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Stránka 1

Slavíme narozeniny-prosinec
2.12. Marek Jakoubek – 2.třída
3.12. František Kavka – 2.třída
4.12. Tomáš Králíček – 1.třída,
Michal Chrůma – 9.třída
5.12. Anežka Nenadálová – 3.třída
6.12. Doubravka Konůpková – 2.třída
Kristina Olar – 7.třída
8.12. Adam Čapek – 2.třída
11.12. Robert Steinwald – 9.třída
12.12. Klára Pěkná – 7.třída
16.12. Barbora Poulová – 3.třída
24.12. Samuel Nguyen – 9.třída
25.12. Jeremiáš Vavák – 2.třída
.

28.12. Max Nešetřil – 4.třída
Matěj Lilek – 9.třída
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Slavíme narozeniny-leden
2.1. Václav Jiroušek – 6.třída
4.1. Klára Birtusová – 2.třída
5.1. Anežka Sochorová – 3.třída
9.1. Leila Mangová – 1.třída
14.1. Patricie Chvátalová – 2.třída
16.1. Viktoriya Shak – 7.třída
18.1. Vendula Zelenková – 6.třída
Dominik Klesal – 8.třída
26.1. Luke Allan Babson – 2.třída
31.1. Theodor Schwarz – 3.třída

.
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Švédsko- návštěva
Ve dnech 18. – 25. října navštívili pan ředitel a paní učitelka
Veronika dvě švédské školy v Bjärred (Rutsborgskolan a
Montessori), které se nachází poblíž města Malmö. Tuto cestu jim
umožnil projekt mezinárodního klubu Rotary, jehož členkou je
Erica Michalek, babička dvou našich žáků. Ta se také ujala
koordinace celého projektu.
Oba návštěvníci se velmi podrobně seznámili se švédským
vzdělávacím systémem a dále specifiky obou škol, z nichž jedna je
menší státní škola a druhá vyučuje na principech pedagogiky
Montessori. Obě školy však fungují v podobném duchu, na stejné
vlně jako náš Klíček, a učitelé tak mohli vzájemně sdílet
zkušenosti, radosti a strasti českého i švédského školství.
Ředitelé se dohodli na pokračující spolupráci, která by se mohla
projevit například výměnnými pobyty žáků i pedagogů třeba již na
jaře tohoto školního roku.
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Křížovka s obrázky
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Kryštof
Nekola z 6.třídy
dostal na hodinu
OSV úkol
vytvořit
křížovky, jejíž
tajenka se bude
tíkat jeho třídy.
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Dokážete ji
vyluštit s malou
nápovědou?
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Křížovka s obrázky
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Podzimní slavnost 5.11.
Na velmi vydařené expedice jsme měli vlastního reportéra, který
slavnost zaznamenal takto.
¨

