Kája Baštová – 1. třída
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Stránka 1

Zajímavosti - Švédsko
Víte že…
..ještě v devatenáctém století bylo Švédsko na vrcholku žebříčku
nejchudších evropských států? Velký podíl na tom mělo zejména
dogmatické protestantství a alkoholismus mnohých občanů.
..nejstarší švédská univerzita byla založena roku 1477 v Uppsale?
..ze Švédska pochází módní gigant H&M
..oblíbenou barvou je červená, používala se, protože byla velmi
levná, surovina pro její výrobu byla odpadem při těžbě mědi ve
švédském Falunu

.

.. Švédové jedí svoji národní pochoutku jen venku, protože je to
zkyslý sleď- Surströmming, jedná se vlastně o shnilého sledě,
..se ve Švédsku nachází asi 90000 jezer
(stránku připravili Jeremiáš Vavák a Kuba Pažout)
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Návštěva ze Švédska
Minulý školní rok jsme navázali úzkou spolupráci se švédskou základní
školou z města Bjärred. Jelikož obě strany si tuto spolupráci
pochvalovali, přistála 6. listopadu na pražské Ruzyni výprava 20
švédských šesťáku a dvě učitelky. Jejich hostiteli byli naši šesťáci.
Jak to celé probíhalo, nám popíší sami šesťáci.
V pondělí jsme jeli na letiště. Tam jsme si je vyzvedli a jeli jsme do
školy. Ve škole jsme měli program s Kristýnou. Ten program byl
seznamovací. Po programu jsme měli palačinky. Poté jsme šli na bowling.
Tam to bylo úžasný!!!! Po bowlingu jsme jeli domů. Doma nám dali dárek.
Bylo to utěrkoprostírání a mazátko na máslo.
( Bára Poulová)
V úterý jsme se jeli podívat na Karlštejn a do Koněpruských jeskyní.
Dozvěděla jsem se, že Karlštejn je Karlův kámen. U Karlštejna jsem si
koupila králíčka (samozřejmě neživého). V Koněpruských jeskyních
jsme měli i prohlídku. Krápníky byly krásné a velké. Po prohlídce jsme
jeli do Národního technického muzea. Bylo velké. Večer jsme hrály
stolní hry.
(Anežka Nenadálová)

