
Amos 

časopis, který informuje o dění ve škole, představuje pedagogy z jiného úhlu pohledu, vyplňuje volný čas žáků… 

 školní rok 2009/2010        č. 2, prosinec 2009   

Projekt Barevný den  

 (pokračování na straně 2) 1 

Zeptali jsme se za vás… 

 Paní ředitelko, máme za sebou první čtvrtletí školního roku, něco 

by se už dalo hodnotit, žáci mají některé sportovní akce a 

projekty za sebou, proběhlo testování v 5. a 8. třídách, třídní 

schůzky. Co byste chtěla z tohoto období vyzdvihnout vy? 

 (pokračování na stranách 2 a 3) 
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Projekt Barevný den (dokončení ze strany 1) 

Jan Bláha, 6. B:

Nela Dóroková, 7. B:

Zeptali jsme se za Vás… (dokončení ze strany 1) 

 Na které akce byste chtěla rodiče, ale i žáky pozvat? 

 Za necelé dva měsíce žáci dostanou pololetní vysvědčení. Jako zkušený pedagog určitě 
můžete poradit, jak mohou děti i rodiče tuto událost zvládnout v klidu a bez stresu. 
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 Začátkem února proběhne na všech kralupských školách zápis do 1. tříd. V dnešní době si 
rodiče mohou vybrat školu, kterou bude jejich dítko navštěvovat. Proč byste doporučila 
právě Komendu? 

 Je dobré, když rodiče nějakým způsobem dítě na zápis připravují? 

 Co by si s sebou měl rodič k zápisu vzít? 

 Chystá škola nějaké akce pro budoucí prvňáčky? 

Exkurze do České televize 
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Rozhovor s paní učitelkou Šárkou Soukupovou – na naši školu 
nastoupila letos v září 

 Líbí se Vám na naší škole? 

 Proč jste přestoupila na naši školu? 

 Můžete nám říci něco o vaší rodině? 

 Proslýchá se, že pracujete v autoškole. Je to pravda? Jestli 
ano, můžete nám říct nějaké podrobnosti? 

 Máte nějaké koníčky? 

 Vedete na škole kroužek aranžování rostlin a kromě přírodopisu a chemie učíte také 
pracovní výchovu. Je tedy vidět, že jste manuálně velmi šikovná. Kdo vás k tomu přivedl? 

 Které země jste již navštívila a kde se vám nejvíce líbilo? 
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 Jakou hudbu posloucháte? 

 Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

 Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Recitace  

Zajímavá prezentace o Austrálii  
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Pěvecký sbor 

Předvánoční dílny a vánoční jarmark 
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Živá exotika 

Tajemné sovy 

Jak to tak bývá, noví učitelé přicházejí… 
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Tagflek 

 

Nová rubrika „MIMI RADÍ“ 
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Kdy: 17. prosince v 16:30 

Kde: v Kulturním domě Vltava 

Vystoupí: 

Pěvecký sbor Hvězdičky 

Komenda Minichór 

Flétničky pod vedením Lady Havlíčkové 

Žáci se sólovou hrou na housle a klavír 

 + krásné taneční vystoupení žáků druhé třídy 

 + výstava výtvarných prací pod vedením Kateřiny Mlsové 

Moc se těšíme na Vaši návštěvu 
a doufáme, že se Vám to bude líbit 

                          

Mediální výchova s Karlem Voříškem 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Old_violin.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Old_violin.jpg
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Představujeme Vám… z jiného úhlu pohledu 

 Jaké jsou Vaše koníčky, záliby? 

 Jaký dárek Vám udělá zaručeně radost? 

 Kde trávíte rád/a svůj volný čas? 

 Jaká je Vaše oblíbená kniha? 
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 Pokud byste měl/a možnosti, do jaké země byste se jel/a podívat a proč? 

 Pokud byste se ocitl/a na pustém ostrově a mohl/a byste si vzít tři věci, které by to byly? 

 Čím jste chtěl/a být, když jste byl/a dítě školou povinné? 

Vítá vás nová rubrika Známé tváře 
… tentokrát o Sylvesteru Stallonovi 
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Vtípky ze školních lavic 

 

 

 

Poznámky ze žákajdy 

 

 

 

 

 

 

 


