Anička Glaterrová – 3.třída
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Stránka 1

Slavíme společně-prosinec
Prosinec
4.12. Barbora Vachtlová – 1.třída
Barbora Poulová – 2.třída
Barbora Červená – 5.třída
- řeckého původu – cizinka, tomu, komu nejde rozumět
(barbar)
- 32. nejčastější jméno v ČR, 48588 nositelů v ČR
6.12. Mikoláš Balcar – 5.třída
Mikuláš Šušor – 9.třída
- z řeckého Nikoláos – vítěz mezi lidmi

Barbora

- 123. nejčastější jméno v ČR, 2577 nositelů v ČR
13.12. Lucie Táborská – 3.třída
.

- z latinského lux – světlo, světlá , zářící

Mikuláš
Lucie

- 11. nejčastější jméno v ČR, 100369 nositelů v ČR
17.12. Daniel Čepička – 4.třída
Daniel Jurjev – 6.třída
-

z hebrejštiny – bůh je můj soudce

- 27. nejčastější jméno v ČR, 50607 nositelů v ČR
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Dan

Slavíme společně-prosinec
Prosinec
21.12. Natálie Kučerová – 3.třída
Natálie Petráčková – 4.třída
- z latiny – původně dívky narozené na Vánoce, dítě Vánoc
dies natalis = narozeniny
-65. nejčastější jméno v ČR, 21553 nositelů v ČR
22.12. Šimon Jakoubek – 6.třída
-

z hebrejštiny, ten, kdo slyší mojí bídu, naslouchající

- 81. nejčastější jméno v ČR, 6956 nositelů v ČR
24.12. Adam Čapek – 1.třída
Adam Šulc – 4.třída
-

.

z hebrejského ádám = člověk, ten, který je spjatý s
půdou

- z řeckého Stephanos = věnec, přeneseně – vítěz,
korunovaný, oslavený, ověnčený
59. nejčastější jméno v ČR, nositelů v ČR

30.12. David Novák – 6.třída
-

z hebrejského dód = miláček, strýček, milovaný

-18. nejčastější jméno v ČR, 88878 nositelů v ČR
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Šimon

40. nejčastější jméno v ČR, 28054 nositelů v ČR

26.12. Štěpán Hajna – 3.třída
Štěpán Maxim Dančo – 6.třída

-

Natálie

Adam
Štěpán
David

Klíček na florbale
V úterý 5.11.2013 jsme se sešli před školou v 8:00. Někteří šli až
před ZŠ Kunratice. Když jsme se sešli, tak jsme šli do haly. Hráli
jsme 4 zápasy. S Prague British School jsme vyhráli 3:2. Tým
Mendelka I. Jsme porazili 8:2 a konečně FBC Balabenku 4:1. Vyhráli
jsme ve skupině. Ve finále jsme prohráli 7:1 se ZŠ Kunratice.
V brance chytal Tomáš Dvořák. V útoku hráli: Martin Špetlík,
Kuba Richter, Jonáš Kulhavý a Alex Vištal. V obraně Martin Špetlík,
Kuba Richter a Tonda Háček, ale největší podíl měl hlavně brankář
Tomáš Dvořák a vedoucí Marek Janovský. (Martin Špetlík – 5.tř.)
Pořadí na turnaji:
1. ZŠ Kunratice
2. ZŠ Klíček
3. Prague British Schoul
4. Plamínkové
5. Býci
6. Mendelka I.
7. FBC Balabenka
8. Chodováci
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.

Dýňová slavnost
Konala se na školní zahradě. Zazpívali nám prvňáci , a pak všichni
hurrááá na 4.soutěže. Já jsem byla jenom na dvou, protože se stály
hrozné fronty. Byl zde velký výběr jídla a táborák to stačilo
k vytvoření příjemné atmosféry. Mohli jste se nechat namalovat na
obličej, jak jste chtěli (a velmi kvalitně!) Na táboráru jste jsi mohli
opéct buřty.A konečně lampiononový průvod.Prošli jsme se celým
parkem a zpátky.Tím slavnost skončila.
(Anička Glaterrová, 3.třída)

Anička Glaterrová – 3.třída

.

Anička Loszi – 5.třída

Anetka Dvořáková– 3.třída
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Dýňová slavnost - foto
Zde se ještě můžete podívat, jak to na slavnosti vypadalo.
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Představujeme kroužky- rukodílna
Tento kroužek vede paní učitelka Alena Táborská. Na kroužek se
přihlásila samá děvčata s 1.třídy. Scházejí se u sebe ve třídě vždy
ve středu od dvou hodin.
Zeptali jsme se holek, co je na tento kroužek přivedlo a co je baví.
Klárka Birtusová – „ Mě baví vyrábět užitečné věci a paní učitelka
je hodná“
Bára Vachtlová – „ Vyrábět a kreslit.“
Ivetka Hájková – „ Vyrábět nové věci, paní učitelka a že jsme ve
své třídě.“
Páťa Chvátalová – „Doma vyrábím taky věci. Lepíme. Baví mě nové
věci, které neznám.“
Nikolka Rozumová –„To samé, co říkí Klárka.“
Linda Heřtová – „Teď mi baví vyrábění krabiček.“
Nakonec jsme se zeptali paní učitelky. –
„ Holky jsou moc šikovné a práce mě s nimi moc těší.
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Vánoční dárky – naše přání
Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do naší ankety. Každý měl
možnost napsat na anketní lístek jedno přání spojené s vysněným
dárkem od Ježíška. Celkem se nám vrátilo přes 100 lístků. Anička
s Adélkou je spočítaly. Některé byly k nepřečtení, ale na většině
byly odpovědi. Sami si můžete přečíst, že nápadů bylo skutečně
hodně. (redakce)
1.místo – tablet (7x)
2.-4.místo – pěknou holku do třídy, počítač, mobilní telefon (5x)
5.místo – lego (4x)
6.-7.místo – yoyo, kůň (3x)
8.-19.místo – sluchátka, koloběžka, my little ponny, štěně,
mikroskop, lego chima, lego star wars, monster high,
jídlo, PSP, petardy, legofrineds (2x)
ostatní – strawberry, molitany, speciální robot, winx, dům, furby,
mořská panna, šicí stroj, žrádlo, lyže, loutka, plyšový králík, zdravá
.
rodina, meč, plyšový kůň, luk, ovládací auto, odletět do Ameriky,
pálku, značková taška-Paul Frank, gekon, foťák, beatbox,
puzzle, florbalka, RC auto, číču, vidlice ke kolu,
vítězství hokejové Sparty v extralize, elektriké kolo, paruku, penny
board, koleno Miloše Zemana, peníze, uzdečku na koně,
léky pro mámu, pastelky, (1x)
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Na slovíčko s Pavlínou
V každém čísle se pokusíme od jednoho z učitelů zjistit několik
zajímavých informací. Jelikož se na našem pondělním kroužku
objevila Pavlína, začali jsme u ní.

