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Slavíme narozeniny-únor
1.2. Vojtěch Šveda – 3.třída
4.2. Viacheslav Medvěděv – 1.K
Nela Nešetřilová – 3.třída
5.2. Jakub Pažout – 1.R
10.2. Valentýn Bednařík – 9.třída
12.2. Filip Samuel Blanárik – 5.třída
14.2. Kateřina Kořínková – 9.třída
16.2. Pavlína Pitrová – 3.třída
20.2. Michal Poul – 1.K
23.2. Adélka Kavková – 4.třída
24.2. Sebastian Stopek -1.R

.
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Adventní dílny – 16.12.

I letos si učitelé na tento den připravili mnoho zajímavých dílen.

.
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Vánoční jarmark – 16.-19.12.

V úterý 16. 12. začal ve škole také jarmark. Až do pátku si mohli
příchozí zakoupit výrobky s vánoční tématikou.

Letos se díky vaší dobročinnosti vybralo 8746 Kč. Částka bude
použita na program adopce na dálku. V této chvíli vybíráme
konkrétní projekt. V dalším čísle vás budeme samozřejmě
informovat.
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Rozsvícení vánočního stromečku

sssstromečku

Již z prvního obrázku je patrné, že i letos jste na naši akci
nezanevřeli.

Žáci 1.stupně si připravili celkem 5 různých vystoupení s adventní
tématikou.
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Rozsvícení vánočního stromečku
stromečku

5.
Kdo měl zájem, mohl shlédnout představení ve všech třídách. Díky
tak patří všem učitelkám, které i v hektickém předvánočním čase
připravily svá vystoupení.
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Redakční ježíšek
Chcete se dozvědět, jak byl ježíšek štědrý na naše redaktory?
Pod stromečkem se mi nejvíc líbil XBOX a hra minecraft.
(Ivetka Hájková – 2.třída)
Můj nejlepší dárek k Vánocům byl celý počítač včetně myšky,
reproduktorů a sluchátek.
Dál jsem dostal věci na Freestyle koloběžku a hry na Xbox One.
Spousta oblečení a auto na ovládání.
Dost velkou radost mi udělal dárek, který jsem dostal společně s mojí
sestrou a to bylo spousta filmů, pohádky
a komedie a nejvíc mi udělal radost film Fakjů pane učiteli a Vejška.
(Kuba Richter – 6.třída)
Můj nejlepší dárek k Vánocům byla hra na x-box360 wrestling
(Dan Čepička – 5.třída)
Pod stromeček jsem dostala longboard a knížky.
(Anička Glatterová – 4.třída)
Já jsem dostal pod stromeček Vaporizer a bob Stratos od firmy
Plastkon.
(Štěpán Hajna – 4.třída)
Můj nejlepší dárek bylo nové PSP. To je herní konzole.
(Jirka Lhotský – 5.třída)
Nejvíce jsem byla nadšená z mobilu SAMSUNG
(Kája Dymáčková – 2.třída)
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Absolventské práce – 9.ročník
V 9. ročníku jsme letos provedli jednu změnu. Témata prací zadávají
učitelé a studenti si mohli z jejich nabídky vybrat.
9. třída
Michal Chrůma – Reklama
Kája Michálková – Historie pražské hromadné dopravy
Gábina Blanáriková – Mluva mých vrstevníků
Zuzka Junová – Viry a bakterie
Kateřina Kořínková – Symbiotické vztahy
Robík Steinwald – Ohrožené druhy
Sam Nguyen – Tibet
Kačka Švestáková – Historie olympijských her
Giovani Urban – Posilování dětí a mládeže
Máťa Lilek – Vikingové
Adélka Čvančarová – Angličtina – univerzální prostředek komunikace
Oleh Melnyk – Historie Chodova
Jáchym Udatný – Kolonialismus a jeho důsledky
Valda Bednařík – Křížové výpravy
Jáchym Štulíř – Životní dílo A.S.Exupéryho
Anička Inquortová – Petr Parléř
Matyáš Zwierzyna – Orloj na Staroměstském orloji.
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Poděkování od pana starosty

