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Terezka Machková – 1. třída

Obsah
Obsah…………………………………………………………………………………………………..………….1
Tábor - Skryje…………….……………………..………………………….…………………………2
Srpnový výjezd učitelů na Ohři……….………………….…………………………..……..3
První školní den……………….………………………………………………………………………….4
Nová výdejna…………………………………………….………………………………………………..5
Cykloexpedice – Nové Město na Moravě….………………………………………….6
Volby do školního
parlamentu…………………………………….………………………………………………………………7
Turistický kroužek – říjnové výpravy…………………………………………………….8
Bylinková slavnost……………………………………………………………………………………….9
Rozhovory s poslanci…………………………………………………………………………………10
Co nás baví – Tomáš Králíček.......................................11
Zuikaku ……………………………………………………………………………………………………….12
Křížovky ………………………………………………………………………………………………………13
Návštěva
Rudolfina…………………………………………………………………………………………………….14

Stránka 1

Tábor – Skryje – 8.-15.7.
K době prázdnin již neodmyslitelně patří Klíčkovský letní tábor.
Zájem je čím dál větší. I letos jsme vyrazili za společnými
zážitky. Místem našeho letního dobrodružství byly Skryje u
Rakovníka. Letos se z nás měli stát detektivové. Hned první večer
byla zavražděna modelka Milena a začalo náročné vyšetřování.
Poslední den jsme konečně vraha odhalili. Již se těšíme až to
příští rok vypukne znovu.

.

Stránka 2

Učitelé na Ohři – 24.-25.8
Každoročně začíná školní rok pro naše učitele již na konci srpna.
První porada je vždy výjezdní a slouží tak hlavně k vzájemnému
seznámení se nových kolegů s pedagogickým sborem. Letos jsme
přivítali novou kolegyni Anežku. Vltavu jsme vyměnili za Ohři.
Navštívili jsme Loket. Z něj jsme vyrazili na lodích do Varů.

.

Stránka 3

První školní den – 4.9.
Letos jsme šli do školy až 4. září. Pro některé to byla jejich první
cesta do školy. Paní učitelka Barbora Zelinková Šustová mohla poprvé
do své třídy doprovodit:
Karolínu Baštovou
Arnošta Brandla
Natálii Flekovou
Daniela Hanyka
Elišku Hurychovou
Eduarda Litoše
Terezku Machkovou
Marka Mrozka
Matyáše Opálku
Vilmu Peckovou
Karla Pilného
Kristýnku Rozumovou
Natálku Sedmákovou
Verču Vachtlovou
Kubu Wiedena
Jonáše Žáčka
Doufáme, že se jim u nás bude líbit.
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Nová výdejna
Mnoho let jsme snili o tom, že bychom jednou mohli mít vlastní
jídelnu. Během letošních prázdnin se sen stal skutečností. Firma
DOMATO v rekordním čase letních prázdnin stihla vytvořit
z bývalého školnického bytu krásnou jídelnu. Hlavní dík ale patří panu
Ing. Pavlu Matějkovi, který celý projekt zastřešil. Též musíme
poděkovat panu Brožkovi staršímu i mladšímu. Jídlo nám dodává
společnost SCHOLAREST.
Tak ať nám chutná.

Stránka 5

Cykloexpedice – 11. - 15.9.
Cykloexpedice patří mezi našemi akcemi k nováčkům.
Letos poprvé
,
jsme nabídli pouze kola. Přesto byl zájem veliký. Vyrazili jsme
poznávat Vysočinu. Místní krajina nám připravila velmi náročné
terény. Ale my máme výzvy rádi. I ti nejmenší druháčci vše zvládli.

Stránka 6

Volby do školního parlamentu
V pátek 6. října se konaly volby do školního parlamentu. Jako
tradičně každá třída volila svého zástupce z několika kandidátů. Volilo
se v Infocentru. Jako vždy jsme si předtím něco řekli o svobodných
volbách. Oproti minulým volbám volili dva najednou, protože tam byli
dvě zástěny.
(Jeremi Vavák-5.tř.)
1. třída - Jonáš Žáček
2. třída - Ester Jelínková
3. třída - Tomáš Bílek
4K.třída - Matěj Hejnal
4R.třída - Anežka Matějková
5. třída - Tereza Kopská
6. třída - Liliana Uhlířová
7. třída - Marek Jech
8. třída - Jakub Kolísko
9. třída - Václav Jiroušek
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Turistický kroužek - říjen
I letos se našlo dost nadšenců, kteří neváhají a jednou měsíčně
v pátek vyráží na toulky do okolí Prahy. V říjnu nás 2 výpravy. První
vedla do Jílového u Prahy. Prohlédli jsme si štolu sv. Josefa a vylezli
na rozhlednu Pepř. Druhá výprava nás zavedla k Berounu a jejím cílem
byla rozhledna Pepř.
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Bylinková slavnost – 10. 10.
Loňskou houbovou slavnost nahradila letošní bylinková. V podzimní
atmosféře se sešli všichni přátelé školy a strávili příjemný podvečer
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Rozhovory s poslanci
V 1. a 2. čísle našeho časopisu budeme přinášet stručné rozhovory
s nově zvolenými poslanci.
Jonáš Žáček – 1. třída
Proč jsi vůbec kandidoval? Zajímalo mě, kdo vyhraje
Jak ti bylo, když volby probíhaly? Těšil jsem se, jak to dopadne.
Věřil jsi, že vyhraješ? Trochu ano, trochu ne
Jak ses cítil po oznámení výsledků? Byl jsem rád.
Co chceš v parlamentu dělat? Baví mě si něco pamatovat.
Těším se, až budeme něco dělat.

