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Představujeme redakci
Chodím do 5. třídy. Zajímá mě kupříkladu bojové umění
Taekwondo. Pokud jde o psaní textů, příběhů a článků, můžu se
chlubit. Ale jestli mě ale zkoušíte dostat z domu v 5 ráno, tak
sežeňte krotitele lvů! Jen aby bylo jasno!!! Budu ráda za každý můj
článek, který si přečtete.
V redakci jsem a budu.
(Hanka Grycová – 5. třída)

Jmenuji se Vilda a je mi 11 let. Baví mě matematika, i když mi
nejde. Moje oblíbené zvíře je sob, protože vypadá jako já. Jsem na
tomhle kroužku, protože chci a baví mi to.
(Vilda Sobotka – 5. třída)

Já jsem Kuba
je mi 8 let. Jsem z 2. třídy a jsem novinář. Mám rád telefony,
počítače, tramvaje a vlaky, prostě všecky dopravní prostředky.
Taky nesmím zapomenout na našeho psa Gora
Pes Goro je rasa shiby inu s pískovou barvou.
(Kuba Pažout – 2. třída)

.

Jsem z 3. třídy. Mám rád kočky. Také rád jezdím na výlety. Na
kroužek jsem se přihlásil, protože chci něco přidat do Klíčníku. Moji
kamarádi jsou: Franta Kavka, Kristian Bartoš, Matěj Mrozek, Adam
Čapek, Marek Jakoubek.
(Jeremiáš Vavák – 3.třída)
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Jmenuji Marek a je mi devět let. Do redakce jsem přišel z
důvodu, který mě teď nenapadá. Mezi mé koníčky patří florbal
a fotbal. Mám rád psy, koně, kočky a morčata. Na novináře chodím
prvním rokem.
(Marek Hruška – 4. třída)

Chodím do 2. třídy. Mám mladšího bratra. Moje nejlepší kamarádky
jsou Lenka, Anička, Leila a spoustu ostatních dětí. Za chvíli budu
mít 8. narozeniny. Poslední dobou mám rýmu.
(Markétka Gelnarová – 2. třída)
Ahojky všichni v redakci jsem nový a hodně mě to baví. Doufám, že
budete číst moje články. Mockrát vám děkuju. Je mi 11 let. Rád
hraju na počítači. Moje oblíbená hra je team fortress 2 a happy
wheals (doufám, že víte, co to jsou za hry). Ale taky dělám na
počítači něco jiného. Moc mám rád country a poslouchám vše. Takže
nemám oblíbenou hudbu. Moc mám rád zvířata nejvíc kočky a psy.
Moje rodina je hodná. Podle mě jsem kamarádský a sympatický.
(Vojta Brožek – 5. třída)

.

Je mi 12 let. V téhle redakci se mi líbí. Je to tady dobrý. Doufám,
že všichni budou číst moje články. Rád hraju na tabletu a na
počítači. Umím s počítačem. Mým nejoblíbenějším jídlem je
svíčková s knedlíkem. Moje nejoblíbenější barva je modrá.
(Matyáš Sůva – 6. třída)
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Turistický kroužek – listopadová výprava
Dne 6.11 jsme jeli metrem na Hlavní nádraží a tam jsme čekali na
druhou skupinu, která jela od školy. A až přijeli, tak jsme šli na
Masarykovo nádraží. A jeli jsme vlakem do Českého Brodu.
A když jsme tam dojeli, tak jsme šli na autobus. A pak jsme
vystoupili z autobusu v obci Tuchorazi. Tam jsme si prohlídli věž
hradu, akorát tam byla branka. Pak jsme šli zkratkou a tou zkratkou
jsme došli na cestu. Šli po cestě a najednou padla tma. Museli jsme
rozsvítit baterku. Ti, kteří šli vepředu, šli rychle a ti co šli vzadu,
šli pomalu Tak ti první museli čekat na ty vzadu. A pak jsme došli do
vesnice Kozojedy.
V Kozojedech jsme došli do hospody, a tam jsme si mohli koupit
občerstvení. Když jsme to všechno, vypili a snědli, tak jsme šli na
zastávku a tam jsme počkali na autobus. Po té co přijel autobus, tak
jsme nastoupili a jeli na Háje. A tam na nás čekali rodiče.
(Matyáš Sůva – 6. třída)