Podzimní slavnost byla moc dobrá, obsahovala zpívání, občerstvení a
pyrotechniku. Konala se 5.11. 2014. Nejdřív bylo zpívání. Na zpívání se
mi moc nechtělo, ale nakonec jsem to zvládl. Výzdoba byly dýně a
svíčky. Dýně jsme s Alenou vynášely ze sborovny v rámci kroužku
zahradník. Dále byl volný čas a já jsem hrál s kluky sumo neboli
vytlačování z kopce. Ochutnával jsem štrůdly, ten nejlepší byl od
rodiny Kavků. Byl nejlepší, protože mi chutnal. A nakonec to nejlepší je
pyrotechnika.
(Štěpán Hajna – 4.třída)
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Hrátky z čerty – 5.12.
I letos navštívili naši školu čerti. Opět se nápadně podobali
některým žákům z deváté třídy.
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Den lidských práv – 10.12.
2.stupeň si s paní učitelkou Irenou Streckerovou připravil pro
prvostupňové dvouhodinové dramatické pásmo, které se týkalo
porušování základních lidských práv ve světě.
…
Den lidských práv se mi líbil. Nejlepší byl azkvíz, protože jsme
vyhráli. A také se mi líbilo, že jsme se mohli učit jen jednu hodinu.
A líbilo se mi ten soud v 8třídě. Bylo to legrační. Dozvěděl jsem se,
že za komunizmu bylo těžké odletět, kam člověk chtěl.
(Jiří Lhotský – 5.třída)
Nejvíc se mi líbilo vystoupení 8. třídy, která si pro nás připravila
vystoupení o právu na spravedlivý soud.
Bylo to o tom, že před nějakou dobou vás soudce při soudu vůbec
nevnímal.
A tak tedy můžeme být rádi, že nás v dnešní době soudce aspoň
vyslechne.
(Anička Glatterová – 4.třída)
7. třída si pro nás připravila hravou činnost. Museli jsme přejít
překážkovou dráhu. Na začátku dráhy jsme museli sebrat diamanty
(samozřejmě z papíru). Potom na mě křičeli a vzali mi ponožku.
Potom mi ji vrátili. Zaměřili se na dětskou práci. V některých
zemích těžkou práci nedělali dospělí ale místo nich děti. Rodiče
dětem řekli, že jdou do školy, ale potom děti odvezli do hor a řekli
jim, aby kutali diamanty. Nemohli utéct, protože ti, co je tam
přivezli, je hlídají, aby neutekli. A může se stát, že děti umřou.
(Dan Čepička – 5.třída)
Ve středu byl Den lidských práv. Hrozné bylo sbírání diamantů.
Divné mi bylo, že se prodávali lidi za ovce. A museli jsme volit jenom
komunisty. A odjíždět se muselo jenom s povolením.
(Kája Dymáčková – 2.třída)
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Den lidských práv - foto
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Lidové zvyky -Advent
V prosinci pokračoval také celoroční projekt věnovaný lidovým
zvykům a tradicím. Divadelní soubor Bylinky si pro žáky 1.stupně
připravil zajímavý program zaměřený na čas adventní. Děkujeme paní
Konůpkové a paní Rumlerové, že zajímavým způsobem pomáhají
žákům připomínat někdy již zapomenuté zvyky a tradice.
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Vtipy - Vánoce
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku,
dones mi kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra.
„Ale babička ano.”
A „Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”
Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?”
„Pochopitelně, kdo jiný?”
„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?”
„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit podle původu dárků - tak asi z Číny.”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční
stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano,
máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
(Ivetka Hájkova a Kája Dymáčková – 2.třída)
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Vánoce očima žáků
Na této stránce si můžete přečíst část slohové práce žáka 9.třídy
Roberta Steinwalda.
….Na štědrý večer k nám pravidelně přijíždějí děda a babi. Jsou
moc fajn, hrajeme spolu karty, šachy nebo Monopoly. Babička
zároveň přiveze jídlo. Každoročně je to rybí polévka z kapra,
vepřový řízek, kapr, bramborový salát a pro mě lososa. Na zlaté
prasátko nevěříme, takže baštíme celý den, na co máme chuť. Čím
je nás sourozenců víc, tím je štědrovečerní večeře dříve. Loni jsme
večeřeli již ve čtyři hodiny. Hned po večeři se totiž otevírají
dárky, a protože Davídek i Naty chodí spát hodně brzy, vůbec by si
dárky neužili. Dárky rozbalujeme postupně, abychom viděli, co kdo
dostal a mohli si vzájemně poděkovat. U nás v rodině v rodině
dětem neříkáme, že dárky nosí Ježíšek. Odmala víme, že dárky si
dáváme vzájemně. Rodičům to usnadňujeme i tím, že posílám e-mail,
co si přejeme k Vánocům. Jsem tak hodný, že tam pošlu rovnou i
odkaz, kde daný produkt najdou. Třeba letos si přeji pár
elektronických drobností, tak jsem zvědavý, jak to dopadne.
Davídek si přeje cokoliv, hlavně aby to bylo překvapení. Natynce je
to ještě jedno. Jsou ji teprve dva roky. Ráda si hraje s panenkami,
tak předpokládám, že dostane panenku. Pro babi a dědu máme letos
ohromnou knihu křížovek. Doufám, že se jim bude líbit. Navíc
dostanou fotoknihu, kde mají vnoučata, aby se s námi mohli kochat,
když s námi nejsou. Rodiče si dávají jen drobnosti, nebo si koupí
nějaký společný dárek, dávají přednost zážitkům, než věcem. Když
se už rozbalí poslední dárek, uklízím si křehčí dárky na poličku,
hodně vysoko. Dřív jsem to dělal kvůli Davídkovi, protože mi
všechno rozbil, především složené lego. Teď když pobral rozum, je
tu pro změnu naše Natynka, která se chová velice obdobně. Miluje
můj tablet i mobil. Moji dva sourozenci mi naučili pořádku. Co totiž
není uklizené, o to přijdu. Štědrý večer zakončujeme povídáním si,
a když dávají nějakou pěknou pohádku, tak pohádku u TV. Pamatuji
si takto třeba Shrek Vánoce. Prarodiče večer odjíždí domů,
protože mají rádi svůj klid a ten by u nás neměli……
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Na slovíčko s Verčou
Oblíbená kniha: Poznej svůj cíl. Krkonošské pohádky
Oblíbené jídlo: špagety
Oblíbená země: Německo
Oblíbená píseň: Masterplan – Back for my life
Oblíbené zvíře: všechny
Oblíbená postava historie: J.A.Komenský
Nehorší lidská vlastnost: neupřímnost, lež
Nejlepší lidská vlastnost: veselost
Oblíbený citát: Moudrost je dcerou zkušenosti
Oblíbená barva: černá a bílá
Oblíbený film: Doktor Živago, Nedotknutelní
(Dan Čepička – 5.třída)
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Z učitelských kuchařek -1
V této nové rubrice se v každém čísle objeví 1 oblíbený recept od
učitele. Dnes vám prozradí rodinný recept kolega Stano Brna.

