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Úvodník
RÁDI VÁS VIDÍME...

Milí žáci, 

vítejte v novém školním roce – upřímně a ráda vás v něm vítám za všechny učitele ZŠ Zeleneč.
Těšili jsme se na vás! Já osobně už od června, což se mi normálně v učitelském povolání teda
ještě ani jednou nestalo... Přiznám-li se upřímně.  V červnu jsou to ž učitelé i žáci z celého
školního roku už hodně na pokraji  sil...  My jsme byli  letos ale na pokraji  sil  kvůli  něčemu
jinému. Jak se v Harry Po erovi často píše “ten, jehož jméno nevyslovujeme”, tak i já  nechci
už  příčinu  toho  ani  “napsat”.  Ta  mrška  nás  zavřela  doma  (což  bylo  správné,  abychom
neohrozili  lidi  s  podlomeným zdravím).  A tak jsme se vás snažili  učit  na  dálku.  Promiňte,
pokud nám to někdy nešlo. Naopak poděkujte těm učitelům, kteří distanční výuku zvládli na
výbornou. Zaslouží si to!  Víte sami, že před m, než přišlo TO “co nechci ani napsat”, jsme ve
škole  bojovali  s  wifi  připojením,  se  starými  počítači,  s  jakousi  neláskou  k  technologiím...
Událos  nás ale (a za mě osobně: naštěs !) přiměli naučit se používat nové možnos  on line
výuky. Mnozí z nás učitelů vám díky tomu obohacují některými “hezkými” nástroji distanční
výuky i tu výuku prezenční.  Tak vítejte ve škole! Chovejme se bezpečně - ve jménu hesla,

😊které se stalo i tématem pro měsíce záři a říjen. Ať se vám daří! A zůstaňte nega vní...  

Mgr. Pavlína Jurzykowská



ZPRÁVY ZE ŠKOLY 

Jaroslav  Křížek  a  paní  Zdeňka  Nová  –  právě  tyto  dva
pamětníky oslovili zhruba před rokem bývalí deváťáci naší
školy.  Poprosili  je,  jestli  by  jim  věnovali  rozhovor  pro
Paměti  národa  v  rámci  soutěže  základních  škol  „Příběhy
našich sousedů“.  O sestříhaní  reportáží  v Českém rozhlase
jsme psali už v prosincových Klásknovinách.  

Slavnostní  večer,  na  kterém
zaznělo  dohromady  osm
prezentací  všech soutěžních týmů, se odehrál ve středu 30. 9. v
kině v Brandýse nad Labem. Žáky přivítala moderátorka Zdeňka
Tichá  a  poté  i  starosta  města  Brandýs  Nad  Labem  –  Stará
Boleslav, pan Vlastimil Picek, bývalý armádní generál. Zelenečské
děti (dnes už středoškoláci - kvůli koroně se závěrečné prezentace
odložily o tři měsíce, poznámka autorky) si odnesly překrásné třetí

místo.   Z umístění  se  nakonec  radoval  tým Jaroslava  Křížka.  Vítěznou  reportáž  -  plnou
mezníků ze života pana Křížka  - si můžete poslechnout zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-
polabi/stredni-polabi-2019-2020/krizek-jaroslav/

Druhou, také velice silnou reportáž, natočenou s paní
Zdeňkou Novou, naleznete zde: 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-
polabi/stredni-polabi-2019-2020/krizek-jaroslav/



Nebo rozšířenou verzi tady: 

https://www.pametnaroda.cz/cs/nova-zdenka-1951

Bývalí  žáci  ZŠ Zeleneč  si  slavnostní  závěrečnou
prezentaci užili. Podle slov jedné z obhajujících –
Lucie  Fialové,  „celý  projekt  byl  plný  nových
zkušeností  a  zážitků.  Rozhovory  plné  emocí  a
zajímavých  informací,  kdy  Zeleneč  byl  podle
vzpomínek  obou  pamětníků  obcí  plnou  krámků,
živnostníků a často se konali tancovačky. Poté i v
rozhlase,  během  stříhání  reportáže,  vše  působilo
velice  profesionálně  a  klidně.“  Povídání  si  „se
sousedy“ na mikrofón žáky opravdu bavilo. Další
výborná „reportérka“ Ema Šafránková se přiznala,
že  „samotné rozhovory byly mnohem lepší než sto
stran učebnice dějepisu. Všechno se mi propojilo a
začalo  dávat  smysl  -  normalizace,  okupace,  sametová  revoluce,…  Když   prezentovala
konkurenční skupina žáků, kterých pamětník pan Jaroslav Selner, se dnešního dne nedožil,
tak mi tekly slzy.“

