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Velikonoce 
Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem - oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Hlavním 
z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života 
obsahuje. V západní Evropě Velikonocům kraluje i motiv zajíce. V byzantské 

ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku 
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter. Podle 
legendy  bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z 
vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto každý rok na Velikonoce hledají děti 
například ve Francii čokoládová vajíčka na zahradě. 

Vraťme se ale do Čech a na Moravu… V Česku je prastarou tradicí hodování a 
pomlázka. Ale ještě předtím, už od čtvrtka do soboty, chodili po vsi chlapci školou 
povinní a nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. Říkalo se tomu řehtání. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci 
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Při tom se 
říkají koledy např. Hody hody doprovody… 

Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat 
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná 
žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. 

Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem 
„životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, 
prastarý symbol nového života. Přeji krááááásné Velikonoce!  Petr Hamera 

 

KLÁSKNOVINY 
www.zszelenec.cz Časopis žáků a přátel ZŠ Zeleneč únor/březen 2018 

Proč máme číst 

1. Čtení zklidňuje a relaxuje celé tělo.  

2. Je to lepší než ukolébavka nebo 

antidepresivum. 

3. Když se zabereš do čtení, rozvíjíš svojí 

fantasii.   

4. Čtení zahání nudu nebo stereotyp. 

5. Zvyšuje slovní zásobu.  

6. Zlepšuje IQ. 

7. Napomáhá většímu soustředění.  

8. Pokud čtou malým dětem rodiče a 

správně intonují – dávají dětem obrovský 

dar – dar řeči.   

Milí naši čitatelé, v dvojčísle Klásknovin, které mapuje únor i 
březen, se kromě jiného dočtete o tom, že škola si díky soutěži 
školního parlamentu, zvolila nejtalentovanějšího žáka. Školní 
družina zorganizovala famózní karneval plný her a soutěží a 
svět má za sebou další zimní olympiádu. Děkujeme Ester za 
dvě zlaté medaile! Kromě olympiády si v čísle najdete vtipnou 
autorskou povídku z dílny šikovné Michaely Špaňhelové. 
Zaujmou možná i příspěvky o masopustu a Velikonocích a 
anketa – jaký sport v zimě děláš nejraději. V sekci tvorba jsou 
opět krásne básně i popis paní učitelky a nejenom to – vtipné 
výtvory totiž vznikají někdy i během matematiky! Přejeme 
hezké počtení!  

               Vaše Mediální výchova a dobrovolní autoři.  Klára Kohoutová, Agi Paková, 7. A a 7. B 

 Březen: Cestujeme s knihou  
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Jak využít chemii o Velikonocích? 

Odpověď č.1 zní: Leptané  kraslice 

I do zdobení velikonočních vajíček můžete zapojit chemii. Běžně prodávaná vejce 

jsou hnědá, pokud se ale pod lupou nebo mikroskopem podíváte na zlomenou 

skořápku, zjistíte, že hnědá je jen povrchová vrstva. Zbytek skořápky je bílý, je 

tvořen především uhličitanem vápenatým (ten se v přírodě vyskytuje jako minerál 

vápenec). Pokud se nám tedy na některých místech podaří odstranit hnědou 

vrchní vrstvu, můžeme chemickou cestou vyrobit originální hnědo-bílé vajíčko. 

Skořápku jednoduše odleptáme koncentrátem octu.  

Odpověď č.2 zní: 

Polymerové kraslice 

Vyzkoušejte si tento rok ozdobit vajíčka pomocí 

polymerové hmoty. Velikonoční vajíčka zdobená 

polymerovou hmotou jsou velmi originální a 

líbivá....Video návod najdete na netu. 

Tajenka pro nejmenší:  
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ZPRÁVY Z DRUŽINY A PARLAMENTU 

Kdo si hraje, nezlobí ☺☺☺☺ 

V pátek před jarními prázdninami proběhl v tělocvičně družinový karneval. 
Zúčastnila se ho všechna oddělení družiny. Nejdříve jsme soutěžili v různých 
disciplínách (např. chůze na chůdách, hod míčkem šaškovi do pusy, lezení po 
žebřinách, prolézání obručemi, …). U každé soutěže byla paní vychovatelka 
s kloboučkem na hlavě. Potom jsme tancovali, dováděli a skotačili. Nakonec byly 
vyhlášeny nejlepší masky, které obdržely odměnu. Sladkou odměnu, sušenku a 
lentilky, dostaly všechny děti s maskou. Všem se nám karneval moc líbil, pěkně 
jsme si ho užili. Už se těšíme na příští rok.  

