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     Jednou z největší událostí v životě člověka je nástup 
do školy. Ve dnech 10. - 11. dubna 2018 se i na naší 
škole opět přijímali nový žáci. Všechny děti byly moc 
šikovné. Nakonec zápis úspěšně absolvovalo 80 dětí. 
Ty od září nastoupí do třech tříd – 1. A, celkem  26 dětí, 
povede paní učitelka Libuše Duchková. V 1. B bude 
dětí 27 a třídní paní učitelka Petra Veselá a v 1. C v září 
přivítá 27 dětí paní učitelka Jitka Břízová. Seznamy 
jmen dětí v jednotlivých třídách najdete na stránkách 
naší školy v sekci „Pro uchazeče“.  

Už teď se na všechny prvňáčky velice těšíme! 
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Kola pro Afriku 
 
Měsíc duben se v naší škole nesl ve znamení Afriky, a tak jsme se zapojili do dobročinné 
akce "Kola pro Afriku". Ve zkratce šlo o to, přispět jízdním kolem, nebo vybavením, které 
se následně odesílají do Gambie, kde jsou kola přiřazeny konkrétním školám a jejím 
žákům tak umožňují snadnější cestu do školy za vzděláním, neboť cesta pěšky jim leckdy 
zabere více jak 2 hodiny. 
    Žáci 2. stupně absolvovali přednášku od jednoho z dobrovolníků - pana Tkáče, o životě 
a vzdělávání v samotné Gambii. Nakonec se nám sešlo přes 20 jízdních kol a mnoho 
cyklo vybavení, které jsou již touto dobou na trajektu do Afriky.  
 
Všem, kteří různou formou přispěli, patří DÍKY. Vratislav Vojnar, třídní 6. A 

 
Bubnování  
 
V rámci projektu 
Afrika byl na naší 
škole hudebník 
„posedlý“ africkými 
rytmy. Děti si 
mohly vyzkoušet 
bubnování na 
bubnech, které 

v trošičku 
přírodnější verzi můžete v Africe potkat na každém kroku. 
Takto jsme se do Afriky přesunuli nejenom teoreticky, ale 
díky hudbě i prakticky. Silný zvuk dovedl teleportovat i lidi – 
paní kuchařky se na nás přiběhly podívat s podezřením na 
blížící se zemětřesení ☺ 
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Afrika ve fyzice. Nemožné? Tak koukejte! 
 

 
                                                          Foto: Katarína Ballová, vyučující fyziky 

 
Přednáška sourozenců Klimšových o Etiopii  
 
Milovníci Afriky, zejména pak Etiopie, se najdou i na 
prvním stupni naší základní školy. Rebeka a Dárius 
Klimšovi si pro své spolužáky a další dvě třídy, 
připravili doma přednášku o Etiopii. Ručně kreslené 
mapy, povídání, tradiční oděv ale i mletí kávy v těžkém 
hmoždíři – to všechno bylo na jejich přednášce 
k vidění, slyšení a vyzkoušení. Děkujeme! 
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Přednášky o Africe 
probíhaly celý měsíc 

 
 
 

Deváťáci připravili o Africe sborník 
V rámci Mediální výchovy připravili deváťáci pro ostatní 
třídy tištěný sborník zajímavostí a faktů o Africe. Dovolila 
jsem si pro vás vybrat jeden zajímavý příspěvek.  
 

Matěj Bursík - Genocida v Rwandě 

      Genocida je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním právem jako „úmyslné a 
systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. 
V Rwandě bydlí dva velké kmeny – Hutu a Tutsi. Napětí mezi Hutuy a Tutsii nebylo v 
minulosti tak velké, protože blízké etnické skupiny 
bylo těžké rozlišit. Belgičtí kolonizátoři však 
roku 1933 zavedli identifikační průkazy s 
vyznačenou příslušností. Od té doby rostla mezi 
kmeny nenávist.  