.
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Ve středu jsme se šli podívat na Pražský hrad. Bohužel pršelo. Byli
jsme se podívat do prostor, kam chodí i prezident Miloš Zeman.
Viděli jsme i bývalý pokoj T. G. Masaryka. Byl velký a byl plný knih. Po
návštěvě Pražského hradu jsme šli procházkou přes Karlův most na
Staroměstské náměstí. Bylo velké a Švédům se snad procházka líbila.
(Anežka Nenadálová)
Ve čtvrtek dopoledne byl program. Ten si připravovali menší i větší
děti. Např.: tancováni či vaření. Po programu byl oběd. Po obědě to
pan ředitel uzavřel. Já se se Švédy rozloučila. Švédi jeli ještě na
Chodov a potom na letiště.
(Bára Poulová)
Mě se to moc líbilo. Těším se, až se zase s nimi uvidím, protože byli
moc moc moc moc hodní.
(Bára Poulová)
Já jsem si to moc užila a doufám, že Švédi si to tu taky užili. A už se
těším do Švédska.
(Anežka Nenadálová)
Sny šesťáku se v červnu naplní. 15. června 2018 v 7:10 odlétáme.
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Rozhovor
Jsi poprvé v Praze, jak se ti tu líbí?
V Praze se mi líbilo moc, především architektura a způsob, jakým je uspořádáno
centrum města – velmi odlišně od švédských měst. Také velmi oceňuji, že jsme měli
možnost zažít atmosféru města za doprovodu místních, najdete tak spoustu
zajímavých míst, které by turista sám asi neobjevil.
Chtěla by ses do ČR někdy vrátit?
Ráda bych se vrátila sama bez dětí, abych si mohla prohlédnout i památky a místa,
které by žáky možná tolik nezaujaly, ale pro mě by bylo úžasné je vidět.
Kdybys měla vybrat tři věci, která se ti na návštěvě v ČR líbily nejvíce, které
by to byly?
Největší dojem na mě udělalo centrum Prahy, také hrad Karlštejn. Jako třetí
musím zmínit pohostinnost, se kterou jsme se setkali. Všichni, s kým jsme trávili
čas, byli velmi milí a přijali nás přátelsky, toho si velmi cením.
Překvapilo tě na České republice nebo na Praze něco?
Nejela jsem do ČR s jasnou představou o tom, co nás tam čeká, takže pro mě bylo
překvapivé všechno.
Viděla jsi nějaké rozdíly mezi tvými a našimi žáky?
Mám pocit, že naše děti byly víc ve stresu z neznámého prostředí. Při poslední
návštěvě českých dětí ve Švédsku jsem si všimla, že byly více uvolněné a neměly
zjevný strach nebo stres z toho, že jsou v cizí zemi.
A všimla sis nějakého rozdílu mezi učiteli na naší a tvé škole?
Zpozorovala jsem více společného než toho, v čem se odlišujeme. U učitelů na
Klíčku jsem si především všimla, jak intenzivně jsou zapojeni do života školy i ve
svém volném čase. Všichni pomáhali a přispívali, i když se jich naše návštěva
bezprostředně netýkala.
A na co mohou naše děti těšit ve Švédsku v květnu 2018?
Musím uznat, že laťka je nasazena velmi vysoko, budeme se muset hodně
zamyslet. Největší úspěch v loňském roce měla projížďka na kolech po pobřeží,
takže tu určitě zopakujeme. Pravděpodobně přidáme i další aktivity u moře. Velmi
se nám líbily společenské hry tady ve škole, při kterých se děti měly možnost lépe
seznámit, takže podobné aktivity na vás budou určitě čekat i ve Švédsku
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Rodičovská brigáda
Kdo šel kolem školy ve čtvrtek 2. listopadu, nestačil
se asi divit.
,
Na školní zahradě se pohybovalo velké množsví malých i velkých.
Konala se totiž dobrovolná brigága. Jejím cílem bylo zkrášlit tento
venkovní prostor školy. Organizátorka akce Pavlína Jelínková
odvedla skvělou práci, a tak byl spíše problém, aby každý měl co a
s čím dělat. Nakonec si každý našel něco, čím mohl pomoci. Škola
zajistila občerstvení, a tak se pracovalo až do soumraku. Na jaře se
určitě sejdeme znovu.
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Hrátky s čerty
V úterý 5. prosince ze školy zmizeli deváťáci, ale naopak se zde
objevili čeri, andělé a Mikuláš.
5. prosince byly hrátky s čerty. Akce začínala o velké přestávce.
K nám přišli v půlce čtvrté hodiny. Jeden z čertů byl na řetěze. Dělali
velký rámus. Jako vždy nejdříve zabušili na dveře tak, že se dveře
zatřásly. Pokreslili hodně lidí. Většina z nich byli čerti. Mimo nich
chodili dva andělé a jeden Mikuláš.
( Jeremiáš Vavák)
Budliky budliky. Ne to nejsem já ale já Kuba. Jak jste si užili
deváťáky, kteří byly za Mikuláše, anděli a čerty?
Já jsem byl tak trošku nervózní, ale byla to sranda.
Trošku mě zastrašili čerti jelikož tam byl jeden, který měl masku
s červenými oči.Bylo to fakt děsivý. Zlobili i holky.
(Kuba Pažout)
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Mikulášské vtipy
Zlobí se malinkatý čert na dvoumetrového Mikuláše: „Já ti říkal, že
si ty role máme prohodit - děti by neměli utíkat před Mikulášem!”

Přijde Mikuláš a čert. Po nadílce se malý Jaroušek ptá tatínka: „Tati,
ale jsou taky hodní čerti, viď?”
Tatínek: „Jak jsi na to přišel?”
Jaroušek: „No, ten, co byl u nás na schodech, líbal maminku...”

Pan Havlát se přestrojí za Mikuláše, přitom mohutně popíjí.
„No, Pepíčku, co by sis přál?”
„Červené hasičské auto s modrým majákem a sirénou!”
„Pro Mikuláše žádný problém!”
Škrtne sirkou a podpálí obývák!

