
    

Klásk( )oviny 

„ časopis žáků ZŠ Zeleneč „ 

Časopis v elektronické podobě najdete na stránkách školy 

 



Milí čtenáři školního časopisu, 

měsíce leden a únor jsou za námi a my, redaktoři Klásknovin, bychom vás chtěli informovat o 

tom, co se na naší škole v těchto měsících událo.  

Hned po vánočních prázdninách nás navštívila vzácná návštěva – králové Melichar, Baltazar 

a Kašpar ze 2. C. Zahráli a zazpívali svým spolužákům ve škole a v zelenečské mateřské 

školce. Podívejte se na fotografie, jak jim to slušelo. 

 

13. ledna byl na naší škole Den otevřených dveří. Někteří zájemci využili možnost dopolední 

návštěvy ve třídách. Viděli, jak se u nás učíme. Zájem měli hlavně budoucí prvňáčci a jejich 

rodiče. Odpoledne přišli ti, kteří si chtěli prohlédnout celou školu a její vybavení.  

 

Hned po jarních prázdninách byl u nás ve škole zápis do prvních tříd. Děti přicházely 

v doprovodu svých rodičů. Zpočátku na některých z nich byla vidět nervozita a obavy. Děti 

ukázaly, že už opravdu patří do školních lavic, byly moc šikovné. Naši školáci vyráběli pro 

budoucí prvňáčky dárky, které se všem líbily. Věříme, že tento významný den si všichni užili. 

 

Ve čtvrtek 25. února se konal v jirenském kulturním domě koncert známého houslisty Pavla 

Šporcla.  Na jeho vystoupení se sjeli žáci z celého okolí. Koncert byl o klasické hudbě. Pan 

Šporcl nám povídal o nejznámějších skladatelích klasické hudby, jako je Ludwig van 

Beethoven, Johann Sebastian Bach, Bedřich Smetana a další. Z některých skladeb nám zahrál 

jen ukázky a některé nám zahrál celé. Na konci koncertu jsme měli možnost se ho zeptat na pár 

otázek. Vybrané děti si mohly vyzkoušet zahrát na jeho zelené housle, nebo se s panem 

Šporclem vyfotit. Koncert byl velice zajímavý. Myslíme si, že to byl pro všechny pěkný kulturní 

zážitek. 

  

                                                                                               Vanessa Elbazová a Šimon Urban, 

9. třída 
 

    

 

 

 



 

PRVNÍ TŘÍDY TŘÍDILY 

Děti z prvních tříd se během projektového dne, který proběhl 7. 1. 2016, 
dozvěděly, jak mohou třídit odpad. 

Děti znaly základní třídění odpadu jako je papír, plasty, sklo a nápojové 
krabice. 

S pomocí názorných ukázek se naučily, jak dělit další odpad, kam patří a 
co se děje s odpadem, který nelze roztřídit. 

Prvňáčci tedy již vědí, že můžeme vytřídit také bioodpad, ze kterého se 
vyrábí kompost a na co se nám hodí. Dále vysloužilé elektrospotřebiče, 
nepotřebné oblečení, hliník. Také se dozvěděli, jak nakládat 
s nebezpečným odpadem. 
Vyrobili také pracovní archy s básničkami o třídění. 
 
Třídíme odpad      Papír 

I když jsme jen malé děti,     Je to pravda o papíru,  

umíme už třídit smetí.     chodí však bíle oblečen. 

Modrá, žlutá, zelená –     Vyhazujeme noviny,  

víme, co to znamená.      jsou tam stejně kraviny. 

Nedá nám to žádnou práci,  

už jsme jako dospěláci.     Plasty 

       Lahev a víčko do žlutého koše patří, 

Papír, plasty, sklenice,     jsou to recyklovatelní bratři. 

nápojové krabice.      Říká se jim PET,  

Prší, prší jen se leje,      přežily už spoustu let. 

popelář se na nás směje.    Rádi všichni vytřídíme, nové věci z nich vyrobíme   

Rychle z auta vyleze,  

odpadky nám vyveze. 

