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Stránka 1

Slavíme společně-únor
únor
2.2. Nela Nešetřilová – 2.třída
-

zřejmě latinský původ původ, zkrácená podoba od
Kornélie, stejný původ i Eleonora a Helena, význam –
pevná a vytrvalá

14.2.

143.nejčastější jméno v ČR, 3031 nositelů v ČR

Valentýn Bednařík – 8.třída
- latinský původ, zdravý a silný
-

.

24.2. Matěj Mrozek – 1.třída
Matěj Chodura – 2.třída
Matěj Kácovský – 5.třída
Matyáš Pokorný – 7.třída
Matěj Lilek – 8.třída
Matyáš Zwierzyna – 8.třída
- hebrejský původ, dar od boha, boží dar
Matěj
- 536. nejčastější jméno v ČR, 39 nositelů v ČR
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Nela
Valentýn
Matyáš
Matěj

Rozsvícení vánočního stromečku
Již podruhé jsme ukončili kalendářní rok na Klíčku společným
rozsvícením vánočního stromečku. Tento den byla také poslední
možnost nakoupit si žákovské výrobky na vánočním jarmarku.
Děkujeme všem, kteří náš jarmark navštívili. Celkově byla
vybrána částka 5 589 kč.
Ve čtvrtek 19.12. jsme se sešli před Sborovým domem Milíče
z Kroměříže, kde si 1.stupeň připravil velmi hezké pásmo věnované
Vánocům. Po vystoupení jsme se vrátili na školní zahradu, kde za
zvuku koled došlo k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromečku.
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Rozsvícení vánočního stromečku
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Zápis do 1.třídy
Od 20.-24.1. probíhal na naší škole zápis do budoucí 1.třídy.
Zájem byl letos rekordní. Celkem se zápisu zúčastnilo 42
předškoláků. V této chvíli to s vysokou pravděpodobností vypadá, že
budou příští rok otevřeny dvě 1. třídy.
Na svůj zápis zavzpomínal také redaktor Klíčníku Sam.
Školní zápis
Zápis je velmi důležitá věc, i když probíhá půl roku před tím, než
nastoupí noví kamarádi. Tak to probíhá tady, ale jak to probíhá
jinde? Já jsem nastoupil až tento rok, ale jinak jsem byl na
chodovské škole hned nad námi. Nastoupil jsem před šesti lety. Sedl
jsem si vedle (měli jsme dvojlavice) Bena a rychle jsme se spřátelili
a kamarád je to dodnes. Dostali jsme kufříky a v nich vš,e co jsme
potřebovali na výtvarku. Druhý den jsme se začali seznamovat. Bylo
nás něco přes dvacet.
A jak to bylo u vás?

Sam McLean 6. tř.
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Klíček na fotbale
Fotbal
V pondělí 27. 1. 2014 jsme šli na fotbalový turnaj.
Byli tam Tomáš Dvořák, Alex Vištal, Martin Špetlík, Adrian Manga,
Kuba Richter, Jonáš Kulhavý a Roman Bazjuk.
Hráli jsme s:
Donovalská, Květnového vítězství, ZŠ Milíčov, Kateřinky, Pošepného,
Chodov, Mikulova
1. Zápas = 1:1 = Mikulova
2. Zápas = 1:0 = Kateřinky
3. Zápas = 0:3 = Donovalská
4. Zápas = 1:3 = Chodov
5. Zápas = 1:2 = Milíčov
6. Zápas = 0:6 = Květnového vítězství
7. Zápas = 6:1 = Pošepného
1. Zápas góly = Martin
2. Zápas góly = Kuba
3. Zápas góly = nikdo
4. Zápas góly = Kuba
5. Zápas góly = Tomáš
6. Zápas góly = nikdo
7. Zápas góly = 3x Alex, 2x Kuba, Martin.
Skončili jsme na 6. Místě z 8 týmů.
PS: Brankář Tomáš Dvořák se stal nejlepším brankářem celého
turnaje.
Martin Špetlík a Tomáš Dvořák 5.třída
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Den otevřených dveří
Jak jsem prováděl děti…
..
V úterý 14.1.2014 jsme prováděli předškoláky a i rodiče v den
otevřených dveřích.
Předškoláky jsme prováděli po různých stanovištích například:
střelba na bránu, hod na koš a malování.
Potom když jsme je provedli tak
jsme jim ukázali školu a pak dostali ocenění (bonbóny) a šli zpátky
do školky..

Martin Špetlík – 5.třída
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Co bylo pod stromečkem?
Jak si jistě vzpomínáte, uveřejnili jsme v 2. čísle Klíčníku, co si
přejeme od Ježíška. Zde se z výsledků naší ankety můžete
dozvědět, jak byla naše přání splněna.

7x tablet, mobil

6x lego

5x kniha

4x koloběžka, autíčko, počítač, oblečení

3x furby, X-Box, foťák,

2x stolní hry, snowboard, hokejka, sluchátka
Adélka Kavková, Štěpán Hajna, Max Nešetřil - 3.třída
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Opožděný Ježíšek v družině
Ze sponzorského daru od pí. Nešetřilové a p. Mesického jsme
si do družiny mimo jiné pořídili další „skládačky“ z oblíbené
stavebnice Seva, sportovní vybavení a výtvarné potřeby pro
nejrůznější tvoření.

