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Základní a Mateřská škola Klecany, Praha - východ

Rozhovor s panem starostou

Ptali jsme se pana starosty Daniela Dvořáka …

Jaké je to být starostou?
Je to pro mě hlavně zodpovědnost. Každý mě tady zná.
Přemýšlel jste o takovém povolání i dříve? Jak jste se k němu
dostal?
Nejdříve jsem pracoval v zastupitelstvu a posouval mě lepší výsledek
z voleb, až jsem se stal místostarostou.
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A co je lepší? Starosta nebo místostarosta?
Obojí je týmová práce. Za minulé období jsem velmi rád. Podařilo se
např. o 30% zvýšit spoje z Prahy do Klecan a vybudovat nové
autobusové zastávky, udělaly se nové přechody pro chodce, také byla
založena městská policie.
Čím jste tedy chtěl být původně?
Já chtěl být pilotem jako můj otec. Stal jsem se ale podnikatelem a
dlouho provozoval restauraci a hudební klub.
Jakou jste vystudoval školu?
Studoval jsem hotelovku a pak dálkově vysokou školu.
A co Váš volný čas?
Ten zčásti věnuji dětem. Trénuji fotbal – středočeskou A třídu
dorostu. Ale sportuji rád i sám a nejen fotbal. Sport podporuje
týmovost. Hodně mě baví i kitesurfing.
Sledujete sport i v televizi?
Ano, mrknu třeba na hokej, samozřejmě fotbal, ale někdy i tenis.
Kde trávíte dovolenou? Jezdíte například k moři?
Jakmile mohu,
samozřejmě k moři rád
jezdím, poslední dobou
prakticky jen tam, kde
fouká vítr a mohu
provozovat svůj
oblíbený kitesurfing.
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A co domácí mazlíčci?
Nejraději mám psy, i
když

sám

žádného

nemám.

Budete ještě
kandidovat? A kam?
Ano, budu. Rád bych kandidoval do krajského zastupitelstva.
Co byste chtěl změnit jako starosta?
Přál bych si, abychom co nejdříve opravili čistírnu odpadních vod a do
Vltavy pouštěli čistou vodu. Máme v plánu zrekonstruovat a rozšířit
školu nebo postavit nový společenský sál. Rád bych v Klecanech
podporoval také sport, naším cílem je vybudovat osvětlené hřiště
s umělou trávou pro fotbalisty, skatepark, tenisové kurty a hřiště na
volejbal. Chtěl bych více komunikovat s občany, naslouchat jejich
názorům a přáním, proto jsem založil skupinu Klecany na Facebooku,
do které jste samozřejmě všichni zváni. Byl bych rád, aby se jednou
na mě vzpomínalo jako na dobrého starostu.

A co byste chtěl změnit na
naší škole?
Rozhodně bych ji rozšířil a
zastřešil

průchody

mezi

pavilony. A fajn by byla i
velká aula a nové šatny.
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Co byste vzkázal nám žákům?
Přeji vám, aby se vám v naší škole líbilo, měli jste ji rádi a jednou na
ni rádi vzpomínali, stejně jako já. Učte se a nezanedbávejte své
povinnosti. Ve svém volném čase se co nejvíce věnujte sportu. Je to
dobré pro vaše zdraví, naučí vás to spoustu věcí pro život a najdete
zde nové kamarády. Nabídka sportovního vyžití je v Klecanech a okolí
poměrně široká, máme zde oddíly fotbalu, volejbalu, atletiky,
biatlonu, cyklistiky a další. Každý si jistě najde sport, který mu bude
vyhovovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám vše daří.

Tobiáš a David ze 7.B
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Turisty na cestě do hor napadne hrozný Yetti
a už se chystá zašlápnout jejich auto, když
zarazí nohu těsně nad kapotou.
„Proč nás nezašlápl?“ ptá se udiveně jeden
turista druhého.
Z výšky se ozve: „Nemít rád konzervy!“

Přijde v zimě pán z venku a ptá se sám sebe:
„Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.“
Nají se a říká „Ne, to není ono. Napít se.“
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to
mám, chci se vykoupat.“
Vykoupe se a říká: „Ne, už to mám, chci si
sundat lyže!“

Kurz lyžování se skládá ze tří částí.
1. Připnout si lyže.
2. Spustit se po svahu.
3. Naučit se chodit o berlích.
Tonda z 5.B
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Děti z 2.D zdobily vánoční stromeček pro zvířátka …

Proč jste stromek ozdobili?
Chtěli jsme, aby měla zvířátka radost a neměla hlad na Štědrý den.
Pro která zvířátka?
... pro lesní a polní
Kde jste stromek ozdobili?
… na rozhraní Klecan a Zdib
Čím jste ho zdobili?
Pověsili jsme na něj ovoce,
zeleninu a tvrdý chléb.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně takových hezkých nápadů.
Jste správňáci, když se staráte o zvířátka :O)))

Kája a Nelča z 5.C
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Navštívili jsme 3.C, aby nám děti povyprávěly o svém projektu
„Kroniky a kronikáři“.
Co Vás napadne, když se řekne slovo KRONIKA? Víte o nich něco?
Třeťáci si vyzkoušeli na vlastní kůži, jak těžké to bývalo povolání.
Nejdříve si o nich vyprávěli, pak si je ukazovali a nakonec sami části
kronik vytvářeli.
Jako vzor jim posloužily Pověsti od Ivana Olbrachta.

