ČERVEN 2019
Základní a Mateřská škola Klecany, Praha - východ

V květnu jsme oslavili další výročí osvobození naší
krásné země a v souvislosti s tímto tématem jsme
naplánovali

několik akcí, abychom se dozvěděli

více …

Jak se žilo, učilo nebo hrálo za války?
Ptali jsme se paní Koktanové, bývalé paní učitelky naší
školy, jak prožívala období 2. světové války a
Heydrichiády …
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Můžete nám říci něco o svém
dětství?
Narodila jsem se v Hradci
Králové a poté jsme se
přestěhovali do Litoměřic. Když
byly Litoměřice bombardovány,
matka nás odvedla ke své rodině
a pak se vrátila zachránit
majetek.
Kdy jste nastoupila do 1. třídy?
Nastoupila jsem v Terezíně 1.9.1939, tedy v den, kdy
začala 2. světová válka.
Čím byl Váš otec?
Byl vojákem, ale po rozpuštění armády se stal
veterinářem a pracoval až do 50 let.
Vy jste pracovala na naší škole. Co jste zde učila?
Učila jsem Občanskou výchovu. Abych mohla ve své
práci pokračovat i za období totality, nechala jsem
děti opsat článek z Rudého práva (noviny). Zajímavé
třeba bylo, že si můj muž pouštěl nahlas americký
rozhlas a nikdo ho neudal.
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Vnímala jste tenkrát atentát na Heydricha?
Ano, stalo se to 5 vil od mého domu. Tehdy jsem byla
ve škole ve 3. třídě. Když se ozvala rána od granátu,
paní učitelka nám řekla: „Běžte domů za maminkou!“
Viděla jste někdy prezidenta
Eduarda Beneše?
Ne, pana prezidenta jsem nikdy
na vlastní oči neviděla.
Za 2. světové války jste se
skrývali?
Ano, skrývali jsme se ve sklepě při Pražském povstání
na konci války. Můj otec jednou přišel domů
s prostřeleným kloboukem. Byla to děsivá doba.
A co třeba strava. Byla jiná?
Ano, třeba na chleba se nemazalo máslo, ale sádlo.
Změnilo se za tu dobu zdejší okolí?
Změnilo se například náměstí. Je teď úplně jiné.
Děkujeme za Váš čas a zajímavé vyprávění, paní
Koktanová.
Ondra, Tomáš V., Tomáš B. a Emma z 5.A
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Letiště v Klecanech

Letiště, které vybudovala německá Luftwaffe za
druhé světové války, bylo už roku 1945 odevzdáno
vojenskou

správou

do

rukou

Českého

národního

aeroklubu, který jej využíval jako letecké výcvikové
středisko pro Prahu a jako sportovní letiště vůbec.
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Letiště tvořil čtverec o straně 900 metrů (tedy
včetně areálu kasáren) a dráhový systém měl rozměry
100 x 1200 metrů. Odevzdání letiště aeroklubu bylo
slavnostním dnem nejen pro letce samotné, ale i pro
Klecany. S letištěm odevzdal velitel letectva divizní
generál A. Vicherek i tři cvičná letadla. Na nich byly
provedeny hned první lety, kterých se zúčastnili
hosté a piloti aeroklubu … civilní využívání však nemělo
dlouhého trvání, protože letiště v Klecanech patřilo
do "péče" Letecké základny ze Kbel, a protože se po
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roce 1948 horečnatě budovala armáda na další válku,
byl v roce 1951 zřízen 50. letecký pluk. O rok později
do Klecan přišly z Polska vrtulníky Mi-1.
V roce

1958

přišly

do

klecanského
pluku modernější
vrtulníky Mi-4 ze
Kbel. Tyto stroje
předváděly
v těch

letech

všelijaké roztodivné kousky. Třeba na leteckém dni v
Ruzyni roku 1960 měli tři Mi-4 spuštěné hrazdy se
cvičenci. Další vrtulník vlekl

větroň VT-7 Luňák s

pilotkou.

požáru

Nebo

lokalizování

michelského

plynojemu dne 6.1.1961 se také účastnily Mi-4.
Začátkem

šedesátých

let

se

bohužel

začalo

schylovat ke konci tohoto letiště. V rámci integrace
vojsk vznikl totiž roku 1960 smíšený operační svaz
označený jako 7. armáda protivzdušné obrany státu a
letectva pod velením plk. Zdeňka Kamenického, který
měl pod sebou několik pluků a divizí. A tak se několik
vrtulníků Mi-4 přemístilo do Bechyně, vrtulníky Mi-1 a
další Mi-4 byly přesunuty na Ruzyň k civilnímu
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podniku. Další Mi-4 byly převeleny do Olomouce.
Jednou z posledních akcí strojů z klecanského pluku
bylo vojenské cvičení v roce 1962, kdy se vrtulníky
podílely na rozsáhlých výsadcích pozemních vojsk.
V listopadu toho roku se sem vrátily i některé stroje,
které už patřily na letiště v Bechyni a to proto, že se
zde piloti letky zúčastnili ukázky nouzového přistání
autorotací s vypnutým motorem. A v roce 1963 byl
s letištěm definitivní konec, zbylé vrtulníky byly
nasměrovány z Klecan do Kbel. A tak se dráha změnila
v louku a pole a na kousku trávy za zdí kasáren se
usadili modeláři.

