Markétka Gelnarová – 3. třída
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Stránka 1

Letní tábor - Benecko
Po jistých komplikacích ohledně místa ubytování jsme se mohli
již potřetí vypravit na letní tábor s Klíčkem. Místem pobytu byla
po většinu tábora chata Pohlednička na okraji Benecka. Nejdřív
nás ale táborová hra zavedla na jeden den do Pece pod Sněžkou.
Zde také vznikly společné týmy. Stroj času nás potom přesunul do
Benecka. Cílem táborovky bylo najít poklad. Což se nakonec
poslední den před odjezdem podařilo.

.

Stránka 2

Učitelé v Krumlově
srpen

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
užitečné spojili s příjemným a pokusili jsme se sjet Vltavu
z Českého Krumlova do Boršova. Nakonec to všichni zvládli, i když
málokterá posádka zůstala suchá.

.

Stránka 3

První školní den
Letos jsme šli do školy až 5. září. Pro některé to byla jejich první
cesta do školy. Paní učitelka Eliška Šustová mohla poprvé do své
třídy doprovodit:
Jolanku Balcarovou
Elišku Hanychovou
Esterku Jelínkovou
Štěpána Konůpka
Lukáše Molnáryho
Sašu Mysjagina
Vojtu Nerada
Emišku Novotnou
Tondu Sklenáře
Ellu Šťastnou
Klárku Štěpánovou
Barču Švábenickou
Jáchyma Teplého
Verču Valderovou
Katarínu Valíčkovou
Adélku Vrbovou
Doufáme, že se jim u nás bude líbit.
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Revolution train
Kdo občas zavítá k Dejvickému nádraží, může si všimnout zvláštního
stříbrného vlaku na první koleji. Osmáci a deváťáci měli to štěstí a
mohli se přesvědčit, co se skrývá uvnitř. Čekal je velmi zajímavý
příběh, který se celý točil okolo drog. I na následujících snímcích
uvidíte, že revolution train stál za to.
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Volby do školního parlamentu
U nás nemá poslanec 4 roky času jako na Malé Straně.
U nás se o
,
přízeň svých voličů musí snažit každý rok. I proto se všichni žáci
vydali 22. září k volební urně, aby zvolili své zástupce. Poslanci se
letos budou scházet pod vedením Ireny Streckerové každou středu
v 8.00. Zvoleni byli.
1. třída Ester Jelínková
2. třída Linda Vašáková
3.R třída Anežka Matějková
3.K třída Matěj Hejnal
4. třída Jeremi Vavák
5. třída Marek Hruška
6. třída Jan Rumler
7. třída Antoním Škudrna
8. třída Jakub Richter
9. třída Klára Pěkná

Bohužel v době focení chyběl poslanec 4. třídy Jeremiáš Vavák.

Stránka 6

Výprava za netopýry
Ve čtvrtek 22. 9. jsme se vypravili do Stromovky na
exkurzi za netopýry. Viděli jsme hendikepovaného netopýra Pepíka,
kterému chybělo křídlo. Dozvěděli jsme se zajímavé informace,
například že netopýři nemají moc dobrý zrak, ale mají dobrý sluch.
Vydávají zvuky, ty se odráží, a tak netopýr zjistí, že je tam nějaká
překážka nebo potrava. Paní, která nás vedla, nám ukázala detektor
zvuků, který umožňuje člověku slyšet zvuky netopýra. U konce
exkurze jsme se zastavili na rozcestí a Pepík, kterého měla ta paní
v batohu, přilákal samice, a tak jsme jich viděli 45. Tramvají č. 12.
jsme jeli na zastávku Holešovické nádraží, metrem na Budějovickou a
autobusem ke škole.
22. 9. jsme vyrazili do Stromovky. Ukázali nám netopýra, který měl
něco s křídlem. Jmenoval se Pepík. Mohli jsme si ho i pohladit. Byl to
druh netopýra rezavého. Mohli jsme ho poslouchat ultrazvukovým
detektorem.
Netopýři, když spadnou do vody, tak doplavou na břeh a vylezou
z vody. Jeden netopýr průměrně uloví za noc 3000 kusů hmyzu. Když
Pepík začal „mluvit“, tak nám začali netopýři létat těsně nad hlavou.
Netopýři rezaví přespávají ve stromových dutinách.
( žáci 3.K)
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Turistický kroužek - září
I letos se našlo dost nadšenců, kteří neváhají a jednou měsíčně
v pátek vyráží na toulky do okolí Prahy. Letošek jsme začali cestou
z Berouna. Cílem byly zajímavé, ale méně známé skalní útvary u
Koněprus. Jednalo se o největší bránu Českého krasu nazývanou
Aksamitova. Ta vznikla propadnutím stropu bývalé jeskyně. Jen
kousek od ní se nachází Jelínkův most. Ten jsme raději zkoukli jen
zdálky. Vše jsme zvládli, i když zpáteční vlak jsme stíhali o sekundy.
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Na kole za Malým princem
Letošní podzimní expedice se celá točila kolem dvou témat – kola a
Malý princ. Zájem byl značný, a tak na začátku října se to u školy jen
hemžilo malými cyklisty. Cílem byly Vítkovice u Jilemnice. Až na
chladnější počasí se vše podařilo. Příští rok nás čeká Vysočina.
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Podzimní slavnost
Každý rok se snažíme, aby podzimní slavnost byla něčím originální.
Letos se tedy celá točila kolem hub. Vše vypuklo 11. října v 16.00 na
školní zahradě. Catering byl díky žákům, škole i rodičům dokonalý.
Program svižně plynul. Bohužel úderem páté nám počasí ukázalo, kdo
je tady pánem. Z venkovního happeningu se rázem stal vnitřní. Náladu
to ale neubralo a akce vesele pokračovala dál.
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Na dopravním hřišti
13. října jsme byli na dopravním hřišti. Jeli jsme metrem na
Vyšehrad. Když jsme přišli do cíle, šli jsme na dopravní hřiště.
Jezdit začali ti, kteří měli helmu.