Všechno se jim povedlo a pracovali s nadšením.
Kája a Anežka z 5.A
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Zimní rodinný strom

Co potřebuji:
- papír/plátno formátu nejméně
A3
- tempery
- ruce všech členů rodiny
- černý fix nebo tuš
- vatu
- lepidlo v tyčince

Na papír/plátno nakreslíme fixem nebo tuší holý strom s velkou
korunou. Pak si všichni členové rodiny natřou celou dlaň temperou
libovolné barvy a obtisknou ji do koruny. Obtištěné dlaně budou tvořit
jednotlivé listy. Na závěr uděláme z vaty sněhové koule a nalepíme je
libovolně na větve.
Takový strom může sloužit zároveň jako rodokmen Vaší rodiny. Ať se
Vám podaří :O)
Nelča s Kájou z 5.C
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Cestopis
V lednu nás paní učitelka Knorová „pozvala“ do zajímavé země, do
které se v létě sama podívala.
Ptaly jsme se …
Jak se ta země jmenuje?
Kyrgyzstán
Kde tato země leží?
Tato země leží ve střední Asii
na hranicích s Čínou.
Jaká je historie této země?
Kyrgyzstán byl dřív součástí SSSR (Svazu sovětských socialistických
republik), nezávislost/samostatnost získali až v roce 1991.
Jak velká je to země?
Je zhruba třikrát větší než Česká republika, ale i přesto je to velice
chudá země, většina území leží ve vysoké nadmořské výšce.
V čem tam lidé bydlí?
Žijí v jurtách, to jsou
takové kruhové prostorné
stany.
A topí se v nich?
Ano, v Kyrgyzstánu je různé
počasí podle ročního období.
Jakmile k večeru zajde v
létě sluníčko, musíte se z trička převléct do teplé bundy.
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Takže topí v jurtách dřevem?
Ne, ne, dřeva je tam nedostatek, topí jačím, ovčím nebo koňským
trusem.
Co je to jak?
Je to taková divoká
kráva, která je
v přírodě bohužel na
pokraji vyhynutí.
Jsou tam i jiná
divoká zvířata?
Medvědi, vlci, sněžný leopard, …, ty jsme nepotkali. Sice tam koně a
krávy pobíhají volně, ale většinou někomu patří.
Mají zde nějaký typický nápoj?
Pijí zde takzvaný kumys, to je alkoholický nápoj z kobylího mléka.

Děkujeme za rozhovor, byl velice zajímavý a poučný. Hned
bychom se jely také podívat :O)))
Kája a Nelča z 5.C
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Ptaly jsme se učitelů …
1. Znáte jiný druh písma, než se vyučuje na naší škole?
A jaký?
2. Chtěla byste se toto písmo naučit?
3. Chtěla byste jej učit děti?

Paní učitelka 1.A Lenka Michnová:
1. Ano, znám ještě Comenia Script.
2. Naučit se jej nechci.
3. Děti raději učím klasický druh písma.
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Paní učitelka 4.A Klára Manová:
1. Znám Comenia Script.
2. Nechtěla.
3. Ne, nevidím v tom žádné výhody.

Paní učitelka 4.C Adéla Pecková:
1. Ano, znám například Sfumato, ale je to spíše forma výuky
čtení a psaní.
2. Základní prvky již využívám v klasické výuce.
3. Výhradně jím bych učit děti nechtěla.

Italské slovo sfumato
(odvozeno od slova fumo =
kouř) označuje způsob
šerosvitné malby, zpravidla
pozadí obrazu, při němž jsou
tvary obklopeny měkkým
světelným kouřovým oparem
a ztrácejí na ostrosti.
Technika sfumato přišla už
v renesanci. Ve čtení a psaní
jí říkáme splývavá.

Anežka a Kája z 5.A
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Mrazík

Žáci 5.A si pro rodiče i pro děti připravili divadelní představení
Mrazík. Ptal jsem se všech herců …

Jak dlouho jste se učili text?
Text jsme se učili skoro měsíc.
Kolik jste měli zkoušek?
Měli jsme dvacet zkoušek.
Jak jste si domlouvali role?
Na základě scénáře jsme si promysleli, jakou postavu bychom chtěli
hrát, a pak jsme se ve třídě domluvili, kdo bude hrát koho/co.
Kolik bylo rolí?
Rolí bylo 37.
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Kdo připravoval kostýmy?
Kostýmy jsme si přinesli z domova a pak jsme si je dotvořili na
pracovním vyučování.
Bylo vám v kostýmech horko?
Některým ano.
Jak bylo představení dlouhé?
Představení bylo dlouhé asi hodinu.
Kolikrát jste viděli Mrazíka v televizi?
… mockrát
Měli jste trému?
Ano, měli.
Připravovali jste si nějak artikulaci?
Ano, trénovali jsme výslovnost.

