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Stránka 1

Slavíme narozeniny-duben
3.4. Daniela Skokanová – 8.třída

4.4. Jakub Janovský – 3.třída
Tereza Bartošová – 4.třída

9.4. Vojtěch Mrozek – 2.třída

11.4. Matěj Chodura – 3.třída

17.4. Gabriela Blanáriková – 9.třída

19.4. Barbora Eleková – 1.třída
Filip Kruglov – 3.třída

.

25.4. Samuel Cajthaml – 6.třída

30.4. Antonín Vondrovic - 4.třída
Adéla Kejřová – 5.třída
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Slavíme narozeniny - květen
1.5. Adam Šulc – 5.třída

2.5. Barbora Červená – 6.třída

3.5. Vadým Hetsko – 6.třída

5.5. Daniel Jurjev – 7.třída

8.5. Vojtěch Kulhavý – 3.třída

10.5. Matěj Hejnal – 1.třída
Lenka Hejnalová – 1.třída

13.5. Nicol Rozumová – 2.třída
.

Jaroslava Rumlová – 5.třída

16.5. Matyáš Zwierzyna – 9.třída

18.5. Ela Nenadálová – 1.třída

22.5. Natálie Kučerová – 5.třída

26.5. Tereza Dvořáková – 7.třída

Stránka 3

u

Duben v historii
1.4.1979 – zavedení letního času
Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu,
kdy po 01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje 03:00:00
SELČ (středoevropského letního času). Letní čas končí poslední
neděli v říjnu, kdy se po 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00
SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996, do té doby byl konec
letního času obvykle poslední neděli v září.

5.4.1994 – zemřel Kurt Cobain
-

legendární člen skupiny Nirvana

-

v tento den se zastřelil ve svém domě pistolí vloženou do úst

-

dopis na rozloučenou končil slovy „Miluji vás, miluji vás“
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Květen v historii
2.5.1945 – sovětští vojáci vztyčili vlajku nad Reichstagem
- fotografie je zajímavá tím, že byla později částečně
vyretušována
- důstojník, který držel vlajkonoše, má na obou rukou
náramkové hodinky
- to byla typická kořist sovětských vojáků na německém
území a nehodilo se to na oficiální snímek

6.5.1937 – katastrofa vzducholodě Hindenburg
- expoldovala při přistání v New Jersey
- zemřelo celkem 36 lidí
- celá vzducholoď shořela za 34 sekund
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Druhostupňoví jako učitelé
Dobrovolníci ze šesté až deváté třídy si mohli 27. 3. vyzkoušet své
pedagogické nadání.

5.
Šimon Jakoubek u druháků

Miky Balcar u prvňáčků
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Druhostupňoví jako učitelé

Jáchym Udatný a Michal Chrůma mezi páťáky

Terka Dvořáková a Kiky Olar opět mezi druháky
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Velikonoční dílny – 31.3.
V letošních dílnách si každý mohl vyrobit něco pro sebe. Nejlepší
výrobky putovaly také na velikonoční jarmark. Někteří žáci se také
podíleli na výrobě pamlsků na odpolední slavnost.

Dominika Mrázová a Jaroslava Rumlová při výrobě kuřátek.

Kuchtíci – Artur Kaiser, Tonda Háček, Vojta Brožek a Zuzka Junová
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Velikonoční jarmark – 31.3.
I letos byl pro žáky, rodiče a další přátele školy připraven velikonoční
jarmark. Nakonec byla vybrána velmi pěkná částka 8626 kč, která
bude použita na nákup herních prvků na školní zahradu. Stejným
způsobem budou využity i prostředky, které byly vydraženy za
velikonoční mazance
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Velikonoční slavnost – 31.3
Dlouhé roky jsme mívali štěstí na hezké počasí. Letos nám ale na
slavnosti štěstí tolik nepřeje. Museli jsme proto díky deštivému
počasí přesunout celý program do vnitřních prostor.

druháci při svém výstupu spojeném s lidovými velikonočními tradicemi

dražení mazanců
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Zajíc pohodář – 1.4.
Den po velikonočních slavnostech se žáci mohli dozvědět výsledky
ankety o zajíce pohodáře naší školy.