     Vzájemná nevraživost po roce 1959, kdy se po 
protikoloniálním převratu moci chopili Hutuové. 
Tutsiové byli od té doby diskriminování a odcházeli 
ve statisících do zahraničí, především do Burundi a Ugandy. Přímou předehrou genocidy byl 
vpád jednotek Rwandské vlastenecké fronty ze sousední Ugandy v roce 1990. Vlastní podnět 
k masovým vraždám dala smrt prezidentů Habyarimany a Cypriena Ntaryamiry 6. 
dubna 1994. Jejich letadlo bylo sestřeleno poblíž Kigali. Symbolem genocidy se stalo rádio 
a mačeta. Značná část mačet byla zakoupena hromadně a dále distribuována zejména mezi 
jednotky Interahamwe (hututské milice). Například v březnu 1994 tak bylo pořízeno 50 000 
mačet v sousední Keniu britské firmy Chillington.  

     OSN se stala předmětem rozsáhlé kritiky pro svoji neschopnost zabránit masakrům. 
Mezinárodní jednotky přítomné v Pomocné misi OSN pro Rwandu (UNAMIR) pod vedením 
kanadského generálporučíka Roméa Dallaira byly početně slabé a špatně vybavené, a proto 
nebyly s to masakrům zabránit. Chyběla dostatečná politická vůle uvnitř OSN pro posílení 
mise a nezbytné rozšíření mandátu. Nyní se skupiny nerozlišují a všichni se nazývají 
Rwanďané. 
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Strážce pralesa  
ve finále 
 
V rámci měsíce s tématem Afriky sbírala naše 
škola staré mobily, tablety, 
atd… v rámci projektu 
Strážce pralesa. Drahé kovy 
se ze zařízení vyjmou a 
použijí do nových – tím se 
zachrání prales (kde se 

mnohdy tyto kovy těží) pro další a další generace goril.  
A je tu konečné zúčtování!!! Výsledek sběru telefonů a tabletů 
překonal všechna má očekávání…. Prostě jsou vaše děti 
skvělí "STRÁŽCI PRALESA". Podařilo se sesbírat neuvěřitelných 452 
starých mobilů a 27 tabletů. Bronz si odnáší 3. B - 32 mobilů,  
druhé místo patří 6. C - 55 mobilů. S velkým náskokem jsou nejlepšími sběrači žáci 2. B - 
93 mobilů. S poděkováním za spolupráci a dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro 
dobrou  věc - Martina Myrdaczová, vyučující EVVO a 6. třídy. 
 

 
Den Země –
 
 Ve středu 25. dubna 2018 uspořádala 
školní družina pro své děti další 
projektový den – DEN ZEMĚ. 
Letošním tématem byl VZDUCH. 
Nejdříve jsme se s dětmi seznámili 
s touto problematikou teoreticky, 
zkusili si pár pokusů, kde jsme si 
ukázali, jak je vzduch důležitý a 
nepostradatelný pro život. Nakonec 
jsme se společně pustili do plnění 
zábavných úkolů, které nám ukázaly, 
že skutečně všude kolem nás je 
vzduch…  Vítr (zrovna on!) nám 
trochu komplikoval a ztěžoval naše 
úsilí, ale na radosti nám rozhodně nic 
neubral. Celá akce se podařila a všem 
se moc líbila. A sladká odměna na 
závěr všechny děti moc potěšila.  
                           Za ŠD Dana Chudková  
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Družina bubnovala taky! 

 
 
 
 

 

Od Polska k „Dunaju“ si 
žáci „spievajú“! 
 
