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Stránka 1

Slavíme společně-duben
duben
8.4. Ema Beňová – 2.třída
-

z germánského jazyka – pečovatelka, pečující, ale
také starostlivá, milovaná nebo veselá
159.nejčastější jméno v ČR, 2502 nositelů v ČR

-

11.4.

Izabela Trpišovská– 2.třída
- z hebrejštiny – Elíšéwah – Bůh je má přísaha
- 807.nejčastější jméno v ČR, 89 nositelů v ČR

23.4.

Vojtěch Kulhavý – 1.třída

Ema

Vojtěch Šveda – 2.třída
Vojtěch Brožek – 3.třída
.

- slovanský původ – radost z boje, radostný válečník
-

Izabela
Vojtěch

28.nejčastější jméno v ČR, 41751 nositelů v ČR

Jiří
24.4. Jiří Štěch – 6.třída
- slovanského původu – mrštný, hbitý
- nebo řecký původ – rolník, zemědělec
-
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1.nejčastější jméno v ČR, 315369 nositelů v ČR

25.4. Marek Jakoubek – 1.třída
- z latiny od boha války, bojovník
- 26.nejčastější jméno v ČR, 53279 nositelů v ČR

29.4. Robert Steinwald – 8.třída
- z germánštiny
- v překladu znamená – jasně zářící, skvělý
- 45.nejčastější jméno v ČR, 22384 nositelů v ČR

.
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Marek
Robert

Rozhovor s Matyášem Pokorným
Na ZŠ Květnového vítězství probíhala soutěž informačních
technologií, které se účastnil i náš žák Matyáš Pokorný.
Soutěž se konala ve čtvrtek 6.3.2014.
V soutěži si mohli vybrat ze tří programů: Word, Exel,
Powerpoint. Matyáš si vybral Powerpoint. Žáci měli udělat
prezentaci na historii olympijských her.
Na soutěži nás ještě reprezentoval Robert Steinwald.
Sam: Kolikátý jsi skončil?
Matyáš: Skončil jsem třetí.
Sam: Jak se ti líbila škola?
Matyáš: Jo šlo to, ale nechtěl bych tam zabloudit.
Sam: Jaké tam byly počítače?
Matyáš: Horší než tady.
Sam: Bude nějaké druhé kolo?
Matyáš: Ne, nebude
Sam: Jakou jsi dostal cenu?
Matyáš: Nevím, Musím si počkat na vyhlášení, zase se uleju.
(Sam Mclean)
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Kdo je na obrázku ?
Poznáš, který učitel se skrývá na obrázku?
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Slavní rodáci - březen
Narodil se 14. Března 1879 v Německu.
Je považován za nejvýznamnějšího fyzika 20. století
V roce 1905 předložil svou teorii relativity, která patří
k nejdůležitějším objevům moderní fyziky vůbec
Kvůli židovskému původu byl nucen opustit Německo a až do
smrti působil v USA na univerzitě v Princetonu
Upozornil prezidenta USA na využití jaderné energie, a tak
vznikl americký vývojový program atomové bomby, které se
však neúčastnil.
(Sam Mclean)
Zajímavosti:
Jako dítě měl Albertík ve škole problémy. Pomalu mluvil a dost
špatně se učil.
Peníze za Nobelovu cenu šly Einsteinově exmanželce jako
rozvodové vyrovnání.
Einsteinovi byl nabídnut post prezidenta Izraele. Albert ho ale s
díky odmítl.
Slavný vědec neprošel přes přijímací zkoušky na vysokou školu.
Musel se za rok hlásit znova.
Einstein nedostal Nobelovku za teorii relativity, ale za
fotoelektrický jev.
Albert byl pověstný opravdu špatnou pamětí. Nepamatoval si ničí
jména, žádná čísla, žádná fakta.
On, Darwin, Poe a Hussein si vzali za manželky svoje vlastní
sestřenice.
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Vtipy –
Velikonoce
Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?”
„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.”

Stará babička se vykloní z okna a křičí na hochy před
domem: „Hoši, mně už sluch moc neslouží. To se tak
řehtáte nějakému fóru, nebo s sebou máte řehtačky?”

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu
přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za
volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšupat...”

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku....
Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!”
(Max Nešetřil, Štěpán Hajna a Anička
Glatterová)
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Den s knihou – 26.3.
Tento den se na Klíčku „neučilo“. Neinformovaný návštěvník mohl
všude po škole narážet na skupinky žáků, které se věnovaly práci
s knihou. Naši reportéři byli naštěstí přítomni a tak si můžete
přečíst, co vše se na škole dělo.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost
však znamená stávat se hlupákem.“
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní
chléb.“
„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“
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Den s knihou 1. a 5.třída
Ve středu 26. 3. probíhal projekt den s knihou. 5. a 1. třída měly
program společně. Náš program probíhal tak, že jsme se rozdělili do
skupin po čtyřech. Nejprve si každá skupina přečetla pohádku a
poté jsme dělali úkoly, které nám zadali paní učitelky. Např.
jsme opisovali básničky z pohádky a také jsme k pohádce kreslili
obrázek. Nakonec jsme před všemi zpaměti říkali pohádku. Poslední
hodinu jsme byli na výstavě Adolfa Borna. Moc se mi tam líbilo.
(Tomáš Dvořák)
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Den s knihou – 3.třída
Šli jsme do domu kultury v Chodovské tvrzi. Šli jsme na výstavu
obrázků od Adolfa Borna. Mě tam venku před Chodovskou tvrzí
potkalo nečekané překvapení - auto s logem České dráhy. A museli
jsme být ticho, protože tam bylo vítání občánků. Potom jsme šli
nahoru do druhého patra. A tam se konala ta výstava. Adolfa Borna.
Byly tam vystaveny obrazy.
(Štěpán Hajna)