 

 

Sklo je křehké, rozbitné,  

třídit jej je nezbytné. 

Zelená, bílá popelnice 

je kontejnerů společnice. 

Velmi dobří kamarádi  

jsou láhev, skleněnky dohromady.                                         

 

  



 

PŘÍSPĚVKY ŽÁKŮ Z 5. C 

STESK 

 Měl jsem na krajíčku. Jediná zmínka o Sylvě mě mohla rozplakat. Jediný pohled na ni mě ranil. 

Jediné pomyšlení, že by se Sylva vrátila, bylo nepravděpodobné. Byla navždy pryč.   O nějakém novém 

ohaři se mi ani nesnilo, chtěl jsem Sylvu. Ano, to zrzavé zlobidlo, které mi každou noc ukradlo peřinu. 

Sylvu, kterou nešlo naučit poslouchat. Stesk po její měkké zrzavé srsti mě rozplakal natolik, že jsem 

musel odejít od výtečného nedělního obědu, který babička uvařila. Šel jsem ven se utěšit zpěvem 

skřivana na malé třešni. Setřel jsem si poslední slzu a s chutí jsem skřivana pozoroval. Skřivan se však 

lekl a uletěl.   

 Kdesi v dálce uviděl Honzík pasoucí se pestře bílé ovce, jak se neodtrhnutelně pasou na zelené 

trávě. Měly se, neměly žádné starosti jako Honzík. Byly prostě spokojené, bez problémů, strachu nebo 

úzkosti. Honzíkovi bylo hrozně, když pomyslel na myšlenku, že by se Sylva už nevrátila. Stýskalo se mu 

po chvílích, kdy byli spolu.                                 Kristýna Kudláčková, 5. C 

 

 

                                                                                       Ilustrovala: Míša Špaňhelová , 5. C 

 

Roční období střídají se stále,      Už se sune ten syrý podzim, 
všechny čtyři na stejném bále.      už nám usíná ten krátký ozim, 
Několik měsíců vždy sedí na svém trůně,    listů padá ze shora dolů, 
panují pyšně, některé zase hloupě jako malé slůně .  už se svalil do svého trůnu. 
 
Právě panuje to štědré jaro,      Už sem běží ta krutá zima, 
venku rosa, rosé každé ráno.      šálu si váže ta naše Zima.. 
  
Skřivani zpívají svojí melodii,      Mrznou nám prsty a také nehty, 
celý svět je v krásné harmonii.      seno už není ve staré stepi. 
 
Vládu přebírá to teplé léto.      A tak to chodí rok, 
Obleč si plavky, ty moje Květo!       celý, celičký rok. 
Slunce svítí až k samému týlu, 
Rychle čas, nasadit tu svoji čapku.                Patrik Novák, 5. C 
 
 
 
 

 



 

 

DEN POMOCI 
 

Parlament školy vyhlásil na pátek 12. 2. 2016 Den pomoci. Třídy a učitelé, kteří 

se chtěli tohoto experimentu zúčastnit, nemuseli připravovat nic výjimečného. 

Stačilo jenom normálně učit. Žáci si vytvořili dvojice. První hodinu jeden 

představoval nevidomého, druhý ve dvojici mu dělal navigátora. Druhou hodinu 

si role vyměnili.  

Zde si můžete přečíst postřehy a názory ze zkušeností žáků a vyučujících.   

 

      
3. B 
Den pomoci 

V pátek pátou vyučovací hodinu jsme si s dětmi vyzkoušely, jaké by to bylo, nemít jeden ze 

smyslů - zrak. 

Žáci byli motivováni a bylo jim vysvětleno, že slepý je svému pomocníkovi zcela oddán. Děti 

měly dvě aktivity. 

První byla vyzkoušet si - přípravu na vyučování, podepsání a namalování obrázku dle informace 

vidoucího. 

Druhá aktivita byla náročnější - děti se měly přesunout do šatny a každá dvojice se měla 

připravit k odchodu domů - tedy obout, obléknout si své věci a seřadit se. 

