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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí čtenáři školního časopisu, 
vítám vás na stránkách letošního prvního čísla našich Klásknovin. Prázdniny utekly jako voda a před námi je 
nový školní rok 2015 – 2016. V letošním roce naplňujeme projekt „Učíme se zdravému životnímu stylu“. 
Zároveň vstoupila naše škola do projektu EU – Čtenářské dílny.  Naše noviny budou opět dvouměsíční. 
Tentokrát vám budeme nabízet zprávy o tom, co se dělo v naší škole v jednotlivých měsících.  
Hned v září jsme se rozjeli pořádným tempem. Skvělý byl celodenní projekt  Žijeme bezpečně. Proběhly první 
třídní schůzky, žáci 1. – 3. ročníků viděli pořad Já nic, já muzikant. Poslední zářijový den odjely čtvrté třídy na 
Levý Hradec a 5. – 9. ročníky navštívilo ve škole Divadélko pro školy z Hradce Králové. Už vloni nás pobavili a 
zároveň poučili svým vtipným divadelním představením Divadelní učebnice. Tentokrát nám nabídli hru  Jak jste 
to myslel, pane Shakespeare?  Přečtěte si naše Divadelní ozvěny od 5. C a hned budete vědět, jak se nám 
představení líbilo. 
Měsíc říjen byl plný různých akcí. 4. C jela na seznamovací kurz, deváťáci jeli na návštěvu do Německa, proběhla 
Drakiáda, páťáci šli na procházku do Klánovického lesa, sedmé a osmé třídy prožily etické dílny Kdo jsem, 
čtvrťáci byli v Planetáriu a na Pražském hradě, 6. B a 5. C si vyzkoušela svoji zdatnost v Tepfaktoru. Pro některé 
třídy si připravila přírodovědný program Penthea. Vrcholem říjnových dní byl Halloween, který pořádala devátá 
třída. Postřehy, názory a fotografie z některých akcí najdete v těchto novinách.   
Nepřehlédněte také výsledky dotazníku, ve kterém se dozvíte, jak se našim žákům líbí ve škole.   
                                                                                      Přeji příjemné čtení Mgr. M. Havelková 

 
 

Divadelní ozvěny  5. C 
Seznámila jsem se se skvělým dramatikem W. Shakespearem. 
       Dominika 
Vtipný byl překlad jména W. Shakespeara – třesavá hruška, byla to legrace. 
         Marek 
Smála jsem se tak, až mě rozbolelo břicho. 
     Vanesa 
Divadlo bylo opravdu skvělé. Jedna věc však byla trapná. Nedělali ji herci, ale někteří spolužáci svým 
chováním a válením se po podlaze. Od herců bylo hezké, že zapojili i nás diváky.  
       Stázka 
Nikdy jsem neviděla vtipnější a hezčí divadlo.  

Kristýnka Ku. 
Bylo to super a moc super!!!      Matěj    
Nejdříve jsem si myslela, že to bude nuda. Ale nakonec to bylo to nejlepší divadlo co jsem viděla. 
Herci pěkně mluvili. Nejvtipnější byly ukázky ze hry Romeo a Julie.  
         Gabina 
Představení na mě zapůsobilo legračně i dramaticky. Byla to velká zábava. Kostýmy byly hezké. 
Některé jejich hlášky mi přišly až vulgární, což do divadla moc nepatří. 
          Patrik 
Něco jsem se naučila a hodně se při tom nasmála.       Míša     
  
Představení se mi moc líbilo, protože bylo vtipné, hezké a dobře vymyšlené.          Elen  
        
Moc se mi líbila třetí ukázka Rrrrrrromeo a Julie.       Agáta     
  
Herci hráli moc vtipně, ale někteří  spoluposluchači  se chovali až trapně.        Klárka 
 
Divadlo na mě působilo velice pozitivně.              František 



Co se dělo v září  

Čtenářské dílny v 1. B, 5. B a v 6. B 

 

 
V 5. B také probíhají čtenářské dílny. Probíhají pouze v pondělí. Každý si čte svojí knížku, ale občas se 

stane, že si knížku někdo zapomene, a proto máme ve třídě svojí knihovnu. Knížky jsme si půjčili ze školní 

knihovny. Víc než čtvrtině se čtenářské dílny líbí.                                                                                       

                                                                                                       Lucka K., 5. B 

Projekt Čtenářské dílny provozujeme v hodinách literatury. Do tohoto projektu je zapojeno více tříd z naší školy. Ve třídě 

nám vznikla z nakoupených nebo donesených knih rozsáhlá třídní knihovna. Z té si vybíráme knížky na čtení v hodinách 

literatury. Vybranou knihu si můžeme půjčit i domů nebo si číst knihu o přestávce. 