Za ŠDA Adélka, Nelča, Anetka, Sofča, Kačka a Terka. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo si hraje se sněhem, staví 

sněhuláky! 

Hned, jak napadl sníh, 
vyrazili jsme si z družiny 
trochu zadovádět na sněhu 
a postavit pár sněhuláků. I 
když byl sníh hodně mokrý, 
bylo ho málo, přesto jsme si 
to užili... 
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Kdo hledá, najde – parlament našel... talent! 

Konečně se potvrdilo to, co všichni z devítky tušili: Máme talent! Sice nemáme první místo, ale druhé 
jsme na soutěži školního parlamentu získali a to se cení. Zpívali jsme „Příběh nekončí“, přesto nás 
porazila Šárka Filipská s „Halelují” a bratrem. Třetí byla Verunka Jandová z 3. D. Beztak musíme 
všechny pochválit, protože konkurence byla velká. Viki a Ela, 9. Ročník 

TÉMA MĚSÍCE BŘEZEN: Cestujeme s knihou                                   

Zákon   smečky 
Tuto knihu napsala Erin Hunterová. Zatím je asi 12 dílů ale 
doufám, že jich bude více, protože tyhle, které už byli přeloženy 
do češtiny jsem všechny přečetla.  

Všechny díly jsou o rozdílných smečkách bojujících o život po 
zemětřesení. Většina dílů obsahuje 3 smečky: 

Divoká smečka s alfou polovlkem , Vodítkoví psi kteří jsou 
neuspořádaný a neumí přežít ani jeden den mimo svůj domov 

s páníčky a poslední je smečka Hlídacích psů v čele s Blade. Tyto 3 smečky spolu neustále 
bojují a zápasí. Většinou se v knize píše o Divoké a Vodítkové smečce. Na začátku se tyto leč 
s odporem spojily.                                                                                                  Klára Altnerová 7.A 

 

David Williams 

David Edward Walliams, známý jako David Walliams je anglický komik, herec, spisovatel a televizní osobnost. Byl 

popisován jako "nejrychleji rostoucí dětský autor ve Spojeném království Jeho literární styl byl srovnáván s Roaldem 

Dahlem Z jeho herecké kariéry je nejznámější seriál Malá velká Británie Od roku 2012 

působí také jako porotce v talentové show Britain´s got talent 

JEHO KNIHY: 

K roku 2017 se prodalo více než 12,5 milionů kopií a jeho knihy byly přeloženy do 

46 jazyků. Za svůj život zvládl napsat neuvěřitelně 

zábavných, napínavých a mnohdy i poučných a 

dojemných 13 knih. Hlavně se nesmíte hned nechat 

odradit z tloušťky knihy, protože je podstatě krátký 

příběh schopen rozepsat do velkých detailů, že čtenáře 

přenese ne jen do děje ale i do místa a leckdy i do pocitů samotné postavy v knize. 

Jelikož jsem úplně všechny knihy od něj četla tak vám ze svých zkušeností můžu 

doporučit knihu Ďábelská zubařka. Také, je to jediná kniha, která byla napsaná v 

horrorovém stylu. Všem lidem mohu jeho tvorbu jen doporučit… 

Michaela Špaňhelová 7.A 
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SUNDEJ MI MĚSÍC 

Tato kniha vypráví o osudě dvou dětí kteří se v dětství příjdou o mámu a 
později i tátu. Celý příběh se odehrává v americkém měste Winnipengu. První 
starší dítě je kluk, jmenuje se Bob a druhé dítě je devče - mladší sestra Krysa 
(ano opravdu se jmenuje  Krysa). Má velikou zalíbu a to jezdit na BMX kole. 
Ale to není ani polovina z Krysiních zalib, miluje tancovaní a ráda si zpívá. 
Bob nemá moc zálib, spíše se musí starat o Krysu. No a aby tahle „recenze“ 
nebyla tak dlouhá, tak to  hodně zkrátím. Je to poměrně realistický příběh - 
vyskytují se tam postavy jako např. Pedofilové, policisté a nebo gangsteři. 

