Markétka Gelnarová – 2. tįída
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Stránka 1

Turistický kroužek - květen
Pįi další výpravě jsme jeli metrem na Kačerov. Z Kačerova jsme
šli na stanici vlaku Praha-Kačerov. Jeli jsme vlakem do Bojova. U
zastávky byla hospoda, ve které jsme si mohli něco koupit. Potom
jsme šli lesem a pįecházeli jsme tįikrát Bojovický potok . Bud´po
kládách nebo kamenech. Jednou jsme pįekonávali hodně prudký
kopec dolů. Když jsme vyšli z lesa, tak jsme šli po území, kde bylo
hodně bįidlice. Pak jsme došli do chatové oblasti. A za ní bylo
město Měchenice. V Měchenicích jsme u potoka narazili na mrtvou
rybu. Pak jsme našli hospodu, kde jsme se mohli občerstvit. Pak
jsme šli na vlak a jeli zase zpátky na Kačerov. Kde jsme jeli
metrem na Háje. Byli jsme zde o půl hodiny dįíve. Tak jsme tam
počkali a pįijeli rodiče.
(Matyáš Sůva – 6. ročník)

.

Stránka 2

Rozhovor s Matyášem Pokorným
Jsme rádi, že můžeme pįinést rozhovor s úspěšným žákem naší
školy Matyášem s deváté tįídy.
Matyáši, zúčastnil ses okresního kola programovací soutěže,
kde si obsadil první místo. V čem soutěž spočívala?
Museli jsme najít nejlepší způsob, kterým jako programátor
efektivně pįistoupit k problému. Některé věci byly napįíklad z
matematiky. Bylo to těžké, protože jsem to musel stihnout velmi
rychle a ještě se za pochodu některé věci naučit.
Naznačuješ, že na úkoly byl omezený čas. Za jak dlouho si je
musel stihnout?
Bylo to za čtyįi hodiny.
Kolik bylo celkem účastníků?
Z mé kategorie, tedy z druhého stupně základních škol, nás tam
bylo asi dvacet.
Jaké jsi měl pocity po návratu domů? Cítil jsi, že úspěch může
přijít?
Doufal jsem v to. Įíkal jsem si, že to zas tak strašné nebylo (směje
se).
Odcházel jsem s tím, že vše fungovalo tak, jak mělo. Něco bych
.
zpětně možná vylepšil, ale čas mě hodně tlačil.
Kdy ses dozvěděl, že to tedy vyšlo?
Asi dva týdny po soutěži.
Postoupil jsi do celostátního kola. Co od něho očekáváš a jak se
na něj těšíš?
Čekám, že to bude minimálně tak dvakrát složitější, než tohle.
Celkově to začíná být náročnější. První kolo jsem jen napsal a
odešel od toho, to další už bylo těžší. V celostátním už budou
takoví šílenci jako já, kteįí u kódu sedí od rána do večera (usmívá
se).
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O praotci Čechovi – 2.R

Stránka 4

O praotci Čechovi – 2.R
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Velikonoční dílny
23.3. 2016 u nás ve škole byli velikonoční dílny. Dílny
byly
,
napįíklad: pečení, pletení pomlázek, pomazánky, zapichovátka,
kuįátka ve vajíčku, pletení tulipánu a ještě jiné dílny. Já jsem byl
na pečení. Upekli jsme: nádivku, vejce polité čokoládou, muffiny s
mrkvovým těstem. Na dílně jsme pracovali ve dvou skupinách.
Každá skupina pekla ve stejnou dobu něco jiného, ale obě skupiny
upekli to stejné. Od všeho jsme mohli trochu ochutnat. Bylo to
vynikající. Končili jsme v 12:10.
Odpoledne byla slavnost.
(Jeremiáš Vavák- 3. tįída)
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Velikonoce
Za dávných dob
chodili i zvíįátka do
školy, ale nechodili
podle toho, kolik měli
let, ale podle toho
jaké zvíįe byli.
Největší práci měly
paní učitelky s vlky a
s medvědy. Ale teď
se pįemístíme do
jedné školy, kde měli
samé zajíčky. Mezi
nimi byl i jeden
zajíček, který byl jiný
než ostatní, on byl
totiž velikonoční. A
ten zajíček se
pokaždé o
Velikonocích vypraví
na výlet, a když ho
někdy potkáš tak se
ho zkus zeptat, co to
vlastně slovo
VELIKONOCE
znamená, ten to
určitě bude vědět.
(Markétka Gelnarová
– 2. tįída)

