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Říjen byl „barevný“ – jak při 
pohledu z okna, tak i v počtu a 
různorodosti aktivit našich dětí. 

DRAKIÁDA 2017  
Vše to začalo ve čtyři hodiny.  Foukal vítr, a proto draci velice 
dobře létali. Bylo tam mnoho dětí a také spousty krásných draků. 
Bylo tam hodně druhů jídla a moc jsme si to užili. Těm co to tento 

rok nevyšlo, vzkazujeme: neváhejte, přijďte za rok! 

                                              Sarah Kutinová, 6. A a Linda Křížová, 6.A 

Nejoriginálnější drak:Výsledky soutěže o „nej“ draka:               
 
Originální drak: 

1. Anetka Jurzykowská 
2. Linda Smržová 
3. Nela Gardašová 

 
Nejkrásnější drak: 

1. Valerie Pavlíková 
2. Kateřina Housková 
3. Lucie Rusová 
4. Kateřina Tuhovčáková 

 
Nejkrásnější drak třídy – mladší 
žáci: 

1. místo – 1. B 
2. místo – 2. C 
3. místo – 4. C 

 
Nejkrásnější drak třídy – starší žáci:                                                                                       

1. holky 9. Ročník 
2. 6. B 
3. 5. B 

 
Nejkrásnější drak Družina: 

1. ŠDB 
2. ŠDA 
3. ŠDH 

 
Ekologický drak: 

1. Nelly Kořánová 
2. Martin Mixa 

 
Nejlépe letící drak:  

1. Mikuláš Jindra  
2. Martina Ditrichová 
3. David Červený 
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Halloween se slaví 31. října.  

Zvyky a tradice: vydlabávání dýní, koledování, 
ohně, kostýmové veselice, věštění, lovení jablek 

pusou, navštěvování strašidelných atrakcí.      

Asi nejpopulárnějším maskotem je vydlabaná 
dýně, která má uvnitř svíčku. Další jsou 

čarodějnice atd. Tento svátek se slaví hlavně v USA a Kanadě.    

Typ na nejlepší kostýmy:            

 

 

 

 

 

A jak vypadal Halloween na naší škole?      

     

 

 

 

 

Sebastian Vanický, Kryštof Šéda, 6. B 
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Branný den na naší škole 
Co dělat případě ohrožení života? Jak si poradit při 
chemickém útoku? 
Jak podat první pomoc. Jak se bránit útočníkovi? 
Jak přežít katastrofickou událost? 
A jak funguje naše armáda? 
Na to vše jsme našli odpověď během branného dne. 
 

Na Branném dni bylo několik stanovišť. Některá byla spíš teoretická - např. evakuace 
nebo první pomoc a některá byla zase víc aktivní - např. sebeobrana či střelba ze 
vzduchovky. 

Nejvíce oblíbená stanoviště byla střelba ze vzduchovky, 
sebeobrana a výcvik v praxi. 

Všechno bylo super, ale myslím, že se nepovedla jedna věc, a 

to počasí. Byla zima a ošklivě. 

Jinak se organizátorům podle mě všechno podařilo a bylo to moc fajn. Chtěla bych 

Branný den zažít víckrát v roce.                                                          Agáta Frkousová, 5.B 

 
19. 10. - Den stromů 
Tři hodiny o stromech a pro stromy. 
Projekt 6. A a 6. B proběhl 
v polovině října. Aktivita v přírodě 
vyplněna povídáním o stromech 
vyvrcholila zasazením 4 stromů 
v lokalitě u čističky.  
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VÝLETY, EXKURZE, AKCE… 

Etická dílna 

Dne 2. 10. 2017 jsme se třídou byli na Etické dílně. Téma 
přednášky bylo: láska, vztahy a sex. 
Mě to téma moc bavilo, dozvěděla jsem se i několik zajímavých 
věcí. Většina témat se přednášela hravou formou, a proto se 
nikdo nenudil. Paní, která přednášela, byla milá, vtipná a 
respektovala cizí názory. Dokonce si dovolím napsat, že se 
všichni ve třídě nějak zapojili. Markéta Chauturová, 9. Ročník 
 

 
                                                                                     Filip Špaňhel, 5. B 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

Hledá se talent! 

Zpíváš? Tančíš? Hraješ? 
Přihlas se do soutěže! 
Dne 30.11 v 13:30 se bude konat 
talentová soutěž v učebně A34 
s názvem: „Parlament hledá talent“ 
Přihlásit se můžou skupiny, dvojice i jednotlivci.  
Na přihlášku napiš: jméno, příjmení, třídu a název toho, co budeš dělat. 
Přihlášky odevzdej paní učitelce Kánské do 25. listopadu. 
Druhé kolo bude v únoru.  Těšíme se na tebe!                                        Vítek Somr, 9. Ročník 
 

Pruhovaný den 

Dne 24. 10. zorganizoval náš školní parlament 
pruhovaný den. V tento den si všichni žáci naší školy 
museli vzít pruhované tričko. Akce měla všechny děti i 
dospělé upozornit na to, aby chodily po přechodu a ne 
někde jinde.  Snad děti na toto pravidlo už nikdy 

nezapomenou. Míša Špaňhelová, 7. A 

 

  Pozvánka na párty 

  

Zveme vás v neděli na  Halloweenskou párty. 
Která se koná v Jirnech 5. 11. 2017 od 14 do 17 hodin. 

V kulturním domě Jirny. 
Přineste si s sebou: strašidelné kostýmy a vyřezané dýně. 

Bude tam na vás čekat: zábavné hry a soutěže, tvořivý koutek, soutěže o nejhezčí 
vyřezanou dýně a kostýmy. 

Bude tam také DJ kuře, 
domácí dobroty,… 

Vstupné dobrovolné ☺☺☺☺            

   Sarah Kutinová a Linda Křížová, 6. A 
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NAŠE TVORBA 

Markétka Osičková, 4. B                                                                               Helenka Sojková, 4. B 
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SPORTUJEME 

Teribear – „hýbal opět  Prahou“. Akce s podnázvem „prima den s medvědem“ 

se zúčastnila paní učitelka Kánská se svojí třídou 3. B ☺                                       Trasa: 
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In line brusle – Krajské finále 

V Benátkách nad Jizerou si 27. 9. 2017 změřili své síly ti nejlepší na in-linech. A 

zelenečští pod vedením pani učitelky Klimešové zase zabodovali! 

 
1. místo: Podlipský Jáchym, Hradecká 

Barbora, Hradecká Tereza 
3.  místo: Urbánková Zita 

 
 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy! 
 
 
 
 

Na závěr ÚSMĚV PROSÍM…. ☺☺☺☺ 

Paní učitelka Kánská učila děti jak správně napsat reklamu. Úkol zněl jasně – „teď 
si zkuste napsat nějakou reklamu vy sami“ – a ejhle! Vojta Vrba napsal pro podle 
nás učitelů tu nejkrásnější. Posuďte sami: 

Reklama na domácí úkoly 

Plňte domácí úkoly! Jsou lehké. Já je plním. Jsou 

prostě nejlepší. Nejlehčí na světe, hlavně ze 

školy. Hlavně z matematiky a z českého jazyka! 

 

Redakční rada: žáci Mediální výchovy ZŠ ZELENEČ. Vaše příspěvky posílejte na e-mail: 
pavlina.jurzykowska@zszelenec.net            