Když šlo do tuhého, tak dokonce začali sourozenci prodávat pašované hodinky, takže pokud máte rádi 
napínavé a malinko zkreslené realistické knihy, velmi doporučuji. Jakub Krabička, 6. ročník 

 

V ÚNORU JSME ŽILI OLYMPIÁDOU A PŘÍPRAVAMI NA MASOPUST! 

               ZOH 2018, Pchjongčchang, Jižní Korea 
Letošní olympijské hry se skládají z 15 hlavních sportů, které se dělí na různé 

disciplíny: 

Alpské lyžování: sjezd, obří slalom, alpská kombinace, super-G a teamy. 

Biatlon: individuál, sprint, štafeta, hromadný start, stíhací závod. 

Boby: dvojice, čtveřice, ženy. 

Běžecké lyžování: volný styl, klasický, hromadný start, sprint, štafeta, skiathlon. 

Curling: muži, ženy, míchané dvojice. 

Krasobruslení: muži, ženy, teamy, páry a ice dance. 

Akrobatické (Freestyle) lyžování: AkroSki, u-rampa, jízda v boulích, skikros, slopestyle. 

Hokej: muži, ženy. 

Luge (Saně): muži, ženy, dvojice, teamy. 

Severská kombinace: individuál, teamy. 

Rychlobruslení na krátkou vzdálenost: muži, ženy, štafety. 

Skeleton: muži, ženy. 

Skoky na lyžích: malý můstek, velký můstek, ženy, muži, teamy. 

Snowboard: u-rampa, paralelní obří slalom, cross, slopestyle, big air. 

Rychlobruslení: muži, ženy, teamy, stíhací závod, hromadný start. 

Anna Plocarová, 7.A 
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Šest zajímavostí o ZOH 

1) Prvním vítězem olympijských her byl kuchař. 

2) Během olympijských her se neválčilo. 

3) Olympijské hry se konaly v Athénách od roku 776 přnl. Ty novodobé od roku 1896 (první byly 

symbolicky v Aténách). 

4) Zimní olympijské hry se konají až od roku 1924. 

5) Olympijská pochodeň se zapaluje ve starověké Olympii. 

6) Olympijské kruhy existují přes sto let. Barvy symbolizují pět kontinentů. 

  Anketa 

Úkol zněl jasně – žáci z mediální výchovy měli projít pár tříd a dětem položit otázku: Jaký je váš 

nejoblíbenější zimní sport? Tady je výsledek: 

Lyžování – 46 hlasů  

Bruslení – 20 hlasů 

Bobování – 6 hlasů 

Snowboard – 5 hlasů 

Biatlon – 2 hlasy 

Běžky – 1 hlas 

 je třídenní lidový svátek. Slavil se ve 

dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 
40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je 
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na 
masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný 
tučný čtvrtek neboli tučňák. Panovalo přesvědčení, že v tento 
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 
Téměř všude 

končila 
masopustní 

zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a 
rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 
domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. V 
Zelenči se slavilo také do pozdního odpoledne. Masky se 
připravovaly v Junior Klubu několik týdnů předem. A byly 
opravdu famózní! I program. Děti asi nejvíc bavila soutěž o 

nejrychleji snězenou koblihu ☺  Foto: Ondřej Kopa 
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Lyžák 2018 
Stalo se vám někdy ,že člověk proletí 

bezpečnostní sítí u vleku ?Ne?! Tak to se stane 

pouze na lyžáku šestých tříd.  

Dne 22. 1.  2018 jsme odjížděli zelenečským 
autobusem ze Zelenče do Pece pod Sněžkou. 
Když jsme přijeli na parkoviště tak jsme 
vyndali lyže, kufry a lyžáky z autobusu. Potom 
jsme to nanosili do rolby , která nám to 
vyvezla až nahoru - na chatu. Vzali jsme si s sebou batoh a šli jsme šlapat do kopce za chatou. 
Ubytovali jsme se a šli jsme se převlíknout do lyžařského oblečení a šli na svah kvůli rozzařování do 
tři skupin dovednosti. V úterý jsme šli na svah 3 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Ve středu 
jsme znova lyžovali ale pouze 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Ve Čtvrtek jsme měli 
odpočinek od lyží a šli jsme na odpolední výlet za skvělým zmrzlinovým pohárem. V pátek jsme měli 
celodenní výlet na Černou horu. V sobotu jsme měli karneval na lyžích ☺ každý měl skvělý kostým, ale 
stejně nejlepší byl kostým unicorna a jeptišky. V neděli jsme se pobalili a sjeli jsme důlů k autobusu a 
jeli jsme domů. Milan Rada a T.H.                                                                                                                                                                                   

