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            JIRENSKÉ                 

ČARODĚJNICE 
V Jirnech, stejně jako v Zelenči, se 

každý rok slaví pálení čarodějnic. 

Čarodějnice se konaly 30. dubna. 

Byla tam spousta možností zábavy např.: malování sádrových zvířátek, pro menší stavění 

z papírových kostek, skákací hrad a hlavně hlasitá muzika.  

       

Mimo neobyčejnou zábavu tam bylo občerstvení jako jsou třeba: 

klobásy, pivo, malinovka a chipsy.    

Přišlo spoustu lidí. Všichni se skvěle bavili a užívali si. Mimo to tam 

byla spousta bývalých spolužáků z Jiren. To je na těchto akcích 

skvělé, potkáme své staré spolužáky a známé. Tento rok na 

čarodějnicích byla opět spousta zábavy. Skvělá akce. Lucie 

Čechurová, 6. B 

ČARODEJNICE V ZELENČI – jak jsme volali záchranku 

Viděli jste kolem desáté večer u hřiště sanitku a policii? Měli jste strach? Nebojte, nic 

dramatického se nedělo! Šlo pouze o menší zásah, kdy opilý muž jel na kole a následně 

z kola spadl. Byl chvíli v bezvědomí a měl rozseklou hlavu v místě obočí. 

 Okamžitě jsme s kamarády začali jednat. Kluci běželi pro pomoc k nejbližšímu autu s lidmi, kteří 

následně zavolali sanitku a policii. První na místo přijela policie. Zastavili kousek od nás, vystoupili 

z auta a šli k nám. Začali se nás ptát na různé otázky, např. jestli někomu z nás už bylo patnáct. Řekli 

jsme, že ještě ne. Poté nás pan policista vyzval, aby k němu šel jeden z nás a sdělil mu jméno, 

telefonní číslo a podobné věci. Chvíli po tom k místu dorazila i sanitka. Vystoupili z ní záchranáři a šli 

k opilému muži. Pan záchranář mu řekl „Tak vás vyšetříme, pane“. Opilý pán se lehce bránil, ale 

nakonec je k sobě pustil. Když mu ránu ošetřili, dali mu policisté ještě dechovou zkoušku alkoholu. To 

bohužel nevíme, jak vyšlo, ale na 100% byl opilý.  
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Když už bylo vše hotovo, mohli jsme s partou odejít konečně na pouť a bavit se.  Poslední slova 

policisty byla „Hlavně se neožerte!“. Tak jsme se zasmáli, pěkně jsme poděkovali, popřáli hezké 

čarodějnice a odešli jsme. Kamila Boušková, Vít Somr 8. třída 

STAVĚNÍ MÁJE  

Máje, májka nebo máj je označení 
ozdobného kmene stromu, který tvoří 

ústřední prvek jarních slavností 
rozšířených v Evropě.  

Česká májka má formu celého stromu, zbaveného - s výjimkou horní části – větví a kůry. 
Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídaní před muži ze sousedních vesnic, 
kteří se jí snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro 
vesnici velká ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy, aby se vyjádřila láska a 

úcta k dívce. Vanesa Billá, 6. A 

1. květen – Svátek práce 

Svátek práce (někdy též označovaný jako První máj) je mezinárodní dělnický svátek mající své 
kořeny až v dalekých USA. V roce  1886,  právě 1.května, ve městě Chicagu propukly 
demonstrace dělníků za lepší pracovní a životní podmínky a v následných střetech s policií bylo 
několik dělníků usmrceno. Na jejich památku doporučila tzv. II. Internacionála (mezinárodní 
dělnická organizace) slavit tento den jako celosvětový svátek dělníků a dalších pracujících. 
V českých zemích (byly v té době ještě součástí Rakousko - Uherska, samostatné Česko nebo 
Československo ještě neexistovalo) se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze 
(popsal to Jan Neruda ve svém známém fejetonu).  

Zejména mladí lidé však slaví 1.máj i jako den, kdy začíná měsíc lásky, měsíc skutečného nástupu 
jara. Který Čech či Češka by neznali slavné verše básníka Karla Hynka Máchy: "Byl pozdní večer, 
první máj, večerní máj, byl lásky čas...."  

