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V dubnu absolvovali naši páťáci a deváťáci 
přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia a 
střední školy. Testy byly plošné - od 
Cermatu. Je možné si ale ještě předtím 
koupit SCIO testy, které žáky na testy 
připraví. Ve SCIO testech se objevují otázky 
na stejný způsob jako v Cermatech. Děti tak 
mohou být skvěle připravené – stačí chtít.  
Většina škol požaduje přijímací zkoušky pouze z češtiny, literatury a matematiky, ale vybraná 
gymnázia požadují i angličtinu a všeobecné vzdělání. 

Všem deváťákům i páťákům držíme na nových školách palce! Aneta Průšová 

FEJETON 
 

      A je to zase tady. Každý rok se všichni žáci semknou kvůli jedné věci - povídání si o tom, jak nic 

neumíme a jestli má vůbec cenu na ty přijímačky chodit. Někteří se připravovali už od minulého roku, 
někteří od pololetí. A pak zde bylo „individum“, které začalo dělat přípravné sešity doma ani ne týden před 
prvním termínem. Kdo jiný by mohl být tohle individum než já. Aspoň jsem nebyl tak líný, abych chodil na 

přípravky. A jelikož nejsem nějak aktivní člověk, když jde o dobrovolné učení, tak mi zbývalo jen doufat, že 
to nějak zvládnu.  

      No a přišel ten osudný den. Ráno se vzbudím, připravím se a vyrážím na nádraží. Nádraží bylo plné, 
jako kdyby byl třídní výlet. Já byl rád, že alespoň nepojedu sám. Problém nastal, když jsem vlezl do vlaku. 
Představte si mě, když stojím uprostřed uličky, všude plno a vy jedete pouze do Vysočan, když všichni 

ostatní vystupují až na Masarykově nádraží. Doposud nemám tušení jak, ale prorval jsem se mezi všemi 
lidmi a dostal se ven. Podivné jen bylo, že všichni kolem mě byli ve stresu, ale já nic. 

     Po příchodu do školy jsme měli asi ještě dvacet minut přestávku a pak to přišlo. Učitelka vešla do třídy a 
začala číst pravidla. Po únavném odložení batohů nám dávala záznamové archy a my je podepsali. Rozdala 
zadání a začalo nám sedmdesát minut utrpení. Zhluboka jsem se nadýchl a otevřel zadání. Nějakou dobu 

jsem pracoval a byl docela v klidu. No a pak přišla ozubená kolečka. Doteď je vídám v nočních můrách. 
První dvě cvičení byla vcelku jednoduchá, ale pak jsem měl přijít na počet zubů na posledním kolečku. 

Strávil jsem u toho asi 5 minut, zkoušel přijít na to, jaké číslo by tam mělo být, dosazoval všechna čísla a 
skončil jsem u čtrnáctky. Nejlepší bylo, když jsem nad tím o přestávce jen chvíli přemýšlel, že správně asi 
bylo šestnáct. To mi opravdu „zvedlo náladu“. Když jsem se přes to dostal, znovu jsem ucítil ten skvělý klid 

a pracoval jsem dál. To mi ale zkazila čtyři děsivá slova – „deset minut do konce“. On by to ani nebyl 
takový problém, kdybych nebyl teprve u desátého cvičení. Takže ze zbytku úloh jsem udělal jen ty, které 
nebyly náročné na čas a zbytek jsem natipoval. K šestnáctce jsem se ani nedostal. 

     Po náročném dni jsem přišel domů a třídní skupina byla zrovna v debatě na nejmenované sociální síti. 
Rozhodli jsme se, že zaútočíme na CERMAT, ale pak zavládla v chatu deprese a to opravdu nebylo něco, co 

by mi zrovna zvedlo náladu. Byl jsem rád, že první termín je za mnou, a tak jsem šel spát. Prakticky celý 
víkend jsem prospal, takže jsem se probudil až na druhé kolo přijímaček. 
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Druhý termín byl tady a s ním přišlo další brzké vstávání. Tentokrát jsme však na nádraží byli zhruba 

jenom čtyři, takže cesta vlakem byla mnohem příjemnější. 