Ondra z 5.A
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28. května 2019 jsme se vydali na slavnostní
předávání ceny výtvarné soutěže v Lidicích. 47. ročník
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019 nás
přivítal deštivým počasím. Zde nás čekala paní
učitelka Divišová s Dančou. Pod deštníky jsme shlédli
vystoupení zahraničního sboru.
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Výstava byla založena v roce 1967 k uctění památky
dětí z české obce Lidice zavražděných v roce 1942
německými nacisty a všech dalších dětských obětí
válek. Tato výstava získala během své historie
mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a
nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě.
V posledních letech do ní přichází přes 25 000 prací
z více než 80 zemí celého světa.
A letošní téma?
V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa
spatřila Mendělejevova periodická soustava prvků,
jeden z pilířů moderní chemie. Ve spolupráci s
UNESCO proto bylo pro
47. ročník Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy
Lidice vybráno téma, které
se našimi životy prolíná a
provází nás doslova na
každém kroku: od
materiálu podrážek bot,
přes asfalt silnic až po
krásu ohňostrojů:
CHEMIE.
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Danča získala dvě ocenění za dva úžasné výtvory.
Nakreslila dva významné chemiky – Dmitrije Ivanoviče
Mendělejeva a Marii Curii-Sklodowskou. Díla jsme
viděli na vlastní oči a byla opravdu povedená. Danča
má obrovský talent a my jsme na ni moc pyšní.

Naty, Mája, Vilma a Jenůvka ze 7.B
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Ptaly jsme se v 9.A …
Jaké jste vybírali školy?
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Který test byl těžší – čeština nebo matika?

český jazyk
matematika
stejně těžké

12

Připravovali jste se pod odborným vedením?
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Soňa a Líza z 5.B
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Blíží se prázdniny a my jsme pro Vás připravily 2
nápady na výlet.
Frýdlant
Hrad ze 13. století láká svým pohádkovým vzhledem,
bohatými sbírkami a historickými exteriéry. Nejdete
ho poblíž Liberce, a pokud se k němu vydáte již
koncem května, můžete zhlédnout i Valdštejnské
slavnosti na počest rodu Valdštejnů, kteří vlastní tuto
pevnost od bitvy na Bílé hoře.
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Proč je mezi dolním a horním hradem rozpukaná
skála?
Pověst praví, že mocný a bohatý Bedřich z Bíbrštejna
rád pil a hrál v kostky. Jedné noci zaklepal tajemný
muž na bránu a Bedřich ho pozval i ke stolu i ke hře.
Bedřich zpočátku vyhrával, ale pak se štěstí obrátilo
proti němu zády. Když už prohrál i zámek, vsadili se
s neznámým i o jeho duši. Neznámý muž řekl, že aby
na něj nikdy nezapomněl, rozorá mu skálu u hradu.
Bedřich byl opilý, na sázku kývnul
a svou duši prohrál. Muž svůj slib
splnil a Bedřich brzy nato zemřel.

Lednice
Jeden z nejznámějších moravských zámků
s překrásnou zahradou, jehož vzorem se stal anglický
Windsor, Vás přenese do 16. století, tedy období
původně renesančního. Stavba se chlubí novogotickými
prvky. Je zapsán na seznamu UNESCO.
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Když se Lednický zámecký park zahaluje do tajemné
tmy, děje se podle pověstí jedna zvláštní věc. Přesně
o půlnoci se zde prý vyskytuje přízrak černého rytíře.
Nejprve bude slyšet dusot koně, pak se objeví
zřetelná postava s černým pláštěm na koni. Kostlivec
se zářivě bílou lebkou jedoucí na třínohém vraníkovik
se bude chvíli rozhlížet a následně se vypraví
k zámeckému rybníku. Potápí se stále hlouběji až
úplně zmizí …

Líza a Soňa z 5.B
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Přijde prase k zásuvce a povídá: „Vylez, zbabělče!!!“

Kočka říká praseti: „Prase, já znám tvůj osud!“
Prase se ptá: „Tys četla můj horoskop?“
„Neee, kuchařku!!!“

Potkaly se dvě žížaly.
„Kde máš starýho?“ ptá se jedna.
„Ále, včera ho vytáhli na ryby!“

