostatní zvířata...(dok.z 1)
navykla na zdejší režim –ať už se jedná o krmení
nebo o trénink s koňmi- ale pořád jsou tu věci a
komplikace, které občas dokážou překvapit.
Proto je občas nutné načerpat ještě doma
nějakou velkou dávku trpělivosti abyste
dokázali přemluvit koně, aby konečně už vyšli
z výběhu, nebo abyste dokázali pochytat slepice, kterým se nechce do kurníku přesto že po dvorku běháte už půl hodiny . Potom jsou tu také záležitosti
s plivajícím velbloudem, to ale radši vynecháme. Já jsem vždycky byla (a možná
ještě trošičku jsem, vážně ale jen trošičku) netrpělivý člověk. Nerada jsem čekala
u doktora nebo na zastávce a když jsem měla stát ve frontě na obědy nebo na
kontrolování nějakého cvičení, to byla teprve věc. Když ale začnete docházet
k jakýmkoliv zvířatům, s netrpělivostí moc nepochodíte. Musíte občas čekat na
to, až se poník, který si pomalu nechce nechat nandat ohlávku, uráčí popojít
alespoň o tři krůčky. Musíte taky čekat, až se všechno zvířectvo uráčí dojíst svoji
večeři a pokud je to na konci celého dne na farmě při počtu dvacet koní a poníku
+ drůbež, kozy a ovce, bez trpělivosti se to neobejde. Samozřejmě se to netýká
jen zvířat, ale i lidí. O to víc, pokud máte u koní kamarádku se kterou pravidelně
válčíte Bičík vs. Šátek nebo Oves vs. koňské müsli a když spadnete, samozřejmě
že vás zvedne, hned co se přestane smát. To už ale celičký od bahna stojíte
vedle ní a dobrých deset minut ji pozorujete...Ano, to
je přesně můj případ. Proto i ona mě učí trpělivosti a
spousty jiným věcem, jsme takové do sebe zapadající
dílky puzzle. Proto pokud už se rozhodnete docházet
na nějakou farmu, statek, ranč či prostě na jezdecký
kroužek, můžu vám popřát jen hodně štěstí a pevné
nervy. Abych nezapomněla, dejte si také pozor na
plivajícího velblouda.
K. Badeová 7. tř.

Co znamená RPG projekt Crucio?
Zdravím všechny čtenáře našeho časopisu. Pomalu a jistě se nám blíží léto a
s ním i konec školního roku. V tomto článku bych vám chtěla představit projekt
zvaný Crucio. Crucio je něco na způsob online textové hry, při které se Vám
rozvíjí slovní zásoba a poznáte nové lidi. Nejdříve je ale potřeba vysvětlit si pár
pojmů. RPG- Zkratka pro anglický název Role-playing game- čili hra, ve které
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máte svou vlastní postavu s vlastnostmi i jménem jaké chcete. Pokud je RPG hra
textová, postavu neovládáte šipkami nebo myší, ale píšete její myšlenky,
činnosti či vzhled a její řeč. Crucio, možná někdo z vás ví, že Crucio je kletba
z filmu Harry Potter, zde to s kletbou ale nemá co dočinění a jedná se pouze o
název RPG hry. Discord. Některým hráčům může být tento název povědomý,
jiným to velice ráda vysvětlím. Discord je webová stránka, kde můžete
komunikovat s ostatními hráči sami za sebe a řešit tak různé situace ve hře či si
prostě jen psát o všem možném. Zpočátku se vám může zdát hra nudná už jen
proto, že si musíte hlídat pravopis a jen psát. Jakmile se ale s někým seznámíte
ať už přes hru, nebo přes Discord, hra vás začne bavit. Prostředím hry je škola
Čar a kouzel v Bradavicích, kde vás zařadí i do koleje, můžete se také zapsat na
předměty jako je létání či bylinkářství. Co se týče samotné registrace, všechny
informace i samotnou registraci najdete na stránce Crucio.cz. Není potřeba nic
stahovat. Před registrací je potřeba vše si pečlivě přečíst.
_________________________________________________________________

Ahoj, jmenuji se
Adam Svoboda a je
mi 12 let. Můj
koníček je fotit
autobusy a trolejbusy.Vedlo mě k tomu rozhodnutí, že i můj děda
dříve řídil mikrobus. Tento koníček je asi neobvyklý, drží mě však už
6 let. Je nás parta podobných fotografů, co každé tři středy v měsíci
se schází ve městě. Už nás ale ubývá a vypadá to, že tento koníček
dlouho nevydrží. Je to škoda, protože většina kamarádů sedí jen u
počítačů a nic nedělají.
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Víme, že máte rádi mufiny 
Rychlé mufiny ze smetany
1 lžička
citronová kůra
100 g
máslo
200 g
zakysaná smetana
3 ks vejce
200 g
hladká mouka
0,5 balíčku
kypřící prášek do pečiva
150 g
cukr
1 balíček vanilkový cukr

Postup přípravy receptu
Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu na muffiny vymastíme, nebo vyložíme papírovými
košíčky.
Celá vejce, cukr, vanilkový cukr, nastrouhanou citronovou kůru a rozpuštěné máslo
vyšleháme do pěny. Přišleháme smetanu a prosátou mouku s práškem do pečiva.
Těstem naplníme formičky do poloviny a pečeme asi 20 minut. Muffiny po vychladnutí
ozdobíme podle fantazie.
Rychlé muffiny ze smetany jsou dobré k snídani i na svačinu.
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