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Stránka 1

Představujeme redakci
V letošním roce se nám zcela změnila naše redakce. 3. ročník
Klíčníku budou připravovat úplně noví redaktoři. Pojďme si je
připravit.

Mezi stoly vidíte Viléma Sobotku z 5. třídy.
.

Na stole za ním sedí Hanka Grycová také z 5. třídy.
Nejmladší členkou je vzadu sedící Markétka Gelnarová z 2.
třídy.
Před monitory sedí zprava Matyáš Sůva – 6. třída,
Vojta Brožek – 5. třída, Marek Hruška – 4. třída a Jeremiáš
Vavák – 2. třída. Ve stavu nemocných byl v době vzniku
fotografie Jakub Pažout – 2. třída.
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Letní tábor – Roudný u Turnova
Podruhé jsme během prázdnin vyrazili na společný letní tábor.

Robert
Účastníku přibylo. Během deseti krásných letních dnů jsme

procestovali celý svět. Poslední den jsme strávili společně se
svými rodiči. Již se těšíme na letní pokračování.
Mezi táborníky byli naštěstí i naši redaktoři.
Bylo celkem 5 skupin: Trans Afrikal, Sparta, Smrťáci, Časonauti
a Cestovatelé. Zapomněl jsem ještě na Záškodníky – Náťu, Báru,
Slávka a Davida
Celkem tam bylo asi 40 dětí.
Bylo tam spoustu zábavy, ale málo turistiky
Tábor se odehrával v Roudné u Turnova.

.

Na fotce můžete vidět Markétu, že vypadá jak gejša
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Letní tábor – Roudný u Turnova

A také jsem tam stříleli z laserové pušky a z luku. (Lepší byl luk)

A taky jsme se tam koupali v bazénu a byli tam vodní bitvy
(Vojta Brožek – 5.třída)
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Loučení s létem – 15. 9.
Na Klíčku jsme si 15. září připomněli krásné léto a ještě jsme se
s ním rozloučili. Tematicky bylo odpoledne věnováno švestkám a
cibuli. Také se pořádně tančilo.

A tančilo

Stránka 5

Podzimní expedice
Po dvou měsících se někteří cestovatelé ocitli na stejném místě a
to v Roudném u Turnova. Teď se necestovalo po světě ale jenom po
okolí. Připomeňme si, jak to v Roudném v září probíhalo.

Sjížděli se „prudké“ řeky

A chodilo se na túry.
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Den zvířat na Toulcově dvoře
Velikonoce

V sobotu 3. října se na blízkém Toulcově odehrával tradiční Den
zvířat. Naše škola má každý rok připravenou jednu tvořivou dílnu. Iva
Hermannová a Iva Baronová si vždy připraví něco zajímavého.
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Volby do školního parlamentu
8. října proběhly na naší škole volby do školního parlamentu.
Kandidátů bylo dost. Každou třídu však mohl zastupovat jen jeden
kandidát.

Poslední chvíle před volbou

Mé první volby
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Volby do školního parlamentu
Nové složení klíčkovského parlamentu:
1. třída Amélie Chvátalová
2K. třída Štěpán Gryc
2R. třída Radek Špaček
3. třída Doubravka Konůpková
4. třída Nela Nešetřilová
5. třída Hana Grycová
6. třída Jonáš Kulhavý
7. třída Vašek Jiroušek
8. třída Jiří Štěch
9. třída Barbora Matušeková
Voleb se účastnili i naši reportéři.