Na některé činnosti náš reportér trochu zapomněl.(viz.foto)
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Den s knihou – 2.třída
V této třídě žádného novináře nemáme, a tak vám atmosféru
přiblížíme alespoň fotograficky.
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Den s knihou 4.třída
Třída se věnovala knížce – Domov pro Marťany
Kniha Domov pro Marťany je moc hezká knížka pro děti.
Je to o chlapci s Downovým syndromem. Chlapec se jmenoval
Martin a měl sestru. Jeho sestra prožívá depresi a potom přijde
nabídka že Martina můžou dát do ústavu.
(Jakub Kolísko)
Zbytek knihy vám rádi čtvrťáci dovypráví
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Den s knihou – 2.stupeň
Všichni se ve středu 26.3 věnovali jedné věci - Knize.
Já nyní popíši, jak to probíhalo na 2. stupni. Bylo to asi takhle:
Všichni jsme si předem vybrali dílnu o 1 knížce, do které jsme se
zapsali. Bylo jich 8.
Farma zvířat
Černí baroni
Osudy dobrého Švejka
Stopařův průvodce po galaxii
Malý princ
My děti ze stanice ZOO
Hobbit
Na západní frontě klid
Za celý den jsme měli udělat tři povinné úkoly :
1.

Vytvořit krásný plakát na knihu

2.

Udělat prezentaci na knihu a autora

3.

Jistou část knihy zdramatizovat (zahrát)

Kromě toho jsme si z knihy četli. Vypracovávali jsme různé
pracovní listy. Poslouchali jsme ukázky z knihy. Odpoledne jsme
před ostatními vše předváděli. Kupodivu se nikdo neulíval. Příští rok
tento den určitě zopakujeme.
(Sam Mclean)
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Den s knihou – 2.stupeň
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Na slovíčko s Bárou
Oblíbená kniha: Lars Kepler - Hypnotizér
Oblíbené jídlo: halušky s bryndzou
Oblíbená země: Řecko
Oblíbená píseň: Imagine dragonś – Radio active
Oblíbené zvíře: pes
Oblíbená postava historie: Eliška Pomořanská
Nehorší lidská vlastnost: pomluva
Nejlepší lidská vlastnost: upřímnost
Oblíbený citát: Kdo jinému jámu kopá, sám do
ní padá
Oblíbený pamlsek: pannacota
Oblíbená barva: bílá
Oblíbený film: Noční let, Atlas mraků, Muži v naději
(Tomáš Dvořák)
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Co nás čeká ?
15.4. Velikonoční dílny
Žáci si budou moci vybrat z velkého množství jednotlivých dílen. Od
kuchtění, přes zdobení vajíček, až třeba k vyrábění pomlázek.
15.4.Velikonoční jarmark a slavnosti
Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně vás zveme na Velikonoční slavnosti, které se budou konat
v úterý 15.4.2014 od 17.00 hod na školní zahradě.
Těšit se můžete na krátké vystoupení dětí z 1.stupně, které
nám připomene historii Velikonoc, tradice a zvyky. Dále proběhne
vyhlášení výsledků soutěže o Nejhezčího beránka a Nejchutnější
nádivku (pravidla viz níže) a jejich dražba. Pro dospěláky je
připravena dílna pletení pomlázek se Slávkem a zdobení vajec s Pavlou.
Pro účastníky bude nachystána ochutnávka tradičních velikonočních
pokrmů a opékání špekáčků. Celé úterý a středu můžete vybírat
z velikonočních výrobků na Klíčkovském jarmarku.
Výtěžek z jarmarku a celé akce bude věnován na renovaci
herních prvků na školní zahradě.
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Co nás čeká ?
Pravidla soutěže:
O nejhezčího beránka – dospěláci mají možnost přinést v úterý
15.4. od 7.30 do 15.30 hod svého upečeného beránka – porota
bude hodnotit vzhled cukrářského dílka.
Nejchutnější nádivku - dospěláci mají možnost přinést v úterý
15.4. od 7.30 do 15.30 hod svou nádivku – porota bude hodnotit
chuť „kulinářského“ výrobku.
V 16 hodin porota ve složení pan ředitel, 2 zástupci z řad rodičů
a 2 vybrané děti, budou anonymně přidělovat body jednotlivým
„výtvorům“.
My učitelé se těšíme na hojnou účast a neformální setkání
s každým z vás. Jakákoli pomoc je vítána. Pokud byste se chtěli
zapojit, volejte p.vychovatelce Ivě na tel. 602 615 514.
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Co nás čeká ?
16.4. Zajíc pohodář a barevný den plný her
Žáci si zvolí svého zajíce a zaječice, o kterých si myslí, že jim vždy
pomohou, jsou hodní a kamarádští. Každá třída si také vylosuje barvu
a tento den se do ní žáci obléknou. Celé dopoledne bude ve znamení
her.
17.-18.4. Velikonoční prázdniny
Aby si děti užily Velikonoce naplno, mají v těchto dnech volno.
22.4. Den Země
Tento den bude tematicky zaměřen na naši modrou planetu.
22.-24.4.Konzultace s rodiči
Tyto dny budou sloužit k vzájemnému povídání s rodiči a žáky.
2. a 9.5.- Ředitelská volna
Jelikož svátky letos vycházejí na čtvrtky, budou v pátek
z organizačních důvodů ředitelská volna.
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