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Jsme FÉROVÁ ŠKOLA 
 

ZŠ Zeleneč 
obdržela dne 22. 10. 2019 
certifikát Ligy lidských práv 

 
FÉROVÁ ŠKOLA 
 

 

Certifikát je určen pouze pro školy,  

které jsou velice inspirativní  

v oblasti rovných příležitostí,  

individualizace a diferenciace výuky 

 i zpracování IVP. Školám se uděluje  

na tři roky.  
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AKCE ŠKOLY  
Pasování 
prvňáčků 

Začal nám školní 
rok. Nový rok, nové 
učivo a noví žáci. Z 
předškoláků se stali 
prvňáčci. V 1. A, ve 
třídě paní učitelky 
Jirešové, je 22 žáků. 
V 1. B se uskupilo 
celkem 21 žáků. 
Třídní učitelka této 
třídy je paní učitelka 
Lada Šimáková. A do 
1. C, třídě paní učitelky Aleny Janečkové, přišlo 22 žáků. Myslím si, že je 
úžasné, že se v naší škole ocitnou nové dětské tváře, které se něco přiučí. Držím 
jim palce do tohoto roku! Pasování prvňáčků probíhalo s veselou atmosférou, 
prvňáčci byli šťastní. Nastává nejdůležitější období jejich životů, tak ať si ho 
užijí a dobře na školu vzpomínají.                                              Bára Šárová, 8. B 
 

Zájezd do Anglie 
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Drakiáda 
Letos se opět konala Drakiáda. Ve čtvrtek 26. 9. od 16 do 19 hodiny na valu. Tentokrát bylo krásné 
počasí a na začátku málo větrno. Drakům se moc nechtělo létat, ale po chvilce jich pár vzlétlo. Konalo 
se zde několik soutěží. Mezi nimi byla i soutěž o jablečný koláč – vítěze prozradíme za chvilku. 
Součástí Drakiády 2019 bylo i občerstvení, které zorganizoval Spolek rodičů a přátel školy. Přišlo sem 
minimálně 50 dětí - většinou s rodiči.                                                                     Lucie Krekulová, 9. B 

 
Soutěž o nejchutnější jablečný pokrm:  

Sešlo se 18 jablečných pochoutek, kolem 100 
hlasujících.  
  
1) Jablečný perník Eva Knappe z 2.A a 
Tereza Knappe ze 4.D /maminka Eva Knappe 
dohlížela/ 
  

Recept: 
3 hrnečky polohrubé mouky 
2 hrnečky cukru 
1 lžíce kakaa 
1 lžička skořice 
1 balíček prášku do pečiva 
1 hrneček mléka 
1 hrneček oleje 
3 vejce 
4-5 ks jablek 
Pečeme na 170°C  35 - 40 min.  
Nakonec můžeme pocukrovat moučkovým cukrem. 

  
2) Ořechovojablečný řez Kája Koldovská z 2.C /maminka 
Jana Koldovská/ 
  
3) Makovojablečný koláč Michal a Jiří Greplovi z 2.C 
/maminka Jana Greplová/ 
 
Odkaz na fotky: 
https://photos.app.goo.gl/wzdJan6J1vufCiUMA 
  
Potěšilo nás od maminek, že chtějí akci za rok zopakovat :) 
Děkuji za spolupráci! Přeji hezký podzim! 
                                                                         Radka Ottová 
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Feuchtwangen 7. - 9. 10. 2019 
Už minulý rok začala paní učitelka Lenka Barešová s organizací tradiční cesty němčinářů do 
Německa.  Začátkem října bylo vše připraveno a 21 dětí, spolu s paní učitelkou Janou Dresselovou a 
panem učitelem Alešem Suchým, mohlo vyjet. Program byl bohatý. Hned v pondělí si žáci prohlédli 
město, v úterý navštívili Norimberk a minigolf. Večer je čekala ještě diskotéka. Pod vedením Míši 
Špaňhelové nechybělo dokonce ani předtančení. Německé děti se postaraly o hudbu. Ve středu si děti 
poměřily své síly ve sportech a po obědě vyrazily na cestu domů.  Příští rok přivítáme děti z Německa 
už tradičně zase my – u nás na škole v Zelenči. 
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DEN ZEM Ě 
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MOBILNÍ 
PLANETÁRIUM  
Hned několik tříd během dvou dnů navštívilo 
v tělocvičně nafukovací planetárium. Programy 
byly různé – kromě vesmíru lze totiž v takovém 
nafouknutém planetáriu obdivovat například i 
krtky! 

 

BESEDA S VÁCLAVEM 
MORAVCEM  
Ve spolupráci se Senior akademií v Zelenči, jmenovitě pak zásluhou pana Ondřeje Kopy, se 
mohli zájemci přijít zapojit do besedy se slavným moderátorem Václavem Moravcem. 
Někteří žáci překvapili fundovanými dotazy. Došlo i na prodej Novy a možný dopad na 
věrohodnost informací. Podtrženo sečteno – všechny informace z médií, hlavně pak ze 
sociálních sítí, je potřeba ověřovat, ověřovat a ověřovat! 
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TULÁ ČEK  

na zámku 
Kroužek Tuláček se v září zatoulal na Chvalský zámek. 
Děti si užily krásnou interaktivní výstavu „Chaloupka 
na vršku“. Ta zavedla děti do světa oblíbeného 
večerníčku. Laskavé, ale zároveň i poučné vyprávění o 
dětech a obyvatelích podhorské vesničky přibližuje 
nejmenším nejen koloběh přírody, ale i některé dnes již téměř zapomenuté lidové tradice a obyčeje. 
Hrdinové z tohoto seriálu jsou součástí o dost větší rodiny pohádkových postav, které výtvarnice, 
scenáristka a režisérka Šárka Váchová vytvořila pro loutková divadla, televizi i animovaný film. 
Součástí expozice jsou i kreativní dílničky pro děti. Pokud byste chtěli něco podobného zažít i vy – tak 
vězte, že výstava potrvá do 24. listopadu 2019.  