Vážení představitelé ZŠ Klíček,
Jménem starosty, pana Ing. Štylera, i jménem svým Vám i celé Vaší
škole chceme velmi poděkovat za pomoc účastníkům evropského
setkání mladých Taizé v Praze.
Jsme rádi, že i Praha 11 mohla ke zdaru této akce přispět a
poděkování patří zejména těm školám, včetně té Vaší, které na
výzvu organizátorů či na výzvu naší zareagovaly kladně, navzdory
svátkům a časovému tlaku. Vaší ochoty se velmi vážíme.
S pozdravem,
Jakub Lepš
Zástupce starosty Prahy 11
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Montessori pomůcky pro Klíček
Naše škola pokračuje ve spolupráci s mezinárodním klubem Rotary
International, který zprostředkoval a financoval návštěvu švédských
škol.
Chtěli bychom moc poděkovat paní Erice Michálek, která celý
projekt iniciovala a koordinuje. Ve čtvrtek 15. ledna naši školu
navštívili zástupci pražského mezinárodního Rotary International a
ocenili především "na první pohled otevřené a přátelské prostředí
Klíčku a přirozeně živého ducha školy".
V této souvislosti nám sponzorovali nákup názorných Montessori
pomůcek, s kterými jsme se seznámili ve Švédsku. Celková hodnota
těchto užitečných „pomocníků“ pro výuku matematiky činí bezmála 50
tis. Kč. Zároveň nám byla přislíbena podpora při případných
výměnných pobytech žáků mezi naší školou a školami ve Švédsku.
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Montessori pomůcky pro Klíček
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Ročníkové práce – 5.ročník
Na konci I. stupně si u nás žáci mohou vyzkoušet, co vše se
naučili a jak své znalosti umí veřejně prezentovat před komisí
slouženou z učitelů. S paní učitelkou Petřekovou již začali pilně
připravovat své ročníkové práce na témata, která si sami zvolili.
Nicky MICHÁLEK

Hvězdy

Tobias MICHÁLEK

Švédsko – místo, kam jezdím na
prázdniny

Jiří LHOTSKÝ

Francouzský buldoček

Jonáš KULHAVÝ

Karate

Filip SAMUEL BLANÁRIK

Želvy

Adam ŠULC

Zdravá a nezdravá strava

Daniel ČEPIČKA

Peníze

Jakub KOLÍSKO

Český strakatý pes

Anna MARIA SCARLET

Sovy

Dominika MRÁZOVÁ

Psi

Jaroslava RUMLOVÁ

vybírá si

Sophia FAYNLAYB

vybírá si

Girihan CAPOV

Rytíři
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Básníci z Klíčku
I v letošním roce si žáci
vyzkoušeli tvorbu limericků. Sami
posuďte, zda se jim povedli.
Jiří Žáček - básník
Byl jeden dědeček z Lublaně,
ten chytal bacily do dlaně.
Zabíjel je paličkou,
ale takhle maličkou,
ten starý filuta z Lublaně.
Tonda Háček – 6.třída
Jeden dědek z Žatce
jež miloval vrabce
šel jim koupit hladce
dvě kila zrní z Hradce
ten štědrý dědek z Žatce.
Znám jednu babku
co pije poděbradku
lije si ji na bradku
a přitom si češe patku
už ji znáte babku.
Jáchym Udatný – 9.třída
Byl jeden dědek z Písku
ten měl rád svou rodnou vísku
pak se přestěhoval do Prahy
a teď vytírá podlahy
ten jeden dědek z Písku.
Žil jeden člověk v Berlíně
ten dává si párky na víně
vlastně si párky nedával
a proto jenom nadával
ten jeden člověk v Berlíně.
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Štěpán Dančo – 7.třída
Ten jeden muž z Prahy
rád navštěvoval hrady
jednoho dne v září
když se moli páří
našel hrad, co září
a v něm pramen stáří
ten starý muž z Prahy.
David Novák – 7.třída
Žil Kuba v Praze
byl doma v mraze
bydlel pod mostem
přikrytý jen listem
ten bezdomovec z Prahy.
Klára Pěkná – 7.třída
Byl jeden děda z Hradce
ten snědl jabko babce
neplač milá babičko
dám ti jiné jablíčko
ten dobrý děda z Hradce.
Poznali byste i bez jmen, kdo je
žák a kdo básník?