Esterka Jelínková – 2. třída
Proč jsi vůbec kandidoval? Kandidovala jsem i v 1. třídě a baly
jsem dobrá.
Jak ti bylo, když volby probíhaly? Dobře
Věřila jsi, že vyhraješ? Ano
Jak ses cítil po oznámení výsledků? Divně, protože jsem myslela, že
vyhrála Jolana.
Co chceš v parlamentu dělat? Udělat delší přestávky
(Bára Vachtlová, Kuba Pažout, Tomáš Bílek)
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Co nás baví –Tomáš Králíček
V nové rubrice se vždy zaměříme na jednu zálibu a jednoho žáka
naší školy.
Přinášíme rozhovor s Tomášem ze 4. třídy, kterého baví parkour.
Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je
schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat
zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního
těla.Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí –
od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může
být provozován jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující
parkour je traceur, žena pak traceuse (někdy je možno se setkat s
počeštěným výrazem traceurka) – zdroj wikipedie
Proč jsi začal s parkourem?
Od malička rád skáču. Již v 5 letech jsem na trampolíně udělal
salto.
Když jsem byl starší, tak jsem začal sledovat youtube. Jednou jsem
se dostal i na stránky s parkourem a hodně mě to zaujalo. Máma mi
našla kroužek na Jarově. Začínal jsem jako benjamin a teď již
patřím mezi juniory.
Kdy jsi začal?
Asi v pololetí 3. třídy
Co bys chtěl v tomto sportu dokázat?
Chtěl bych v budoucnu zkusit i nějaké závody. Teď je mým cílewm
zvládnout sideflip, cork a backflip.
Je parkour nebezpečný?
Když to člověk neumí, tak ano. Je proto dobré začínat jednoduchými
triky. Sám jsem zatím měl jen modřiny a naraženiny.
Děkuji za rozhovor ( Tomáš Bílek)
Stránka 11

Zuikaku – část první
Náš odborník na historii si pro vás připravil několik příběhů této
japonské letadlové lodi.
Typ: Letadlová loď
Jednotka: Japonské císařské námořnictvo
Třída: Třída Šókaku
Doba stavby: 1938-1939
Uvedení do služby: 25. září 1941
Osud: Potopena americkými bombardéry v bitvě u mysu Engaño 25.
října 1944
Kapacita letadel: 72
Zuikaku byla spolu se svou sesterskou lodí Šókaku největší
letadlovou lodí, jaké Japonské císařské námořnictvo mělo. Jméno
Zuikaku znamená japonsky Šťastný jeřáb (瑞鶴). Byla jednou ze šesti
letadlových lodí, které 7. prosince 1941 zaútočili na americký přístav
Pearl Harbor. Byla poškozena americkými letadly v bitvě v Korálovém
moři na začátku května 1942. Díky tomu se nemohla zúčastnit bojů o
atol Midway. Spolu se Šókaku vysílala v bojích o ostrov Guadalcanal
letadla proti americkým letadlovým lodím. V bitvě o filipínský ostrov
Leyte v roce 1944 byla spolu s lehkými letadlovými loděmi Zuihó,
Čitose a Čijoda součástí Ozawova Severního svazu. Na všech
letadlových lodích bylo dohromady jen 108 letadel. Hlavním úkolem
Severního svazu bylo odlákat třetí flotu admirála Halseye od průlivu
San Bernardino, kudy měl proplout Střední svaz admirála Kurity.
Všechny letadlové lodě byli v této bitvě potopeny u mysu Engaño.

((Jeri
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Vavák)

Křížovky
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4.K v Rudolfinu – 24.10.
Byli jsme s 4. K v Rudolfinu na Staroměstské
Hrála se hra Tučňáci v Rudolfinu.
Bylo to o hudebních nástrojích a různých hudbách.
Například tam byla zamilovaná hudba.
Bylo to tak trošku tišší jako takový líbezný tón.
Strašidelná hudba byl to takový hrozný tón, jako kdyby
řádili strašidla
Smutná hudba hráli hlasitě tak trošku smutně.
Jeli jsme autobusem a metrem.
Cestou zpátky jsme jeli metrem, ale jelikož opravovali stanici
Muzeum ve směru Depo Hostivař, tak jsme jeli až na stanici
Želivského odtamtud jsme jeli linkou 213 na zastávku
Chodovská tvrz.
(Kuba Pažout)
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