Volby proběhli asi tak, že jsme přišli do infocentra. Podepsali jsme
nějaký papír. Dostali jsme volební lístek a zakroužkovali jsme
kandidáta. Vhodili jsme volební lístek a šli jsme zpět do třídy.
(Marek Hruška – 4. třída)

Tento rok kandidovalo od nás 7 lidí. Volby byly dobré a vyhrála je
Hanča Grycová. Já osobně jsem nekandidoval. Byl jsem jednou
v parlamentu a úplně mi to stačilo. Bylo to pro mě těžké. Ani jsem
nevěděl, co se děje a nelíbilo se mi to. Kdybych věděl, že můžu
odstoupit, udělal bych to. Hanča je šťastná, že je v parlamentu,
protože to už zkoušela 3 krát. Doufám, že 7 lidí je rekord.
(Vojta Brožek – 5. třída)

8. 10. proběhly volby do školního parlamentu. Volilo se v infocentru.
Z naší třídy kandidovali Doubí Konůpková, Filip Kratochvíl, Terezie
Kopská. Z naší třídy vyhrála Doubí Konůpková.
(Jeremiáš Vavák – 3. třída)
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Volby do školního parlamentu
Poté, co jsme všichni vstoupili do íčka, mě zachvátil divný pocit.
Měla jsem nervy na pochodu a k tomu mě zachvátil onen příjemný
pocit. Nevadilo mi, že to nevyhraju. Teda aspoň v tu chvíli. No prostě
chaos. Nakonec vše proběhlo v klidu. Podepsala jsem se, zakroužkovala
sama sebe a vhodila to do volební urny.Ti, co už hlasovali, sledovali
ostatní a jejich nervní obličeje. Když viděli ten můj, měla jsem pocit,
že se někdo zahihňal. Mě to nevadilo. Tímhle zahihňáním jsem se
z toho probudila. Už žádné vyklepání.
(Hanka Grycová – 5. třída)
Poslanců jsme se zeptali, proč se rozhodli kandidovat.
Amélie Chvátalová

---

Štěpán Gryc
Šel jsem do parlamentu, protože se mi tu líbilo minulý rok.
Radek Špaček
Byl jsem zvědavý, jaké je to v parlamentu.
Doubravka Konůpková
Protože mě baví přemýšlet o různých věcech a taky, aby morčata
chodila ven.
Nela Nešetřilová
Kandidoval jsem kvůli změně prostředí pro leguána.
Hana Grycová
Zkoušela jsem to potřetí. No a kdo by to nezkusil.
Jonáš Kulhavý
Naučit jednoho žáka (8. třída), aby neobtěžoval občany ZŠ
Klíček.
Vašek Jiroušek
--Jiří Štěch
Protože chci zlepšit věci ve škole. Kvůli zlepšení obsahu automatu.
Barbora Matušeková ---Stránka 10

Můj mladší bráška
Naše nejmladší redaktorka si pro svůj první článek vybrala povídání
o svém mladším bratrovi.
Jeho nejoblíbenější hračka je vysavač. Už umí chodit. Je pěkně
upovídaný, protože už umí mluvit. Jmenuje se MIKULÁŠ. Má 1 rok 1
měsíc a 2 a půl týdne. Rostou mu asi 4 zuby najednou.
Vždycky mi z pokoje vezme svíčku a někde jí schová. Jí skoro
všechno jídlo.
(Markétka Gelnarová – 2. třída)
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Turisťák – říjnová výprava
Nově budeme v letošním roce přinášet i krátké cestopisy z našich
pravidelných výprav po okolí Prahy.
Jako vždy jsme odcházeli od školy. Odcházeli jsme přibližně
v 14.15. Napřed jsme jeli dlouhou cestu autobusem 125. Jeli jsme
až na konečnou. Bohužel byla Jižní spojka ucpaná. Po autobusu jsme
nasedli na vlak. Vysedli jsme v městečku Řevnice a šli jsme
do obchodu. Z Prahy nám to moc dlouho nezabralo a hned jsme byli
v lese. Šli s námi David a Slávek. Naším cílem bylo Mníšek pod Brdy.
Ušli jsme 8,5 kilometru. V polovině nám začalo pršet a už
nepřestalo.
A nejvíc zmoknul Slávek
(Vojta Brožek – 5. třída)

