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Slavíme společně-březen
březen
2.3. Anežka Nenadálová – 2.třída

7.3.

-

z řeckého „ hagnos“ – čistá, nevinná

-

68.nejčastější jméno v ČR, 20 165 nositelů v ČR

Tomáš Dvořák – 5.třída
- z aramejštiny – dvojče, blíženec
- 8.nejčastější jméno v ČR, 168 136 nositelů v ČR

10.3.

Viktoriya Shak – 6.třída

Anežka

- z latiny – vítězství, vítězná
.

174.nejčastější jméno v ČR, 1846 nositelů v ČR

21.3. Radek Sobaňski
- slovanského původu – radovat se, radostný
-
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26.nejčastější jméno v ČR, 57 300 nositelů v ČR

Tomáš
Viktorie
Radek

Zimní expedice – Vítkovice v Krkonoších
Sněhu letošní zima skutečně nenabídla mnoho, ale přesto se
v neděli 9.února sešli milovníci zimních sportů u školy a vyrazili na
hory. Naštěstí v autobuse seděla skoro celá naše redakce. Tak jaká
to byla tedy expedice?
V neděli jsme byli poprvé na obědě. A na uvítanou jsme se si mohli
vybrat pití. Lyžovali jsme ve ski areálu Aldrov. Potom jsme šli na
lanovku.
Já jsem se bál jezdit lanovkou sám. Hodně jsem plužil, což mi
bralo sílu. A tak jsem nerad naboural do Toma Dvořáka. A ten se na
mě hrozně zlobil. A postupem času jsem se naučil neplužit.
Ve čtvrtek jsme byly naposledy na ski Areálu Aldrov. A taky jsme
měli poslední diskotéku. V pátek jsme měli závěrečný oběd
v Jablonci nad Jizerou v chatě Rezek. Rád jsem běžel dolů z kopce.
Až na to že jsem se musel vyhýbat kravincům. A potom jsme byly u
autobusu a kluci nakládali do autobusu zavazadla dětí včetně mého
kamaráda Maxe. A potom jsme odjeli do školy a posléze jsme
odjeli domů.
(Štěpán Hajna – 3.třída)
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Zimní expedice – závody na Aldrově
Ve čtvrtek 13.2. se na závěr lyžáku ve Vítkovicích uskutečnil
závod na lyžích a na snowboardu. Teď vám upřesním výsledky
těchto závodů.
V kategorii lyžaři čtvrté, páté a šesté třídy se na 3. místě
umístil Jonáš Kulhavý ze 4. třídy, na 2. místě se umístil Tomáš
Dvořák z 5. třídy a na 1. místě se umístil Matěj Kácovský také
z 5. třídy.
V kategorii kluci lyžaři 3. Třídy byli pouze dva závodníci. Na 2.
místě se umístil Štěpán Hajna a na 1. místě se umístil Max
Nešetřil.
V kategorii holky lyžařky třetí třídy se na 3. místě umístila
Hana Gricová, na 2. místě se umístila Adéla Kavková a na 1. místě
se umístila Natálie Kučerová.
V kategorii kluci snowboardisti se na 3. místě umístil Roman
Bazjuk z 5. třídy, Na 2. místě se umístil Valentýn Bednařík z 8.
třídy a na 1. místě se umístil Jakub Richter z 5. třídy.
V kategorii holky snowbodistky se na 3. místě umístila Radka
Pospíchalová z 5. třídy, na 2. místě se umístila Aneta Dvořáková
ze 3. třídy a na 1. místě se umístila Anna Lozsi z 5. třídy.
(Tomáš Dvořák – 5.třída)
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Sněhu bylo na horách skutečně málo.

Ale zábavu nám to zkazit nedokázalo.
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A když nám zasvítilo sluníčko..