 Právě  to  je  smyslem   projektu  Post
Bellum – do několika vět to shrnula hned
na úvod setkání  i jedna z koordinátorek
této  společnosti,  paní  Veronika
Stehlíková.  Cílem  je:  najít  pamětníka,
natočit  ho  a  příběh  podávat  dále.  To
splnily oba týmy, dohromady deset dětí z
mediální výchovy, na jedničku a já jim za
to velice děkuji!   A jaký dojem zůstane
po absolvování  soutěže  ve  mně – jejich

učitelce?  Nejdříve  jsem  se  bála,  že  si  děti  na  sebe  ušily  veliké  sousto,  ale  jak  projekt
absolutně  logicky  postupoval  přes  školení,  workshopy,  natáčení  až  po  samotný  střih  v
rozhlase a tvorbu prezentace, strach ze mě opadl. Perfektní načasování všech etap díky skvělé
a  zapálené  koordinátorce  „Příběhů  našich  sousedů“  pro
Střední Polabí, Katce Mlynářové (na fotografii vpravo), vše
probíhalo  klidně  a  zážitkově.  V  každém  ze  dvou  našich
soutěžních  týmů  se  našli  opravdu  zapálení  jedinci.  Hřeje
mně u srdce, že máme v Zelenči a Jirnech tak šikovné děti. A
také  mě  hřeje  u  srdce,  že  máme  v  Zelenči  tak  úžasné
pamětníky  –  děkujeme  paní  Zdeňko!  Děkujeme  pane
Jaroslave!

V  neposlední  řadě  děkujeme  i  paní  Emilii  Koťátkové   -  koordinátorce  MAP  II  pro
Brandýsko. Bez přispění MAP II, který realizuje MAS Střední Polabí, z.s. a město Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, by se akce neuskutečnila. Děkujeme!  



Na závěr prozradím, že bych si přála na chvíli vrátit čas - vzít v devítce, nebo na gymnáziu
maminčin starý diktafón a natočit babičku a dědečka ze Sudet anebo babičku a dědečka z
rodných Kysúc. Narodili se a žili totiž v jedné z nejtěžších dob. Měli by o čem povídat… Ale
čas bohužel vrátit  nejde – a tak za rok, opět zapneme mikrofóny a třeba natočíme i vaší
babičku nebo dědu! Nebo víte co? Pro jistotu to udělejte  vy sami, aby vám to za pár let
nebylo líto tak, jako je to teď líto mně. V době chytrých telefonů, je to přece „jenom“ otázka
rozhodnutí.                                                                     Mgr. Pavlína Jurzykowská, ZŠ Zeleneč

Výsledky soutěže Příběhy našich sousedů – školní rok 2019/20: 

1. místo: žáci ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem (pod vedením pana učitele Potměšila)

za reportáž s panem Jaroslavem Selnerem

2.  místo:  žáci ZŠ Vítezslava Hálka Odolena  Voda (pod vedením paní učitelky Predigerové)  za reportáž s
Jaroslavem Mikolášem 

3. místo: žáci ZŠ Zeleneč (pod vedením paní učitelky Pavlíny Jurzykowské) za reportáž s panem Jaroslavem
Křížkem

Porota: učitelka Marie Svobodová,                                Učitelé, kteří projekty vedli:

historik Petr Enc, novinář Josef Koukal 

Autorský tým  „Křížek“ , který připravoval závěrečnou prezentaci: Kateřina Bělová a Anna Radilová

Autorský tým „Nová“, který připravoval závěrečnou prezentaci:  Lucie Fialová, Ema Marie Šafránková a Šimon
Burdych

...ostatní ex-deváťáci už se závěru projektu nemohli z rodinných nebo jiných
důvodů zúčastnit…

Děkuji těm, co to dotáhli až do konce! Pavlína Jurzykowská



HURÁ PRÁZDNINY!

Kdy přesně?
Ahoj kamarádi,

my jsme se na mediální výchově rozhodli, že náš vůbec první (!) příspěvek napíšeme v 
pozitivním duchu. Sepsali jsme pro vás pár důležitých dat. 

Totiž datumy prázdnin!

28.9. – státní svátek

29.-30.10. – podzimní prázdniny

17.11. – státní svátek

21.-22.12. – ředitelské volno

23.12. – 3.1. – vánoční prázdniny

29.1. – pololetní prázdniny

8.-14.3. – jarní prázdniny

1.5. – velikonoční prázdniny

2.5. – Velký pátek

5.5. – Velikonoční pondělí

(Alena Hrubantová, Eliška Lejčková 8.C)



PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
I  přes  korona virovou krizi  nastoupili  prvňáci jako každý rok do školy.  Každý prvňák měl
svého patrona z devátých tříd. Sám pan starosta přišel na pasování a pasoval nové prvňačky.
Na  pasování  se  mohli  přijít  podívat  i  rodiče  do  velké  tělocvičny,  ale  museli  mít  roušky.
Prvňáčci se tam seznámili se svými patrony a moc si to užili. Přejeme novým prvňáčkům, ať
se  jim  daří  a  doufáme,  že  se  jim  tady  bude  líbit.
Linda Bernardová, Nela Nájemníkova, Karolína Bělová (8. A )

Máme novou moderní učebnu

V  září  byl  dokončen  projekt  financovaný  z
prostředků IROP a podporou Obce Zeleneč. Vznikla
učebna  pro  přírodovědné  laboratoře  a
informa ku. Využívají ji žáci 4. – 9. ročníků. Žáci 8.
a  9.  ročníků  zde  mají  v  nultých  hodinách
laboratorní práce z fyziky a z chemie.      Jana Malá,
ředitelka ZŠ Zeleneč

Školní knihovna opět v provozu – a 
dokonce i anglická!