Zaječice pohodářka 2015
1. místo Terka Bartošová – 4.třída
2. místo Kiky Olar -7.třída
3. místo Anežka Matějková – 1.třída
Izabela Trpišovská – 3.třída
Vendy Kaiserová – 8.třída
Zajíc pohodář 2015
1.místo Franta Kavka – 2.třída
2.-3.místo Kristán Bartoš – 2.třída
Jonáš Kulhavý – 5.třída
Gratulujeme.
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Družinový kalendář - duben

Dubnový kalendář vytvořila Bára Eleková z 1.třídy.
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Družinový kalendář - květen

V květnu byl vybrán obrázek od Šimona Teplého z 1.třídy.
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Na slovíčko se Slávkem
Oblíbená kniha: Perličky na dně - Hrabal
Oblíbené jídlo: vepřové koleno
Oblíbená země: Portugalsko
Oblíbená píseň: Mámo neper (Parolet) – Hudba Praha
Oblíbené zvíře: prase
Oblíbená postava historie: Winston Churchill
Nehorší lidská vlastnost: zákeřnost
Nejlepší lidská vlastnost: tolerance
Oblíbený pamlsek: hodně oslazená káva s mlékem
Oblíbená barva: rudá
Oblíbený film: Zachraňte vojína Ryana
Oblíbený citát: Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají.
(Kája Dymáčková a Ivetka Hájková)
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Z učitelských kuchařek -4
Mrkvová polévka se zázvorem a chilli
Tuto polévku jste mohli ochutnat na velikonoční slavnosti. Recept nám
poskytla paní učitelka Mirka Oubramová.
Ingredience:
½ kg mrkve
2 brambory
2 cibule
2 stroužky česneku
2 cm čerstvého zázvoru
2 lžíce chilli koření
1 lžička koření Garam masala
Zakysaná smetana
1l zeleninového vývaru + sůl
Postup:
Do zeleninového vývaru dáme vařit mrkev, brambory a cibuli nakrájené
na kostičky. Vaříme cca 20 minut (do změknutí). Rozmixujeme. Vedle
na pánvi na olivovém oleji orestujeme najemno nastrouhaný česnek,
zázvor, chilli a garam masala. Chvíli restujeme, aby se uvolnily chutě.
Vmícháme do polévky. Nakonec přidáme zakysanou smetanu. Na závěr
je možno přidat třtinový cukr dle chuti a pálivosti polévky.
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Klíček zkoumá proměny Krkonoš
V pondělí 20. 4. vyrazili třeťáci a čtvrťáci na dlouhou
jedenáctidenní expedici do Krkonoš. Program spojoval klasickou
výuku s výukou environmentální. Dalším cílem bylo co nejvíce
aktivního pobytu v krkonošské přírodě.
Dopolední výuku vedli Bára a Eliška a odpoledne se dětem
věnovali Slávek a Iva.
Počasí nám přálo, a tak jsme zažili krásné horské jaro.

Naše základna – chata Pergamentka

Ve Zvědavé uličce v Jilemnici
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Klíček zkoumá proměny Krkonoš
Žáci se za těch 11 dní dozvěděli o Krkonoších mnoho nového.
Schválně kolik správných odpovědí budete vědět vy?
1.Jak se nazývá střešní krytina, která se vyráběla štípáním dřeva?
2. K čemu sloužilo trdlo?
3. Čím se dříve natíraly trámy u dřevěných roubenek?
4. Jak se v Krkonoších říkalo prvním lyžím?
5. Jaký byl osud Bohumila Hanče?
6. Kde najdete v Krkonoších „mapu republiky“?
7. Jak se jmenuje největší krkonošský vodopád?
8. Co měli Harachové ve svém erbu?
9. K čemu sloužily řopíky?
10. Kdo se učil lyžovat na sjezdovce Aldrov?