Velikonoční slavnost
V úterý jsem byla na dílně u Páji. Vyrobila jsem si kuįátko ve
vajíčku . Postup: nafoukneš balonek , vybereš si tįi až čtyįi ruličky
nití . Sundej nitě z ruličky a dej je do lepidla . Vezmi si balonek, nitě a
začni nitě pokládat na balonek různými směry. Mezitím, co to bude
schnout, si vyrobíme kuįátko takovou metodou. Kuįátko můžete
koupit v obchodě .Aby balonek uschnul rychleji, můžete mu pomoct
fénováním .Až ti bude pįipadat suché, špendlíkem píchni do balonku a
vyndej ho a vystįihni do něj díru .Vlož do něj slámu kuįátko a můžeš
ho ozdobit a je HOTOVO .Odpoledne byla slavnost. moc se mi líbla.
(Markétka Gelnarová – 2. tįída)

Pepíček pįijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou
Velikonoceř”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptášř”
„No, že jsem si vykoledoval pětku…” - (Matyáš Sůva 6. tįída)
Velikonoční įidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje
policejní hlídka. K autu pįijde mladá policistka a spustí: „Tak si
vystupte, pane įidiči, co ta pomlázka za volantemř”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se įidič, „já nevěděl, že chcete taky
vyšupat...” - (Kuba Pažout 2. tįída)
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Turistický kroužek - bįezen
18. bįezna jsme šli na výlet. Vyrazili jsme od školy ve 14:15. Potom
jsme šli na autobus 197 a tím jsme jeli na Chodov. Tam jsme šli na
metro a tím metrem jsme jeli na Hlavní nádraží. Z metra jsme šli na
Masarykovo nádraží. Zde čekal Slávek a jeli jsme vlakem do Úval a
autobusem pokračovali do Štírce. Odsud jsme šli pěšky. Jednou jsme
pįeskočili potok. Viděli jsme osadu trempů a skokánky pro motorky.
Cílem cesty byl Tehovec. V Tehovci byla benzínka, kde jsme si mohli
koupit občerstvení, co jsme chtěli anebo pizzu za benzínkou. Pak
jsme šli na zastávku, z které jsme jeli autobusem na Háje, kde na nás
čekali rodiče. Ušli jsme 8 kilometrů.

(Matyáš Sůva – 6. tįída)
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Ozdravný pobyt 2.-12.4.
V letošním pokračoval projekt Klíček zkoumá proměny Krkonoš 2.
závěrečnou částí.
Letos vyrazili na 10 dní do Krkonoš druháci a tįeťáci.
2. 4. jsme jeli na ozdravný pobyt na chatu Pergamentka. Slávek nám
tam povídal o Hančovi a Vrbatovi. Rozdělili nás do pěti skupin. Každý
den jsme psali ve skupinách zápis o dni. V neděli jsme šli na Aldrov
bobovat. V pondělí jsme šli na celodenní výlet do Poniklé. Bylo tam
zemědělské muzeum a ukazovali nám tam napįíklad látky nebo kovové
knoflíky. Na cestu zpět jsme si mohli vybrat, jestli pojedeme
autobusem anebo půjdeme pěšky. Ti co jeli autobusem, šli do továrny
na vánoční ozdoby.
Ve stįedu jsme jeli autobusem do Jilemnice. Šli jsme kolem domku,
kde bydlel Hanč. Jinak jsme se dopoledne učili a odpoledne jsme
chodili na procházky. Ve čtvrtek odpoledne se měnili učitelé. Druhých
5 dní jsme odpoledne pracovali z mikroskopem. Také jsme šli na
Rezek. 12. 4. jsme odjeli do Prahy. (Jeremiáš Vavák – 3. tįída)
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Synové hor
V Krkonoších se každý
rok v zimě konaly
závody na lyžích.
Závodníků bylo nejvíc
deset . Jako každý rok
se na závodech objevil
Hanč . Hanč byl v té
době nejslavnější
závodník na lyžích. V
roku 19.12 se Hanč jako
každou zimu vypravil na
závody .Už po pár
minutách se zhoršilo
počasí ,ale Hanč jel dál
.Všichni závodníci už
sjeli z trati ale Hanč
jel dál .V dálce zahlédl
svého pįítele Vrbatu
.Vrbata mu pįedal svůj
kabát a čepici . Ale
Hanč už byl tak
promrzlý, že umrznul.
Vrbatovi byla bez
kabátu zima a taky
umrznul .
(Markétka Gelnarová –
2. tįída)

