Anička Burianová – 8. třída
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Turistický kroužek - březen
Začínalo to jako vždy. Sešli jsme se u školy, ale tentokrát jsme nešli
na Benkovu, ale na Chodovskou tvrz, protože jsme jeli na Smíchovské
nádraží. Ze Smíchovské nádraží jsme jeli do Radotína, odtamtud jsme
šli přes pole, kopce, až jsme došli k rozcestí, kde jsme zjistili, že je
před námi 15,1 KM, což bylo dost na to, že jsme byli v polovině cesty.
Nuže jsme šli potom lesem, kde tekli 2 potoky a Slávek je nazval
Eufrat a Tigris. Po dlouhé bahnité cestě jsme došli do Radotína, pak
jsme šli dál a zjistili, že je tam obrovská skála, kde byl sesuv půdy,
takže jsme šli opatrně. Když jsme došli k jedné zastávce, zjistili jsme,
že se jmenuje Cikánka a další se jmenovala ženským jménem bohužel
už nevím jakým, ale tam už autobus jezdil, tím pádem jsme nasedli a
jeli spět na nádraží a zpět na smíchovské nádraží a odtamtud do háje.
Zůstal jsem tam jediný, protože to táta nedomyslel a nestihl to.
(Vojta Brožek – 6. třída)

.
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Turistický kroužek - duben
V dubnu nás vláček dovezl do Českého Brodu. Linkový autobus nás
přiblížil až k Lipanům. Zde náš pěší výlet započal. Kolem lipanské
mohyly jsme vyrazili ke Kostelci nad Černými lesy. Ve vesničce Dobré
Pole jsme si dali občerstvovací přestávku. Řádně unaveni jsme dorazili
do cíle cesty. Zde jsme již jen počkali na autobus, který nás zavezl až
na Háje. V květnu nás čeká Sázava a přespání v kempu.
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Bitva u Lipan
1) Divadlo Minor

Jeli jsme do divadla Minor na představení Lipany. Bylo to o
bitvě u Lipan. Povídali si tam spolu dva historici. Byl tam i jeden
husitský bojovník, který tam mluvil o království nebeském.
Ukazovali, jak husité vypalovali kláštery, stavěli Tábor nebo
bojovali na Vítkově. Pálili Jana Husa. Kreslili jsme království
nebeské. Potom jsme ještě dělali husity a křižáky, povídali si
z jedním práčetem a létali strojem času.
(Jeri Vavák – 4. třída)

2) Bitva u Lipan – historie
30. května 1434
Strany
radikální husité
Táborité
Sirotci

umírnění husité
Pražané
bor husitské šlechty
zemská hotovost
sbor plzeňský
oddíly lanfrýdu
Karlštejnský oddíl
sbor rožmberský
sbor městský
Velitelé

Prokop Holý
Jan Čapek ze Sán
Prokop Malý
Jan Roháč z Dubé
Zikmund z Vranova
Ondřej Keřský z Řimovic

Diviš Bořek z Miletínka
Oldřich II. z Rožmberka

Síla
10000 pěchota
700 jízda
480 bojových vozů

13000 pěchota
1200 jízda
720 bojových vozů
Ztráty

1300

200
Výsledek: Vítězství umírněných husitů.

(Jeri Vavák – 4. třída)
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Velikonoce na Klíčku – 11. 4.
Velikonoční slavnost byla velmi dobrá. Bylo tam hodně jídla a hodně
lidí, takže jídlo hodně rychle mizelo. Což bylo pro mě špatné. Ale bylo
tam hodně zábavy. Celkem to bylo krátké, ale byla zde veliká sranda.
Já vím, že to je zakázané, ale my šestáci jsme lezli na strom a nikdo
nás neseřval, takže to asi nikomu nevadilo. Jako vždy moje rodiče
dorazili o něco později. Pěkně jsme si popovídali. Já jsem musel jet
s rodiči domů a to mě samozřejmě moc nepotěšilo. Také přišla bývalá
spolužačka Hanča.
(Vojta Brožek – 6. třída)