Máj 

Karel Hynek Mácha 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj.  
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8. květen - Den vítězství 

8. května se v České republice slaví 
především Den vítězství.  Každý ví, že toto 
datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy 
dnem pracovního klidu. 8. května 1945 byla 

podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento den považuje 
za konec druhé světové války. V Československu se několik let nemohli politici 
rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, 
kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. 

květen – Den osvobození Československa Sovětskou armádou. 

VÝLET 6. A NA PETŘÍN       

Dne 3. 5. 2017 jsme se 
třídou šli na Petřín. Jeli jsme 
vlakem, tramvají a 
lanovkou.  Jako první jsme 
se šli podívat na 
dokumentární film o 
astronomii ve Štefánikové 
hvězdárně. Pak jsme se tam 
podívali na výstavu a 
speciálním dalekohledem 
na Slunce. Byla tam taky 
šlápota z měsíce. Když nám 
program skončil, šli jsme na 
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Petřínskou věž. Pak jsme si dali svačinu. Někdo si koupil trdelník a někdo zmrzlinu. Pak 
jsme šli zpátky na lanovku, ale ujela nám. Tak jsme šli pěšky. Nakonec jsme přijeli 

v pořádku. Jan Pospíšil, 6. A 

 

ZA ODMĚNU 
DO KINA 

28. 4. jela celá 
třída 4. B odpoledne do kina na 
film Mimi šéf. Děti si tento film 
vybraly za odměnu za svou 

měsíční práci na projektech.  

MOBILNÍ 
PLANETÁRIUM  

Třídy na naší škole měly 
v tomto školním roce  

možnost alespoň jednou navštívit mobilní 
planetárium v naší tělocvičně. Tady je 
pohled na něj perem Zuzky ze 3. B: 
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                         MŮJ REGION OČIMA FYZIKY – NEJLEPŠÍ PROJEKTY 
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BRO – KAMARÁD VŠECH  ZE  3. B 

Třída 3. B celý školní rok absolvovala s jedním „spolužákem“ navíc. 
Jmenuje se BRO – seznamte se ☺ Bro dlouho bydlel v jednom krásném 
klučičím pokoji, ale jeho kamarád vyrostl a tak se BRO dostal mezi žáky 3. 

B. Práve jeho noví kamarádi – třeťáci - mu vymysleli i jeho jméno: B-jako bystrý, R-jako 
rychlý a O-jako odvážný - BRO. Každý si ho ze třídy může půjčit přesně na týden – a do 
speciélního sešitu pak děti zapíšou, co spolu s Broem dobrodružného zažily. Svezl se 
například na kamionu, nebo byl v opravdové laboratoři.  Klásknoviny si vybrali jeho 
návštěvu u Sebíka Dagana. 

 

 JAK SE CHOVAT U KOLEJÍ 

Co se ukrývá za pojmem bezpečné 
chování v okolí kolejiště? Jak se máme 
chovat, aby se nám nic nestalo? 

O tom byla květnová přednáška o bezpečnosti kolem vlaků a podobně. Viděli jsme 5 
případů, které po styku s vlakem, nebo s věcmi s vlaky spojenými, nedopadly dobře. Buď 
to skončilo smrtí, amputací končetin nebo zhyzdění obličeje. Zaměstnanec českých drah 

nám říkal, jak bychom se měli chovat, aby se nám nic nestalo.  
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Pár pravidel: 

• Nelézt na vagóny  

• Nevyhazovat věci za jízdy z okna 

• Nenaskakovat na jedoucí vlak 

• Nelézt do kolejiště 

• Nefrajeřit a nedělat různé „kraviny“ v okolí kolejiště 

• Nepřebíhat před jedoucím vlakem 

Tyhle základní věci bychom měli dodržovat, pokud nechceme přijít o nějakou z končetin, 

nebo dokonce o život. Kamila Boušková, 8. Ročník 

 

ETICKÉ DÍLNY  

Také besedy s etickým kontextem tvoří už několik let základ 
zajímavých aktivit naší školy. Hle malá anketa o tom, jak se poslední 
etická dílna „Važ si svého těla“  líbila osmákům. 

