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Dobrý den, vážení čtenáři! 

V našem článku bychom vám chtěli ukázat rozhovory 

s několika učiteli.  

Otázky: 

1. Byla vaše vysněná práce být učitelem/kou? 

2. Jaká je vaše nejoblíbenější třída, co učíte? 

3. Zadáváte raději úkoly z učebnic nebo na umíme to? 

4. Učí se žáci na začátku škol. roku lépe než na konci? 

5. Jaký byl váš 1. dojem na Vaši třídu? 

6. Co byste na téhle škole vylepšila? 

 

 

*  Jedná se o přepisy audionahrávek rozhovorů. 

 

 

Paní učitelka Nevrlá: 

1. Jako malá jsem si nemyslela, že budu učitelkou, až tak zhruba ve 

20. 

2. Nemůžu říct přímo, která to je, stačí když je třída hodná. 

3. S učebnicemi moc nepracujeme, ale „Umíme to‘‘ je fajn věc.  

4. Na konci je čeká vysvědčení, takže se učí lépe. 

5. Já do třídy přicházím v dobré náladě, protože je to něco nového. 
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Pan učitel Nevrlý:  

1. Nevím, jestli úplně od malička, dá se říct, že ano. Ale chtěl jsem 

být i zvěrolékař. 

2. Žádnou nejoblíbenější nemám, v každé třídě je někdo šikovný. 

3. Jak v kterém předmětu, obojí je dobře, jak učebnice, tak i 

aplikace.  

4. Po prázdninách se učí hůř než na konci roku, zapomene se na 

většinu učiva. 

5. Žádnou jsem neměl.   

6. Co se týká počítačů, výbavy učeben. 

 

 

 

Paní učitelka Kracíková: 

1. Původně jsem chtěla byt právničkou.  

2. Určitě to je moje třída 7.B  

3. Nerada zadávám domácí úkoly. 

4. Snažím se učit stejně.  

5. Byla jsem ve stresu a klepala jsem se, jak byla ta třída moc veliká, 

ale oblíbila jsem si je. 

6. Aby to tu bylo víc interaktivní. 
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AKCE ŠKOLY 

Dobrý den, vážení čtenáři a čtenářky. 

Dnes vám představíme nějaké akce, které jsme my jako žáci sedmých ročníků zažili. 

Muzeum smyslů v Praze: 

V Muzeu smyslů je velmi 

velká zábava 

doporučujeme se tam 

podívat. Byla tam např. 

postel, na kterou když jste 

si sedli, vysunuly se 

hřebíčky a celé jste si to 

mohli sami vyzkoušet.    

adresa-  Jindřišská 939/20, 110 00 Nové Město 

 

Den země ve Staré Boleslavi – uklízení Houšťky – každá třída se zúčastnila sbírání odpadu v areálu 

Houšťka třídy se rozdělily na týmy a tým, který nasbíral 

nejvíc odpadu, zvítězil. Výhrou byla čokoláda Milka, 

bonbony, atd. 

Celá akce trvala 5 hodin 

 

 

Hrad Vyšehrad v Praze  

Jednalo se o první akci v 6. třídě, byla tam zábava, ale venku, kde se 

plnily nejrůznější úkoly, byla velká zima. 

 

 

 

 

Akademie v Houšťce 

 

Akademie se zúčastnily všechny třídy. Třídy si vybraly téma a obsah představení, které potom 

sehrály. Všechna představení jsou k vidění na stránkách školy. 
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Vybavení nové části školy 

 

Tohle je 3. patro v nové budově, ve kterém se nachází záchody, 

chemicko-fyzikální učebna (a třída VII. D), kuchyň na Svět práce a 

kabinet. 

 

 
Tohle je 2. patro v nové části budovy, ve kterém se nachází třída H30 

(ve které je třída IV.A) a třída H29 (ve které je třída IV.C), kabinet a 

záchody. 
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Toto je chodba v nové budově na 1. patře a jsou tam učebny 

H27, která patří třídě 9. D a H28, která patří třídě 9. C  
 

 
Tohle jsou záchody v nové budově, které se nachází v každém patře. 

 

Tohle je školní jídelna, která se nachází v přízemí 

nové budovy.  

 
. 
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Okolí naší školy 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

Pokud nevíte, kam na výlet, neváhejte se přijet podívat také  

do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Pěšky si můžete projít 

ve Staré Boleslavi okruh, při kterém uvidíte např. Baziliku 

Nanebevzetí Panny Marie a Baziliku svatého Václava, 

Mariánské náměstí a můžete si přitom dojít na oběd  

např. do restaurace V pivovaře nebo do hostince Modrá 

Hvězda. Pokud radši například jezdíte na kole, můžete si projet 

např. Zátopkovy okruhy nebo se projet kolem Houšťky,  

poté směrem k Brandýsu cestou kolem Labe. Krásné památky 

máme také v Brandýse, můžete si projít okruh se začátkem  

u zámku, projít si zámeckou zahradu a vydat se na náměstí,  

kde můžete navštívit Oblastní Muzeum Praha-východ a zajít si 

na kávu např. do kavárny U dvou vran nebo na oběd  

do restaurace U Zmeškalů nebo do Restaurace Felicita. 

                    

 

 

 

 

Mariánské náměstí                             Zámek Brandýs nad Labem 
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