Většina dvojic byla empatická a po první aktivitě pochopila, že se budou muset spoléhat na jiný 

smysl a vzájemně si důvěřovat. 

Občas se však stalo, že odhadnout co vlastně nevidomý potřebuje vědět, je velmi obtížné. 

Dětem se aktivita moc líbila a určitě bychom si ji rádi ještě někdy zopakovali. 

 

 

3. C 
12. 2. 2016 se ve škole uskutečnil projekt s názvem Den pomoci. 

Vyzkoušeli jsme si ve třídě role nevidomého a navigátora v části hodiny českého jazyka a matematiky. 

Každý z nás chvíli představoval slepého a chvíli pomocníka. 

     V roli slepce jsme měli pocity strachu, ohrožení a nejistoty. Ocenili jsme úlohu člověka, který nám 

pomáhal se zadanou prací a vysvětloval nám, co máme dělat. Uvědomili jsme si, jak potřebné je umět 

pomoci postiženému v každodenních životních situacích. 

     Hraní rolí jsme brali jako chvilkovou zábavu, ale nikdy bychom o zrak přijít nechtěli. Jsme rádi, že nám 

tento základní lidský smysl slouží. 

 

Občas se však stalo, že odhadnout co vlastně nevidomý potřebuje vědět, je velmi obtížné. 

Dětem se aktivita moc líbila a určitě bychom si ji rádi ještě někdy zopakovali. 

 

 

4. B  

Ve 4. B si žáci uvědomili náročnost a závislost na ostatních.  

Začali si svého zraku více vážit a velice jim scházely barvy.  

Odsoudili krádeže slepců a zjistili, že potřebují více pomoci.  

 

 



 

 

5. B 
JÁ NEVIDOMÝ  

„Když mě Ema vodila, vůbec jsem jí nevěřila, ale jak jsem si sundala šátek, zjistila jsem, že má vlastně 

pravdu. Cítila jsem se strašně ohroženě.“ 

„Byl to pro mě zážitek, vědět, jak se cítí slepci v každou chvíli.“ 

„Všude kolem byl hluk a jedna dvojice chodila pořád za námi. Bála jsem se, abychom se nesrazili.“ 

„…potom jsem si na tmu zvykl a nepříjemné to ani nebylo. Myslím, že Míša mě výborně vodil.“ 

„Trochu jsem se bála. Chtěla bych si to vyzkoušet častěji.“ 

„Nejvíc se mi líbilo psát poslepu.“ 

„Došlo mi, proč se můj vodič, když byl slepec, tolik bál.“ 

„Měl jsem dobrého vodiče!“ 

„Byl to velký zážitek. Mohlo to být delší.“ 

„Hlavně to bylo o té důvěře.“ 

„Při kreslení jsem si myslel, že obrázek je moc veliký, přes celý papír, ale ono to tak nebylo.“ 

„Nejvíc mě bavilo, když jsme poslepu hráli fotbal.“ 

„Když můj vodič zakopl, pustil mě a já jsem spadla.“ 

„Mamka mi ten den neřekla, co mám za svačinu, bavilo mě po chuti poznávat, co jím.“ 

 

JÁ POMOCNÍK 

„Obdivoval jsem Honzu, jak byl pozorný.“ 

„Beru za svou chybu, když kamarádka zakopla na schodech.“ 

„Vůbec mě to nebavilo, ale stejně jsem se snažil pomoci.“ 

„Měla jsem za svou kamarádku zodpovědnost.“ 

„Byla to „prča“, když kamarád nevěděl, kde co je. Ale při chůzi jsem se o něj bál.“ 

„Docela jsem si užila, být vodič, ale být slepec bylo lepší.“ 

„Bylo těžké navést slepého na správné místo.“ 

„Legrační bylo, že nevidomý stále kontroloval okolí a máchal kolem sebe rukama.“ 

„Hodně mě bavilo starat se o kamarádku a pomáhat jí.“ 

 

 5. C 
Třída se s radostí a očekáváním zapojila do mini projektu Den pomoci. Pro děti této třídy není život 

s handicapem žádná novinka, protože mají mezi sebou spolužáka s kochleárním implantátem a již pátým 

rokem jsou mu oporou. Přes určitou zkušenost s neslyšícím byla zkouška být nevidomý velkou výzvou. 

