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Milí čtenáři,  

v rukou držíte říjnové číslo našich-vašich Klásk(n)ovin. Najdete v něm zprávy i 

rozhovory, ale hlavně vaše příspěvky a tvorbu. A taky mnoho informací o oslavách 700 

let Zelenče, které nás čekají v listopadu a v prosinci.   

                                                                                                                   Přejeme hezké čtení!  
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Přijďte na oslavy 700 let Zelenče. Bude se konat lampionový průvod jako zahájení oslav. 

Následovně se v příštích dnech vydáme za historií Zelenče. Poznejte historii Zelenče 

s historikem, který nám ukáže historická naleziště v obci a řekne o nich  pár informací. Pro 

malé i velké biology se bude konat vycházka po Zelenči. Škola se pak na jeden den promění 

v „Pevnost Zeleneč“. Čekají nás skoro dva měsíce oslav. Oslavy započnou 6.11 a budou 

ukončeny oblíbeným vánočním jarmarkem dne 20.12.                        

                                                                                    Autor: Richard Paulík a Lukáš Kejha, 6. B

Kapři, štiky nebo Žraloci?  

Co se skrývá pod hladinou našeho 

tajemného rybníka? To můžete zjistit 

sami! Připojte se s námi k výlovu ryb 

v Zelenči 5.11 od 9 hodin. Od 10:30 se 

vylovené ryby budou prodávat. 

Občerstvení bude pestré. Můžete si dát 

pivo, čaj, svařák. Radši něco k 

zakousnutí? Tak to vám můžeme 

nabídnout klobásky nebo pečené ryby. 

Přijďte si užít skvělý den s rybami!            

Autor: Dominik Bank 

 

Lampionový průvod 

Dne 6.11 se v obci Zeleneč koná 

lampionový průvod. Průvod začíná v 

17 hodin před naší základní školou.  

Od školy se půjde směrem k valu do 

lokality zvané „U Kapličky“, kde se 

dozvíme o příběhu oné (už zde 

nestojící) kapličky.  A možná bude i 

ohňostroj! Přineste si lampióny, úsměv 

a dobrou náladu.  

Autor: Viktória Lesayová 
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Klásk(n)oviny: Mohly bychom se Vás zeptat na pár otázek? 

Mgr. Petra Beňová: Určitě ano, zlatíčka. 

Klásk(n)oviny: Jaká byla pro Vás drakiáda? 

Mgr. Petra Beňová: Drakiáda se mi moc líbila, ale trochu mě mrzelo, 

že nefoukal vítr. 

Klásk(n)oviny: S tím s Vámi souhlasíme. A jak jste se těšila na 

letošní školní rok?  

Mgr. Petra Beňová: Na školní rok jsem se těšila, ale začátek byl trošku hektický. Jinak září 

dopadlo dobře. 

Klásk(n)oviny: A jaký máte 

názor na Vaši současnou třídu 

6. A? 

Mgr. Petra Beňová: S mojí 

třídou jsem spokojená. Sice 

máme divoké kluky a hodně 

zapomínáme, ale jinak jsou to 

zlatíčka. 

Klásk (n)oviny: Jaká jsou 

pozitiva a negativa naší školy? (z vaší strany) 

Mgr. Beňová: Připadá mi jako taková rodinná škola. Čisté prostředí, hezká a útulná. Hodně se 

mi líbí i Školní „sváča“. A co se týká negativ, tak těch tato škola moc nemá. Nelíbí se mi 

přecházení třídy 6. A přes venek a obědy. Ne že by byli špatné, ale já jsem vybíravá. 

Klásk(n)oviny: A poslední otázka, nejhezčí zážitek ne této škole? 

Mgr. Beňová: Těch mám hodně (viz fotografii z Halloweenu). Mohla bych dlouho vyprávět! 

Klásk(n)oviny: Děkujeme za Váš čas. 

Autorky: Vanesa Billá, Michaela Špaňhelová, 6. A 
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Beatles 

Tenhle přechod je v Anglii slavný – dokonce je 

kulturní památkou! Je to proto, že na něm vznikla 

jedna z nejslavnějších fotografií skupiny Beatles. 

Naše škola se v říjnu zúčastnila vystoupení o 

písničkách a minulosti skupiny Beatles. Trvalo 

zhruba 50 minut.  Všem se to líbilo. Mě taky, ale 

mohlo se tam víc zpívat.   Autor: Mirek Vrtiška, 8. r 

Probíhá soutěž o nejkrásnější erb Zelenče 

Vítěze soutěže o nejkrásnější znak obce a 

také jméno žáka, který vytvoří nejlepší dílo 

na téma „Budoucnost Zelenče“ se dozvíte 

v úterý 15. 11. během Dne oslav založení 

obce v ZŠ Zeleneč. 

 

Školní „sváča“  

Žáci naší školy si nově mohou na Internetu 

objednat školní svačiny, které si vyzvednou 

u šaten po té, co přijdou do školy. Je to výhodné pro rodiče, kteří nemají čas připravovat 

svačinu. Na Internetu si můžete vybrat z bohaté nabídky jídel. Nejdražší svačina stojí 39 Kč, 

ale nejčastěji se cena pohybuje okolo 18 Kč. Mají zde i bezlepkové svačiny (např. muffiny, 

tousty). Naopak nevýhodou je, že když si svačinu zapomenete vyzvednout, musíte si pro ni 

dojít do ředitelny. Naštěstí o svačinu nepřijdete.  

