
Amos 

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

 školní rok 2009/2010        č. 4, červen 2010   

Vzpomínky na Komendu 

(pokračování na straně 3)
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Komenda Talent 

 Jak jsi se k hudbě vůbec dostal? 

(pokračování na straně 2)

Ahoj děcka! 

(pokračování na straně 8)
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Komenda Talent (dokončení ze strany 1) 

 Jak dlouho už hraješ na klavír? 

 Co tě u hudby drží, co ti dává? 

 Hudba jako taková je dost široký pojem, co preferuješ ty sám za žánry? 

 Co všechno už máš ty sám v hudební oblasti za sebou? 

 Jaké máš vzory? 

 Ovládáš kromě kytary a piana ještě jiný hudební nástroj? 

Zeptali jsme se za vás… ředitelky školy Mgr. Jiřiny Hereinové 

  Na co se můžeme těšit příští školní rok (co se u nás ve škole bude ještě dodělávat a co 
bude nového)? 

 Co byste na naší škole chtěla ještě změnit, popřípadě vylepšit? 

 

 Můžeme čekat příchod nových pedagogů? 
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 Jak byste shrnula tento školní rok (klady + zápory)? 

 Mohla byste nám prozradit jaké máte plány na prázdniny? 

 

Vzpomínky na Komendu (dokončení ze strany 1) 



 

4 

Představujeme Vám… z jiného úhlu pohledu

 Jaké jsou Vaše koníčky, záliby? 

 Jaký dárek Vám udělá zaručeně radost? 

 Kde trávíte ráda svůj volný čas? 
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 Jaká je Vaše oblíbená kniha? 

 Pokud byste měla možnosti, do jaké země byste se jela podívat a proč? 

 Pokud byste se ocitla na pustém ostrově a mohla byste si vzít tři věci, které by to byly? 

 Čím jste chtěla být, když jste byla dítě školou povinné? 

Odcházejí... Vaše stránka 

Amos vám přináší jedinečnou možnost 

prezentovat svoje dílka (obrázky, bás-

ničky, ukázky povedené slohové práce, 

povídky atd.). Můžete nám také zasílat 

vzkazy pro své spolužáky či pro učitele, 

tato stránka patří jen a jen vám. 

Všechna svoje dílka, která chcete 

prezentovat, předávejte paní učitelce 

Báře Černé. 
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Zajímavosti z přírody… 

 Proč mění chameleoni barvu svého těla? 

 Proč včely bzučí? 

 Kde je nejsušší místo na Zemi? 

 Pijí něco delfíni? 

 Který pták snáší v poměru ke své 
velikosti nejmenší vejce? 

Zajímavosti ze světa kolem nás… 

 Jak udržuje termoska horkou vodu? 

 Proč mají jízdní kola převody? 

 Jak pracují teploměry? 

Zajímavosti ze zeměpisu…  

 Která je nejmenší země světa? 

 Kde leží nejvyšší hora světa? 

 Který je největší ostrov na světě? 



 

7 

Co nás baví 

Sportovní a kulturní úspěchy v tomto školním roce 

Omluva 
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Bob Marley: 

In & out 

Ahoj děcka! (dokončení ze strany 1) 

IN

• Velké plandavé čepice

• Kalhoty stažené až do poloviny zadku (musíš mít ovšem pěkné spodní prádlo)

• Přezouvat se ve škole

• Mít vlastní styl

• Vlasy na jedné straně dlouhé a na druhé krátké

OUT

• Pořád někoho kopírovat a nebýt originální

• Nesmát se (to já bych asi nevydržela)

• Sedět doma, když je venku hezky. Co když potkáš svého idola?

• Kousat si nehty – fůjky!!!

• Dělat ze sebe namachrovance
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Premiéry v kinech 

Červen: Červenec: Srpen:

Vítá vás rubrika Známé tváře 
… tentokrát Lucie Vondráčková a Leoš Mareš 
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Vážení rodiče, 
naše škola se zapojila do soutěže v programu „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“. 
Soutěžíme o vybavení v hodnotě 500 000,- Kč a budeme rádi, když nám pomůžete. Sbírejte 
účtenky od výrobků Cif a Domestos a vhazujte je, prosím, do připraveného boxu v budově 
školy. Soutěž bude probíhat do konce října 2010.  

Děkujeme vám za spolupráci 
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OSMISMĚRKY 

 

 

Anketa mezi žáky 5. – 8. ročníků 
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Poznámky ze žákajdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citáty 


