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„Školní akademie je podle mého názoru skvělý nápad. Rodiče se pobaví a děti se snaží na jevišti
prodat ze sebe, co nejvíce dovedou. Uspořádat ji a zorganizovat muselo být vážně náročné, ale stálo
to za to.“
„Užíval jsem si to. Vlastně poslední chvilky s celou školou.“
„Každá třída dokázala, že je moc šikovná.“
„Líbilo se mi vystoupení 9. B. Aha, to jsme my!“
„Všichni brečeli, já brečel, ale život jde dál…“
„Bylo to nezapomenutelné.“
„Školní akademie je podle mého názoru skvělý nápad. Rodiče se pobaví a děti se snaží na jevišti
prodat ze sebe, co nejvíce dovedou. Uspořádat ji a zorganizovat muselo být vážně náročné, ale stálo
to za to.“
„Bylo krásné vidět plný kulturák a slyšet jásání a tleskání.“
„Nemohu říct, co se mi líbilo nejvíc, protože každé vystoupení bylo jedinečné.“
„Akademie se mi velmi líbila. Sice je práce s přípravou, ale ten konečný efekt za to stojí. Hodně ráda
nacvičuji a vystupuji, jelikož tam mám své přátele a akademie nás naučí více spolupracovat a sblížit
se.“

„Myslím, že to zlepší komunikaci a celkově třídní kolektiv.“
„Jsem rád, že v naší třídě jsou lidé, kteří měli nápad a něco vymysleli.“
„Zdálo se mi, že všechny třídy si daly práci se svým vystoupením a vše skvěle nacvičily.“
„Sice je práce s přípravou, ale ten konečný efekt za to stojí. Hodně ráda nacvičuji a vystupuji, jelikož
tam mám své přátele a akademie nás naučí více spolupracovat a sblížit se.“
„Akademie se mi líbila a chtěla bych, aby byla každý rok, protože mě baví tancovat, koukat na jiná
vystoupení, a aby se mohli 9. A a 9. B rozloučit s paní učitelkou.“
„Akademie se mi moc líbila a rodiče na mě byli pyšní.“
„Akademie se koná proto, aby děti ukázaly své talenty a co v nich je. Na akademii se mi hrozně líbilo
vystoupení Fantom opery, ale všechna vystoupení byla nádherná. Líbí se mi, že je to i taková rozlučka
s děváťáky.“
„Bylo to v moc krásné atmosféře.“
„Doufám, že i další akademie budou tak pěkné jako letošní.“

„Jsem pyšná, že jsme si naše vystoupení vymysleli, sestavili a nacvičili sami.“
„Tento rok se mi akademie líbila. Například promítání tříd na plátně za pódiem bylo chytré a trefné.
Byla vidět snaha a připravenost všech účinkujících. Akademie byla dobře zorganizovaná. Přál bych si,
aby akademie byla i příští rok.“
„Tuhle akademii jsem si užila, i když to bylo trošku náročné. Určitě bych byla ráda za akademii na
příští rok. Bavilo mě to a vystoupení byla krásná. Deváťáci z toho udělali krásnou rozlučku. Nemůžu
říct, co se mi líbilo nejvíc, protože každé vystoupení bylo jedinečné. Myslím si, že to zlepší komunikaci
a celkově třídní kolektiv. V naší třídě máme lidi s úžasnými tanečními pohyby a nápady.“
„Projekce, světla, hudba – všechno bylo super. Myslím, že se to všem učitelům, divákům a
účinkujícím líbilo.“
„Akademie se mi velice líbila a byl jsem s ní spokojen. Předčila moje očekávání a chtěl bych ji i příští
rok. Nacvičování bylo zajímavé a spolčilo nás téměř všechny dohromady.“
„Akademii jsem si moc užila. I připravování a vymýšlení akademie mě moc bavilo. Někdy to bylo
těžké, hlavně některým vysvětlit, ať se snaží a podobné věci. Jinak jsme se dost nasmáli a snad si to
všichni užili. Moc bych si přála, aby akademie byla i příští rok. Pro nás jako budoucí deváťáky by to
bylo i hezké rozloučení.“
„Líbilo se mi, jak to moderovaly děti z naší školy.“