Všichni si tento den užili a vzájemně si pomáhali. 

 

Život nevidomých je velmi těžký. Vyzkoušeli jsme si to ve dvojicích. Pro všechny to byla zábava. Během 

matematiky jsme se museli soustředit na danou úlohu a práci, abychom byli schopni správně odpovědět. 

Důležitá byla vzájemná spolupráce. Nevidomí mají oproti nám více vyvinutý sluch a hmat. Bez 

kamarádovy pomoci bychom nebyli schopni pracovat. Bohužel jsme si nevyzkoušeli přestávku. Tento den 

se nám velice líbil. 

                             Martin, Denis, Fanda 

 

Vyzkoušeli jsme si se šátkem na očích počítat, převádět jednotky obsahu v matematice, v 

českém jazyce jsme doplňovali i, y a procvičovali přídavná jména. 

Jako vodiči jsme museli být ostražití, aby se nevidomému nic nestalo. Naše oči byly zároveň 

očima kamaráda.  

Na lidech s tímto omezením obdivujeme to, že se orientují jinými smysly a přesto se snaží žít 

jako každý jiný člověk. 

                  Patrik, Elen, Matěj, Petra 

 



 

 

 

 

 

Během dne pomoci jsme museli mít k člověku, který byl vodičem, velkou důvěru. Vůbec by se 

nám nelíbilo být celé dny, měsíce i roky bez zraku. Bylo pro nás obtížné uvěřit, že to slepí lidé 

mají tak těžké. Oči jsou nejcennější orgán na těle. 

                 Kristýna, Agáta, Nikola 

       Aneta, Dominika 

 

 

 

 

 6. B 

Z těch názorů, které si žáci v naší třídě psali si myslím, že tato aktivita byla velice 

úspěšná … 

 

„Bylo velice zajímavé si vyzkoušet, jak žijí nevidomí. Vžili jsme se do jejich situace. 

Byli jsme v jejich světě, který je opravdu těžký, ale moc se nám líbila vzájemná 

pomoc: SPOLUPRÁCE.“ 

 

Někteří žáci se při této aktivitě taky moc pobavili, ale nejčastěji jsem slyšela, že 

by bylo hrozné být slepý celý život a že jsou moc rádi za svoje zdraví a také že 

nevidomí to mají opravdu velmi těžké. Také tam měl velkou zodpovědnost 

pomahatel, který musel nevidomému neustále pomáhat a dávat na něj pozor. 

 

Ale co když někde nastane nějaká nepředvídatelná situace a bude tam nevidomý 

člověk, který vůbec nebude mít tušení co se děje a co má dělat? 

 

- V takovém případě je potřeba mu pomoci a to už teď víme všichni! 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

8. TŘÍDA 
Kateřina Dvořáková: 

Když jsme si zkoušeli, jaké to je nevidět, bylo to příšerné. Najednou jsem si uvědomila, jak úžasné je 

objevovat svět, odlišovat barvy a věci kolem sebe. Když se mě někdo dotkl, lekla jsem se. Neumím si ani 

představit denní překvapení nevidomých lidí. Každý zvuk i dotek musí děsit. Jsem přesvědčena, že tito 

lidé jsou těžce závislí na pomoci druhých. I já bych se bez hlasu mé spolužačky v prostoru neorientovala. 

Samozřejmě hmat vám pomůže částečně věci rozpoznat, ale jistě věci nepoznáte. Když jsme měli za úkol  

najít své odcizené věci, bála jsem se každého kroku či pohybu, který měl následovat, abych si neublížila. 

Pohybovala jsem se pomalu a opatrně. Přiznávám, že bez pomoci své kamarádky bych se nástěnky 

nedotkla.  