..byla to prostě paráda
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Zimní expedice v Praze
Těm, co byli na zimní expedici, se pokusím přiblížit to, co se dělo
v Klíčku na druhém stupni.
Projekt připravili čtyři učitelé:
David Reichman
Pavlína Solarová
Irena Streckerová
Stanislav Brna
S Davidem jsme probírali BMI (Body mass index) Což znamená,
jestli má člověk nadváhu nebo podváhu.
S Pavlínou jsme buď dělali umělou sopku, nebo se koukali na
dokument „Cesta do zemského jádra“(Na youtube)
S Irenou jsme (nevím, jak to bylo s ostatními) dělali referáty na
dějepis starověk, 20. století, novověk.
S Brnou jsme probírali něco o dějepisu, ale teď nevím co.
Ale to nejlepší jsme si nechali na pátek.
Byli dvě místa, kam jsme mohli jít.
Národní technické museum nebo olympijský park na Letné.
Já byl na Letné, takže vám popíšu pouze to.
Vešli jsme vchodem který je označený šipkou.
Byl tam také okruh pro bruslaře, dva hokejové
(mini) stadiony, curling, plocha na krasobruslení, snowpark s přímým
přenosem z Olympijských her a stan přenosu české televize.
(Sam Mclean – 6.třída)
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Zimní expedice v Praze
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Zimní expedice v Praze

Stránka 9

Zimní expedice v Praze
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Zimní expedice v Praze
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Zimní expedice v Praze
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Na slovíčko s Andreou
Oblíbená kniha: Malý princ
Oblíbené jídlo: sushi
Oblíbená země: Řecko
Oblíbená píseň: Jednou se vrátíš z filmu Tenkrát na západě,
Špinarová
Oblíbené zvíře: vlk
Oblíbená postava historie: Karel IV.
Nehorší lidská vlastnost: pokrytectví
Nejlepší lidská vlastnost: empatie
Oblíbený citát: Co tě nezabije, to tě posílí.
Oblíbený pamlsek: zmrzlina
Oblíbená barva: červená, zelená
Oblíbený film: Forest Gump, Pelíšky
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Co nás čeká ?
Vážení rodiče/pečovatelé a milé děti,
dnes jsme si ve Vaší škole povídali s žáky o novém pořadu České televize, který připravujeme.
Pro tento pořad nyní hledáme nadšené děti, kterým je 9 až 12 let, a jejich rodiče.
Vy, jako rodiče, určitě vždy netrpělivě očekáváte, jaké známky Vaše děti přinesou na
vysvědčení. Nyní máte možnost role otočit a naopak očekávat, jaké známky dají Vaše děti
Vám! Neznámkuje se ovšem matematika nebo jazyky, ale to, jak Vás děti vidí v každodenním
životě. Dostanete od nich nejen známky, ale také slovní hodnocení, tipy a vzkazy ohledně
toho, co na Vás mají děti rády a co by naopak rády změnily.
V tomto novém pořadu děti pod vedením moderátora Martina Dejdara hodnotí a známkují své
rodiče a tato hodnocení poté Martin Dejdar prezentuje Vám, rodičům.
Zahrnuta jsou například tato témata:
•

Sedí tvoji rodiče hodně u počítače? A máš ty dovoleno jít na počítač kdykoliv chceš?

•

Kdo z rodičů je lepší řidič? Bojíš se s některým z nich v autě?

•

Vyspávají o víkendu do oběda nebo musíš brzy ráno vstávat a jít ven?

•
Vypadají trendy nebo by měli spíš vyhodit své staré tepláky a nechat si od tebe
poradit?
•

Jací jsou v kuchyni? Co ti od nich nejvíc chutná a co naopak nemůžeš ani cítit?