• „Nejvíc mě zaujala informace o sebepoškozování svého těla, což je 

anorexie, bulimie, řezání se atd.“ Markéta Chauturová 

• „Paní nám povídala o anorexii, a že když kouříš, tak se to dá odnaučit, ale 

když mas nějakou psychickou nemoc, tak to už je na cely život.“ Dominik 

Blaštík 

 

SLAVNÝ HOROLEZEC 
NA  NAŠÍ ŠKOLE 

Návštěva horolezce a 

fotografa Miroslava 

Cabana, který jako jeden ze dvou lidí na 

světě zdolal nejvyšší hory na všech 

kontinentech světa bez použití 

kyslíkového přístroje, byla nesmírně zajímavá.  Děti si besedu opravdu užily – otázky na závěr nebraly 

konce. Tady je podpis pro náš časopis:  
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HOKEJ MOJE VÁŠEŇ  

Jmenuji se Filip Beň a chodím do 3. 
C na naši základní školu. Když jsem 
chodil ještě do školky, přivedl mě 
tatínek na zimní stadion 
v Neratovicích, kde jsem navštívil 
náš hokejový klub HC Buldoci 
Neratovice. Když jsem tam přijel 
poprvé, neuměl jsem vůbec bruslit. 
Nyní usilovně trénuji již čtvrtým 
rokem, téměř každý den. 
Pravidelně hráváme hokejové 
zápasy. Hokej nás všechny velmi baví, jsme skvělá parta. Občas vyhráváme, občas 
prohráváme, ale to není to nejdůležitější. Hokej je úžasná zábava! Hokej je rychlý, drsný 
ale také kamarádsky. Je to nejrychlejší kolektivní sport na světě. Hokej zkrátka zbožňuji.    

Filip Beň (#33), 3. C 

STŘÍBRO A BRONZ JSOU DOMA! 

11. května 2017 se konal za krásného 
počasí v Čelákovicích 20. ročník 
McDonalds Cup. Naši školu skvěle 
reprezentovala dvě družstva - mladší 
a starší žáci. Starší žáci přivezli domů 
stříbro a mladší bronz. Kluci 
DĚKUJEME!!!!  

Klára Bernardová 

 

PARKOUR WORKSHOP  

Akci, která dětem přiblížila 
základy parkúru, uspořádala 
Andrea Podlipská. Naše děti si 
mohly vyzkoušet základy 
parkuru pod vedením tří 
bezvadných kluků z In Motion 
Academy. Andree tímto děkuji 
za super akci a věřím, že nebyla 

poslední. Klára Bernardová  
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A skončíme s úsměvem na rtech. Vytvoří vám ho zajisté naše učitelská soutěž o 
nejveselejší odpověď v testech či písemkách z testů ve školním roce 2016/17.  

Hle vítězné pořadí: 

1. místo (příspěvek pana učitele Ondřeje Baláka):  
Napiš jméno jednoho řeckého filozofa a něco o něm? 
ODPOVĚĎ: „Sokrates, řekl, že ví, že nic nevíme.“ 

2. místo (příspěvek paní učitelky Martiny Myrdaczové): 
Napiš název alespoň jednoho souhvězdí, které máme možnost pozorovat na noční 
obloze? 
ODPOVĚĎ: „Malý a velký auto“.  

3. místo (příspěvek pana učitele Vratislava Vojnara):  
Co mají společné Stromboli, Etna a Vesuv? 
ODPOVĚĎ:  „Jsou to bohové!“  

4. místo (příspěvek paní učitelky Pavlíny Jurzykowské): 
Napiš, jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou?  
ODPOVĚĎ: „Tu přírodní vynalezla příroda.“ 

5. místo (příspěvek pana učitele Vratislava Vojnara):  
Co je to Transsibiřská magistrála? 
ODPOVĚĎ:  „Smlouva o povolení cestování po Sibiři.“     

Příští (poslední  Klásk(n)oviny tohoto školního roku) budou celé 

věnované odcházejícím deváťákům.  Takže už teď mi dovolte popřát 

vám za všechny učitele překrásné a pomalu utíkající prázdniny ☺☺☺☺ 

Tady je jeden typ na příměstský tábor s putováním za zvířátky. A 

ještě jedna pozvánka – nezapomeňte přijít na letošní AKADEMII – 

27. 6. 2017!                                                            Mgr. Pavlína Jurzykowská 

 

 

Autorky první 

strany: Klára 

Altnerová a 

Michaela 

Špaňhelová, 6. A 

Autorka kresby 

květiny 

speciálně pro 

květnové číslo: 

Ela Mráziková, 

8.ročník 


