Anička Glatterová – 3.třída
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Stránka 1

Slavíme společně-květen
květen
3.5. Alexej Vištal – 5.třída
-

17.5.

řeckého původu – ten, který brání
188.nejčastější jméno v ČR, 821 nositelů v ČR

Aneta Dvořáková– 3.třída
- z hebrejštiny – milá, milostivá, líbezná
- 68.nejčastější jméno v ČR, 20855 nositelů v ČR

26.5.

Filip Kruglov – 2.třída
Filip Samuel Blanárik – 4.třída
Filip Vlach – 6.třída
Philip Petrák – 7.třída
- řecký původ – milovník koní, vznešený
-

Alexej
Aneta

30.nejčastější jméno v ČR, 38 229 nositelů v ČR

Filip

.

28.5. Vilém Sobotka – 3.třída
- germánského původu – člověk pevné vůle
- nebo řecký původ – rolník, zemědělec
-

664.nejčastější jméno v ČR, 63nositelů v ČR

29.5. Max Nešetřil – 3.třída
-
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prý vytvořil toto jméno císař Fridrich III. pro svého
syna

Vilém
Maxim

Kdo je na obrázku ?
Poznáš, který učitel se skrývá na obrázku?
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Slavní rodáci - duben
Samuel Finley Breese Morse
27. dubna 1791 – 2. dubna 1872
byl americký vynálezce morseovy abecedy a telegrafu, sochař,
malíř portrétů a historických scén.

Zajímavosti:


v roce 1844 uskutečnil Morse první telegrafické
spojení, které proběhlo mezi Washingtonem a
Baltimorem.



Titanic nevysílal při svém ztroskotání morseovkou
signál SOS ale signál CQD, tedy "Come Quit, Danger"
neboli "Přijďte rychle, nebezpečí."



raná verze Morseova telegrafu ještě nepracovala
s jednotlivými písmeny ale se skupinami čísel, jejichž
význam musel příjemce vyhledat v dekódovací příručce.
První zpráva vypadala následovně: 215 36 2 58 112 04
01837. = Úspěšný experiment s telegrafem 4. září
1837

Samuel Mclean – 6.třída
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McDonald cup
V pátek 25. dubna jsme byli na turnaji ve fotbale.
Školy byly rozděleny do 2 skupin.
My jsme byli ve druhé skupině.
Zápasy: Klíček - Chodov = 0:6
Klíček - Mendelova = 0:3
Klíček - Květnového vítězství = 1:3
Klíček - Campanus = 0:5
Skončili jsme na posledním místě v naší skupině a nepostoupili tak do
dalších kol. Jedinou branku našeho týmu vstřelil Kuba Richter.

Tomáš Dvořák a Martin Špetlík
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Proč to mají kluci lepší – Kryštof Nekola
1. Je lepší být kluk než holka, protože podle průměru se ženy
dožívají o 5 let víc než kluci, tudíž nemusíme oplakávat smrt
manželky.
2. Nemenstruujeme, a tudíž nemáme s tím na rozdíl od holek
starosti. Nemáme kvůli tomu změny nálad.
3. Většina kluků má krátké vlasy a nemusí o ně tolik pečovat.
4. Nejsme těhotní, a proto nás neomezuje těhotenství zákazem
kouření, pití a dáváním pozor, abychom mu něco neudělali.
5. Máme bezbolestné dítě, protože nemusíme rodit a nehrozí nám
při poradu nebezpečí.
6. Kluků je v ČR o 200 000 míň, a proto máme lehčí a snadnější
výběr.
7. V tanečních je o hodně víc holek než kluků a máme na plese
díky tomu vždy partnerku.
8. Když jdeme na malou, máme to jednodušší, protože si nemusíme
sundavat kalhoty a sedat si.
9. Nemusíme se malovat a líčit a následovně se omlouvat, že
jdeme pozdě.
10. Nenosíme podpatky a nemáme problém s tím, že nemůžeme
došlapovat na podpatky a že nemůžeme běhat.
11. Viral brothers o nás nenatočili video Debilní kecy tátů.
12. Dřív a prakticky i teď máme větší pravomoci a hodnotu slova.
13. Když je nějaký problém, tak se vykašleme na to ho řešit a
jdeme pařit FIFU
14. Jsme fyzicky zdatnější.
15. Kluk je vždy vůdce smečky.
(Kryštof Nekola – 5.třída)
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Velikonoční dílny – 15.4
Žáci si opět mohli vybrat z pestré nabídky. Své výtvory si mohli
odnést domů či je mohli věnovat ve prospěch letošního jarmarku.
Naštěstí jsme měli na některých dílnách naše reportéry a ty nám
atmosféru přiblíží nejlépe.
První 2 hodiny jsem byla na tradiční dílně pletení pomlázek
s panem učitelem Slávkem. Snažili jsme se upléct pomlázky, ale
moc nám to nešlo. Stejně jsme si všichni nějakou pomlázku odnesli.
Anička Glatterová – 3.třída

Paní učitelka Bára pekla od 10:00 do 15:00 spolu s žákyněmi
2. stupně . Připravovali občerstvení na odpolední slavnost.
Celkem to bylo asi 5 druhů pomazánek. Na konci slavnosti nezůstala
ani jedna jednohubka.
Kuba Kolísko – 4.třída
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Velikonoční slavnost – 15.4.