Zemiakový prívarok - Kyslé zemiaky
(Brambory na kyselo)
Co potřebujeme:
brambory, 1 větší cibule, hladká mouka, mléko, bobkový list, celé
nové koření, celý černý pepř, sádlo (nebo máslo), ocet, cukr, sůl
Postup přípravy:
Ve větším kastrólu pomalu rozpustíme sádlo/máslo.
Cibuli ošoupeme a nakrájíme na drobné kostičky.
Brambory oloupeme, omyjeme, překrojíme vejpůl a nakrájíme na
tenčí plátky.
Nejlepší je varný typ "B".
Když máme sádlo/máslo puštěné, zlehka zarestujeme cibuli do
sklovita.
K cibuli přihodíme kuličky Nového koření, pepře a asi dva až tři
bobkové listy (dle chuti) a promícháme, aby se uvolnili vůně a chutě.
Přidáme na plátky nakrájené brambory a také je zlehka
zarestujeme.
Po zhruba minutě zalejeme čistou, studenou vodou tak, aby byly
brambory vodou jen zehka překryté a osolíme.
Necháme uvařit doměkka (nerozvařit!) a odstavíme z plotny.
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Z másla a mouky si připravíme světlou, hladkou jíšku, odstavíme a
zředíme mlékem (množství dle potřeby).
Jíšku postupně a opatrně, za stálého míchání, vpravíme do uvařených
brambor a ještě jednou uvedeme do varu.
Výsledná konzistence by měla být spíš hustší, ale zas ne příliš, protože
pak je jídlo relativně těžké.
Následně kastrol odstavíme a dochutíme cukrem a octem na sladkokyselo.
Pokud by se Vám jídlo zdálo být moc husté, dá se ještě zředit mlékem.
Následně je ale třeba opět pokrm dochutit.
Jídlo je vhodné jako příloha třeba ke karbanátkům, nebo pro
vegetariány je možné je podávat s rozpůleným vejcem, uvařeným
natvrdo.
Ale dá se jíst i samotné. :-)
Přeji dobrou chuť.
P.S.: u nás se tento typ jídla tradičně dělával od podzimu do jara.
Jídlo je to chutné a syté, i když možná trochu víc kaloričtější.
Stano Brna
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Co nás čeká ?
Vážení a milí rodiče,
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na slavnostní rozsvícení
Vánočního stromečku na zahradě naší školy.
Slavnost se uskuteční 18. 12. 2014 od 17:00 hod. a potrvá
přibližně do 19:00 hod.
O program se postarají děti prvního stupně.
Slavnost je spojena s vyvrcholením Vánočního jarmarku, který bude
zahájen v úterý 16. 12. 2014 ve 14:00 hod. v prostorách Družiny.
Následně, každý den na stejném místě, v čase od 8:00 do 8:30 a pak
po celé odpoledne, bude možnost výrobky dětí zakoupit. Výtěžek
z jarmarku bude využit na podporu charitativního programu „Adopce
na dálku“.
PROGRAM
Program jednotlivých vystoupení vychází z celoročního zaměření žáků
prvního stupně na lidové tradice a bude zaměřen na zvyky a tradice
spojené s Adventem

(sv. Martin, sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie a

Štědrý den)
17:00 hod. - Slavnostní proslov ředitele školy a zástupce žáků
17:10 hod. - Společná písnička „Advent“
17:30 hod. - začátek 1. Vystoupení
17:45 hod. - začátek 2. Vystoupení
18:00 hod. - začátek 3. Vystoupení
18:15 hod. - začátek 4. Vystoupení
18:30 hod. - začátek 5. Vystoupení
18:50 hod. - Závěrečná koleda u stromečku na zahradě
Po skončení vystoupení bude možnost občerstvení a také zakoupení
výrobků na Vánočním jarmarku.
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Po skončení vystoupení bude možnost občerstvení a také zakoupení
výrobků na Vánočním jarmarku.

PF 2015
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