11. 4. byla velikonoční slavnost. Nejdřív jsme zpívali. Potom byl volný
program. Mohli jsme ohodnotit návrhy na školní vlajku. Také jsme si
mohli prohlédnout model šatů, které dělala každá třída v jiné barvě.
Na téma barvy byla celá slavnost. Všechny pokrmy, které jsme mohli
ochutnat, byly také barevné. Na konci bylo vyhlášení vítězné vlajky a
písnička s tancem. Potom byla opět volná zábava.
(Jeri Vavák – 4. třída)

Tato slavnost se mi moc líbila. Na rozdíl od jiných se jim to docela
povedlo. Nejlepší na slavnosti byly dobroty. Dal jsem si jahodový
želatinový koláč, hruškový koláč a palačinky s troškou marmelády a
ochuceným tvarohem.
(Kuba Pažout – 3. třída)
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Třídní soutěž - Barevné šaty
Školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí šaty. Každá třída
vytvořila vlastní model. Návštěvníci velikonoční slavnosti mohli
odevzdat svému favoritovi hlas. Stejně tak hlasovali i učitelé. Nakonec
to dopadlo následovně.
1. místo – 6. třída

2. místo – 4. třída

3. místo – 3.K
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Zajíc pohodář – 11. 4.
Pořadí dívky:
1. Naty Pivoňková – 8. třída
2. Vanessa Trpišovská – 3. K
3. Barbora Vachtlová – 4. třída
Pořadí chlapci:
1. Jakub Mazel – 9. třída
2. Franta Kavka – 4. třída
3. Marek Jech – 6. třída, Jonáš Kulhavý – 7. třída
Gratulujeme.
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Duben
Pranostiky:
K dubnu patří několik pranostik.
•

Duben, ještě tam budem.

•

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

•

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

•

Na mokrý duben – suchý červen.

Název:
Slovo pochází ze slova dub. Duben začíná stejným dnem jako
červenec a v přestupném roce jako leden.
Zajímavosti:
Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v
roce. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé
a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí
v jiný čas.
Podle křesťanského výkladu apríl souvisí s narozeninami Jidáše,
který se měl právě 1. dubna narodit. Protože zradil Krista, nesmí se
tento den údajně věřit všemu, co se řekne nebo stane.
V Íránu se slaví apríl už tisíce let. Vůbec první zmínka o něm
pochází z roku 536 před naším letopočtem. Autorem svátku, který se
zde nazývá Sizdah Bedar, je mýtický král Jamšíd. Íránci oslavují
tento bláznivý den tradičně 13. dne prvního měsíce roku – a toto
datum připadá právě na náš 1. duben. Věnují ho však více oslavě jara a
přátelství, přestože na žertíky nikdy nezapomínají.
První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož
autorem byl Bartoloměj Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století byly
zprávy o „aprílovém vyvádění“ už častější.
( Jeri Vavák – 4. třída)
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Květen
Pranostiky:







Mokrý máj – v stodole ráj
Svatá Žofie políčka často zalije
Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec i srpen.
Vinná réva nedbá toho – bude míti vína mnoho.
Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Březen, za kamna vlezem, duben ještě tam budem,