Děkuji za rozhovor i za představení. Bylo moc pěkné :O)
Tonda z 5.B
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Odpovědi z minulého Vánočního kvízu

1b – První vánoční stromeček se rozsvítil v roce 1812 ve vile ředitele
Stavovského divadla.
2c – Podle dlouhodobých statistik jsou troje Vánoce na sněhu a
sedmery na blátě.
3b – Tři králové přinesli Ježíškovi myrhu, zlato a kadidlo.
4c – Vánoční hvězda pochází ze Střední Ameriky.
5a – Vánoční františek se vyrábí z mletého dřevěného uhlí kadidla.
6c – Hvězda betlémská je neznámá hvězda, která přivedla 3 krále do
Betléma.
7c – Zdobení vánočního stromečku je původně pohanský keltský zvyk.
8b – V Grónsku o Vánocích tančí kolem vánočního stromku.
9a – V Anglii nosí dárky vánoční taťka.
10a – V Norsku nosí dárky koza krále Olafa II.
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Vítězové soutěže SUDOKU
Jáchym Bašta z 1.B, Mára Hynek z 2.A, Lucka Hejduková ze 3.A, Jára
Kozel ze 4.A, Anička Palová z 5.A

Ocenění v soutěži Hálkovo pírko
Nelča Ožďanová z 6.A, Terka Nováková z 6.A, Jára Žemlička z 5.A a
Lysa Elizaveta z 5.B

Vítězové školního kola Matematické olympiády
Emma Buršíková z 5.A, Katka Adderson z 5.A a Tonda Fikrle z 5.B

Vítěz soutěže „O
nejkrásnější a
nejoriginálnější vánoční
strom“
Terka Motejlová ze 3.B
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Lyžařský výcvik 1. stupně

Ptala jsem se v 1.B a ve 3.B, jaký byl lyžák v Krkonoších na
Benecku v hotelu Krakonoš …

Jaký byl program?
Lyžování, sněhové hry, hry večerní, horká čokoláda, polední klid,
bodování pokoje a automat na sladkosti, Boris a Alfred alias Honza a
Tom jako správný a špatný lyžař, červená i černá sjezdovka a tak :O)
Jací byli instruktoři?
Tomáš, Adam, paní ředitelka a
paní učitelka Vulterinová –
všichni moc hodní a někdy přísní
Zvládli jste se například sami
přichystat na lyže?
Většinou ano a paní učitelka nás
moc chválila.
Zlepšili jste se v lyžování?
Zlepšili jsme se všichni. Malí lyžaři dokonce stačili velkým.
Naučili jste se něco nového?
Naučili jsme se třeba přešlapování do stran, jezdit na pomě i na velké
sedačkové lanovce. A rozhodně jsme se zlepšili v technice.
Neobjevili jste tam třeba nového kamaráda?
Ano, skamarádili jsme se úplně všichni napříč třídami.
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Jak se vám tam líbilo?
Hodně, strašně moc, ještě víc, nejvíc, úplně nejvíc, hezký ….
Pojedete znovu?
Anoooo!!!

Kája z 6.A
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Hádej, hádej, hadači,
s kým ze školy jsem udělal rozhovor???

Odkud pocházíte?
Pocházím z Moravy.
Kdy a proč jste se
rozhodl/a, že budete učit?
Ve 3. ročníku vysoké školy,
když jsme měli pedagogickou
praxi a já jsem učil/a děti na
gymnáziu.
Jaké máte koníčky?
Moje největší koníčky jsou historie a angličtina.
V jaké zemi jste byla nejdál?
… ve Velké Británii
Co vás na učení baví?
… komunikace s dětmi
Jaké jídlo máte nejraději?
Nejraději mám salát.
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Máte rozečtenou nějakou knihu?
Ano, mám rozečtenou detektivku od Agaty Christie „Kočka
mezi holuby”.
Na co se ráda díváte?
Nejraději mám staré české filmy a historické dokumenty.
Jaké roční období máte nejraději?
Nejraději
mám léto.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu milých a šikovných
žáků.
Antonín Fikrle z 5.B

Pokud rozluštíte, s kým udělal Tonda rozhovor,
napište toto jméno na kousek papíru, podepište se
a odevzdejte do košíčku sově.
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Redakční rada vyhlašuje novou soutěž do příštího
výtisku našeho časopisu „O nejkrásnější fotografii
na téma Zimní příroda v Klecanech a okolí“.
Fotografie posílejte na mail paní zástupkyně.

Redakční rada:
Fikrle Antonín
Holub David
Hrbáček Tobiáš
Kubizňáková Karolína
Máchová Karolína
Pilchová Anežka
Pomykáčková Nela
Vichová Karolína
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