Sjezdovka Aldrov po sezóně
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Klíček zkoumá proměny Krkonoš
Žáci byli rozděleni do 6 skupin a každý den si psali své deníčky.
Pojďme se podívat, co se v nich také objevovalo.
Pondělí 20.4.2015: „ V 8.30 jsme se všichni sešli před školou u
autobusu. Kufry, které jsme nakládali, byli převážně obrovské. Po
cestě autobusem jsme narazili na nejezdící kamion.“ – Opičáci
Úterý 21.4.2015: „Ušli jsme 4 kilometry. Cestou nám pan učitel
Vyprávěl o zmrzlích lyžařích Hančovi a Vrbatovi.“ – Krkonošské
sojky
Středa 22.4.2015:„Snídaně byla moc dobrá, ale učení nám moc
nešlo. K obědu byly karbanátky zvané hamburger. Autobusem jsme
jeli až do Jelemnice. Boleli nás nohy, ale museli jsme to vydržet do
muzea.“ – Parťáci
Čtvrťáci 23.4.2015: „Hned jsme šli naštěstí z kopce. Z kopce
jsme viděli sochu Ježíše a Marie. Byli jsme se podívat na hřbitově.
Večer jsme si udělali táborák v přírodě.“ – Datlové
Pátek 24.4.2015:„Po snídani jsme šli k chatě Štumpovka. Tam
jsme si všichni něco dali. Cesta zpět byla velmi zábavná, protože to
bylo z kopce. Na chatě jsme psali tohle a Izabela se strašně
smála.“- Krakonoši
Sobota 25.4.2015: „Stoupali jsme čím dál výš a výš. A potom se
kopec zmírnil. Nahoře byla restaurace. Cestou na večeři to napřed
bylo rovně a pak z kopce. Jak je to možné?“ – Vítkovice
Neděle 26.4.2015: „Dnes jsme začali pracovat na prezentacích.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin ze tří týmů. První skupina, co šla
na samostudium, jsme byli my, Krakonoši a Datlové. Vítkovice,
Parťáci a Krkonošské sojky zatím dělali prezentace.“ – Opičáci
Pondělí 27.4.2015: „Dnes jsme měli místo výletu Vv. Malovali jsme
obrázek na téma příroda. Odpoledne jsme šli na louku, kde jsme
hráli hry. Večer jsme měli bojovku.“ – Krkonošské sojky
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Klíček zkoumá proměny Krkonoš
Úterý 28.4.2015: „ Po učení jsme šli na oběd. Byl špíz
z bramborovou kaší. Pak byl polední klid. Po poledním klidu jsme dělali
powerpoint.“ – Parťáci
Středa 29.4.2015: „Ve středu jsme viděli Hančův dům. Byli jsme ve
městě Poniklá. Byli tam věci jako tkalcovský stav. Měli tam slámové
boty z Ruska. V muzeu jsme si mohli něco koupit.“ – Datlové
No a ve čtvrtek jsme jeli domu.
Pokud vás zajímá, jak náš projekt vypadal, podívejte se na následující
fotografie a porovnejte je.
Pohled na Kotel z Vítkovic

Vždy jsme porovnávali nějakou starou fotografii se současným
snímkem. A kvůli porovnávání jsme se někdy také hezky prošli.
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Jazykový koutek – II.
Po slaměném vdovci a španělské vesnice je čas si vysvětlit další zajímavá
česká sousloví či rčení.
Mít kliku – Každý z nás ji někdy měl. Někomu pomohla vystudovat.
Někomu pomohla k partnerce či k partnerovi. Význam tohoto rčení se
vysvětluje jako mít štěstí. Většina z nás si určitě myslí, že význam je
odvozen od
. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší. Německy
se totiž štěstí řekne das glűck. A je po záhadě.
Je to v čudu – Pokud někdo uhodl etymologii prvního výrazu, zde už
bude bez šance. Dnes chápeme výraz jako něco, co jsme nenávratně
ztratili. Příběh souvisí s počátky automobilismu na našem území. V roce
1920 byla v Horních Počernicích založena první leasingová společnost,
která nesla název Českomoravské úvěrové družstvo – zkráceně ČUD. Už
asi tušíte pokračování příběhu. Jeden se společníků Joe Skrivanek
společnost vytuneloval a zmizel v Americe. Peníze akcionářů byly tak
rázem v čudu.
P.S. V té době spravedlnost fungovala rychleji než dnes a milý Joe si
poseděl v americké věznici dlouhých 16 let.
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