Fotoreportáž 
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NAŠE TVORBA 
                Z HODIN ČEŠTINY, MEDIÁLNÍ VÝCHOVY A NOVĚ I Z MATEMATIKY! 
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Povídka od Michaely Špaňhelové  

TY NEJHORŠÍ VÁNOCE… 
AAAAA… zakřičel jsem. Zdál se mi totiž strašný sen. Byl o tom, že jsem lezl na Mount Everest a najednou… 
PRÁSK… přetrhlo se lano a já začal padat. To byl ale sen. 

Po chvilce na mě začala volat máma, ať se jdu najíst. Pomalu jsem se doplazil do kuchyně. Z ní jsem se podíval do 
obýváků, kde ležel táta na pohovce a koukal na Mrazíka. „HURÁ…. KONEČNĚ JSI VSTAL!“. Zakřičela na mě moje 
malá sestra. Nechápal jsem proč je tak rozrušená.  

Chvilku jsem stál před lednicí a vybíral si jídlo. Skončil jsem u kukuřičných lupínků s mlékem. To bych ale nebyl já, 
abych to mléko nerozlil. Po cestě do pokoje jsem se podíval na stěnu u ložnice našich rodičů.  Chvilku jsem 
zaostřoval své ospalé oči… VÁNOCE! Tak už to je jasné. Jak jsem na to vůbec mohl zapomenout?! Hned byl den 
hezčí. Samou radostí jsem se rozeběhl ke svému pokoji…BUM… nevšiml sem si, že stojím tak blízko u dveří. 
Narazil jsem hlavou o rám. Chvilku jsem se vzpamatovával. Pomalu jsem se zvednul a opatrně 
pokračoval do svého pokoje. Myslím si, že jsem dostal mírný otřes mozku, protože jsem chvilku 
všechno viděl dvojitě. Dost obtížně jsem se s tím oblékal. Samozřejmě všechno naruby, 
takže jsem se musel oblékat nadvakrát… 

Když se přestal motat, znovu jsem hodil úsměv na tvář a šel si sníst snídani. Když 
jsem přišel, sestra se na mě začala dost divně dívat. V duchu jsem si říkal, jakou 
divnou sestru to mám. Snažil jsem se jí nevšímat, ale jakmile jsem od ní ušel metr, začala křičet, nebo vlastně až 
rvát přes celý byt… „MAMÍÍ, Z BRÁCHY SE STAL JEDNOROŽEC!!!“  Otočil jsem se opět na ní a znovu si říkal, kam 
jsem se to sakra narodil. Sednul sem ji ke stolu a své polo rozlité misce… “PANEBOŽE, CO SE TI TO 
STALO?!!“Zaječela máma. Strašně jsem se jí lekl. Přiběhla ke mně a začala se mi dívat na čelo. Už mi to asi došlo… 
Už na Mikuláše, čerta a anděla mi čert říkal, že je ze mě pořádný čert. Asi mi už začali růst rohy.  „Já si říkala, co to 
bylo za ránu. Musel ses do té hlavy praštit pořádně.“ Jo, tak nic. Zase jsem se spletl. Jak překvapivé… Pojedeme do 
nemocnice, aby se ti na to podíval doktor. Vypadá to totiž dost zle.“ 

Převlékli jsme se a máma začala čím dát víc vyšilovat. Samým stresem mě hodila do auta a jela rychle, jako kdyby 
hrála nějakou videohru… 

Seděli jsme v té čekárně a máma už nahlas přemýšlela… ,, Co když máš otřes mozku a co když sis rozbil lebku, to 
by, jsi mohl jít na operaci a nebyl by jsi na Vánoce doma TO NESMÍŠ!!“. ,,Paní Heřmánková? Jste na řadě.“ Řekla 
sestra. Máma se trochu zčervenala a rychle mě popadla za ruku a táhla do té ordinace. 