Chvilka odpočinku před závěrečným výstupem na vyhlídku Babka.
Pršet teprve začne. Zatím je sucho a pohoda.
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Turisťák – říjnová výprava
Najednou se na cestě objevil mlok. Všichni se koukali na mloka. A až
se všichni dodívali, tak jsme šli dál. A pak jsme došli na horu Babka
a na té hoře byla vyhlídka. A na té hoře jsme chvilku odpočívali. Pak
jsme šli dále. Za chvilku začalo pršet. A pak pršelo pořád. Šli jsme
v dešti. Potom jsme se dostali na Skalku s křížovou cestu. Byl zde
hezký pohled na Mníšek pod Brdy. Sešli jsme z kopce do Mníšku pod
Brdy. Na začátku Mníšku jsme si dali buřta a chleba a kečup. Potom
jsme došli na autobus a jeli do Prahy. (Matěj Sůva – 6. třída)

Přistižený mlok

Na konci křížové cesty i sil
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Oslavy 140 let MHD v Praze
Následující článek připravil redaktor nováček Jakub Pažout.
Letos se v Praze slavilo 140 let Městské hromadné dopravy.
V červnu jely Prahou v průvodu autobusy a v září se konal zatím
největší průvod tramvají v Praze.
Dne 20. září 2015 se konal průvod tramvají od nejstarších až po
nejmodernější
typy vozů, kterého jsem se účastnil s radostí, protože mám MHD
rád. Jel jsem s mámou nultou tramvají před koňkou č. 90, což je
nejstarší dochovaný vůz tramvaje tažený koňmi.

Foto: Vůz koňky. Koníci si zvykají na koleje-normálně se jim
vyhýbají.
Za koňkou jela primátorská tramvaj č. 200, známá jako Terezka
z pohádky o staré tramvaji od Oty Hofmana, která byla i
zfilmovaná.

Foto: Terezka v muzeu MHD
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Oslavy 140 let MHD v Praze
Jako poslední jela i moje oblíbená tramvaj typu 15T.

Průvodu se zúčastnilo 32 tramvajových vlaků a několik vozů pro
opravy kolejí a trolejí.
Na slavnost se přijeli podívat fanoušci městské hromadné dopravy
z celé Evropy.
Na sestřih celého průvodu se můžete podívat
na……http://www.mhd140.cz/program-doprovodnychakci/tramvajovy-pruvod/
Jestli chcete vidět všechny historické vozy, které v Praze jezdily
naživo, navštivte Muzeum MHD ve vozovně Střešovice. Odkaz
muzeum…http://www.dpp.cz/muzeum-mhd/
(Jakub Pažout – 2. třída)
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Adopce na dálku
Jak si ještě možná vzpomenete, výtěžek z loňského adventního
jarmarku jsme se rozhodli věnovat na charitativní účely. Spojili jsme
se společností Most, o. p. s.
Cílem naší podpory se stala dívenka z exilové vesničky Tibetan
Homes Foundation Dawa Dolma.

A vlastní obrázek

Napsala nám také pár řádek

Stránka 16

Co nás čeká ?
16.11. Ředitelské volno
Z organizačních důvodů se ředitel školy rozhodl před
úterním státním svátkem zařadit pondělní ředitelské volno.
24.-26.11 Konzultace
Na 1. stupni bude rozpis konzultací u jednotlivých tříd.
Na 2. stupni bude centrální nástěnka umístěna pod schody do
1. patra. Bližší informace podají třídní učitelé.
3.12. Den otevřených dveří
4.12. Hrátky s čerty
V tento den se objeví ve škole Mikuláš, Anděl a č…..
Letní tábor 2016
S mírným zpožděním můžeme konečně oznámit termín a místo 3.
klíčkovského letního tábora.
Na 99,9% se odehraje od 22. do 31. července 2016. Místem
pobytu by měl být penzion Bukáček, Křižánky, Vysočina. Vedoucí
by měli být ve stejném složení. Uvažujeme taktéž o závěrečném
společném večeru s rodiči. Přihlášky budeme rozdávat až po novém
roce. Pokud jste se loni účastnili společného závěru a pokud i letos
chcete své dítě na tábor poslat, napište mi prosím, zda uvažujete o
možnosti strávit s námi konec tábora na mail
zastupcereditele@klicek.cz či na číslo 724 862 174
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