Kateřina Hodžiková: 

Podle mě to byla velká zkušenost, i když jsme se pohybovali ve známém prostředí. Před lety jsem měla 

možnost toto vyzkoušet v cizím prostředí a musím říct, že jsem měla z toho místa skoro strach. Jinak to 

bylo poučné a zábavné. Moc se mi tento den líbil. 

Tomáš Čížek: 

Role slepce byla náročná, musel jsem dobře poslouchat, abych udělal vše správně. Navigátor musel 

mluvit hodně hlasitě, aby ho slepec slyšel. 

Milan Vavro: 

Bylo to dost nepříjemné. Myslel jsem, že to není tak hrozné, ale bylo. Musel jsem spoléhat na svůj hmat 

a sluch, ale hlavně jsem se soustředil na Danův hlas. Bez něj bych nikam nedošel.  

Dan Günther: 

Bylo fajn zažít pocity slepce, protože jsem si teprve uvědomil, jak to mají těžké. Musí se spoléhat na svůj 

sluch, na svůj hmat. Když jsem měl šátek zavázaný kolem očí, bylo nepříjemné vnímat hned několik 

jiných hlasů, protože bylo těžké rozpoznat hlas mého vodiče. Po tomto zážitku budu slepce více 

obdivovat.  

Veronika Maria Kulichová: 

Podle mne mají slepci velice těžký život. Vědět, že ostatní vidí a já ani nevím, co to vidět je, musí být 

hrozně nepříjemné. Celý život poznávat věci podle hmatu, pachu, chutí a sluchu! My si to snad ani 

nedokážeme představit, a proto pro mne bylo vyzkoušení slepce něco nového, dobrého a možná i 

nepříjemného.  

Viktorie Štorková: 

Život slepce je obtížný. Já vidím rozdíl i v tom, zda se člověk slepý narodí, nebo oslepne v průběhu života. 

Vyrovnání se ztrátou zraku musí být obzvlášť obtížné. Neumím si představit, že bych ze dne na den 

přestala vidět. Myslím, že hlavní bod v životě slepého člověka je smířit se s oslepnutím. Potom stačí jen 

navyknout si na černý svět kolem sebe.  

 

Z pohledu vyučujícího – paní učitelka Sobotová: 
Tato myšlenka mě velmi zaujala a moc jsme se na ten den těšila. Překvapilo mě, že to velmi 

oslovilo i děti, které si přinesly šátky. Protože jsem potřebovala při M hlavně učit, domluvila jsem se se 

svojí třídou, že si to necháme na VV.  

Mé nadšení vyprchalo během první přestávky, kdy jsem měla dozor na hlavní budově. Hned po 

zvonění se ze tříd vyvalil dvojnásobný počet dětí, protože pokud chtěl čůrat jeden, musel jít i druhý. 

Někteří chlapci to pojali po svém a zkoušeli zápasit po slepu či svého nevidomého nosili na zádech. Než 

se nám podařilo děti trochu zpacifikovat, tak došlo k dvěma úrazům. Např. holky z 5. B se přesunuly do 

druhé budovy. Při návratu na schůdcích v tunelu upadl vodič, nevidomá ztratila oporu a upadla také. Na 

velkou přestávku jsme raději zavázané oči zrušili. 

Na VV jsme si to užili. Jeden ze dvojice byl vodič a navigátor, druhý nevidomý a kreslič. Domluvili si 

téma a nevidomý kreslil a vodič mu radil. Nevidomý svůj výtvor spatřil až na konci hodiny. Následující  

 



 

 

hodinu si žáci role prohodili. Bylo velmi zajímavé dívat se, jak spolupracují. Někteří nevydrželi a 

šátky si sundali… Vzniklo několik velmi zajímavých děl. 

Den bych si klidně zopakovala, ale určila bych předem pravidla, co je dovoleno. Líbil by se mi i den 

němých dětí. 

 

DĚKUJEME ZA NÁZORY, REFLEXE, POSTŘEHY A NÁPADY. 

