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Stránka 1

Hrátky s čerty

Letos se čertů a andělů urodilo obrovské množství. Postupně navštívili
všechny třídy. Pouze devátá třída byla tradičně nezvěstná.

.

Prvňáčci se ani moc nebáli.
Stránka 2

Adventní dílny

I prvňáčci se zapojili do svých prvních dílen.

.

Na dílnách se potkávali žáci z různých tříd.
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Vánoční jarmark

Během tradičního jarmarku se vybralo celkem 11095 Kč. Peníze
budou použity v rámci adopce na dálku. Děkujeme.
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Rozsvícení vánočního stromečku

Součástí letošní slavnosti byl i živý Betlém, který krásně připravili
naši prvňáčci.

Celým večerem se prolínala vánoční témata.
Stránka 5

Vánoce v redakci
Tyto Vánoce byli super. Dostali jsme hodně dobrých dárků jako třeba
telefon. Naše kočka dostala pelech, a kdyby do něj měla jít podruhé, tak
se zblázní.
Vilda Sobotka – 5. třída
Tyto vánoce byli normální. Dostal jsem spoustu hezkých dárků. Ale tyhle
Vánoce neměly takovou atmosféru. Bylo teplo a horko. Vůbec to
nevypadalo jako Vánoce. Já jsem dostal: 2 modely auta, 1 model letadla,
čepici, baterku pyžamo, sluchátka. Na Silvestra byl po dlouhé době
konečně sníh. Silvestr byl hlučný. My jsme posílali Římanky a byla
sranda. Byl jsem vzhůru do 2:00.
Marek Hruška – 4. třída
Silvestr jsem strávila doma s ne nejlepší náladou. Sníh nikde. Nic
nakoupeno. Nakonec jsem si zahrála svou oblíbenou hru na počítači, Znovu
.
přečetla předvánoční knížku a na všechno se vykašlala. Večer to byla
krása! Ohňostroje byly nahňácaný na sobě a my jsme na ně čučely do
haleluja.

5

Hanka Grycová – 5. třída
Tyhle vánoce byli vážně super. Až na to že jsem rozbila baňku, babička
také a brácha mi zlomil čelenku.
Markétka Gelnarová – 2. třída
24. 12. 2015 bylo venku nečekaně teplo. Ráno jsme šli z dědečkem do
sklepa zabít kapra. Kapra nám nešlo zabít. Když se ho dědeček pokusil
vytáhnout, stále se mu vysmekával. Nakonec jsme ho zabili. Potom jsme se
do čtyř dívali na pohádky. Po poslední pohádce (v 16:00) jsme zasedli ke
stolu. Po večeři jsme s dědečkem šli ven zapálit prskavky. Potom jsme se
šli podívat pod stromeček.
Jeremiáš Vavák – 3. třída
Tyto vánoce byli docela dobré, ale zažil jsem i lepší. Dostal jsem spoustu
zajímavých dárků. Jako každý rok miliardu trenek. Vánoce byli skoro jarní

Stránka 6

Turistický kroužek – prosincová výprava
V pátek 11. 12. jsme šli do Prahy. Jako první jsme vylezli na věž
kostela svatého Mikuláše, kde bývala pozorovatelna STB. Pak jsme
šly k pražskému Jezulátku. Před ním byla ohrada s poníky.

Dál jsme šli na Strahov kolem Petřína. A pak kolem Strahovského
stadionu ke Strahovskému klášteru. Na Bílou horu už bychom to
nestihli. Jeli jsme tramvají na zastávku Malovanka, ze které jsme šli
na Pražský hrad. A dolů jsme šli po schodech na metro Malostranská.
A pak metrem na Háje. A tam čekali rodiče.
Matyáš Sůva – 6. ročník
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Zimní expedice Malá Úpa
V neděli 11. 1. 2016 jeli všechny třídy (ne všichni žáci). Jako obvykle
1. třída nejela. Vyjeli jsme v 8:10 a přijeli v 11:12 (Jeli jsme cca 3
hodiny a 2 minuty). Celá expedice byla v Krkonoších ve vesnici Malá
Úpa. Penzion se jmenoval U KOSTELA 113. Rozdělili nás do tří
lyžařských družstev. Byli to: 1x družstvo začátečníků, 2x pokročilých
a 1x nejlepších (Marek měl začátečníky, Alena a Slávek pokročilé a
Irena nejlepší. Já jsem byl v pokročilých (s Alenou). Samozřejmě tam
byli také snowboardová družstva (2). Jedno měla Eliška a druhé David.
Ve středu byl výlet a diskotéka. V pátek jsme po obědě odjížděli.
Jeremiaš Vavák – 3. třída

