Adélka Kavková – 3.třída
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Slovo úvodem
Pokud čtete tyto řádky, tak se stáváte čtenáři nového školního
časopisu Klíčník. Ten se pokusí navázat na tradici časopisu
Záškolák, který vycházel na škole v minulosti. Celá redakce doufá,
že tento měsíčník si najde své čtenáře a že si v něm každý najde to
své. Jelikož teprve začínáme, může nám každý čtenář pomoci.
S čím? Například se zajímavým nápadem na novou rubriku, vlastním
napsaným příběhem, hezkým výkresem atd. Předem za vaši pomoc
děkujeme.
Jistě vás zajímá, kdo tvoří redakci nového listu.Pod vedením
Slávka Vachtla se každé pondělí schází Adélka Kavková, Anička
Glaterrová, Štěpán Hajna, Max Nešetřil, Martin Špetlík, Štěpánka
Nováková a Samuel McLean.
Přejeme příjemné čtení.
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Slavíme společně

Jak se asi bude
jmenovat?

V této rubrice budeme po celý rok připomínat, kdo má kdy na škole
svátek. Také se dozvíte, jak naše křestní jména vznikla a co asi
původně znamenala. Jak jistě někteří tušíte původně byla naše
rodná jména dávána při křtu na počest konkrétního patrona-světce.
Často novorozenec získal jméno podle dne, kdy se narodil. Až
v době Marie Terezie se také kvůli lepší evidenci osob začalo též
užívat příjmení.
Na začátek máme pro vás několik zajímavostí o našich křestních
jménech. Na Klíčku najdete celkem 81 různých křestních jmen.
Mezi dívkami vítězí Anička (5x) před Terezkou (4x) a Barborou
(3x). Mezi chlapci je nejčastější Matěj (4x) a za ním jména Vojta,
Filip a Samuel (3x).
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Dokážeš
všechny
naše Aničky
vyjmenovat
?

Slavíme společně-říjen
Říjen
4.10.

František Kavka - 1.třída
- základem je germánské Franko, znamená svobodný muž

15.10. Tereza Brožová – 2.třída
Tereza Bartošová – 3.třída
Tereza Dvořáková – 6.třída
Tereza Pasterčíková – 9.třída
- asi pocházející z ostrova Thery
18.10. Lukáš Veselý – 2.třída
- pocházející z Lukanie

Franta

23.10. Theodor Schwarz – 2.třída

Terezka

- lze volně přeložit jako božský dar
31.10. Štěpánka – 5.třída
- od mužského Štěpán, ověnčený, oslavený vítěz

Lukáš
Theo
Štěpánka
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Slavíme společně-listopad
Listopad
11.11. Martin Špetlík – 5.třída
Martin Zeman – 6.třída
-

od římského boha války, voják, zasvěcený bohu
Martovi

20.11. Nikol Rozumová – 1.třída
-

skláda se v překladu ze slov vítězství a lid

25.11. Kateřina Švestáková – 8.třída
-

čistá, cudná, neposkvrněná, jiný výklad z Egypta –
koruna

26.11. Artur Kaiser – 5.třída

Martin

- medvěd
30.11. Ondřej Jirsák Horák – 9.třída

Nikolka

- mužný

Kačka
Artur
Ondra
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Zábava

oblíbený dětský horký nápoj
zvíře s kapsou
pohádková postava spojená s vodou
nejčastější předmět v infocentru

V křížovce
najdete něco
společného
s naším
časopisem.