Název:
Slovo květen pochází od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj.
Zajímavosti:
Květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní.
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku.
Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako
květen.
Svátky:
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např.
stavění májek nebo pálení čarodějnic, je považován za měsíc lásky.
1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli
se slaví svátek matek.
(Jeri Vavák – 4. třída)
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Co nám barvy připomínají?
Období Velikonoc bylo na Klíčku spojeno s barvami. Redaktoři se tak
zamysleli, co jim jednotlivé barvy připomínají.
Bílá mi připomíná měsíc. Černá mi připomíná uhlí. Žlutá mi připomíná slunce.
Modrá mi připomíná vodu. Zelená mi připomíná trávu. Fialová mi připomíná
fialku. Oranžová mi připomíná pomeranč. Šedá mi připomíná kámen. Červená
mi připomíná krev. Hnědá mi připomíná hlínu. Růžová mi připomíná růži.
Zlatá mi připomíná zlato.
( Jeri Vavák – 4. třída)
Bílá mi připomíná mraky. Černá mi připomíná kouř. Žlutá mi připomíná barvu
citronu. Modrá mi připomíná vodu. Zelená mi připomíná barvu jablka. Fialová mi
připomíná hroznové víno. Oranžová mi připomíná pomeranč. Šedá mi připomíná
taky kouř. Červená mi připomíná květiny. Hnědá mi připomíná bláto. Růžová mi
připomíná prase. Zlatá mi připomíná peníze.
(Kuba Pažout – 3.R )
Bílá – jako doktorův plášť, Černá – jako nová silnice, Žlutá – jako kytka
Modrá – jako voda, Zelená – jako daleká krajina, Fialová – připomíná mi
Pastelku, Oranžová – moje oblíbená barva, Šedá – mi připomíná starou silnici
Červená – jako jablko, Hnědá – připomíná mi hlínu, Růžová – ta mi připomíná
Prasátko, Zlatá – zvláštní barva
(Vojta Brožek – 6. třída)
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Jeriho křížovky

Vtipy o barvách:
Proč jsou rostliny zelené?
Protože jim je z lidí blbě.
Synek se ptá tatínka:
"Tati, kdy si Indiáni malují obličeje?"
"Když se chystají do boje."
"Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!"
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Spalovna Malešice – 21. 4.
Jeli jsme 181 na Spalovna Malešice. Šli jsme krátkou cestou a viděli
jsme vjezd a výjezd (prostě závory). A tam byla váha na popeláře.
Přišel pan instruktor a šli jsme k váze. Dokonce jsme se tam zvážili.
Všichni včetně učitelek jsme vážili přes tunu. Šli jsme do
přednáškového sálu. Přednáška byla to o tom, jak udělat svět lepší. Pak
jsme si nasadili helmy a šli jsme do fabriky. Nejprve jsme šli do
(stavebního) výtahu a jeli jsme do 7. patra. Musím říct, že jel pomalu.
Potom jsme šli do místnosti, kde se ovládají chňápáky.
Potom jsme se šli vyfotit.
A po vyfocení jsme se šli podívat dolů, kde jsme viděli jak se spalují
odpadky.
(Kuba Pažout – 3.R)
Pár dat o malešické spalovně:
 Projekt spalovny vytvořen v roce 1987.
 Ročně spalovna zlikviduje 200 000 tu odpadu.
 Spalovna dodává elektrický proud 20 000 domácnostem.
 Komín spalovny měří 177 metrů.
 Na ochoze komína ve výšce 100 m hnízdí sokol stěhovavý.
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Mýty kolem 1. pomoci- II.
V dnešním díle se zaměříme na autolékárničky. Všichni víme, že je
máme mít, jinak že nám hrozí pokuta. Dále víme, že nemají mít prošlou
lhůtu použitelnosti. Myslím, že až na posledním místě řešíme, že nám
mají pomoci v případě 1. pomoci.
Co nás tedy čeká v případě, že je budeme muset skutečně použít?
Po pravdě řečeno nic příjemného. Obsahují obvazy mizerné kvality,
nelepící lepenku, nestříhající nůžky, do nedávna také nepoužitelnou
masku pro dýchání z úst do úst. Dále v nich naleznete nesmyslné
návody, jak poskytnout první pomoc. Kromě toho jsou většinou
nepřehledné a různými dalšími způsoby ošizené.
Jak je to vůbec u takto důležité pomůcky možné? Jako u jiných věcí
rozhoduje především cena a tu výrobci snižují použitím velmi laciných
a nefunkčních materiálů. Vyhláška sice popisuje, co mají obsahovat,
ale nijak nespecifikuje kvalitu.
Pokud chcete mít jistotu, že vaše autolékárnička vám v pravý čas
poskytne tu pravou pomoc, můžete se například přihlásit na kurz 1.
pomoci. Pokud na to nemáte čas, existují na trhu i funkční
autolékárničky. Např. chytrá autolékárničky od společnosti prpom.cz.

Vytvořeno s pomocí www.prpom.cz
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