Takové kameny byly
umístěny na více místech
lichtenštejnského panství.
Vše jako památka na 40
let panování knížete Jana
II. z Lichtenštejna.
Původní text: Duby
Knížete Jana Dobrotivého
ku oslavě XXXX letého
Vladaření
XII. listopadu
MDCCCXCVIII
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Příběh chleba – Toulcův dvůr
10.listopadu navšívila 3. třída s paní učitelkou Alenou Toulcův dvůr,
aby se dozvěděli více o zdánlivě obyčejném chlebu. V této třídě
máme naštěstí také svého reportéra.
10. 11. jsme ze třídou jeli do Toulcova dvora. Celé to bylo o cestě ke
chlebu. Nejdřív jsme se šli podívat na záhonek s obilím. Potom jsme
mlátili. Mlatci byli většinou 4 a mlátili cepem. Naučili nás 1 říkanku,
kterou si mlatci zpívali. Zněla: snop na patře shoď ho bratře, shoď ho
dolů na stodolu. Každý mlátil, když říkal slabiku. Při mlácení zněla
takto: snop(1) na(2) pa(3) tře(4), shoď (1) ho(2) bra(3) tře(4),
shoď(1) ho(2) do(3) úl(4) na(1) sto(2) do(3) lu(4). Potom jsme mleli.
Mleli jsme na ručním mlýnku. Postup: vymletí, přecedění jemné mouky,
semletí hrubé mouky. Tak jsme to udělali asi 10krát. Potom jsme
udělali těsto, vytvarovali a upekli chleba. Potom jsme se ještě šli
podívat na zvířata a do mokřadu.
(Jeremiáš Vavák – 3. třída)

ruční mlýnek

cep
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celozrnná mouka

Řemesla ve středověku – Mladá Boleslav
13. listopadu vyrazili třeťáci, čtvrťáci a páťáci do Mladé Boleslavi.
Tématem jejich výletu byla řemesla. Na místě jsme měli i naše
reportéry.
Do Mladé Boleslavi jsme dostavili autobusem.(Čím jiným, že?)
Když jsme vystupovali, všichni (teda skoro) vzdychali. ÁÁÁCHHH!!!
Ok to je přehnaný, ale stejně. Poté se všichni doploužili k lavičkám na
náměstí a zhtli sváču. A jelikož se všichni najedli a měli spoustu
energie, tak jsme poskakovali k hradu. Samozřejmě že po nás
kolemjdoucí koukali jak na blázny, ale nikomu to nevadilo. V muzeu
jsme psali perem (z ptáka-logicky) a dali si na svůj um pečeť. No a tak
jsme vyrazili dolů do podzemí na další povídání a vážení. Za každý úkol,
mini prezentaci jsme dostali lísteček, který si každý měl nalepit do
sešitu. Také si všichni vyrazili minci. A pak hurá na oběd.

5

(Hanka Grycová – . .třída)
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Milá návštěva ze Švédska
Na přelomu listopadu a prosince nás poctila milou návštěvou dvojice
učitelek ze Švédska. Přijely se podívat na naši školu, na naše učitele
a na naše žáky.

Vždy odpoledne se sešly s našimi učiteli a „učily“ nás využívat
názorné pomůcky – Montessori.

