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8. B
„Letošní školní rok se mi celkem líbil, protože jsem zase byla s mými přáteli, se kterými jsem
zažila dost srandy, ale také trapasů. Na této škole se mi líbí, že dodržujeme tradice jako
Vánoce, Mikuláš atd. Jsem také ráda, že naše škola pořádá akademii, protože aspoň jsme pak
viděli, jakou fantazii mají různé třídy. Na letošní akademii se mi asi nejvíce líbilo, jak si někteří
dokáží udělat ze sebe srandu. Já osobně bych byla ráda, kdyby se akademie pořádala každý
školní rok. Líbí se mi také pořádání akcí, ale i jak pořádáme každoročně charitu – Běh pro
Afriku atd, protože tím pomáháme druhým. Také se mi líbí, že se můžeme zúčastnit několika
akcí, jako jsou např. zájezdy do Anglie. Akorát musím uznat, že čím víc jde člověk dál, tím to
je těžší a náročnější. Člověk musí více komunikovat. Na této škole jsem ráda, protože
učitelský sbor je velmi ochotný a rád pomáhá. Jsem také ráda, že naši učitelé jsou ochotni
věnovat svůj volný čas nám žákům.“
„Tento školní rok jsem si užila. Nejvíce se mi líbilo, když k nám přijeli Němci z partnerské
školy a jeli jsme s nimi do Prahy a na Kokořín. Také se mi moc líbila akademie. Nejlepší
vystoupení měli určitě deváťáci. Celkově se akademie vydařila a jsem ráda, že jsem se
zúčastnila. Na naší škole se mi líbí, že nám dává možnost jezdit na výlety i do ciziny. Také
mám na naší škole ráda období Vánoc, když tu máme trhy a deváťáci zpívají na schodech.
Jsem ráda za tenhle školní rok, ale stejně se už těším na prázdniny.“

„Tento rok se mi líbil, co se týče vztahů mezi žáky. Také se mi líbily společné akce a výlety,
které jsme podnikli. Co se týče učení, nebudu tak pozitivní. Podle mého názoru jde učení brát
více s humorem, ale většina učitelů to bere jako vážnou věc. Poslední slova na závěr?
S úsměvem jde všechno líp.“
„Za tři dny končí škola. Ale než budou prázdniny, tak se zamyslíme, co se nám líbilo a nelíbilo.
Tenhle rok mi utekl jako voda. Mně se líbilo asi všechno. Ale když bych měla něco vybrat, tak
když jsme byli na škole v přírodě a nacvičovali jsme na akademii. Když jsem viděla, co
nacvičila 9. B, tak jsem se rozbrečela. Všechna vystoupení byla hezká. Líbí se mi, jak se nám
věnují učitelé.“
„Tento rok se mi líbil. Líbila se mi škola v přírodě a sbližování s kolektivem. Nejlepší
vystoupení na akademii měli deváťáci. Nacvičování bylo v pohodě.“
„V letošním školním roce se mi líbilo asi všechno. Nejlepší byly výlety např. IQ Landia
v Liberci s 9. B nebo výlet s Němci z partnerské školy. Ale nejlepší byla škola v přírodě. Naše
skupina se tam ztratila, ale bylo to zábavné. Cestování vlakem bylo super, i když se někomu
nelíbilo. Na školní akademii se mi líbilo vystoupení obou devátých tříd. Nacvičování bylo
dobré, hlavně to vymýšlení. Možná by mi nevadilo, kdyby akademie byla i příští rok.“
„Tenhle rok utekl strašně rychle, takže… Letošní rok byl pro mě úspěšný, vylepšila jsem si
známy. Akademie – druháci s mazurkou WOW, 7. a to měli hodně pěkný, Eliška s Míšou
zpívají úžasně.“
„Tento školní rok byl velice dobrý, ale nelíbil se mi kuchař na škole v přírodě, protože se
nechoval zrovna dobře. Dost se mi líbila školní akademie, nejlepší podle mě byly 9. A a 9. B a
bylo by dobré, kdyby byla i příští rok.“
„Tento školní rok byl celkem hektický, všechno uteklo tak rychle a já si ani neuvědomila, že
jsem v 8. třídě.“
„Celý školní rok se mi líbil. Trénování na akademii bylo zábavné a moc bych si přála, aby
akademie byla i příští rok. Škola v přírodě byla úžasná až na nějaké věci, ale výlety byly
úžasné.“
„Tento školní rok byl půl na půl. Dobrý i špatný. Hodně se mi líbil výlet s Němci. Akademie
byla taky vydařená.“