Hodina literatury začíná tím, že si vybereme knihu, jakou chceme. Někdo si vybírá knihu podle velikosti, podle autora, 

podle názvu, podle nálady, podle ilustrací. Potom dostaneme čas na tiché čtení. Pak nám paní učitelka rozdá připravené 

pracovní listy s otázkami. Když list vyplníme, společně si sdělujeme naše zápisy. 

V hodinách Čtenářských dílen musíme dodržovat pravidla dílen (ke knihám se chováme slušně, nerušíme při četbě ostatní, 

neodcházíme ze třídy, sedneme si pohodlně, aby se nám dobře četlo, atd.). 

Tento projekt se moc líbí celé naší třídě. Seznamujeme se se zajímavými knihami, o kterých jsme ani nevěděli, a které 

jsme neznali. Dokonce čtou i kluci! Jenom si myslíme, že bychom mohli mít na čtení víc času .                    

                                                                                                 Adéla S. a Terka M., 6. B  

 



Co se dělo v říjnu  

Muzeum hlavního města Prahy 
 
Dne 1. 10. si naše třída 6. A. vyrazila do Muzea hlavního města Prahy.  Byli jsme na výstavě Praha 
v pravěku. Viděli jsme, jak pravěcí lidé opracovávali nástroje, sháněli potravu a bojovali mezi sebou. 
Dozvěděli jsme se o vládě matky, což se nazývalo matriarchát a o vládě otce, což se nazývalo 
patriarchát. Také jsme viděli a dozvěděli jsme se, že zpracovat kámen trvalo několik hodin i dní. Také 
jsme viděli, jak bydleli, jak se oblékali a zdobili. Výstava končí v době, kdy se k nám stěhují Keltové. Je 
doplněna kopiemi nálezů archeologů z různých koutů republiky. Byly tam také ukázány kopie, na které 
jsme si mohli sáhnout. Prohlídka trvala 40 minut + 20 min výkladu. Na závěr jsme dostali pracovní list 
a v něm jsme měli vyplnit, co jsme si zapamatovali z výkladu.              Kristýna, 6. A 

 

Procházka lesem    
 

Dne 8. 10. navštívily 5. ročníky ekologickou procházku nazvanou Evropská příroda. 

Tato procházka vedla  Klánovickým lesem, do kterého nás dovezl zelenečský autobus. Klánovickým 

lesem nás provedla průvodkyně z agentury Koniklec. 

 Naše třída byla rozdělena na čtyři skupiny: Přírodní rezervace, Přírodní památka, Národní park a 

Chráněná krajinná oblast. Procházeli jsme Klánovický les dopodrobna od zákazů chování až po hmyz. 

Skládali jsme obrázky chování a vysvětlovali jsme, co znamenají. Lovili jsme pavouky, můry a jiný 

hmyz a koukali jsme se na ně přes lupokelímek. Celou dobu naší procházky trvala hra na žetony, která 

probíhala následovně: když někdo uvidí strom s červenými čárkami, které tam byly namalované, aby 

ohraničily danou lokalitu, musel k němu člověk co nejrychleji doběhnout. Člověk, který se dotknul 

stromu první, musel naší průvodkyni říct, zda je v chráněné krajinné oblasti, anebo je mimo ni. Hráli 

jsme hru a na konci toho všeho následoval lehký testík o tom, co jsme se naučili. 

                                                                                                                                               

          Jiřičková Adélka, 5. B                                                     

 



Drakiáda a Štrúdlování 

 

Dne 12. 10. 2015 proběhla Drakiáda a Štrúdlování. Tento rok byla Drakiáda v Zelenči už po páté a byla přemístěna Na Valy. 