Víte, že každý muž má čtyři období?
období, kdy věří na Mikuláše.
období, kdy nevěří na Mikuláše.
období, kdy dělá Mikuláše.
a období, kdy už vypadá jako Mikuláš
Bill Gates se má odebrat na onen svět a tak si může vybrat, jestli
chce jít do pekla nebo do nebe. Nejprve se jde podívat do nebe.
Andělé tam pijí džus, hraje jazz, všude nuda, nic se neděje. Jde tedy
omrknout peklo. V pekle hraje rock, tančí nahé čertice, pije se pivo,
všichni se baví a je pěkně teploučko. Řekne si tedy, že půjde do pekla.
Vyplní formulář, zabouchá na dveře pekla. Otevře mu tlustý čert a
hned šup s ním do kotle. Bill pod pokličkou se ptá:
"Kde je ten rock a to pivo???"
A čert mu suše odpoví:
"Bille, to bylo jen DEMO!!! "
Připravili Kuba Pažout a Tomáš Bílek
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Zuikaku - pokračování
Zuikaku u Pearl Harbour
Zuikaku byla jednou ze šesti letadlových lodí, které 7. prosince
1941 zaútočily na americký přístav Pearl Harbor, hlavní základnu
amerického tichomořského loďstva. V té době se na její palubě
nacházelo 18 stíhaček Micubiši A6M, známých jako Zero, 27
střemhlavých bombardérů Aiči D3A známých jako Val a 27
torpédových bombardérů Nakadžima B5N. Celý svaz, který zaútočil
na Pearl Harbor pod velením viceadmirála Naguma, odplul směrem
k Pearl Harboru 26. listopadu 1941. V první vlně z ní odstartovalo 25
bombardérů Aiči D3A, které doprovázelo 5 stíhaček Micubiši A6M.
Ve druhé vlně z ní odstartovalo 27 bombardérů Nakadžima B5M.
Během útoku neztratila ani jedno letadlo.
Zuikaku v Indickém oceánu - připravil Jeremiáš Vavák
Zuikaku se v březnu a dubnu 1942 zúčastnila operace C. Jednalo
se o nájezd do Indického oceánu. Nájezd provedl svaz letadlových
lodí, který v roce 1941 napadl Pearl Harbor, ale bez letadlové lodě
Kaga, která musel být po najetí na mělčinu opravována. Během
operace C utrpěla Zuikaku největší ztráty stíhaček během celé
operace. Po náletu na Colombo byla objevena britská letadlová loď
HMS Hermes. Letadlová loď Hermes byla stará. Loď byla zasažena
asi čtyřiceti pumami a potopila se. Během této operace bylo napadeno
také několik základen. Operace C skončila 10. dubna 1942.
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Turistický kroužek
3. listopadu jsme páteční odpoledne strávili aktivně. Vláček ze
Smíchova nás dovezl do Dobřichovic. Naším pěším cílem byly Řevnice.
Nejdříve jsme ale museli absolvovat těžký výšlap na místní vyhlídku.
Stála za to. Cestu nám trochu komplikovalo mnoho popadaných stromů
po nedávné vichřici. Ke konci bylo již také obtížné v přibývající tmě
sledovat modrou turistickou značku. Nakonec jsme ale cíle dosáhli.

První prosincový den nás čekala poslední letošní výprava. Byla trochu
netradiční, neboť začínala přímo u školy. Náš cíl byl jasný. Dojít proti
proudu Botiče co nejdále. Jeho vody jsme sledovali až do Průhonic.
Během cesty jsme si udělali malý ohníček. Příště se pokusíme najít
pramen Botiče.
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Vánoční přání - redaktoři
Naši redaktoři dostali možnost vybrat 3 vánoční přání.
Jeremiáš Vavák
1) Klid
2) Mapa Tichomoří
3) Obrázek admirála Jamamota a viceadmirála Naguma

Kuba Pažout
1) Přeju si, abychom vyzkoušeli všechny vánoční cukroví.
2) Aby naše rodina byla zdravá.
3) aby Tomáš získal to, co chce
Tomáš Bílek
1) Přeju si, abych dostal mobil Huawei p9 lite s powerbankou.
2) Přeju si, abych dostal počítač Asus.
3) Poslední co si přeju, abych měl 5 leg Minecraft.
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Windows - verze
Možná vás překvapí ale Windows je už dost starý. V každém díle si
ukážeme 2 Windows verze, který udělal Bill Gates.
1. windows 1.0(neveřejný)

2. windows 2.0(neveřejný)

(Kuba Pažout)
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Co hrají?
Proč páťáci hrají CLASH ROYALE?
Podle nich je to nejlepší hra. Líbí se jim obrázky na kartách.
Baví je předhánět se s pohárkami.

Taky si můžete zahrát clash of clans.

Proč hrají čtvrťáci GEOMETRY DASH?
Líbí se jim, protože jsou vtom dobří a baví je to.

Můžete si taky zahrát geometry DASH WORLD nebo MELTDOWN.
(připravil Tomáš Bílek)
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Anička Burianová – 9. třída
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