Toto je například praktická ukázka násobků čísel od 1 do 10.
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Hančin rozhovor
Na této stránce vám přinášíme rozhovor naší novinářky se švédskými
učitelkami.
H: Hello, my name is Hanka. What is your name? How are you?
L: My name is Lisbeth
B: My name is Birgitta
H: How do you like our school?
B: It is very nice atmosphehe here.
L: Compering with our school children are more free.
H: Will your visit effect your work in the future?
L: Deffenetly yes!
H: Do you know any Czech words?
B: Unfortunatelly no but we will learn some words. Promisse!
H: Thank you very much for interview.
L: You are welcome.
H: Thank you
H: Dobrý den, jmenuji se Hanka.Jak se jmenujete?
L: Jmenuji se Lisbeth
B: Jmenuji se Birgitta
H: Jak se vám u nás líbí?
B: Je tu příjemná atmosféra.
L: V porovnání s naší školou jsou děti uvolněnější.
H: Ovlivní návštěva u nás vaši práci v budoucnosti?
L: Samozřejmě ano.
H: Znáte nějaké české slovo?
B: Bohužel ne, ale slibujeme, že se nějaké naučíme.
H: Děkuji vám za rozhovor.
L: Není zač.
H: Děkuji.
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Mazačka
Víte že…
Tramvaj mazačka maže koleje? Jezdí po (skoro) všech částech
Prahy .
Tramvajový vůz typu T3 byl vyrobený roku 1965 v závodě Tatra
Smíchov. Od roku 1965 do roku 1990 jezdila s lidmi. Pak byla
přestavěna na nákladní vůz, který přepravoval náklady různě po
Praze. Od roku 2004 navíc vůz disponuje sněžným pluhem. A tak
mohl uklízet sníh na trati Hlubočepy-Barrandov. V průběhu roku
2014 získala tramvaj mazací zařízení, které na kolejnice nanáší
vrstvu speciálního mazacího prostředku.
Chcete se podívat kde mazačka zrovna (teď) jezdí? Tady máte
odkaz:
http://slowtv.playtvak.cz/prave-ted-mazaci-tramvaj-jede-prahoud73-/mazaci-tramvaj.aspx?c=A150908_111659_mazacitramvaj_plap

Článek připravil náš specialista na pražskou hromadnou dopravu a
zároveň žák 2. třídy Kuba Pažout
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Vánoční přání redakce
Na další stránce vám představíme výsledky ankety, co si žáci 1.
stupně přejí od Ježíška.
Zde se však dozvíte, co si přejí členové naší redakce. Uvedeme
jejich přání bez jmen. Můžete sami hádat, co si kdo přál.