Potom jsme šli do divadla. Bylo to o tom, že tam byl pacient, který
se srazil s cyklistou, který neměl vybavení na kolo.
(Kuba Pažout – 3.R)
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Šesťáci v IQlandii
V IQlandii se nám líbila například temní místnost, kde jsme si měli
vyzkoušet, jaké to být slepý. Nebo skvělá byla taky plošina, která
simulovala zemětřesení. Zaujal nás také simulátor rakety a vodní
svět. Nemohli jsme odolat místnímu bufetu, ve kterém mají moc
dobré hranolky.
P.S. Mají tam dokonalou velkou klouzu.
( Adélka, Lucka, Terka – 6. třída)

Hned před IQlandií bylo auto, které jsme si mohli zkusit zvednout.
Protože jsme borci, tak se nám to podařilo. Po příchodu jsme měli
rozchod. Byli tam různé atrakce a exponáty. Některé z nich jsme si
mohli vyzkoušet jako například: houbičkový tunel, který mění barvy,
ohnivé tornádo, zrcadlový labyrint a další úžasné a fascinující
exponáty
(Vojta, Tonda, Jiřina a Aneta)
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Návštěva Berlína
Musel jsem vstávat v 2:30, protože autobus odjížděl v 4:00
z Hloubětína. Do Berlína jsme přijeli v 8:30.
V autobuse někteří spali a jiní koukali na film o mluvícím prasátku a
dalších zvířátkách. Vždycky když bylo možno, zastavili jsme na
benzínkách. V jedné jsem si koupil brambůrky Pringles.
Několik kilometrů před Berlínem mě zaujaly větrné elektrárny. Byly
obrovské, něco takového jsem ještě neviděl.
Když jsme dojeli na místo, rozdali nám v autobuse zalaminované
kartičky s naším jménem.
Ty jsme dali dámám u vchodu do výstaviště Messe Berlin. Ty nám
z toho udělaly vysačky. Potom jsme už šli na veletrh Innotrans. Je to
největší evropský asi i světový veletrh zaměřený na osobní železniční
a městkou dopravu. Je to můj svět, dopravní prostředky miluju.
Těšil jsem se hlavně na lokomotivu Emil Zátopek od Škody
Transportation. Tu jsem si celou prošel a byl i ve strojovně.
Když jsme odešli z Innotransu, jeli jsme s-bahnem na stanici Berlin
Hauptbahnhof . To je hlavní nádraží v Berlíně. Otevřeli ho v roce 2006
a je největší v Evropě. V přízemí je nádraží větší, než naše Hlavní. Nad
tím je stanice s-bahnu (příměstské vlaky) a nad tím u-bahn (metro) a
nad tím další patra obchoďáku. Prostě obří. V mekáči jsem si dal
hamburgera za 1euro. Nasedli jsme na u-bahn a jeli na Checkpoint
Charlie.
Tam byla hranice, když byl Berlín rozdělený na východní a západní.
Hlídali tam americký vojáci. U toho je Muzeum berlínské zdi. Později
jsme jeli s-bahnem na stanici Messe nord a jeli jsme patrovým
autobusem zpátky na výstaviště, kde na nás čekal náš autobus. Na
památku jsem si koupil berlínský žlutý patrový autobus. Cestou zpátky
už všichni spali včetně mě. Domu jsme dorazili ve 2hodiny ráno. Byl to
opravdu dlouhý den.
Berlín má hodně propracovanou dopravní síť, jezdí tam vlaky, u-bahny
(metro), s-bahny (příměstské vlaky), autobusy a tramvaje. Létají
letadla. Ale hlavně tak hodně lidí jezdí na kole. Kdybych to chtěl
všechno projet, nestačil by na to jeden den. A tak se těším, že se tam
zase vrátím.
(Kuba Pažout – 3.R)
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Křížovky od Jeriho

Stránka 14