Každý rok se snažíme naše tradiční akce trochu pozměnit. Letos
jsme čas Velikonoc spojili se společným setkáním na zahradě naší
školy. Program byl pestrý, o čemž vás přesvědčí krátké reportáže
našich redaktorů. Děkujeme všem rodičům za jejich pomoc při
organizaci slavnosti, obzvláště pak paní Kavkové, Brožkové,Jakoubkové
a Steinwald. Samozřejmě děkujeme i všem, kteří nám přinesli beránky,
nádivku či jiné pochutiny. Díky dražbě a jarmarku jsme vybrali částku
13 228 Kč, která bude použita na obnovu herních prvků na školní
zahradě.
Nejprve jsme recitovali a zpívali básničky a písničky.
Po recitování si každý mohl dělat, co chtěl.
Také byla dražba velikonočních beránků, které přinesli rodiče.
Jeden se dokonce vydražil za dva tisíce.
Na zahradě se také opékali buřty, které rychle došli.
A ke konci se vynášela morana a do toho bubnovali.
(Tomáš Dvořák, Martin Špetlík – 5.třída)

Na velikonoční slavnost jsme vynášeli moranu. Morana slovansky
označována jako symbol Zimy.
Jejím upálením při první jarní bouřce osvobozovali
zimu od odpočinku a vítali jaro.
My jsme Morenu vytvořili na velikonočních dílnách
u Davida Reichmana. Pracovali jsme na ní celé čtyři
hodiny. Použili jsme i některé věci ze ztrát
a nálezů u družiny. Při vynášení nám přišli i
bubny, tak to byl hudební pochod a
sklízel úspěch. 
(Samuel McLean – 6.třída )
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Velikonoční slavnost - foto
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Barevný den - foto
Tento den se každá třída oděla do některé barvy. Když byli všichni
pohromadě, tak to vypadalo skutečně hezky.

5.třída

1.třída

3.třída
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Zajíc pohodář – 16.4.
ZAJÍC POHODÁŘ
JE ČLOVĚK :
 JE KAMARÁDSKÝ
 LASKAVÝ
 JE USMĚVAVÝ
 JE HODNÝ
 MILÝ
 VTIPNÝ
 LEGRAČNÍ
 ZÁBAVNÝ
KLUCI
1.MÍSTO
KRISTIÁN BARTOŠ
2.MÍSTO
JONÁŠ KULHAVÝ
3. MÍSTO
VILÉM SOBOTKA
HOLKY
1.MÍSTO
ADELKA ČVANČAROVÁ
2.MÍSTO
ANIČKA LOSZI
3.MÍSTO
DOMINYKA MRÁZOVÁ
( Max Nešetřil – 3.třída)
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Na slovíčko s Markem
Oblíbená kniha: Tři kamarádi
Oblíbené jídlo: svíčková
Oblíbená země: Vietnam
Oblíbená píseň: Forever Young
Oblíbené zvíře: slon
Oblíbená postava historie: Terry Fox
Nehorší lidská vlastnost: závist
Nejlepší lidská vlastnost: dobrosrdečnost
Oblíbený citát: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby
byl.
Oblíbená barva: modrá
Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank
(Tomáš Dvořák, Martin Špetlík – 5.třída)
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Školní zahrada
Jistě sledujete naší snahu vylepšit pro žáky areál školní zahrady.
Děkujeme panu Mesickému, že si vzal tento úkol na svá bedra. Pan
Mesický se pokusil vizualizovat, jak by herní prvek na zahradě mohl
vypadat. Realizace by byla samozřejmě svěřena firmy s příslušnou
certifikací. Dobrým nápadem je jistě malé pódium, které bychom
mohli využívat pro naše vystoupení. Pokud vás obrázek inspiroval
k novým nápadům, obraťte se na vedení školy. Za každý nápad budeme
vděčni.
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Školní oblečení
Využijeme stránky našeho časopisu a představíme vám nabídku
oblečení s emblémem naší školy. Jednalo by se o mikiny. O barvě a
logu by rozhodli ti, kteří by o toto oblečení projevili zájem. Na
obrázku vidíte možnou podobu mikin.
Pro menší děti by vyšla mikina na 399 Kč a větší žáky či dospělé
na 459 Kč. Podmínkou je objednávka alespoň 50 kusů. Pokud byste
projevili zájem, dejte vědět prostřednictvím třídních učitelů.
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Co nás čeká ?
POZVÁNKA PRO DOSPĚLÉ NA SAVENÍ TEXTILU
Dobrý den, dovoluji si pozvat všechny zájemce na společné tvoření.
KDY: čtvrtek 15.května 2014 od 18.00 do 21.00 hodin
KDE: ve školní družině ZŠ Klíček
CO: savení textilu /tašek, triček, kalhot…/
CENA: 180,-Kč za pomůcky. Peníze se vybírají na místě.
Na tvoření je nutné si donést vlastní trika, tašky a další bavlněné
textilie. Dále noviny, časopisy /na podložení saveného materiálu…/,
vlhké ubrousky, manikůrové nebo špičaté nůžky, návrhy obrázků,
pokud máte - větší kusy samolepících tapet, případně fén na urychlení
schnutí. Doporučuji starší oblečení nebo zástěru, případně gumové
rukavice a krém na ruce.
V případě vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti na můj mail:
ivana.hermannova@klicek.cz do neděle 11.května 2014 kvůli zajištění
potřebného množství pomůcek.
Děkuji a těším se na setkání
Iva
Hermannová /vych.ŠD/
602 615 514

Jelikož se na akci Poznáváme česká města přihlásilo 22 zájemců,
akce se uskuteční. Připomínáme, že pojedeme 21.května do Liberce a
že po návratu do Prahy bude pro zájemce zorganizováno spaní ve
škole.
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