Moc děkujeme – děti z družiny a vychovatelky Iva a Andrea
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Na slovíčko s Ivou
Oblíbená kniha: Deník playboye nad hrobem
Jak jsem vyhrál válku
Oblíbené jídlo: salát caprese
Oblíbená země: Irsko
Oblíbená píseň: U2- With or without you
Pachelbel – Canon
Seal – Loveś divine
Oblíbené zvíře: Pes
Oblíbená postava historie: Jára Cimrman
Nehorší lidská vlastnost: lhostejnost, podlost
Nejlepší lidská vlastnost: milosrdenství, soucit
Oblíbený citát: Žij a nechej žít
Oblíbený pamlsek: Čokoládový dort
Oblíbená barva: fialová
Oblíbený film: Nádherná zelená
Lepší pozdě než později
Vrtěti psem
Samuel Mclean a Štěpánka Nováková
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Bavíme se češtinou
V této rubrice budeme uveřejňovat původní práce žáků naší školy.
Osmáci dostali za úkol vytvořit s pomocí dopravních značek vlastní
příběh. Valda vytvořil tento.
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Bavíme se češtinou
Šesťáci se měli pokusit vytvořit vlastní limerik. Docela jim to šlo.
Posuďte sami.
Byla jedna dáma z Berouna
a kradla v Bille melouna
neviděla kameru
tak teď míří na celu
zlobivá dáma z Berouna.

Byla jedna dáma z Berouna
měla hezký kožich z berana
udělala berany, berany duc
a kožich jí hned vcuc
už nebyla dáma z Berouna

(Kuba Mazel)

(Štěpán Dančo)

Byla jedna dáma z Berouna
ta chytila malého okouna
měla ho tak ráda
až jí bolela záda
ta jedna dáma z Berouna

Byla jedna dáma z Berouna
a ta dáma se jmenovala Dajána
u sebe doma psa měla
a toho moc ráda hladila
ta Dajána z Berouna

(David Novák)

(Sam McLean)

Znám jednoho člověka z Hradce Znám jednoho člověka z Hradce
ten dal pusu babce
ten byl na staré chatce
ta mu jednu vlepila
měl tu chatku hrozně rád
a pak ho na zem shodila
byl to její kamarád
ta babka z Hradce
ten známý člověk z Hradce
(Šimon Jakoubek)
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(Klára Pěkná)

Bavíme se češtinou
Na své školní začátky vzpomínal ve své slohové práci Robert
Steinwald z osmé třídy.
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Bavíme se češtinou
Příště zde představíme výtvory žáků prvního stupně.
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Co nás čeká ?
Zimní expedice - 9. – 14. 2.
I letos vyrážíme na hory. Ve Vítkovicích u Jilemnice absolvujeme
na svazích Vurmovky a Aldrova lyžařský a snowboardový výcvik. Pro
zájemce je též připraven výcvik v běžeckém lyžování.
Ve škole bude probíhat pražská část expedice s tímto
programem.
1.třída – učitel Jiří Zbořil, celý týden do 12:10, výuka dle rozvrhu
2.třída – učitelka Renáta Rašíková, celý týden do 12:10, výuka
podle rozvrhu
3.-5.třída – učitelka Veronika Petřeková, Po-Čt do 13:05
Pá do 12:10
- projektové vyučování, program bude upřesněn
6.-9.třída – projekt na téma Klíček v pohybu, učitelé David
Reichmann, Stanislav Brna, Irena Streckerová, Pavlína Solarová,
Po-Pá do 13:05
- program bude upřesněn

Revitalizace školního hřiště – jaro 2014
Jelikož všechny věci jednou doslouží, i naše zahrada přišla o
jeden herní prvek a ostatní pomalu dosluhují. V této souvislosti
by bylo dobré, kdyby naše hřiště prošlo po letech omlazovací
kúrou. Budeme rádi za každý nápad, za každou radu. Z řad rodičů
se nabídl pan Mesicky, že by se pokusil celý budoucí projekt
koordinovat, za což mu patří velké díky. Samozřejmě celý
projekt závisí na tom, kolik budeme schopni společně sehnat
finančních prostředků. Se svými nápady se obracejte na své
třídní učitele, na vedení školy či na pana Mesického (
Jiri.Mesicky@ seznam.cz)
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Co nás čeká ?
Letní expedice 2014
Ještě jednou připomínáme, že v létě nabízíme možnost zúčastnit
se letní expedice s Klíčkem. Podrobnější informace naleznete níže.
Pro žáky:
1.–9. třídy
Termín:
pondělí 28.7.– pátek 8.8.2014 – 11 dní
Cena:
5800 Kč
Místo:
Skalka u Doks
Ubytování:
penzion Skalka(www.penzion-skalka.cz)
Garant expedice:
Renáta Rašíková
Pedag. doprovod: Slávek Vachtl, Jiří Zbořil, Pavlína Solarová,
Irena Streckerová, David Reichmann, Bára Zelinková, Veronika
Petřeková
Odjezd :
Plánovaný návrat :

bude upřesněn
bude upřesněn

Vážení rodiče,
na základě Vašeho zájmu, který jsme zjišťovali během podzimu,
připravujeme pro Vaše děti letní expedici. Expedice se mohou
zúčastnit i mladší sourozenci (po domluvě) nebo také kamarádi.
Přednost ovšem mají žáci ZŠ Klíček. Výhodou je, že se děti
navzájem znají a že znají též pedagogický doprovod. Cena zahrnuje
ubytování, stravu, pitný režim, dopravu, pojištění a zajištění
veškerého programu expedice.
Teprve zaplacenou zálohou a odevzdáním přihlášky je dítě závazně
přihlášeno na letní expedici. Akce se uskuteční, pokud se přihlásí
minimálně 30 žáků.
Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do pátku
7.2.2013 hospodářce školy, do téhož termínu také uhradit zálohu
2500 Kč.
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