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TÉMA

čtvrtek 26 února 2015

Školáci z Vápenné navštívili Deník
Návštěva se seznámila s tím, jak se tvoří noviny, kde redaktoři získávají zdroje i jakou techniku k práci využívají

Tip na výlet

Užívání si zimních radovánek
je v plném proudu, ale až budete mít dost lyžování a snowboardu a ozvou se vaše toulavé boty a budou se ptát: „Kam
vyrazíme?“ mohla sby se stát
jedním z cílů vašeho prvního
jarního putování rozhledna
Hraniční vrch u Města Albrechtic.
Rozhledna vznikla v roce
2011 přestavbou a spojením
dvou již nevyužívaných ocelových příhradových konstrukcí, které od roku 1980
sloužily pro přenos bezdrátového telefonního spojení.
Turisté, kteří vystoupají do
výšky 25 metrů na první vyhlídkovou plošinu, mohou po
lávce dlouhé 18 metrů přejít na
druhou vyhlídkovou plošinu.
Obě jsou zastřešené. V případě pěkného počasí a dobré viditelnosti budou odměněni
zajímavým kruhovým výhledem na Město Albrechtice,
Opavu, Slezské Rudoltice, Vysoké hole v Jeseníkách, rozhledny Biskupská kupa, Cvilín, Úvalno a Glubczyce v Polsku.
Značená turistická cesta k
rozhledně začíná v centru
Města Albrechtic.
(autor)

Znáte RAP?

Žáci Základní školy Vápená navštívili Šumperský a jesenický deník v rámci projektu Všechno v mém životě souvisí – mini podniky. V redakci se seznámili s jejím chodem a prací redaktorů, dozvěděli se, jak se noviny graficky upravují a jaké je potřeba dodržet zásady při psaní a fotografování. Členové časopisu Zvídal, ZŠ Vápenná
Foto: Deník/Michal Krestýn

Rozhovor s učitelkou Základní školy ve Vápenné Děvanou Rábkovou

Děvana Rábková: Již od dětství jsem chtěla být učitelkou
Vápenná – Má ráda melodickou hudku, umí hrát na klavír
a zobcovou flétnu, říká o sobě,
že je přísná a snaží se být spravedlivá. Na otázky svých žákůů odpovídala Děvana Rábková.
Jaká byla v dětství vaše vysněná práce?
Chtěla jsem být už tehdy
učitelkou.

Kolik let pracujete v naší základní škole?
Patnáct let.
Jaká je vaše oblíbená písnička?
Vyložené oblíbenou nemám, ale ráda poslouchám a
zpívám písně Hillsongu.
Mám ráda melodickou hudbu
s pěkným textem.
Hrála jste v dětství na nějaký

hudební nástroj?
Na klavír a flétnu.

Chemii, přírodopis, matematiku a hudební výchovu.

Jaká jste podle vás učitelka?
Normální. Nerada se hodnotím, ať mě hodnotí druzí.
Myslím, že jsem přísná, ale
spravedlivá a věřím, že i zábavná.

Jaké máte koníčky?
Ráda zpívám a mimo učení
se věnuji práci s lidmi. Hodně volného času se snažím
trávit s vnoučaty.

Jaké předměty jste měla na základní škole nejraději?

Co se vám v životě nepovedlo a
chtěla byste to změnit?
Nelituji ničeho, čím jsem v

životě prošla a co mě posunulo dopředu. I prohry v
mém životě byly startem pro
další etapu. Jediná věc, které
dnes můžu litovat, je to, že
jsem nedotáhla své vzdělání.
Jaký je váš oblíbený sport?
Nemám oblíbený sport, ale
ráda se dívám na hokej a
společenský tanec.
Otázky kladly: Ivonka a Adélky

Rap jsou rytmicky mluvené
rýmy, hra se slovíčky. Rapování je základem hip hopové
hudby, ale také je trošku spojen s hip hopovou kulturou.
Rapování může být doprovázeno beatem bez hudebního
doprovodu. Rap by se dal zařadit pod mluvení, poezii i písní.
Slovo rap vyjadřuje použití
rychlé mluvy, původně rap
znamenalo „to hit“ (uhodit).
Slovo se objevilo již v 16. století v Britské angličtině a znamenalo „to say“ (říct) později
se objevilo v afro-americké lidové angličtině v 60. letech
znamenalo „to converse“
(konverzovat) brzy také znamenalo hudební styl.
V současnosti termsín rap,
rapping je často spojen s hip
hopovou hudbou. To neznamená, že když je v nějaké písni rap, jedná se o hip-hop. Občas se rap používá i v rocku a v
jiných hudebních stylech. Rap
vznikl v Africe. Grijiti ze západní Afriky si vyprávěly příběhy s doprovodem bubínku a
dalších nástrojů.
(autor)

FOTOREPORTÁŽ: Vyzkoušeli jsme si……aneb jak si to kluci vyžehlili

Vánoce už jsou více jak dva měsíce za námi, ale přesto se ještě díky zajímavému výtvarnému tvoření v naší škole vrátíme do loňského předvánočního času. Netradiční zpestření vánočních besídek si na poslední školní den před prázdninami pro žáky VIII. a IX. třídy připravila paní učitelka Nosková. Seznámila je s výtvarnou technikou zvanou enkaustika – známou také jako malování horkým voskem. Tato malířská technika se používala již v období starověku v antickém Řecku. Tehdy se při této technice používala barviva, která se třela se zvlášť připraveným voskem. Nyní nám takto připravený vosk bezchybně
nahradí barevné voskovky. S pomocí rozehřáté žehličky, na jejíž žehlící ploše se natavuje malé množství požadované barvy voskovky, lze následně vytvářet právě rozžehlováním na výkres velmi zajímavé
obrazce. Díky této výtvarné technice objevili i někteří kluci kouzlo žehlení. (autor) Foto: ZŠ Vápenná