Vznikla nová soutěž – Štrúdlování.  Hlasovalo se o nejlepší jablečný dezert.  Soutěžilo se i o nejekologičtějšího draka. 

Aničky z 5. A vybraly své nejlépe chutnající dezerty: 

Anna Plocarová          Anna Radilová 

1.)        7                                11 

2.)      10                                 4  

3.)        3                                  3 

 

                                                                                                               Anna Plocarová , Anna Radilová 5. A 



 

Návštěva v Německu 
Minulý školní rok jsme začali spolupracovat s německou školou ve Feuchtwangenu. Němečtí 
žáci nás už v Zelenči navštívili v květnu a nyní byla řada na nás. Proto jela naše 9. třída od 5. 
do 7. října na návštěvu do Německa. Jeli jsme autobusem asi 5 hodin. Po příjezdu nás přivítal 
pan ředitel školy spolu s panem místostarostou města. Dostali jsme menší občerstvení a pak 
jsme se šli ubytovat. Odpoledne nás naši němečtí přátelé provedli jejich městem 
Feuchtwangenem. K prohlídce města jsme dostali různé úkoly, které jsme museli splnit. 
Večer nám zajistili večeři v pizerii a potom jsme měli diskotéku. Následující den dopoledne 
jsme plnili menší zeměpisný kvíz a dívali jsme se na film v německém znění s anglickými 
titulky. Po obědě jsme vyrazili autobusem na výlet do města Rothenburg, kde jsme opět při 
procházce městem plnili úkoly. Rothenburg je velmi krásné starobylé město. Večer jsme měli 
diskotéku. Poslední den jsme měli sportovní dopoledne. Hráli jsme v týmech proti sobě 
florbal a fotbal a pak na nás čekal oběd ve školní jídelně. Po obědě bohužel nadešel čas 
odjezdu a velmi dlouhé loučení. Potkali jsme tam nové a úžasné přátele, kteří nám chybí. 
Máme spoustu nových zážitků.  
Přínosem tohoto zájezdu bylo nejenom setkání s milými a zajímavými lidmi, poznávání jiných 
míst v Evropě, ochutnání německé kuchyně, seznámení se s jinými tradicemi a se životem 
v německé škole, ale i mluvení v němčině nebo v angličtině.  
A proto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Barešové a paní zástupkyni Havelkové, že 
nám umožnily tento výlet do Německa. 
                                                                                 Vanessa, 9. Třída 
 

 



Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně 
 

1. Jsi     kluk130   holka 150 

 

2. Do školy chodíš rád? 

 ANO, vždy71 Většinou ANO148 Většinou NE44 NE, nikdy17 

 

3. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda (kamarády)?  

      ANO266  NE14 

 

4. Máš na výběr dostatek kroužků? ANO232  NE48 

    Pokud NE, který ti chybí?...gymnastika,taneční, informatika.dramatický, ruční práce,koně,keramika,atletika, karate, jóga, zpěv,vaření, 

tenis, pokusy,rybář 

 

5. Líbí se ti prostředí tvojí třídy,? 

 ANO, velmi147 Docela ANO113 Spíše Ne14  Vůbec NE7 

 

6.  Můžeš se zeptat vyučujícího, když něčemu nerozumíš? 

 ANO, vždy180 Většinou ANO86 Většinou NE10 NE, nikdy4 

 

7. Pokud by se ti ve škole něco stalo (úraz), víš, že se o tebe učitelé postarají? 

 ANO, vždy221  Většinou ANO48 Většinou NE9 NE, nikdy2 

 

8. Myslíš, že dostáváš v týdnu příliš mnoho domácích úkolů? 

 ANO, vždy48 Většinou ANO74 Většinou NE111 NE, nikdy47  

 

9. Baví tě činnosti ve školní družině? 

Nechodím do ŠD134 ANO, vždy75 Většinou ANO51 Většinou NE17 NE, nikdy3 

 

10. Jsi rád, že chodíš do naší školy?  

ANO272  NE – 8z jakého 

  