cesta, vozovka
osoba, která ve škole vše opraví
vyhledávaná atrakce na poutích
Samuel McLean – 6.třída
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Podzimní expedice

gotický most v Písku
Adélka Kavková – 3.třída

Podzimní expedice
Dělali jsme pamětní desky. Chodili jsme na výlety. Druhý den, co
jsme tam byli, jsme plnili různá stanoviště. Třeba: vyjmenuj 5 znaků
podzimu, dej gól Kubovi.
Třetí den jsme jeli autobusem do Písku.
Zde jsme byli v muzeu. Viděli jsme třeba kostru pračlověka nebo
pračlověče náramky, srpky a nádobí. Potom jsme viděli mistra
popravčího a nakonec ještě, co nosily děti do školy za komunistů. Po
návštěvě muzea šli mladší do cukrárny a starší plnili nějaké úkoly.
V cukrárně nám učitelé koupili dortíky. Po cukrárně jsme šli do
hračkářství, kde jsme si každý mohli něco koupit. Večer nám Mirka
četla pohádku.
Předposlední den večer jsme si opékali špekáčky a v
pátek ráno jsme odjeli zpátky do školy.
Anička Glatterová – 3.třída
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Věděli jste, že
tento most je
ještě o několik
let starší než
slavný Karlův
most?

Anglie

Anglie – 6.10.-10.10.
Klíček na stadionu Chelsea
1.den
Autobusem jsme jeli přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii.
Na trajektu jsme zaparkovali autobus a vyšli jsme nahoru. Zde byla
herna a obchod. Vylodili jsme se a viděli jsme bílé skály. Dojeli jsme
na okraj Londýna a shlédli multifunkční O2 arénu. Do centra jsme jeli
Víte, které
metrem, které se však snad ani metrem nedá nazvat. Vystoupili jsme
další londýnské
na zastávce, ze které byl vidět Big Ben, House of parlament a London
Eye. Ještě jsme byli u Buckinghamského paláce a prošli si James park.
kluby hrají
Asi největší atrakcí však byl stadion Chelsea. Celý jsme si ho
v premiér
prohlédli a seděli i na sedačkách pro diváky. Když jsme se vrátili do
autobusu, byli jsme už velmi unaveni. Jeli jsme ke svým hostitelským
league?
rodinám.
2.den
Jeli jsme do univerzitního města Oxford. Byli jsme v muzeu a také
v Christ Church College, které znáte s natáčení Harryho Pottera.
Udělali si počítačový model velké síně(tak zvanou kulisu) Pak jsme
zamířili do Windsdoru na prohlídku města a hradu. Bylo to velmi
zajmavé.V dávních dobách se na veži popravovali lidé.I město bylo
zajímavé. Viděli jsme dům, který byl postaven již dávno a teď se
naklání. Dokonce je tam kavárna.A taky jsme se dozvěděli, že
majitelka, i když je už velmi stará, tak si do parku vyjíždí na
koni.Večer jsme všichni unavení odjeli do hostitelských
rodin.
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Anglie

3.den
Autobusem jsme dorazili na okraj velkého parku.Prošli jsme ho a
zjistili jsme, že jsme na okraji Londýna. Metrem jsme se dostali
na stadionu Arsenal. Dovnitř jsme bohužel nešli, protože vstup byl
moc drahý. Šli jsme ale do suvenýrů. Každý si tam našel, co chtěl.
Potom jsme se dostali na řeku Temži a dostali jsme se na křížník
z 2.světové války. Málem jsme v těch chodbičkách zabloudili.
Viděli jsme radnici (velmi moderní) a konečně Tower Bridge.
Opravdu moc pěkné.Došli jsme k pověstnému Toweru a udělali si
.
rozchod. Zpátky jsme jeli lodí přes Temži do parku. Ještě jsme šli
do hvězdárny, ale nejzajímavější byl nultý poledník, který
hvězdárnou prochází.
Nasedli jsme do autobusu a jeli konečně domů.Místo trajektu
jsme však jeli Euro Tunelem.Vlak byl obrovský. Úplně v pohodě se
tam vlezl náš autobus.Vyjeli jsme a hurá DOMŮ.
Samuel McLean -6.třída
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Víte, jak se
jmenuje
slavná
hvězdárna?

Dušičky či Halloween?