 

 

 
 

 

                                    Příběh, napsaný v hodině literatury 6. A 

4. PROSINEC 

Čtvrtý prosinec je magické datum. Tři dívky si do třídy přinesly tři morčata. Na první pohled to 

byla obyčejná morčata. Nikdo nevěděl, že jsou začarovaná. Ten den se o ně ve škole každý 

zajímal. Všichni povídali: 

„Jé, ty máš morčátko. A ty taky.“ 

Jiní zase: „Jak se jmenují? Jak jsou stará?“ a podobné otázky.  

Morčátka začínala být čím dál tím více neklidná.  

Ale všechno vypuklo až při poslední hodině. Z morčátek se stali havrani. 

Frnk! A odletěli oknem. Všichni byli smutní. Morčátka jsou fuč.  

Havrani se ale zanedlouho vrátili a stali se zase morčátky.  

Od té doby se každý pátek v jednu hodinu stávají havrany.  

                                                                                           Karolína Minaříková, 6. A 

 

 

 



Jako každý rok, tak i letos, pořádal školní parlament tradiční turnaj ve vybíjené o putovní 
pohár. V den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení, jsme se sešli v tělocvičně, aby si třídy 
změřily svoje sportovní síly. V první kategorii proti sobě nastoupily 3., 4., a 5. ročníky. Byly to 
velké souboje. Putovní pohár nemusel nikam putovat, protože ho pro letošní školní rok získala 
třída 5. A (loňský vítěz). 
 Ve druhé skupině proti sobě nastoupil 6., 7., 8., a 9. ročník. Boje byly samozřejmě tvrdší. 
Bojovalo se o každý život, každé přešlápnutí a každý bod. Putovní pohár opět obhájila loňská 8. 
třída, tedy letošní deváťáci. Je jich sice málo, ale mají sportovního ducha a srdce.  

 Musíme si pohlídat, než opustí naši školu, aby nám pohár neodnesli.    

 
 

Psal se den 15. 2. 2016 a 16 žáků naší školy - soutěžících, kteří byli parlamentem vybráni na 

semifinálovém kole, se zúčastnilo soutěže Parlament našel talent. Soutěž byla 
rozdělena na dvě představení. První představení bylo pro první stupeň a veřejnost a  
 



 
 
druhé představení bylo pro druhý stupeň. Obě části byly stejné. Jen výkony soutěžících 
se lišily podle trémy. Druhé představení mělo na závěr vyhlášení vítězů a předání cen.  
Hlavním záměrem soutěže bylo, aby žáci základní školy ukázali, co je baví a čemu se  
věnují ve volném čase. Zároveň museli prokázat svoji odvahu a svoje vystoupení  2x 
zopakovat před spolužáky, učiteli a rodiči. Soutěž moderovali opět dva žáci z 9. třídy -  
Šimon Urban a Honza Moraveček. Díky vtipům a dobré náladě moderátorů byla soutěž 
zábavnější a atmosféra velmi příjemná. 
Každý z diváků dostal při vstupu do tělocvičny jeden hlasovací lístek. Ten mohl po zhlédnutí 
vhodit do hlasovací nádoby toho soutěžícího, jehož vystoupení se mu nejvíce líbilo. Po 
dlouhé a napínavé soutěži diváci vybrali 3 nejlepší vystoupení. Na 3. místě se umístil 
Dominik Bank se svým klavírním výstupem, na 2. místě sourozenci Horákovi se svým 
hudebním číslem a na 1. místě se umístila Eliška Šrutková, která tančila s obručí. Tímto 
bychom chtěli poděkovat parlamentu za skvělou příležitost ukázat talent a dovednosti žáků 
ZŠ Zeleneč.  
                        Šimon Urban a Vanessa Elbazová, 9. třída  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustrace k bájím: Medúza - Veronika Maria Kulichová, 8. třída 

 Trochu humoru na závěr  

Josef II. vydal toaletní patent. 

Dneska se budeme učit upálení Jana Husa. 

Nevolnictví je, že se nemůžeme dobrovolně ženit. 

Hradiště byla obarikádována. 

Poddaní odváděli desátník. 

Cyril a Metoděj přinesli školu. 

Pěstovali obilí, které museli dovážet z jiných států. 
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