Zkrátka, máte možnost dozvědět se od svých dětí vše, co byste chtěli vědět, ale bojíte se na
to zeptat. Celý pořad se nese ve velmi přátelském duchu a přívětivé atmosféře, jak můžete
vidět v těchto ukázkách z původní holandské verze pořadu:
http://www.endemoldistribution.com/content/titles-formats.aspx?productid=68313
http://youtu.be/RhwLR8k7j8U
V současné době hledáme komunikativní děti, které by se chtěly účastnit castingu a jejich
rodiče (nebo osoby, se kterými dítě žije ve společné domácnosti). Ve spolupráci se školou
budeme v brzké době provádět casting formou krátkých rozhovorů s dětmi, které dostanou
od rodičů/pečovatelů souhlas k účasti. Casting bude probíhat ve Vaší škole a zabere každému
dítěti cca 15 minut. Casting NENÍ určen k vysílání a nebude vysílán, jde pouze o způsob, jak
vybrat vhodných devět dětí.
S rodiči těchto vybraných dětí se poté sejde realizační štáb, abychom se vzájemně seznámili
a mohli si společně promluvit o tom, jak bude probíhat natáčení, co od pořadu očekáváte a
jaká témata do pořadu zahrneme. Budeme moc rádi, pokud se setkáme právě s Vámi.
K účasti Vašeho dítěte na castingu je samozřejmě nutný Váš souhlas (viz přiložený dokument).
V případě jakýchkoliv otázek ohledně televizního pořadu nebo castingu, mě prosím
kontaktujte na katerina.krejci@ceskatelevize.cz.
Těším se na případnou spolupráci a osobní setkání.

Za Českou televizi
Kateřina Krejčí
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Co nás čeká ?
15.4. Velikonoční dílny
Již velmi tradiční akce, bez které si Velikonoce na Klíčku
nedovedeme představit. I letos tento den dopoledne žáci odloží
učení a vrhnou se na tvoření. Bude připraveno mnoho dvou či
čtyřhodinových dílen. Pokud chcete zažít dílny i vy, jste srdečně
zváni.

15.-16.4. Velikonoční jarmark
Jelikož se snažíme každý rok vymýšlet něco nového, tak i letošní
jarmark bude trošičku jiný. Budeme moc rádi, když se do programu
aktivně zapojíte i vy. Na tento den bude vyhlášena soutěž o
nejhezčího beránka a soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. Každý
se může zúčastnit. Stačí tento den mezi 8.00 a 14.00 odevzdat ve
škole svůj výrobek. Odpoledne se sejde porota a vyberou vítěze.
Slavnostní vyhlášení bude součástí velikonočního odpoledne. Přesný
čas bude ještě upřesněn. Jeho součástí dále bude velikonoční
jarmark, krátké dramatické pásmo žáků s velikonoční tématikou,
vybrané velikonoční dílny, občerstvení a hlavně naše společné
setkání. Pokud budete mít nějaký skvělý nápad jak toto odpoledne
udělat ještě zajímavější, obraťte se na kohokoli ze školy. Předem za
každý nápad děkujeme.
Výtěžek z jarmarku a celé akce bude věnován na renovaci herních
prvků na školní zahradě.

16.4. Zajíc pohodář
Každý rok mohou žáci z vlastních řad vybrat zajíce a zaječici, o
kterých si myslí, že jsou kamarádští, že dokážou nezištně pomoci,
zkrátka že jsou fajn. Kromě vyhlášení této ankety si každá třída
připraví své soutěže. Celé dopoledne budete tedy ve znamení her.
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Co nás čeká ?
Vážení rodiče,
omlouváme se za zpoždění v poskytnutí informací ohledně tábora.
Čekali jsme, až budeme mít jistotu, že se přihlásí dostatečný počet
účastníků.
Odjezd: 28. 7. v pondělí autobusem od školy v 9: 00
Příjezd: 8. 8. 2014 v pátek ke škole kolem poledne

Téma: „Poklad na Máchově jezeře“

Téma našeho historicky prvního
letního tábora Klíčku se ponese v „indiánském“ duchu. Program bude
zaměřen na život indiánů, utužování těla, mysli i ducha. Prožijeme
spoustu dobrodružství při plnění různých „indiánských“ zkoušek
pomocí her a soutěží.
Potřeby:
 jednobarevné, co nejdelší, triko, které budeme moct
pomalovat (indiánský oděv)
 poznámkový blok s tvrdými
deskami (stačí velikost A5)
 psací potřeby
Seznam věcí a ostatní informace
dostanete v červnu.
P.S. V této chvíli je přihlášeno cca
30 žáků. Poklad může hledat až 40 žáků. Stále proto můžete své
ratolesti přihlásit. Též se teď mohou přihlásit i kamarádi vašich
dětí, kteří nejsou žáky Klíčku.
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