Asi by bylo dobré začít od začátku. Staří Keltové slavili
1.listopadu svátek Samhain. Pro ně byl počátkem nového roku,
koncem sklizně a začátkem temné zimy. V tento čas se také duše
zemřelých vracely na zem. Již Keltové zapalovali svíčky a někdy
je dávali do vydlabané řepy. Též při průvodech používali slaměné
masky.
Od roku 998 křesťané slaví 1.listopad jako svátek Všech
svatých
a 2.listopad jako Památku zesnulých. To jsou ty naše
.
Dušičky. Právě svátek Všech svatých dal název dnešnímu
Halloweenu, který vznikl zkomolením anglického názvu All
hallows´Day. Svátek se velmi rozšířil do všech anglicky mluvících
zemí a v posledních letech do celé Evropy. Oba svátky si mohou
krásně žít vedle sebe.

.
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Víte, co jsou
tzv.“jack-o'lantern?“

Rozhovor s panem ředitelem

Jaké je být ředitelem?
Odpoveď: Je to velmi zajímavé ale někdy také těžké.
Můžete také suplovat či učit?
Odpověď: Ano, občas zaskočím nebo i v pátek celý den učím.
S

Jak jste se těšil na první den své práce?
Odpověď: No, měl jsem obavy. Bylo to pro mě něco nového.
Jak se těšíte na nový den vždy po probuzení?
Odpověď: Když mě čeká nějaké řešení nebo něco takového, tak se mi
moc
nechce. Ale když všechno klape, tak se moc rád těším do
školy.
Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
Odpověď: Kočka
Čím jste chtěl být jako malý?
Odpověď: Policistou,vojákem,učitelem,sportovcem. A hlavně se to
často
měnilo.
Štěpánka Nováková a Samuel McLean
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Malý pes-příběh
Byla jednou jedna malá čivava. Nebyla moc nadšená z toho, že je
malá a že je nejmenším psem ze všech druhů psů. Ale zas tak nešťastná
z toho nebyla. Byla to veselá, milá, přátelská trnečka, která měla ráda
pejsky a ráda si s nimi hrála. Neměla ale s kým. Rodina, která ji
adoptovala, měla jenom ji.
Při své první procházce do parku potkala tři pejsky. Byli Yorkšír,
velký a malý pudl. Čivava začala vrtět ocáskem a utíkala za nimi. Ahoj,
budeme si spolu hrát, zeptala se radostně. Psi se ale ušklíbli a řekli:
Pchá, s takovým mrnětem my si hrát nebudeme !! Odkopli ji na stranu a
šli pyšně běhat po trávě. Čivava z toho byla smutná, ale pak si řekla, že
si najde jiné kamarády. Šla dál a potkávala další pejsky, ale žádný
z nich si s ní hrát nechtěl.
Čivava se vrátila domů a byla velice smutná, že nemá žádné
kamarády. Jen ležela a smutně koukala. Její páníček se polekal, jestli
není nemocná. Pak se ale přihodilo něco, co páníčkovi dalo odpověď na
to, co čivově schází. V televizi právě běžel pořad o pejscích. Když
čivava uviděla v televizi nějakého pejska, okamžitě začala vrtět
ocáskem a radostně štěkat. Na druhý den čekalo čivavu velké
překvapení. Páníček koupil další dva pejsky. A nebyli to ledajací pejsci.
Byli to velcí psi- vlčák a doga. Čivava měla radost, ale zároveň se
trochu bála, že se s ní nebudou pejskové chtít kamarádit, protože je o
tolik menší než oni. Ale tohle nebyli žádní nafoukaní pejskové. Byli to
přátelští psi a stali se z nich nejlepší kamarádi. Čivava byla šťastná.
Jednou při procházce do parku potkali zase toho yorkšíra a
středního a malého pudla. Čivava byla vepředu a doga s vlčákem si
čmuchali vzadu. Takže pudli a yorkšít vůbec netušili, že čivava
tentokrát není sama a začali se jí posmívat a utahovat si s ní.. Hele,
škvrně, ty nejsi ani pes, ty jsi morče!! hahaha!!... a chechtali se a
ušklíbli. V tom se ale z křoví najednou vyhrnuli dva obrovské vrčící
stíny. Byla to doga a vlčák. Postavili se vedle čivavy a spustili výstražný
štěkot až z toho yorkšír a pudli dostali škytavku. Tak vy se budete
posmívat naší kamarádce?, vrčela doga s vlčákem vrrr, haf, haf!!! Ne ne
ne, už se nikdy nebudeme smát žádnému malému pejskovi, kňučeli
ustrašeně yorkšír s pudlíma. Už nikdy! Opravdu nebudeme!! Slibujeme!
Doga s vlčákem a čivovou se na ně pohrdlivě podívali a odkráčeli si
hrát a honit se za míčkem na trávu. Krásně si spolu pohráli a když se
vrátili domů, páníček jim dal každému misku s dobrotami. Byli krásně
unavení a šli spát. Vlčák vedle dogy a na vlčákovi čivava… v páníčkově
posteli
Barbora Červená – 5.třída
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Co nás čeká?
Dýňová slavnost se na Klíčku uskuteční ve čtvrtek 31.
října od 17:00 hod. Budeme moc rádi, pokud si uděláte čas
a přijdete Vy i Vaši známí a přátelé. Moc děkujeme těm,
kteří se nabídli s pomocí při organizaci.
Velmi si toho vážíme.