Na slovíčko s Eliškou
Oblíbená kniha: Svět podle Garpa
Oblíbené jídlo: svíčková
Oblíbená země: Česká republika, Anglie
Oblíbená píseň: Colorblind od
Oblíbené zvíře: kůň, lev
Oblíbená postava historie: Kleopatra
Nehorší lidská vlastnost: závist
Nejlepší lidská vlastnost: přátelství
Oblíbený pamlsek: palačinka
Oblíbená barva: modrá, červená
Oblíbený film: Pulp fiction
(Kája Dymáčková a Ivetka Hájková)
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Z učitelských kuchařek -2
Dnes vám prozradí oblíbený recept kolegyně Irena Streckerová.
Krkonošské kyselo
Ingredience:
žitný kvásek, 250g tekutý nebo sušený (seženete v pekárně
nebo zdravé výživě)
3 brambory
3 vajíčka
1 cibuli
sádlo nebo olej
sůl
houby (nejlépe vlastní připadne hlívu)
drcený kmín
máslo
Na tuku zpěníme cibulku, přidáme houby a kmín a podusíme
do změknutí. Přidáme nakrájené brambory, lehce posolíme a
společně dusíme. Vedle důkladně rozmícháme kvásek v cca
půllitru vody. Když jsou brambory měkké, vmícháme kvásek
do vody a lehce povaříme, dokud nám polévka nezhoustne.
Přidáme vodu podle chuti. Jak chceme mít kyselo kyselé.
Vedle na pánvičce si připravíme na másle smažená vajíčka a
ty pak rozdělíme na každou porci polévky. Jíme s chlebem.
Přeji dobru chuť
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Co nás čeká?
Pololetní prázdniny
Ve čtvrtek 29. ledna bude ukončeno 1. pololetí. Ve všech třídách
předají třídní učitelé žákům vysvědčení během 4. vyučovací hodiny.
Výuka bude tento den probíhat do 12.10.
Provoz školní družiny bude stejný jako během běžné výuky. V pátek
30. 1. budou následovat jednodenní pololetní prázdniny.
Zimní expedice
Připomínáme, že se blíží tradiční zimní výjezd na české hory.
Odjíždíme v neděli 15. února a vracíme se v pátek 20. února. Bližší
informace naleznete na našem webu. Na webové stránce školy se
koncem ledna objeví informace o průběhu výuky na Klíčku během zimní
expedice.
Jarní prázdniny
Ty letos navazují přímo na zimní expedici a končí 1. března.
Letní tábor
Kdo chce s námi podniknout cestu kolem světa za 10 dní, má šanci se
do 13.2 přihlásit na náš letní tábor. Podrobnější info opět naleznete
na našem webu v sekci novinky.
Školská rada
Jelikož členům školské rady brzy skončí jejich funkční období,
oznamujeme všem zájemcům o členství v této radě, že se mohou
přihlásit na email zastupcereditele@klicek.cz do 6. února. Zájemci
budou osobně informováni o průběhu volby do tohoto orgánu školy a
také o činnosti rady.
Parkování před školou
Prosíme všechny, kteří parkují před naší školou, aby neblokovali boční
vjezd do areálu vedlejší mateřské školky. Děkujeme.
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