Autorky: Diana Wenigrová, Lucie Čechurová 6. B 
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Drakiáda v Zelenči 

V pondělí 10. října odpoledne 

proběhl 11. ročník zelenečské 

DRAKIÁDY pořádaný naší základní 

školou. Sešlo se tu hodně lidí. Vítr 

nebyl přívětivý pro pouštění draků, 

ale i přesto se akce vydařila. Zvláště 

tam byl výborný buřt guláš a svařák. 

Nemohl samozřejmě chybět štrůdl a  soutěž 

o nejlepší jablečné jídlo. Letos se soutěžilo 

v 9 kategoriích. Pokrmy hodnotilo  71 

ochutnávačů. 

Autor: Michal Norek 

Výsledky Drakiády 2016 

Originální drak mladší:  

                   1. místo- Filip Truhlář 

                   2. místo- Eliška Doušová 

                   3. místo- Šárka Filipská 

Originální drak mladší:            1. místo- Vejtasová a Pemlová 

 2. místo- Krabička a Syrůček 

3. místo- Kristýna Vašková 

Nejkrásnější drak:   

  1. místo- Aneta Jurzykowská 

  2. místo- Valerie Pavlíková 

  3. místo- Jan Vysoudil 

Nejkrásnější drak třídy: 

                   1. místo- 2. B 

                   2. místo- 1. D 

                   3. místo- 2. C 

Nejkrásnější drak družina: 

                   1. místo- ŠDA 

                   2. místo- ŠDD 

Ekologický drak: 

                   1. místo- Ditrichová a Krekulová            

                   2. místo- Richard Pavel           
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                   2. místo Žofie Pelikánová 

                   3. místo- Amálie Káninská 

Ekologický drak kolektiv:  

                   1. místo- 3. B 

                   2. místo- „učitelky“ 

                   3. místo- 5. B- Sheila a spol. 

Nejlépe letící drak:  1. místo- Daniela Václavíková  1. 

místo- Denisa Václavíková 

                  2. místo- David Červený  

                  3. místo- Ondřej Košatka                                      

Cena poroty: Emma Martinez- Horská 

 

Jak to chodí na dětské univerzitě 
Dětskou univerzitu pořádá pro děti od 3. do 5. třídy Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy. Dříve se jmenovala „Hledá se Sofie“. Mně tam 

přihlásil 

táta a na různé přednášky jsem chodil už minulý rok. Přednášky jsou 

odpoledne v centru Prahy v učebnách, kam normálně chodí vysokoškoláci. 

Školnímu roku tam říkají semestr. Když za semestr navštívíte více 

přednášek, dostanete na konci diplom. Já 

jsem byl například 

na přednáškách: Řečtí a Římští bohové, 

Tlumočnictví a Archeologie. 

Na přednášce o archeologii jsme nejdřív 

pekli středověké chlebové placky a 

pouštěli si dokument o vykopávkách. Ale 

nejvíc se mi pak líbilo povídání o 

pravěku. Letos bych chtěl jít třeba na 

přednášku o tom, jak vzniká film. 

Šimon Kopa, 4. A 

Softball  

Tento sport je založený hlavně na pravidlech. Je to fyzicky 

náročný sport. Je to pálkovací hra s míčky a rukavicemi. Na 

hřišti jsou 4 mety. Cílem je oběhnout podle pravidel všechny 

mety a skórovat. Hraju ho už 8 let. Na hřišti musí být 9 hráčů. 

Knížka s pravidly má kolem 150 stran. Je to velmi návykové a 

baví mě to. Doporučuji všem, co se chtějí pořádně zabavit.                                                                                               

                                         Autoři: Vítek Somr, Dominik Bank 



8 

 

In-lineři ze Zelenče válcovali 

konkurenci  

Krajské kolo Středočeské in-line brusle 2016 (Benátky nad 

Jizerou) vyneslo na stupně vítězů hned několik našich žáků 

– blahopřejeme!     

 

 

 

Zelenečtí fotbalisté 

celkově druzí  

Poslední turnaj se letos hrál 22. října. Naši 

kluci vyhráli trošku smolné třetí místo - 

po penaltách s Xaverovem. Po podzimu 

jsou ale celkově druzí a postupují do elitní 

skupiny!  

👍  

Dnes si spolu budou povídat Klárka s Klárkou  

Klárka K.: Jaký je Tvůj nejlepší zážitek z měsíce září? 

Klárka A.: Můj nejlepší zážitek v září je výlet do dolu v Kosově. 

Klárka K. : Co se ti tam nejvíc líbilo? 

Klárka A.: Nejvíce se mi líbilo, že jsem s mámou našla 

zkamenělinu mušle. 

Klárka K.: A jaký zážitek si zažila s nejlepšími kamarády? 

Klárka A: Byli jsme v kině na Já, kocour. Byl to krásný, ale 

dojemný film. Téměř mi tekly slzy, ale udržela jsem se. 

Klárka K.: A co Ti v záři udělalo největší radost? 

Klárka A.: Dostala jsem papouška Agapornise, jmenuje se Riki. Má modro-šedivo-bílou 

barvu. 

Klárka K.: Děkuji za rozhovor! 

                                            Autorky: Klára Kohoutová a Klára Altnerová, 6.A



9 

 

 

Připravila: Markéta Chauturová 

 

Redakční rada tohoto čísla:  

Žáci mediální výchovy: Anna Plocarová, Dominik Bank, Natalia Hamáčková, Klára 

Kohoutová, Miroslav Vrtiška, Petra Šťovíčková, Vítek Somr, Markéta Chauturová, Viktória 

Lesayová, Eliška Mráziková, Vanesa Billá, Michaela Špaňhelová A NAŠI MILÍ 

PŘISPĚVATELÉ. 

Autor fotografie z úvodní strany: Jiří Khol 

Šéfredaktor: Mgr. Pavlína Jurzykowská, DEA 
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