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MOJE ŠKOLA
Ve škole trávíš hodně času. Co se ti
na ní líbí? Je něco, co by se dalo
změnit?

ČTĚTE NA STRANĚ 2

ČTĚTE NA STRANĚ 3

HURÁÁÁ, PRÁZDNINY!!!

ŠKOLA SLAVÍ

foto: www.zsnivnice.cz

ŠKOLA SLAVÍ
80 let Měšťanské školy v Nivnici a
115 let Národní školy J. A.
Komenského a Tomáše ze Štítného.

je to velká sláva. Když člověk
slaví osmnáctiny, je to zase
správná mládežnická pařba.
Padesátiny jsou věkem
zralosti. Jaká sláva to je, když
se někdo dožije osmdesátky.
A jaká sláva to teprve je, když
se takového "věku" dožije
škola.

Léta plynou každému stejně
a každý rok někdo své
jubileum slaví.
Když slavíme svůj první rok,

foto: net

Konečně jsme se dočkali! Je
to tady! Nastává nám čas

nicnedělání..žádné domácí
úkoly, žádné přípravy...
PŘEJEME VŠEM
UČITELŮM POHODOVÉ
PRÁZDNINY, AŤ SI
POŘÁDNĚ ODPOČINOU A
AŤ SE NA NÁS TĚŠÍ,
STEJNĚ JAKO I MY NA NĚ.
DĚCKA, POŘÁDNĚ TO V
TEN LETNÍ ČAS
ROZTOČTE. MĚJTE
PRÁZDNINY PLNÉ
SLUNÍČKA A
NEOPAKOVATELNÝCH
ZÁŽITKŮ!

ŠKOLNÍ
AKADEMIE

foto: www.zsnivnice.cz
foto: www.zsnivnice.cz

V sobotu 30. května
2015 se na dvoře dolní
školy slavilo.
Uskutečnila se školní
akademie u příležitosti
80 let Měšťanské školy v
Nivnici a 115 let
Národní školy J. A.
Komenského a Tomáše
ze Štítného.Každá třída
si připravila svůj
program – jakýsi
symbolický dárek
školičce.
Vše začala děťátka z mateřské
školky pohádkou o zvířátkách.
Prvňáčci nás provedli měsíci
roku a to už tu byli druháci.
Kdybyste náhodou potřebovali

opravit střechu, tak dejte vědět
v 2.A. Tam je totiž mistrů
tesařů hodně a jde jim práce
pěkně od ruky. Z pohádkové
písničky jsme se ocitli na
karnevalu v Riu a od 2.B to
bylo jen skok do pohádky o
Třech bratrech. Třeťáci si
prostě tu trojku nemohli
nechat ujít. Vyšší ročníky to
vzaly za jiný konec – z
pohádky se hupslo k pirátům,
ve které se přeměnila 4. A.
Spolužáci ze 4.B rytmicky
doprovázeli děvčata tančící
clogging. Hudba a tanec patřil
i páťákům. A co nám mazáci
dolní školy připravili? Dívky
prezentovaly břišní tanec a
street dance. Šesťáci si
odskočili do světa fyzikálních
zákonů. Svými pokusy
dokazovali , že se mnohé věci
dají rozluštit zdravým selským
rozumem. 8. A překvapila
svými tanečními kreacemi a
vtipným nápadem.

foto: www.zsnivnice.cz

Celé odpoledne se neslo v
duchu zábavy a zpěvu. Kromě
rozzářené sluneční oblohy se
tváře účastněných rozzářily
také scénkou o J. A.
Komenském, vystoupením
Hurikánku, Puňta klubu a
zpěvu Nivničky a školního
sboru.

Našim účinkujícím patří
velká jednička s
hvězdičkou a velké díky
též těm, kteří jim
pomáhali s nácvikem.
A o tom, že se odpoledne
líbilo, svědčí i pochvalné
reakce těch, kteří si udělali čas
a přišli s námi slavit.

UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA
DALŠÍ NAROZENINY A
NA TO, JAK SE SPOLU
OPĚT SETKÁME!

KOMENSKÉHO 101, 68751 NIVNICE

DO TÉ DOBY STŘÁDEJTE
INSPIRACE A HLAVNĚ:
MĚJTE SE KRÁSNĚ:-)
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PŘÁNÍ TOBĚ, NAŠE ŠKOLO
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Milá školo, k Tvým
kulatým narozeninám
přeji...

Pan ředitel
Josef Talaš
Paní
zástupkyně
Hana
Ševčíková

Ostatní
vyučující
Yveta Michalcová ...aby v ní
děti byly šťastné a aby žáci
neničili věci kolem sebe.

foto: www.nivnice.cz

Rostislav Mančík...aby
vydržela a přál bych, aby se
rozrostla o tělocvičnu na horní
škole.

..chytré a nadané žáky a
správný přístup rodičů k
zaměstnancům školy.

Jitka Miklášová...hodné a
chytré žáky a větší pravomoce
učitelů.

...hodné a šikovné žáky.