Od tohoto týdne mohou žáci i rodiče navštěvovat školní knihovnu (budova D, přízemí). Nově
v letošním roce otevíráme dopolední čas – PONDĚLÍ  10,00 – 11,30 pro předškolní dě  
s rodiči. V budově B, učebně B2 otevíráme nově ANGLICKOU KNIHOVNU. Podrobnos  
naleznete na webu školy v sekci “ak vity”.



5. A byla na Škole v přírodě ve Zbraslavicích

Když jsem tam přijela, věděla jsem, že si to tam velmi užiju. A taky že jo! Bylo 
tam hodně zajímavých atrakcí a ak vit. Ani jeden den jsme nepromarnili. 
Vyzkoušeli jsme kajaky, paddleboardy, pinball a další hodně zajímavé atrakce. 
Snad jsem tam nebyla naposledy!                                  Anetka Jurzykowská, 5. A

 

                                                                     ... a za pár dní čekal 5. A výlet na zámek Ctěnice :-)

“Adapťák” v překrásném sportovním areálu se vydařil

Třída 7. B odjela v pondělí 21. září na adaptační kurz také do Zbraslavic. Ve sportovním 
areálu si během tří dnů žáci užili hodně zábavy – posuďte sami!

Redakční rada Klásknovin



Co jsme loni nestihli...

… nes hli jsme pasovat prvňáčky na čtenáře, a tak se slavnostní pasování uskutečnilo až ve druhé 
třídě….



ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Ukliďme Česko

Od 29. září do 9. října se naše škola zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! 

Počet  učitelů  organizačního  týmu  Ukliďme  svět,
ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Za vším stojí  školní
parlament – hlavně pak paní učitelka Martina Myrdaczová a pan učitel Aleš
Suchý a zástupci z řad žáků z jednotlivých tříd. 

 Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – žáci! Jen díky vám je totiž možné
“úklidovku”  úspěšně  uskutečnit  v  takovém  rozsahu.  Srdcem  akce  jsou
jednotlivé třídy. Během hodin  tělesné výchovy nebo  VKO či  EVVO projdou
postupně  jednotlivé  čtvrti  v Zelenči a  vše  uklidí.  Společně.
Významný podíl na uskutečnění akce mají také občané, kteří si pravidelně před
domem uklízí sami.                               Jonáš Čákora a Vojtěch Hojer (8. ročník)



ZPRÁVY Z DRUŽINY
STEZKA BOSÝCH NOHOU

V rámci celodružinového zářijového projektu jsme u nás u rybníka
uspořádali oblíbenou stezku bosých nohou. Počasí nám nad míru
přálo a holky i  kluci  se pustili s radostí  a elánem do chůze po
jednotlivých prvcích. Děti byly úžasné, všechny prošly se zaujetím
stezkou několikrát. A že třeba krabice se šiškami byl pro ně hodně
těžký  oříšek  .  Jsou  to  šikovní  prvňáčci!Za ŠD D.  Chudková

JAK PŘEŽÍT V ROUŠKÁCH? (Matěj Pavlík, Šimon Kopa)

1. Doporučujeme nosit bavlněné roušky, víc než respirátory, protože se v nich lépe dýchá. 
Dá se to v nich lépe vydržet. Vždy po příchodu domů je vyvařte, nebo vyperte. Poté se 
doporučuje i roušku vyžehlit.

2. Jednorázové roušky střídejte po 6 hodinách, ale nejlépe po 2 hodinách. Doporučujeme si 
do školy nosit alespoň 2 roušky.

3. Náhradní roušky si vždycky nosíme v pytlíkách.
4. Ústa si můžeme zakrývat i šátkem, šálou, nebo jinou přikrývkou.
5. Pokud se vám v rouškách začne dělat špatně, nebojte se zeptat vyučujícího, jestli se 

nemůžete jít nadechnout z okna. Nebo jít se alespoň projít po chodbě.
6. Když žáci nosí roušky, učitel by měl mít nějakou pokrývku úst, např. roušku, šátek nebo 

štít. Někteří učitelé na to občas zapomenou. Ale pokaždé se najde někdo ze žáků, kdo 
jim roušku rychle připomene 

7. A nezapomeňte – roušky nenosíme jenom kvůli sobě (nám dětem virus příliš neubližuje), 
ale kvůli svým starším spoluobčanům, nebo kvůli lidem s podlomeným zdravím. Nikdo 
nechce babičce přitáhnout přece domů potvoru, která jí může zdravotně ohrozit!

Za redakční radu a žáky mediální výchovy přeje hezký říjen Mgr. Pavlína Jurzykowská
- a pište nám, posílejte své příspěvky z výletů a akcí - budeme rádi!

Email: pavlina.jurzykowska@zszelenec.net