11. Chutná ti jídlo v naší jídelně?   

ANO, vždy 52 Většinou ANO133 Většinou NE 86 NE, nikdy9 

 

12. Co se mi ve škole líbí                                  Co se mi ve škole nelíbí 
kamarádi                  auta před školou 

učitelé                  domácí úkoly 

hračky                   chování některých spolužáků 

toalety                  nemohu si vybrat ze dvou jídel 

školní družina                 jednotlivé předměty 

výlety                  krátké přestávky 

vybavení třídy a školy             malé prostory tříd 

kroužky               fronty na oběd 

hodně se naučíme                 málo chodíme ven 

počítače- informatika                nespravedlnost některých učitelů 

tělocvična a venkovní areál                                málo odborných učeben 

čisto ve škole                 chybějí hravé prvky na zahradě 

keramika                   křik dětí 

bruslení                  zápach na toaletě 

plavání                  přísnost učitelů 

čtení o velké přestávc                                                                              nemůžeme chodit po celé škole 

žabička Hanička                 vulgární slova spolužáků 

parlament                                                                                                  nic 

pravidla chování 

projekty 

cukrárna 

knihovna 

jídelna 

jednotliví vyučující 

legrace a dobrá atmosféra 

tablety  

čtenářské dílny 

přestávky 

všechno      
 
 
 
                                                                                Zvýrazněné jsou nejčastější odpovědi. 
 



 

Výsledky hodnocení školy žáky 2. stupně 
 

1. Jsi     kluk50  holka49 

 

2. Do školy chodíš rád? 

  ANO, vždy 5 Většinou ANO66 Většinou NE19 NE, nikdy9 

 

3. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda (kamarády)?  

      ANO72  NE27 

 

4. Se spolužáky si rozumíš? 

  ANO, vždy 31 Většinou ANO62 Většinou NE6 NE, nikdy0 

 

5. Máš na výběr dostatek kroužků? ANO 79  NE14 

    Pokud NE, který ti chybí? florbal,basketbal,klavír,jezdectví,dramatický,ICT 

 

6. Líbí se ti prostředí tvojí třídy? 

  ANO, velmi24 Docela ANO62 Spíše Ne10  Vůbec NE3 

 

7.  Můžeš se zeptat vyučujícího, když něčemu nerozumíš? 

  ANO, vždy60 Většinou ANO37 Většinou NE1 NE, nikdy1 

 

8. Pokud by se ti ve škole něco stalo (úraz), víš, že se o tebe učitelé postarají? 

  ANO, vždy77 Většinou ANO21 Většinou NE1 NE, nikdy0 

 

9. Myslíš, že dostáváš v týdnu příliš mnoho domácích úkolů? 

  ANO, vždy42 Většinou ANO32 Většinou NE22 NE, nikdy3 

 

10. Tvoje názory na to, co by se mělo ve škole zlepšit, berou učitelé vážně a snažíse situaci změnit 

  ANO, vždy18 Většinou ANO61 Většinou NE17 NE, nikdy3 

 

11. Myslíš, že kdyby ti někdo ubližoval, našel bys u některého učitele pomoc? 

ANO, vím u koho57           ANO, někoho bych našel33           NE, nevím na koho se obrátit5        NE4 

 

12. Líbí se ti výzdoba naší školy? 

  ANO, vždy35 Většinou ANO53 Většinou NE 9 NE, nikdy2 

 

13. Je vybavení naší školy na dobré úrovni? 

  ANO87  NE – chybí mi laboratoř, trampolína, lavičky 

 

14. Jsi rád, že chodíš do naší školy?  

ANO93  NE – z jakého důvodu? učitelé,vstávání 

 

15. Chutná ti jídlo v naší jídelně?   

ANO, vždy4  Většinou ANO47 Většinou NE 38 NE, nikdy10 

 