Áďa a Nelča ze 4.B
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Na vánočním jarmarku jsme vydělali 10.000,- Kč.
Rozhodli jsme se věnovat celou částku na charitu a
pomoc. V nabídce byly 3 varianty: Dobrý anděl,
Ježíšek

pro naše seniory a

sponzorství

zvířat

v pražské ZOO. Hlasovali jsme a všechny tři možnosti
měly podobný počet hlasů, přesto nakonec zvítězila
adopce zvířat. Ze 16 nabídnutých jsme opět pomocí
hlasování (druhostupňové děti hlasovaly elektronicky
přes Bakaláře) vybrali tato:
Ježek bělobřichý

Klokánek králíkovitý

Outloň váhavý

Pekari Wagnerův
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Želva pardálí

Do celého projektu se zapojilo celkem 11 tříd. Za
adopci

zvířat

dostaneme

od

ZOO

Praha

volné

vstupenky pro 5 z nich.
Které to tedy budou?
Vedení školy vyzvalo třídy, aby ukázaly, jak jim záleží
na svém okolí, a vymyslely a zrealizovaly jakýkoliv
dobrý skutek. A tak se uklízelo, pomáhalo i debatovalo
na různá témata. Výsledkem je 5 vybraných třídních
kolektivů, které navštíví pražskou ZOO, ale hlavně
krásný pocit z pomoci svému okolí, který si, doufejme,
děti zapamatují a další dobré skutky budou přicházet
již bez pobídky a odměny.

Nezávislá porota rozhodla a vstupenky dostane:

5.A, 5.C, 1.A, 6.A a 3.B
Viky a Klárka ze 4.A
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… ne každý pomáhal poprvé. Některé děti mají tyto
činy za vlastní, a proto se odpovědi na otázku:
„Jaký dobrý skutek jsi již udělal/a?“ jen hrnuly.
1.A
- záchrana poštolky
- záchrana pejska se zlomenou nohou
- pomoc staré babičce na
přechodu
2.A
- pomoc kamarádce
- příprava snídaně rodičům
2.D
- pomoc mamince s domácími pracemi a při vaření
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4.A
- obdarování dětí z dětského domova na Vánoce
- pomoc paní s rozsypaným nákupem
- jídlo pro pejsky v útulku
4.B
- pomoc slepému
pánovi u dveří do
obchodu
- jídlo pro kočky
v místním útulku
- záchrana ztracené
holčičky
5.A
- čištění lesa a svého okolí
9.A
- nález mobilu a předání místní policii

Nebuďte ke svému okolí lhostejní!!!
Klárka a Viky ze 4.A
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Již druhým rokem Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vrátilo do osnov tělesné výchovy výuku
plavání. Naše škola navštěvuje bazén Šutka.
Ptaly jsme se dětí ze 4. a 5. ročníku …

Co všechno v bazénu trénujete?
- plavecké styly prsa, kraul a znak
- splývání a „mrtvolku“
- šipku a jiné skoky
- potápění
- správné dýchání
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Baví vás plavecká výuka?

Áďa a Nelča ze 4.B

Výsledky čtenářského kvízu
1. Ferda Mravenec se snažil okouzlit Berušku.
2. Včelku Máju v němčině nazpíval Karel Gott.
3. Mach a Šebestová měli kamaráda psa Jonatána.
4. Kocour Mikeš kamarádil s kozlem Bobešem.
5. Pejska a kočičku napsal Josef Čapek.
6. Malý princ si oblíbil růžičku.
7. Správná pohádková dvojice je Štaflík a Špagetka.
8. Hans Christian Andersen nenapsal Červenou Karkulku.
9. Večerníček během své znělky jede v autě, na jednokolce a
na houpacím koníkovi.
10. Pohádky z mechu a kapradí namluvila Jiřina Bohdalová.
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Ve čtvrtek 30.5.2019 vypukla na celém 1. stupni
olympiáda.

Bojovalo

se

v běhu,

skoku,

síle,

vytrvalosti i šikovnosti. Děti byly rozdělené do 22
evropských států.
Výsledky:
1. Řecko

10. Polsko, Švýcarsko

2. Albánie

12. Finsko

3. Maďarsko

13. Bulharsko

4. Lucembursko

14. Srbsko

5. Belgie

15. Francie

6. Irsko

16. Černá Hora

7. Lotyško

17. Německo

8. Portugalsko

18. Španělsko

9. Rakousko

19. Rumunsko

10.

20. Arménie

Polsko, Švýcarsko

21. Itálie
22. Dánsko
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Heslo naší olympiády:
- SMÁT SE
- HÝBAT SE
- RESPEKTOVAT SE

Školní
anglická soutěž
„Love your English“ – 1. Anna Friede
2. Tomáš Beránek
3. Arthur Buľak

McDonald CUP – první stupeň
2. místo

VŠEM GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY.
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Redakční rada:

Castleberry Viktorie
Fiala Ondřej
Kolářová Adéla
Krejčí Soňa
Lysa Elizaveta
Růžičková Klára
Vošalíková Nela
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