Věra Kročová..hodně žáků a
správné chování rodičů vůči

škole.
Monika Varmužová...spoustu
šikovných a chytrých žáků a
lepší chování některých žáků
vůči učitelům.
Iva Slámová...šikovné žáky a
vstřícné rodiče..rozdělení
početnějších tříd.
Renata Charvátová..aby se
všem ve škole dobře žilo a
chodili do ní s radostí.
Michal Sláma... aby nespadla
a ať se změní přístup
některých žáků vůči svým
učitelům.

foto: www.nivnice.cz

Žáci
Jarek...nové učebnice.
Vašek...opravu věcí, které si
to zaslouží.
Alex...aby byla stále stejná
pohledově a jiná vývojově.
foto: net

Jakub ..aby stála dalších 100
let.
Mirek...aby z ní vyšli dobří
školáci, kteří budou mít
dobrou práci.

Tomáš...aby měla novou
jídelnu.
Jolča...nové podlahy ve
třídách.
Daniela...aby tu byla dlouhou
dobu.

Martin..ať má nové učitele.
Radek...hodně lidí.
Daniel...aby měla nové židle a
lavice.

dále zaznělo ... aby celé
vyučování byla jenom tělesná
výchova...
...ať spadne..

Ivo...více radosti a málo
problémů.
Marek...žádné problémy.

foto: net

Díky za ochotu sdílet se.
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PÍSNIČKA

PRO A PROTI
ŠKOLY

foto: net

stresovaná,
bledá, ztuhlá, nevyspaná,
zkrátka opotřebovaná.
V září když nastoupí, je ještě
jako nová,
svěží a veselá, chce se jí
vyučovat.
Jenže pak postupně začne se
proměňovat,
v červnu se raději před ní
utečte schovat.

foto: net
foto: net

Jak naši deváťáci budou
vzpomínat na léta
strávená ve škole? Co se
jim zde po tu dobu
líbilo? S čím nebyli až
tak spokojeni? Čtěte
následující řádky....
Na škole se mi až do deváté
třídy líbily jak zimní, tak letní
mezitřídňáky.
Je fajn, že se škola zapojuje
do různých aktivit, ale mohlo
by jich být ještě více. Taky se
mi líbilo, jak se učitelé snažili
každému vyhovět, popř. něco
vysvětlit. Ta vzájemná pomoc
všech byla fajn.
Ve škole se mi líbil náš
kolektiv a v posledních dnech
volnější vyučování.

Někdy jsem byla radši ve
škole než doma.
Na škole se mi líbila kvalita
výuky, jelikož nás pěkně
připravila na střední školu.
Líbilo se mi, že jezdíme na
závody, kde si užíváme spostu
zábavy.
Obdivovala jsem chodby, jak
byly rovné.

ČERVNOVÁ UČITELKA

Ať už jsou názory jakékoliv,
doufáme, že na školu budou
vzpomínat v dobrém.
Přejeme deváťákům hodně
zdaru na nových školách a
věříme, že nám neudělají
ostudu:-)

Zpíváme písničku a v ní je
pravda velká
o tom, jak vypadá červnová
učitelka.
Snadno se navzteká, pod
očima jsou stíny,
sundává nástěnky, těší se na
prázdniny.

PROTI
Není nic, co by se mi nelíbilo.
Všechno bylo dobré, nestěžuji
si.
Škola mi připadala taková
neútulná, studená.
Nelíbí se mi utěrky, po kteých
smrdí ruce, a někdy i příbory
bývají špinavé.
Nelíbilo se mi odpolední
vyučování, které mi připadalo
zbytečné, protože i tak jsme
ve škole dlouho.
Židle jsou hrozné, protože
trhají silonky.

Ref: Umytá, učesaná,
dorůžova vyspinkaná,
úžasně zrelaxovaná, některá
dokonce vdaná..
Veselá, skotačivá, usměvavá,
roztomilá,
přibere aspoň tři kila,
zacloumá s ní nová síla..
Lalalalalalalalalala….

Ref:
Nemytá, nečesaná, dlouhodobě

Líbí se mi výzdoba školy.

Nelíbilo se mi, že se to tu s
učením na rozdíl od jiných
škol přehání.

foto: net

Ref:
Jindy tak milá je, v červnu by
ve vteřině,
všechny své dětičky překousla
ke svačině.
Vypadá příšerně, nemějte však
o ni strach,
zase se vyspraví, počkejte po
prázdninách!
Pak bude –

Občas se mi nelíbilo chování
některých děcek v hodinách.
Nelíbilo se mi vyhazování ze
školy, třeba při čekání na bus.
Chování kluků bylo mnohdy
hrozné a též jsem byla
nespokojená s obědy. Chování
některých učitelek a učitelů mi
též vadilo.
Nelíbí se mi názory učitelů.
Připadá mi, že každý člověk,
který se stane učitelem, se za
chvíli změní. Nelíbí se mi,
když nám učitelé nevěří.
Říká se: Co člověk, to názor.
Tak ať v našich hlavách
uzrává jen kostruktivní
kritika...

ZMĚNY
VE
ŠKOLE

foto: n

Změnila bych školní obědy,
které mi v současné době
přijdou hodně nezdravé.

Uvítala bych relaxační koutek
s vycpanými vaky a hrami na
odreagování.

Bylo by dobré, kdyby někteří
učitelé brali více ohled na to,
že někdo nebyl ve škole a ne
mu napařit test, o kterém
nevěděl.

Zlepšila bych náladu
některých učitelů, uklizeček a
kuchařek. Vůbec se
neusmívají.

Chtěla bych, aby se začaly
uklizečky lépe chovat k žáků
(některé).
Bylo by fajn, kdyby se
zlepšily šatny.
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V některých předmětech bych
zmírnila výuku.

Někdy jenom stačí změnit
úhel pohledu a všechno je
jinak:-)
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