1. Logicky si přeji dárky
2. Mobil a lego
3. Volant k počítači a pedály, stolní hru, novou nabíječku na
tablet
4. Obyčejné lego, kombinéza do sněhu, zimní sáňky
5. Akvárium si rybičkou (rybičkami), opravu tabletu, ovladač
k nintendo Wii normální a páčku
6. knížku čtyřlístek ve službách krále
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Vánoční přání žáků 1. stupně
Sice jsme malou školou, ale až uvidíte, jak různá jsou přání, tak o
tom možná zapochybujete.
Největší hity:
21 x lego (friends, želvy ninja, mořský svět, minecraft, starwars,
adventní kalendář, policie, city
14 x zvíře (morče, pes, kočka, ryba, kůň)
10 x mobilní telefon
5 x pistol nerf rebel
5 x tablet
4 x kůň – hračka
4 x křídla
4 x knihy (Malý princ, Čtyřlístek ve službách krále, Žáby k zulíbání)
3 x plyšový pejsek
3 x pennyboard
3 x aby na Vánoce sněžilo
3 x little pet shop
2 x lyže
2 x panenka monsterhigh
2 x auto Mcquin
2 x počítač
2 x hračka auto
2 x děsivá tarantule
2 x kuličková propiska
2 x aby byla rodina zdravá
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Vánoční přání žáků 1. stupně
drak, plyšový pejsek, plyšová veverka, růžový dres Ronalda, aby
Real Madrid vyhrál ligu mistrů, 100 000 000, triko lego, limuzína,
kluka, Ráďu, Barču, aby se povedli narozky, aby byla celá rodina
pohromadě, sáňky, chrániče na brusle, florbalová brankářská helma,
grafická karta, aby se mi nelagoval mobil, modrý náhrdelník, SIM
karta, mít kamarády, lítající vílu, čokoládového Mikuláše, mýdlová
laboratoř, Barbie – stříhací šaty, svítící eifelová věž, sada psů, kteří
se hýbají, kovbojský kostým, víla – strážkyně vílího prachu, mapa,
Poseroutkové, dalekohled, koberec, boxer – robot v ringu, robot
štěně, robot brouk anaki, nálepky tučňák, zápisník, foťák, šaty
Locika, paruka Locika, svítící mořská pana, vonící svíčka, slávistický
dres, růžový kostým, rádio, CD - Hurvínek, panáčci vojáci z vesmíru,
apple i-pad, sešit, nové ořezávátko, malý zámek, obal na sešity, tajné
agent věci spix, hra starwars PSP, maska Dart Wader, sešítek na
malování, nechodit 3 dny do školy, aby byla škola šest dní v týdnu,
návlek na přilbu, Angry birds – černý ptáček, plyšový medvídek, auto
na ovládání, sluchátka, kolo, učebnice dějepisu, stavebnice Merkur,
malovátka, sada třpytek, oční stíny, lak na nehty, ovladač k Wii, Wii,
akvárium s žebrovníkem, panenka, lyžáky, skateboard, snowboard,
vzduchovku a broky, šanon na obrázky, kytara, doritos nachos
cheese, minecraft ender man, barevné papíry, Mountain Dew,
barevné papírky, rostoucí tužka, oranžové pero, růžový župan,
gumovací pero pilot, malou panenku, plyšáka Agamu vousatou, polštář
jako kočka, Doba ledová 5, 6, 7, 8, čelenka, plyšáka tygra, dron,
rámeček, obojek s vodítkem
Myslíme, že máme skromné žáky.
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Vánoční zamyšlení
V tomto roce (2015)….. jsem se sice bavila, ale i postrádala různé
věci (jako například štěstí).
Dostala jsem nové lyže, a takhle. Byla jsem na Moravě což bylo
hodně zábavné…..
Rok 2016 bude určitě jiný.
Můj život se změní….. mě to však nevadí. (Pokud se zase něco
nepokazí že jo, ty tam nahoře-teda jestli existuješ…)A doufám, že
konečně bude sněžit(že jo? Ty tam nahoře).
Někdo odejde na gympl a co pak zase já? Eh?! Eh?!! Eh?!!!
(Hanka Grycová – 5.třída)
V roce 2015 jsem měl zkušenosti se školou a taky jsem něco
postrádal. Dneska ale jsem na novináři hodně napsal se Slávkem a
jsem rád.
V roce 2016:
Bude určitě jasný, že se můj život změní, že budu o trošku
sprostější a že budu někdy nadávat. Bude mi 9 let a už se těším.
Nejlepší na tom je, že budu někdy chytrý, budu mít víc zkušeností a
že budu mít nejlepší práva.
Ve 3. třídě určitě bude hodně přísná (učitelka) Soňa. Doufám, že
budu hodný.
Pokud se mě chcete zeptat na to, co máte na srdci, tak se mě
zeptejte. Jsem na příjmu. Miluju vás všecky ve škole a doufám, že i
vy mě máte rádi
(Kuba Pažout – 2. třída)
Tento rok byl úžasný. Dostal jsem pejska, z kterého mám velkou
radost. Kessi je 5 měsíců a je to nejveselejší pes na světě. Do naší
rodiny přinesla veselost. Jinak učení je těžší než v 4 tř. Ale to je
normální. Ale netěším se na pololetní testy. Učení bude taky těžší
v druhém pololetí. Ale Vánoce a nový rok budou skvělé. Moc se těším
na nový rok, protože bude nový
(Vojta Brožek – 5. třída)
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Absolventské práce – 9. ročník
I letos budou deváťáci končit svoji školní docházku na Klíčku
prezentacemi svých absolventských prací. Na jaká témata se
můžete těšit?
Diabetes – Vendy Kaiserová
Anxieta – stavy úzkosti – Bára Matušeková
Ukrajinská kuchyně – Jura Uhrynovskij
Evoluce neuronových sítí – Matyáš Pokorný
„Super schopnosti“ živých organismů – Lucka Říhová
Škola od dob Marie Terezie až do současnosti – Philip Petrák
Já a slang – Artem Vasylevský
Literatura sci-fi a fantasy – Daniela Skokanová
Deskové hry - Zdeněk Lhotský
Tibet – Dalton Rodgers
Škoda auto – Radek Sobaňski
Budhismus – Hanka Zelená
Mnichovská dohoda ustálené i nové interpretace – Dominik Klesal
Příště vám přineseme také témata našich páťáků.
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Co nás čeká?
8. ledna – Den otevřených dveří
10. – 15. ledna – Zimní expedice Malá Úpa
Bližší informace najdete v novinkách na naší
webové stránce.
13. ledna – Tvořivý večer s Ivou Hermannovou
od 18.00 do 21.00 v družině
18. – 20. ledna – zápisy do 1. třídy
28. ledna – pololetní vysvědčení
29. ledna – pololetní prázdniny
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PF 2016
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