16. Co se mi ve škole líbí                                          Co se mi ve škole nelíbí 

kamarádi                                                                     velké horko ve třídách 
výzdoba školy                  málo výletů 

moderní vybavení              výběr jídla ve školní jídelně 

příjemné prostředí                                  někteří učitelé 

dobří učitelé                  hodně domácích úkolů 

školní knihovna                  rychlé tempo vyučování 

školní tělocvična                  mnoho testů a úkolů 

zahraniční zájezdy                                  každý z učitelů si myslí, 

kroužky                   že jeho předmět je nejdůležitější 

literární klub                  málo olympiád 

projektové a sportovní dny                                 krátké přestávky 

přístup učitelů                  školní družina v kmenové třídě 

parlament                   neklid ve třídě 

vybavení pomůckami                                  chování spolužáků 

počítačové učebny 

časté používání zábavných pomůcek v hodinách 

přístup k výuce jazyků 

falešné školní poplachy 

dobrá nálada 

vcelku všechno 
                                                                                                Zvýrazněné jsou nejčastější odpovědi. 



Polní cesta 
Text a fotografie je od žákyně 8. třídy Veroniky Márie Kulichové 

 

 Šla jsem po polní cestě. Byl barevný podzim, ale přesto bylo ještě docela teplo. A já jsem šla. Srdce jsem měla 

sevřené v těžkých okovech a mokré vlasy mi poletovaly ve větru. Oči mě pálily pod hromadou tlačících se slz a nohy se mi 

podlamovaly pod vahou mého těla. Byla mi zima. 

 Přesto jsem šla po polní cestě a nepřítomně okusovala stéblo trávy. Byla jsem daleko ode všech, byla jsem daleko 

od veškeré civilizace, což mi ani v nejmenším nevadilo, vlastně jsem byla ráda. Cesta byla blátivá a zarostlá a v dálce byl 

vidět obarvený les. Cesta sice vedla kolem, ale já zamířila přes pole rovnou k němu. 

 V lese padaly se stromů kapky. Na mokrém pařezu seděla zahalená postava. Seděla tam sama. To mi připomnělo 

mou bolest. Seděla tam úplně sama... 

 Ještě nikdy se nestalo, že by tam seděl sám. Pořád jsem doufala, že se vynoří někdo další. I když jsem věděla, že už 

nikdy nepřijde, už nikdy neuslyším jeho hluboký sametový hlas a nikdy neucítím jeho hebké ruce. Podlomila se mi kolena a 

než ke mně stačil přiskočit, upadla jsem na zem a přestala vnímat okolí... 

 Zazvonil zvonek u dveří. Otevřela jsem. „Vy jste Rafaela?“ zeptala se neznámá. „Potřebujete něco?“ zajímala jsem 

se. „Musíte jít se mnou.“ vybalila na mne bez vysvětlení. „Proč?“ „Jsem Alexandrova matka.“ oznámila. Byla pravda, že 

jsem jeho matku nikdy neviděla, ale nemohla jsem jí jen tak uvěřit „Jak vám mohu věřit?“ vyřkla jsem pochybnost nahlas. 

Vložila mi do rukou dopis. Ani jsem ho nečetla, protože jsem poznala jeho nenapodobitelné písmo. „Co se stalo?“ „Odvezli 

ho do nemocnice. Chce s vámi mluvit.“ Do očí se mi draly slzy. 

 Nastoupila jsem do čerstvě uklizeného aut. Alexandrova matka mě dovedla před jeho nemocniční pokoj. Nahlédla 

jsem dovnitř. Ležel tam napojený na spoustu zvláštních přístrojů hadičkami. Pomalu jsem otevřela dveře. 

 „Ne.“ hlesla jsem a rozběhla se k jeho posteli. „Ne, tohle mi nedělej.“ Už jsem se neudržela a rozplakala se. 

Otevřel oči a zadíval se do těch mých. „Jsem rád, že jsi tu.“ Vložil mi svou ruku do dlaní. „Co se stalo?“ „Vždyť víš, že to 

jednou muselo přijít.“ Věděla jsem, o čem mluví, ale přesto jsem tomu nedokázala uvěřit. Proč zrovna on, proč zrovna já? 

Pustila jsem jeho ruku a zakryla si obličej. 

