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Stránka 1

Turistický kroužek -říjen
V pátek 21. 10. jsme vyrazili přímým spojem do Milovic. Kousek
za nimi se nachází bývalý vojenský prostor Mladá. Ten založila už
rakouská armáda v roce 1904. Za druhé světové války byl prostor
využíván wehrmachtem pro nácvik bojových operací a také
k natáčení propagandistických reportáží z „východní fronty“.
Nejznámější je však využití prostoru sovětským vojskem po
okupaci Československa roku 1968. Vojska zde zůstala až do roku
1991. V tom samém roce byl vojenský prostor zrušen. Dnes zde
můžeme místo vojáků najít exmoorské poníky, pratury a zubry.
Pokud se sem budete chtít vydat, počítejte s tím, že si trochu
ušpiníte boty.

.
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Turistický kroužek -listopad
4. listopadu jsme již potřetí v letošním školním roce dali Praze
sbohem. Vlak nás dovezl do Srbska. Nešli jsme však jako většina
turistů do Svatého Jána či na Karlštejn. Naším cílem byla přírodní
rezervace Koda. Procházka krásným lužním lesem nás zavedla až
k jeskyni Koda. Potom jsme pokračovali na Tetín, který byl naším
cílem již několikrát. Proti toku řeky Berounky jsme se nakonec
dostali až do Berouna. Odsud nás vláček dovezl zpátky do Prahy.

.
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Návštěva ze Švédska
Ve středu 9. listopadu přistálo na Letišti Václava Havla letadlo
z Kodaně. Z něj mimo jiné vystoupila skupinka švédských dětí.
Doprovázeli je učitelky Lisbeth a Elisabeth. Právě v této chvíli začala
praktická část spolupráce mezi naší školou a školou ve švédském
Bjärredu. Prvními hostiteli jsme se stali my. O ubytování se postarali
rodiče našich šesťáků. Nabídka v tomto případě zcela převyšovala
poptávku. Všem vám ještě jednou děkujeme.

První den byla na obou stranách znát jistá ostýchavost.
Ve středu se švédští i naši šesťáci rozdělili do pracovních týmů a
začali plnit jednotlivé body projektu. Odpoledne vyrazili se svými
průvodci Slávkem a Davidem do centra Prahy, kde hledali švédské
stopy z minulosti.
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Návštěva ze Švédska
Ve čtvrtek jsme se ráno sešli ve škole a projekt se rozjel naplno.
V jednotlivých činnostech jsme se pokusili seznámit naše hosty
s českou minulostí, s českými tradicemi a také s českým jídlem.

Odpoledne jsme po procházce na Staroměstské náměstí odjeli zpět
ke škole a vyrazili jsme na bowling.

V pátek nás již čekalo loučení. V květnu se však uvidíme znovu a
tentokráte ve Švédsku.
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Návštěva ze Švédska
Několik dní po návštěvě švédského mládí, nám, přišel milý mail,
ve kterém naši hosté shrnuli v jednotlivých heslech zásadní
dojmy z pražského pobytu.
What I brought with me from the days in Prag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The buildings in Prag were extremely nice
Very good food
Learned alot by practicing English
It was fun bowling
We were welcomed
It was nice to see how Czeck Republik is and what it looks
like compared to Sweden
I liked the castle
I liked the travel with underground and tram
The czecks eat alot
I like the cathedral in the castle
I got a new friend
Fun to meet new friends and learn to know them
It was funt o compare the languages
The whole school was so friendly and it was fun to cook.
I liked the presents and it was nice to give it to us.
The people were really friendly
It was fun to see that we have a lot in common.
Krtek
Everybody made such an effort to make friends with us.

Původní text necháváme v originále, aby nedošlo k nepřesnostem
při překladu.
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Návštěva ze Švédska - rozhovor
Náš spolupracovník Jakub Janoušek si našel čas a zeptal se
švédských učitelek na pár informací.
Elisabeth
Jak jste byli spokojeni s návštěvou v Klíčku?
Je to báječný pocit. Seznámili jsme se tu s dětmi, zpočátku byli
trochu stydlivé, pak ale začali mluvit i s ostatními.
Měli pro vás žáci a pedagogové připravený nějaký speciální
program?
Ukázali nám české tradice, což bylo velmi zajímavé. Pak jsme také
vařili v kuchyni, kde jsme pekli jablečný štrůdl.
Poznali jste tedy, jak se žije v české škole. Jaké zásadní rozdíly
má škola ve Švédsku?
(zamyslí se) Škola ve švédsku je hodně striktní a formální. Když to
porovnáme s Klíčkem, vidíme, že je tu volnější a přátelštější
prostředí.
Jak se vám líbí Praha a její historické centrum?
Ano, byli jsme tu už na jaře. Libí se nám prostředí atmosféra a
památky, všichni lidé jsou velmi příjemný. Každý chce pomoci.
Spolupráce mezi školami se solidně rozběhla. Jak jste spokojena?
Je to příjemné. Myslím, že jsme teprve na začátku a naše spolupráce
může dále pokračovat.
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Den bez aut
V rámci tohoto dne, který připadá v kalendáři na 22. září, byla ve škole
vyhlášena soutěž o nejvíce ekologicky vyhlížející dopravní prostředek. Celkem se
zúčastnilo 64 žáků. Jejich práce byly rozděleny do dvou kategorií – kresba a
hotové modely.
Kategorie kresba – vítězové
Bára Poulová, Julie Tesařová, Markétka Gelnarová
Kategorie modely – vítězové
Adam Čapek, Vojta Kulhavý, Lucka Táborská, Áďa Kavková, Maruška Holtová,
Terka Bartošová
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Kurz zdravotníků
Jelikož každoročně vyjíždíme na mnoho mimoškolních akcí, je
důležité mít též odborně fundovaný pedagogický sbor. Letošní rok
jsme tedy věnovali k zvýšení odbornosti v oblasti první pomoci.