Oblíbená kniha – Twilight v originále
Oblíbené jídlo – smažený hermelín s hranolky a tatarkou
Oblíbená země - Česká republika
Oblíbená píseň -Avicci – Wake me up
Oblíbené zvíře – žirafa
Oblíbená postava historie – Karel IV.
Nejhorší lidská vlastnost – pýcha
Nejlepší lidská vlastnost – upřímnost
Oblíbený citát – „ Co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a
máš 2 dny volna“
Oblíbený pamlsek – čokoláda
Oblíbená barva – žlutá a hnědá barva
Oblíbený film – Ženy v pokušení
(Martin Špetlík, Štěpánka Nováková)

.
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Planety
Následující příspěvek nám přinesl Tomáš Dvořák z 5.třídy. Jeho
babička Olga Hrůzová vytvořila krásnou básničku, která vám může
pomoci se zapamatováním planet naší sluneční soustavy.
Planety
Slunce má osm dětí,
které kolem něho letí,
Merkur se žáru bojí,
Venuše opodál stojí,
Země se v teple vyhřívá,
pro Mars už ho mnoho nezbývá,
Jupiter se stále zlobí,
Saturn se prstencem zdobí,
Uran má velký smutek,
že mu Neptun do daleka utek.

.
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Vtipy o škole
Říká doma malý Karlíček mamince:
"Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám sourozence."
"A cos odpověděl?"
"Že jsem jedináček."
"A co na to učitelka?"
"Chválabohu."
--------------------------------------------------------------------------Otec se rozčílí na syna:
"Zase jsi dostal pětku z dějepisu!"
Syn se brání:
"Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!"
Tu vykoukne maminka z kuchyně:
"Tak si najdi jiného kamaráda!"
--------------------------------------------------------------------------Tři žáci stojí za trest na chodbě.
"Co jste provedli?" ptá se inspektor.
První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna."
Druhý: "Já také."
"A co Ty?"
"Já jsem Josef Houba."
--------------------------------------------------------------------------"Vstávej synku, musíš do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou a smějí se mi.
Opravdu tam musím jít?"
"Musíš, musíš, vždyť jseš učitel."
--------------------------------------------------------------------------Přiběhne žáček k benzínové pumpě s kanystrem: "Deset litrů
benzínu, honem!"
"Co je, hoří snad?"
"Jo, naše škola. Ale nějak to uhasíná."
--------------------------------------------------------------------------(Štěpán Hajna, Max Nešetřil – 3.třída)
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Co nás čeká v prosinci?
Prosinec je na školní akce velmi bohatý. Pojďme si připomenout,
co náš ještě v letošním roce čeká.
Hrátky s čerty – 5.12.
Jako každý rok, tak i letos se do školy přijde podívat Mikuláš se
svými pomocníky.
Adventní dílny – 13.12.
V pondělí 9.12. si budou moci žáci vybrat 1 či 2 dílny a v pátek 13. si
vyrobí to, co je bude nejvíce zajímat. Část výrobků bude možno
zakoupit na vánočním jarmarku. Budeme rádi, pokud se na dílnách
budete podílet i vy. Jste srdečně zváni. Vyrábět začneme v 8:30 a
skončíme ve 12:00.
Vánoční jarmark – 16.-19.12.
Již poněkolikáté se v předvánočním čase uskuteční ve škole
jarmark. Děti již pilně vyrábějí spoustu hezkých věcí a budou rády,
když se na jarmarku zastavíte. Jarmark bude v tyto dny umístěn
v družině. Ve čtvrtek se jarmark přesune i ven a bude součástí
rozsvícení vánočního stromečku.
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Co nás čeká v prosinci?
Den otevřených dveří – 17.12.
Již počtvrté se letos otevřou brány naší školy pro všechny, kteří
budou mít zájem si školu prohlédnout a dovědět se více o jejím
provozu.
Rozsvícení vánočního stromečku – 19.12
Ve čtvrtek v podvečer jste zváni na společné připomenutí Vánoc a
zároveň na rozlučku s letošním rokem. Program začne v 17.00
ve sborovém domě Milíče z Kroměříže vedle Chodovské tvrze. Zde
bude připraven krátký kulturní program žáků 1.stupně. Akce bude
potom pokračovat na školní zahradě. Zde bude ukončen letošní
jarmark a dojde též k rozsvícení vánočního stromečku. Připraveny
budou teplé nápoje.
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