 

 

 

 

ZPRÁVY Z PARLAMENTU  

Stále je co uklízet … 

První akce „nového“ 
parlamentu byla 
věnována úklidu obce. 
Vše zorganizovala paní 
učitelka Martina 
Myrdaczová – náš 
školní ekolog ☺ - a děti 
ze školního parlamentu. 
Děkujeme!  
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ZPRÁVY Z  DRUŽINY  
Hledáme si nové kamarády 
 
V rámci zářijového celodružinového projektu jsme pozvali děti z  2. C 
k nám k rybníku, abychom se všichni vzájemně poznali. Na nové 
kamarády jsme se moc těšili. Vyrobili jsme pro ně malé dráčkové 
dárečky. Po příchodu dětí jsme se nejdříve navzájem představili, 
potom jsme se rozdělili do družstev a dali se do společných hrátek. 
Vystřídali jsme se při  soutěži ve skládání slov, venkovních kláních i 
zaskotačili při veselé říkance. Nakonec si zazpíval oblíbenou písničku 
Kozel, předali dárečky a rozloučili se. Setkání jsme si užili a 
domluvili se, že se zase brzy uvidíme…           Za ŠD Dana Chudková 
 

Druháci na hlavní budově šili kabelky a ☺☺☺☺  

„Úplně mě děti překvapily, jak je šití baví. Už 
chtějí i kluci, tak příští týden si i oni budou šít 

smajlíky . Napadlo mě, jestli by děti 
nemohly být v Klasknovinách? Jsou moc 

šikovné a určitě by jim to udělalo radost  
Markéta Kořánová, družinářka“ Taková 
zpráva k nám doputovala messengerem – tak 
jo – dáme vás do časopisu vy naše šikulky! 

 
 
Podzimní vycházka dětí  
„od rybníka“ 
Podzim je v plném proudu, stromy se zabarvily do různých 
barev, a proto jsme se vydali na ně podívat. Cestou jsme si 
zopakovali, jak se který strom jmenuje, došli jsme se 
podívat na chráněné území v Zelenči, kde hnízdí různí 
ptáci, a dokonce jsme přešli úzkou dřevěnou lávku v lesíku 
(nikdo se naštěstí nevykoupal) a objevili velký hloh 
obecný. 
Při zpáteční cestě jsme se dali do sbírání různobarevných 
listů, které jsme všechny pečlivě napíchali na špejli. A že 
jich bylo potřeba... Nakonec jsme si nakreslili a vystříhali 
hlavičku, nalepili tavnou pistolí na listy a housenka byla na 
světě a společně s ní krásná přírodní dekorace do našich 
domovů.                                       Za ŠD Dana Chudková 
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NAŠE TVORBA 
Jak přežít školní rok 

 
1. Nepropadejte panice!                                               

Všechno se za chvíli srovná. I školní docházka. 
 
2. Nervěte si ze zoufalství vlasy z hlavy! Školský systém 
stejně nezměníte. 
3. Mějte na paměti, že i učitelé jsou lidé. A když jste na lidi ve svém okolí milí, jsou milí i oni na 
vás. 
4. Sice vás čeká deset měsíců učení, ale ještě není tak zle. Mohlo by být ještě hůř. Co byste řekli 
třeba na to, že by někoho napadlo zrušit prázdniny. 
 

Zdroj: https://www.alik.cz/a/jak-prezit-dalsi-skolni-rok-test 
 

Pražské metro – Matěj, 3. B 
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Střípky z etických dílen 3.B - Jak být dobrým kamarádem 

Zaujala mě výroba přání pro kamaráda a videa. Vašek 

Bavila mě videa, která jsme viděli. Jakub 

Dozvěděla jsem se, jak někoho potěšit a jak se mám chovat ke kamarádům. Olivie 

Líbilo se mi losování dopisů a přání. Dostala jsem přání od Verči. Tara 

Líbilo se mi video o pomoci v nouzi a video se skoky přes švihadlo. Verunka 

Zaujalo mě, jak se chovat ke kamarádům a vyrábění přání mě také bavilo. Marek 
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Podzimní móda 
 
I když v nějakých obchodech stále vidíme letní oblečení, podzim už klepe na 
dveře. Letos na podzim se v teplejších dnech nosí kožené bundy, tenisky nebo 
mikiny. Kůže je na podzim moderní i na jiných kusech oblečení – například na 

sukních. V chladnějších dnech se nosí kožichy, nízké kozačky 
či kotníčkové tenisky a prošívané boty. Kožich se dá vzít téměř 
ke každému outfitu.  Barvy podzimu ovládají stejně jako 
minulý rok vínová, červená a hořčicová.  Do módy jdou, ale i 
neonové barvy na bundách a zvláštní 
kombinace barev. Čepice se nosí téměř ke všemu, 
vypadá hezky a je vám v ní i teplo. 
 

A. Průšová, 9. A 
 

 

NA ZÁV ĚR – s humorem…. 

 

                         A ještě jeden z dílny (chápej z hodiny…) pana učitele Baláka: 
OLIVER CROMWELL BYL RUSKÝ CAR A BYL TROCHU NA PALICI! 

(neznámý autor, 8. ročník) 
 

Tak ať nám ty „čtvrtletky“ dopadnou o něco málo lépe! 

A oslavy 30. výročí Sametové revoluce si užijte naplno! 

Máme za co děkovat! 

Žáci mediální výchovy a Pavlína Jurzykowská 