V pondělí 23. dubna se děti naší 
školy rozjely na tři dny na východ 
a na sever. V rámci projektu 
SETKÁNÍ vyjeli naši žáci do Polska 
(Gymnasium Namyslow) a na 
Slovensko – Základná škola 

Zeleneč.  Zážitků měly děti plno – v Polsku si vyzkoušely např. strategickou hru o 
přežití, na Slovensku se plavily lodí až na hrad Děvín. Nikomu se nechtělo domů. 
Všem se na návštěvě našich partnerských škol moooooc líbilo.                                               
                                                        Marcela Havelková, zástupkyně ředitelky školy 
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Výuka pod širákem 
Jarní počasí využila třída 6. A  
k venkovní výuce, která se 
uskutečnila na terase naší ZŠ. 
Všem vřele doporučujeme.  Kromě 
mnoha znalostí můžete získat i 
opálení na letní sezónu.  Pozor - 
nedoporučuje se alergikům. 
           Vratislav Vojnar, třídní 6. A 
 

 

Komu se nelení, tomu se…  červená ☺☺☺☺ 
Jako žákům volitelného předmětu EVVO – 6. tříd:  
Na fotografii vidíte první pěstitelské úspěchy v 
mobilním záhonu ☺  
 
 
 
 

 

Věda, tak široký pojem… Co nám o vědě říká encyklopedie?  
 

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání 
skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a 

predikce. 
 
Toť složitá definice. Zeptala jsem se dětí, bez čeho by nebyla věda vědou – odpověděli, že 
přece bez vynálezů! A hned mi pro vás jeden z jejich oblíbených představily. 

Můj nejoblíbenější vynález 
Můj nejoblíbenější vynález je počítač, 
protože je na něm spousta her na zabavení 
času a dá se na něm vyhledat prakticky 
cokoliv.  

Počítač byl původně vynalezen za účelem 
počítání složitých výpočtů. Za první počítač 
by se dalo považovat první mechanické 
počítadlo, za prvního přímého předchůdce 
pak elektronkový ENIAC. 

U nás doma se nachází pět počítačů, ale já preferuji jen jeden z nich. Hraji na něm hry a 
píšu úkoly do školy. Napsal jsem na něm dokonce i knihu s šedesáti šesti stranami.  
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Počítač se skládá ze tří základních částí. Z monitoru, počítače a klávesnice s myší (viz. 

obrázek nahoře). 

Pokud počítač ještě nemáte, kupte si ho. I když stojí 
hodně peněz, vyplatí se to. Můžete na něm číst, psát i 
počítat a dokonce se mu i klanět, jako svému bohu, pokud 
si myslíte že jednou počítače ovládnou svět (viz. druhý 
obrázek ☺).                                           Jeroným Kulich, 5. B 

 
Na vědu máme na naší škole z řad učitelů hned několik odborníků – do Klásknovin 
tentokrát přispěla fotografiemi z hodin fyziky paní učitelka Katarína Ballová. Žáci 
měli za úkol vytvořit doma jednoduchá zařízení, ve kterých využijí své poznatky 
z hodin fyziky. Hydraulika se zdá být mezi žáky nejoblíbenější. ☺☺☺☺ Ať žije věda! A 

šikovní inženýři! 
 

  
                                                                                       Foto: Katarína Ballová, vyučující fyziky 
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Filip Chmátal vyhrál krajské kolo OVOV! 
(Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů) 

 
V Čáslavi jsme měli zástupce v několika kategoriích. Ve své 

kategorii Filip vyhrál a postoupil do celostátního kola. 
Gratulujeme!

 
 

Pohádka o tom, jak se brzdové 
válečky přestaly válet… 
 
Byl jednou jeden pan učitel, který miloval stará 
auta. Byly jednou také velice šikovné děti, které 
milovaly koumání. A když se taková parta dá 
dohromady – to se pak přestane válet každý 

brzdový váleček v dosahu nejméně 15 kilometrů. Teď už ale vážně - i přesto, že nemáme 
dílnu, pracovaly děti v 5. A  opravdově – jako renovátoři součástek pro veterány. Zde 
vybrušují brzdové válečky:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Balák, třídní 5. A 

 

VELIKÉ DÍKY VŠEM, KTEŘÍ NÁM DO KLÁSKNOVIN PŘISPÍVAJÍ!  

Redakční rada: žáci Mediální výchovy ZŠ ZELENEČ. Vaše příspěvky posílejte na e-mail: 
pavlina.jurzykowska@zszelenec.net         