Tenhle lyžák byl pro mě zcela první a velice se mi líbil. Byl jsem ve
skupině s Markem a byla to docela sranda. Naučil jsem se docela
dobře lyžovat.
Marek Hruška – 4. třída
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Zimní expedice Malá Úpa
První den jsem byla u Marka v družstvu. Po zbytek týdne jsem byla
u Slávka. Jezdili jsme s ním super zkratkou až na chatu. Ve středu
jsme šli na výlet. Večer byla diskotéka. Z celého týdne mi nejvíc
chutnaly špagety a knedlíky s grankem.
Markétka Gelnarová – 2. třída

Poprvé jsem jel na lyžák. Byl jsem ve skupině s Markem.
Byla to zábava. Každý den jsme chodili do restaurace si něco koupit.
Ve středu byla diskotéka a ve čtvrtek výlet. Jinak jsme lyžovali.
Vilda Sobotka – 5. třída

Sněžka někde v dáli
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Ročníkové práce – 5. třída
V minulém čísle jsme vám představili, na čem právě pracují
deváťáci. V tomto čísle vás seznámíme, na které prezentace se
můžete v červnu těšit od našich páťáků
Antonín Vondrovic – Historie Minecraftu
Marie Ellen Holt – Historie piana
Ondřej Machek – Drahé kameny a jejich zpracování
Max Nešetřil – Motokros
Aneta Dubová – Morče domácí
Lucie Táborská – Historie módy od pravěku do počátku 20. století
Anna Georgia Glatterová – Chinchilly
Štěpán Hajna – Železnice v ČR a ve světě
Aneta Dvořáková – Kočky
Vilém Sobotka – Černé díry
Adéla Kavková – Móda od 20. století do současnosti
Tereza Bartošová – Starokladrubský kůň
Hana Grycová – Potkani
Jan Rumler - Ryby
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Dopis – Dawa Dolma
V letošním 1. čísle jsme psali o adopci na dálku. Adoptovaná dívenka
nám poslala hezký dopis. Teď přinášíme reakci na něj.

Děkujeme všem páťákům a třeťákům, kteří na dopis odepsali.
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Recenze počítačové hry
Geometry dash je nová hra, která tě určitě nadchne. Zde se
stáváš kostičkou usilující o přeskákání nebo přelétnutí všech
překážek. Určitě se ji rychle naučíš. Stačí klikat. Když prst na
mobilu/tabletu podržíš déle, bude kostička skákat sama. Je to dobrá
hra pro dlouhé chvíle.
ALE POZOR!!!
JE TO VELICE NÁVYKOVÁ HRA –UČÍNEK UŽ PO PRVNÍM
HRANÍ!!! (takže opatrně :D)
Určitě si ji brzo oblíbíš, a budeš ji hrát pořád.
Hanka Grycová 5. třída
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Co nás čeká?
29. 2. – 6. 3. – Jarní prázdniny
22. 3. – Velikonoční dílny
22. 3. – Velikonoční slavnost s jarmarkem
24. – 25. 3 – Velikonoční prázdniny
Od 1. 2. 2016 došlo ke změně účetní firmy naší školy.
Nově se o účetní záležitosti stará firma ALKA – MZDY s.r.o.
zastoupená Ing. Kateřinou Cónovou.
Kontakt: ucetni@klicek.cz tel.: 602 850 398.
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