V první várce byli proškoleni Irena, Soňa, David, Pavlína, Kristýna,
Eliška a Alena. Doufejme, že jejich získanou odbornost budeme
potřebovat, co nejméně.
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Hrátky s čerty – 5. 12.
Každý rok v tento den nám někam zmizí deváťáci a vrátí se, až
když je po všem.

Jak je z obrázků patrné, letos se nikdo bát nemusel.
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Jeriho okénko do historie
Zikmund Lucemburský
Narození: 14. února 1368, Norimberk, Německo
Úmrtí: 9. prosince 1437, Znojmo
Sourozenci: Václav IV., Jan Zhořelecký a další
Manželky: Marie Uherská (sňatek: 1385), Barbora Celjská
Rodiče: Karel IV., Alžběta Pomořanská
Čím je známý: Válkami z husity

Narodil se v roce 1368. S bratrem Václavem IV. měl často spory.
Několikrát Václava IV. zajal. V roce 1411 se stal římským králem.
Podílel se na zahájení kostnického koncilu. Po smrti Václava IV. začal
do Čech posílat křížové výpravy. V roce 1437 nechal popravit Jana
Roháče z Dubé a krátce na to ve věku 69 let zemřel. Příčinou jeho
úmrtí byla pravděpodobně rakovina.
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Výlet do filharmonie
24.11 2016 jsme se vypravili do Filharmonie. Představení se
jmenovalo Vltava. Byli tam čtyři muzikanti. Hráli na: příčnou flétnu,
housle atd. Nejdřív jsme předváděli potoky, které se vlévají do
Vltavy. Potom jsme si povídali o přehradách na Vltavě. Potom jsme
zpívali českou a slovenskou hymnu. Cestou zpět jsme se stavovali
v Betlémské kapli. Povídali nám tam o starých svátcích a vyřezávali
ze dřeva.
(Jeremiáš Vavák – 4. třída)
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Pražská dopravní novinka
Náš dopravní expert Kuba Pažout si pro nás připravil jednu
novinku s pražské hromadné dopravy. Jedná se o autobus Van Hool
AGG 300. Je dlouhý 25 metrů. Jedená se tedy o nejdelší autobus
v PID. Od poloviny listopadu zajišťuje spojení s pražským letištěm.
Pro jeho užívání si Praha musela vyjednat výjimku, neboť
tříčlánkové autobusy u nás jezdit nemohou.
Prvotní dojmy z jízdy jsou zatím pozitivní. Autobus nezaznamenal
na zastávkách ani autobusových obratištích žádné problémy. Se
svojí délkou budí pozornost mezi veřejností,“ uvedl pro iDNES.cz
mluvčí Dopravního podniku Jiří Štábl.
Zevnitř vypadá autobus podobně jako ostatní kloubové, které po
Praze běžně jezdí, má klimatizaci a možnost připojení k wi-fi, jenom
je delší.
Řídit 25 metrů dlouhý autobus však pro řidiče nepředstavuje
velkou výzvu, je to prý podobné jako řídit běžný kloubový autobus.
Pokud jezdíte s klasickým kloubovým autobusem, tak není potřeba
zvláštních dovedností. Je to ale určitě něco jiného, je to změna,
zážitek,“ sdělil řidič autobusu Pavel Kabourek. Asi největší změnu
představuje samotná konstrukce autobusu. „Motor má uložený před
druhou nápravou, takže zatímco ty jiné vás tlačí, u tohoto autobusu
vás jakoby vezou,“ popsal svůj dojem Kabourek.
Pokud se čtyřměsíční provoz osvědčí, plánuje Dopravní podnik
několik takových autobusů zakoupit.
O před předchozím víkendu jsme jeli metrem linky A na stanici
metra Nádraží Veleslavín a mysleli jsme si, že bude jezdit ten
dlouhán. Ale mýlili jsme se. Nejezdil, protože byl v opravě. Jeli
jsme na letiště Václava Havla-terminál 2. a tam vám byla taková
mlha na tom letišti, že si máma myslela, jak v takové mlze můžou
letět? Zpátky jsme jeli metrem ze stanice Nádraží Veleslavín.
(Kuba Pažout – 3. R)
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Křížovky od Jeriho
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Vánoční přání

Vážení přátelé Základní školy Klíček,
dovolte mi jménem celé školy poděkovat za skvělou spolupráci v
roce 2016 a popřát Vám pohodové a klidné vánoční svátky. Pevně
věřím, že nastávající rok bude pro nás všechny alespoň stejně
úspěšný jako tento končící.
S přáním všeho dobrého
David Havelka
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