2. kapitola – Šílené zjištění
Dnes jsme měli pįekročit hranice. Naše provincie byla poblíž hranic,
takže nám cesta k nim netrvala dlouho. Clarkson, Clarkson, Clarkson a
ještě jednou Clarkson. Ten jeho takzvaný “kamarád“, se mě pokoušel
zabavit nudným výkladem o všech špatnostech, co kdy udělal. Moje
zapojování zpočínalo v tom, že jsem odpovídala na otázky typu:
„Víš, že Clarkson, když byl malý, snědl nejlepší kamarádce a
nejlepšímu kamarádovi čokoláduř“
Mě to pįišlo pod mou úroveň. Bavit se o tom, že Clarkson, když mu
bylo, pět snědl nejlepším kamarádům čokolády.
Tak jsem změnila téma. Zkusila jsem fotbal. O tom jsme si povídali asi
hodinku, ale pak už to začínalo být nudné. Takže jsem začala įíkat
vtipy.
„Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá paní o Velikonocích na
policii, „ukradli mi při tom slepici.”
Začala jsem něčím ze života.
Razantní zdražení vajec se projeví i na letošní oslavě Velikonoc. V
některých rodinách už začínají koledníkům prodávat vstupenky.
Tak tady jsme se zasmáli, a Shelden začal taky.
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.”
Následoval výbuch smíchu jen já jsem držela “ústa“ takzvaně slušně
nevím jak.
„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se
babička. Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.”
Teď jsem se zlomila v pase a smích nešel zadržet. Zpětně si
uvědomuju, že to byl totálně blbej vtip. (pozn. Autorek- v reálu je to
celkem vtipný)
Večer jsme se utáboįili v lese a Sheldon mi konečně sehnal vlastní
stan. Jen co zakokrhal kohout, tak jsem se probudila (Ani jsem si
nevšimla, že s sebou nějakého taháme.)

Jéééénže…
(Hana Grycová – 5. třída)
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Pįemysl Otakar I.
Narození: 1155, Praha
Úmrtí: 15. prosince 1230, Praha
Sourozenci: Vladislav Jindįich, Bedįich a další
Rodiče: Judita Durinská, Vladislav II.
Děti: Václav I., Anežka Česká, Dagmar Dánská, Anna Lehnická
Manželky: Konstancie Uherská (sňatek: 1199), Adléta Míšenská
(sňatek: 1178)
Čím je známý: Získáním Zlaté buly sicilské (1212)
Narodil se roku 1155 jako syn českého knížete Vladislava II.
V letech 1173–1179 byl ve vyhnanství. Tam se oženil s Adlétou
Míšenskou. V letech 1192-1193 panoval. Po sporu s bratrancem
Jindįichem Bįetislavem se však ocitl opět ve vyhnanství. V roce 1197
se vrátil z vyhnanství a nastoupil na český knížecí trůn. V roce 1199
se oženil s Adlétou Míšenskou. V roce 1203 byl korunován na krále.
V roce 1212 získal Zlatou bulu sicilskou od císaįe Fridricha II.
V roce 1230 zemįel a na trůn nastoupil jeho syn Václav I.
(Jeremiáš Vavák – 3. tįída)
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Proč se pálí čarodějnice
Proč se pálí čarodějnice
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví pįíchod jara. Na
některých místech se staví májka.

Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší satanský svátek.
Na tuto noc pįipadala největší sabat Satanských kultů.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek
se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se pįesně mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věįili, že tuto noc se čarodějnice slétají na
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších
pohanských svátků. Lidé také věįili napįíklad v otevírání různých
jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním
smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava
plodnosti.
Tento svátek se dįíve jmenoval Beltine a je to starý keltský svátek
který pįežil įímskou a germánskou nadvládu.
(Vojta Brožek – 5. tįída)
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Škola naruby
Kdo neví o co se jedná, tak nás učili žáci 9. tįídy Artem a Jura a
8.tįídy Kiki a Terka.
Deváťaci psali divně. Osmačky psali hezky (lépe než deváťaci)
Deváťaci nás učili matematiku a osmačky Člověk a svět.
Bavili jsme se o těle, o částech lidského těla, kde je sluch, kde je
zrak, kde sídlí čuch, atd. Dost mě to bavilo.
Měli jsme to jako školní akci v týdením pįehledu
HODNOCENÍ: super osmačky půl na půl deváťaci
(Kuba Pažout – 2. tįída)
2. 5.nás učil druhý stupeň.
Na hodinu matematiky k nám pįišel Niky a Jakub.
Pįipravili si pro nás matematickou hru,
Rozdělili nás do dvou skupin,
Įekli pįíklad, a ten kdo byl na įadě ho měl vypočítat, a když ho
měl vypočítaný zmáčkl ruku tomu kdo seděl vedle něj, a když to
došlo k tomu poslednímu tak měl ten poslední rychle popadnout
polštáį, a to družstvo které vezme polštáį získává bod.
Družstvo které má na konci víc bodů vyhrává.
(Markétka Gelnarová – 2. tįída)
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Co nás čeká ř
Květen – každé úterý odpoledne probíhá Škola pįed školou pro ¨
budoucí pįedškoláky
31.května

17:00 – tįídní setkání rodičů s učiteli

1. června

Barevný dětský den

14. června

14:15 – pedagogická rada

15. června

Prezentace tematických prací žáků V. tįídy

16. června

Prezentace absolventských prací žáků IX. tįídy

17. června

Ukončení kroužků

20. – 24. června Jarní výlety
29. června

Loučení se školou

30. června

Vysvědčení za 2. pololetí – výuka do 9:15
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