 „Jak dlouho...?“ zlomil se mi hlas. Mlčel. Jen se na mne díval. Já jsem tam otupěle stála s prázdnýma rukama a 

sledovala jeho hrudník. Nemohla jsem dopustit, aby se přestal nadzvedávat. Čekala jsem, že se probudím, že se něco 

takového přece nemohlo stát, ale nic. Pořád jsem tam stála, po tvářích mi tekly proudy slz a on se na mne stále koukal a 

neřekl ani slovo. 

 „A co naše schůzky v lese? Máme se tam scházet s Nikolasem i po tvé...po tvé...“ nedokázala jsem to slovo vyslovit. 

„Byl bych moc rád.“ zašeptal. Okamžik jsme se na sebe jen dívali, až najednou začal neklidně dýchat. Přístroje, na které byl 

napojen začaly hlasitě pípat. Couvala jsem ke zdi, vedle jeho mamky. Nevnímala jsem zdravotní sestry a doktory, kteří kolem 

něj pobíhali. Pokračovala jsem v našem očním kontaktu. Věděla jsem, že prožívá poslední sekundy svého života. Po chvíli 

zmatek ustal, ustalo i pípání přístrojů a já věděla, co to znamená. Jeho hrudník se přestal nadzvedávat. Přiskočila jsem k 

němu, ale bylo pozdě. Tělesná teplota mu pomalu klesala. Přitiskla jsem své rty na jeho. Byl to poslední polibek... 

 „Raf, Raf!“ budil mě Nikolas. Já se na něj ale ani nepodívala. Zírala jsem do korun stromů a snažila se překonat tu 

hroznou bolest, bolest ze ztráty osoby, kterou jsem milovala. Pořád jsem v mysli viděla jeho tvář, pořád se mi vracela ta 

stejná vzpomínka... 

 

 

Perličky ze školního prostředí 

Zebra má pěkné svislé vodorovné pruhy. 

Mám rád přírodu a ona mne taky. 

Studánka je díra, která vyvěrá z vody, 

Po opilování včely vzniká ovoce. 

Podzim poznáme podle toho, že si vítr hraje s listím. 

Ptáci si hromadí na zimu zásoby.  Hlavně veverky. 

Dřevorubci v lese kecají stromy. 

Tchoř je velmi neužitečný, protože páchne, čímž škodí. 

 



9. třída pořádala Halloween. 

 Podívejte se, jak se zapojili ostatní. 
                                                                                                       

 

 

 
 
 



TEPFAKTOR 

Znáte pevnost Boyard? Chtěli byste si to zkusit na vlastní kůži? Tak jeďte do Tepfaktoru. 

Je to fyzicky a psychicky náročná hra. Najdete zde spoustu bludišť, zábavy a míčových 

her. Soutěží se v týmu po 4 - 6 hráčích. Ve hře jde hodně o spolupráci a povzbuzování. 

Třída 6. B a 5. C tam jela a myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že to je  100% 

adrenalin :-) , zábava ;-) a namáhání mozku ;-). Je to ideální výlet pro rodiny a školy.    

                                         Doporučujeme!!!                                                                          

                                                                                 Tereza Moliterni a Adéla Sklenářová 6. B

              

 

   

 

 

 

V letošním roce pracují v redakci Klásknovin tito žáci: 

 Anna Plocarová  a Anna Hradilová – 5. A 

Lucie Krekulová , Adéla Jiřičková, Renata Pešatová a Majda Chromá – 5. B 

Kristýna Hanušová – 6. A 

Tereza Moliterni a Adéla Sklenářová – 6. B 

Veronika Maria Kulichová – 8. tř. 

Vanessa Elbazová a Šimon Urban – 9. tř. 

grafiku novin vytváří Tomáš Čížek a Jakub Červencl z 8. třídy 

šéfredaktorka – Mgr. Marcela Havelková 

POKUD NÁM CHCETE SDĚLIT NEBO POSLAT PŘÍSPĚVKY DO KLÁSKNOVIN, MŮŽETE NÁS 

KONTAKTOVAT PŘES TENTO MAIL: klasknoviny@seznam.cz 

KLÁSKNOVINY NAJDETE TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY. 

                                                                                                Děkujeme 

mailto:klasknoviny@seznam.cz