,,ÁÁÁÁ… Náš Sam. Tak co je to tentokrát? „zeptal se doktor.  

,,Víte, on se praštil do hlavy a prý ho to strašně bolí!“ skočila mu do řeči máma. Podíval jsem se na ní co to sakra 
mele. Vůbec mě to nebolí…  Ona se na mě podívala takovým tím pohledem, kdy mi jasně říkala, že mě lituje, ale ať 
se opovážím říct něco jiného. Doktor se na mě podíval a nakonec prohlásil ,, je to jen modřina, ale na dost špatném 
místě. Bylo by dobré, abys do konce dne nejedl.“ Sestra mi hlavu obvázala a mohly jsme jít.  

Doma už byla celá naše rodina a čekala na nás s večeří. A potom mi to došlo:  „JÁ NESMÍM JÍST!!!! TAKŽE ZÁDNÝ 
SALÁT, ANI KAPR?! PROČ ZROVNA JÁ?!!“ Chtělo se mi brečet. Sedl jsem si ke stolu a koukal, jak si všichni užívají 
jídla.  

Poslední naděje dnešního dne, mohly být už jen dárky. Přál jsem si totiž novou počítačovou hru o zombie 
apokalypse. Už jí mají skoro všichni až na mě. Ale to se změní. Po večeři se všichni přesunuli do obývacího pokoje. 
Kde už byli pod stromečkem dárky. Se sestrou jsme se k němu seběhly a začali rozdávat všem dárky. Tam a je to tu 
můžeme rozbalovat. První dárek nic, druhý dárek nic…. Poslední. To musí být on. Krabice tak vypadala. Začal jsem 
trhat papír… „COŽE?!! VŽDĚLÁVACÍ HRA PRO CHLAPCE?!!!!“ Skvělé, to je vážně úžasné. Takže celý den, ten, na 
který jsem se tak těšil, zvládla celý pohřbít Vzdělávací hra pro chlapce…. Opravdu nejhorší Vánoce ze všech…  

                                                                                                                                                                          Michaela Špaňhelová, 7. A 
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SLUNÍČKO  

Slunce, slunce sviť,  

ať mi šiješ nit.  

Ať sídliště krásně svítí,  

ať mé kolo krásně řídí.  

Ať to pole pěkně vzrůstá, 

ať to prase už nepípá.  

 

Tereza Ševčíková, 4.B 

 

 

 

ŠKOLA 

Ve škole používáme pravítko 

 a v geometrii i kružítko. 

Někdy je tam hodně učení 

 a chce to velké snažení. 

Pan školní vezme koště 

 a vymete tam každé klíště. 

 

Matyáš N., 4. B 

 

 MĚSTO

Město, moře, kuře, stavení, to 
jsou naše vzory střední. Dávají 
nám znamení na židli si sedni. 
Učení je mučení a já z toho 
šílím. Rodiče mi nevěří, v čem 
se všude mýlím. Mýlení je 
lidské, proto prosím, promiňte 
mi, že na školu zapomenout 
mohu. 

 

Teodor Souček 4.B 

 

Moje paní učitelka 

Paní učitelka je menší. Má blonďaté vlasy a hnědé 

oči, dlouhé ruce a nohy. Její dlouhé ruce dosáhnou 

všude a její pěkné velké oči všechno vidí. Paní 

učitelka je vždy milá a taky se mile usmívá. Někdy se 

dost naštve, ale druhý den už je veselá a v dobré 

náladě. Vždy mě dokáže povzbudit, je velmi hodná, 

ale umí být i přísná.            

                                                          Adam, 4.B  

 

A PRÁVĚ TÉTO PANÍ UČITELCE 
KLÁSKNOVINY DĚKUJÍ ZA NEJVÍCE 

PŘÍSPĚVKŮ OD ŽÁKŮ – UHODNETE, 
KTERÁ TO JE? 

 

Hezké jaro přeje vaše redakce ☺ 

PS: Ještě jeden typ na výlet – podle jedné z odpovědí v testech, které s dětma psal pan 

učitel Balák je  Kaple Sv. Kříže na Karlštejně vyzdobená „fotkama” apoštolů! ☺  
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