Blíží se konzultace, které proběhnou 19. - 21. listopadu.
Na I. stupni zveřejňuje třídní učitel individuálně
konzultační hodiny vždy před svojí třídou.
Na II.stupni konzultace proběhnou vždy od 14:30 do 18:00
hod. Na konzultace se můžete dostavit v kterýkoliv ze
zmiňovaných dnů s tím, že u každého vyučujícího je
stanoven max. čas 20 minut. Připomínáme, že pro
smysluplnost má být u konzultací vždy přítomen rodič i žák.
Během konzultací se můžete občerstvit ve školní kuchyňce.
Od pátku 15. 11. bude ve škole na chodbě mezi Sovínem a
schody do 1. patra viset rozpis konzultačních časů
jednotlivých vyučujících. Do tohoto rozpisu Vás mohou
předem zapsat děti. Dodatečně zapsat se můžete také
během konzultačních hodin. V případě, že budou již termíny
plně obsazeny u některého z vyučujících, kterého jste
chtěli navštívit, kontaktujte jej ve škole a on Vám nabídne
jiný termín , případně čas, kdy se někdo z přihlášených
.
rodičů nedostaví.
.

13

K
O
N
Z
U
L
T
A
C
E

Co nás čeká?
Soudě dle Vaší odezvy směrem k třídním učitelům ohledně
možnosti letního tábora nebo letní družiny, který byl veskrze
pozitivní, jsme se rozhodli podniknout v tomto směru další
kroky. Prozatím bychom tedy plánovali tábor na cca 10 - 14 dní
na přelomu července a srpna, letní školní družinu pak na 14. –
25. srpna. O konkrétních detailech (místo, cena, pedagogický
doprovod, konkrétní data, atp.), budete včas informováni.

Před školou u plotu je přistaven modrý kontejner, do nějž je možno
vyhazovat vytříděný papírový odpad, za který podle hmotnosti
získáme v rámci akce „Papír za papír“ buď nové výrobky
z recyklovaného papíru, nebo čisté nové papíry a sešity. Jestliže
produkujete papírový odpad např. v práci, je možné přispívat k
zvětšení hmotnosti našeho kontejneru vhozením papíru do něj. Tato
akce má pozitivní dopad zejména na děti, které učí smysluplnosti
třídění odpadu.

Doufáme, že se Vám naše první číslo líbilo a že se k našemu
časopisu budete rádi vracet.
Redakce Klíčníku
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