     Když jsem přišel do školy, poslali mě rovnou do třídy. Ve třídě bylo hrobové ticho. No, ale já zrovna 

dostal hlad. Takže tam začnu otevírat batoh na zip a šustit svačinou. Ne protože jsem chtěl rušit, ale 
protože tam žádný jiný zvuk nebyl. Bylo to, jak sedět ve třídě plné Samů. Přišla ta samá chvíle jako na 

prvním termínu, jenom méně depresivní. Všechno bylo rozdáno a jelikož jsem nechtěl, aby se mi nestalo to 
samé jako předtím, koukal jsem na hodiny. Jenže jsem na ty hodiny koukal více než na test, a tak jsem 
stihnul o cvičení méně než v tom předešlém. Po matematice jsme se s Jirkou, Danem a Matesem sešli v 

jídelně a řešili výsledky a další noční můru - minibagr a dělníky. CERMAT nám opravdu nemohl naznačit 
méně okatě, jak všichni po těchto přijímačkách skončíme. Dokonce nám tam dali, kolik budeme vydělávat, 
abychom byli v obraze. Samozřejmě každému vyšlo něco jiného, takže se nikdo nic nedozvěděl. V obou 

termínech jsem udělal z češtiny, co jsem mohl. To znamená všechno špatně a smířil jsem se s třemi body. 

     No a co jsem si z letošních přijímaček vlastně vzal? Že všichni skončíme v minibagrech nebo na ulici. 

       David Blaštík, 9. B 

Masopust je obecně karneval - slavnostní období mezi 
Vánocemi a postní dobou. Masopust představuje období 
hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Nicol 
Hollerová 

Velikonoce jsou oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Kristus byl ukřižován v pátek odpoledne, 

několik hodin před začátkem hlavního židovského svátku pesach, který připomíná vysvobození 

Izraelitů z egyptského otroctví a jejich přechod Rudým mořem. Křesťané věří, že Kristova smrt a 

vzkříšení jsou novou paschou, definitivním 

vysvobozením člověka z otroctví zla. Paschou – 

přechodem, který definitivně otevírá cestu k Bohu. 

Je na volbě každého člověka, zda tuto nabídku 

přijme. Název Velikonoce pochází z označení 

„veliká noc“ - noc ze soboty na neděli, kdy Ježíš 

vstal z mrtvých. Naše škola připravila těsně před 

těmito svátky velikonoční dílny. Kateřina Bělová 
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ZPRÁVY Z PARLAMENTU 

Ahoj spolužáci ze školního parlamentu! 
Chtěli bychom říct, že ta akce uklízení 
nás bavila. Možná by to mohlo být i příští 
rok. Našli jsme plno zajímavých věcí: 
velký froté ručník, becherovku, petardy, 
kousek kružítka, plastovou rouru, pytle 
od zahradnické hlíny, bublinkovou folii, 
tři pet lahve, dva velké hřebíky, obal od 
sušenek, dráty, tyčku od ohňostroje, 
plechovky od piva - Birell, Kozel a 
Bráník, plastový kus auta a mrtvé myši 
(ty jsme tam nechali).  
Taky 6 nevykouřených cigaret a tabák. Nejvíce ze všeho jsme nacházeli vajgly, ale taky 

rozžvýkané žvýkačky, staré 
noviny, sklo, sádru a sim 
kartu. Nela dokonce našla 
dvě platné desetikoruny.  
Přinesli jsme nakonec dva 
velké plné pytle odpadků. 
Kluci se s nimi do školy 
pořádně nadřeli. Holky taky. 
Hodně to smrdělo a kluci v 
tom měli díru.  
Všichni jsme si to užili a dě  

kujeme, že jste tuhle akci uspořádali. Pište si, že přijdeme i příští rok  a vezmeme s sebou 
víc pytlů! 
Holky a kluci ze 3.D 
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ZPRÁVY Z DRUŽINY 

  
Ve čtvrtek 25. dubna se celá školní družina sešla 
na zahradě školy, aby společně oslavila Den 
Země. Tématem letošního roku bylo Slunce, 
zejména jeho vliv na náš život. Teorii jsme zvládli 
v předešlých dnech a nyní došlo na praktickou 
část. Děti si postupně prošly všechna stanoviště - 
proběhly si slalom slunečními paprsky, zjistily, 
jak se chytá ze sluníčka vitamín "D", oběhly okolo 
Slunce, jako obíhá Země, poskládaly si puzzle se 
sluníčkovými obrázky, pospojovaly v motanici název planety se svým obrázkem, prošly se na 
chůdách a tvořily pomocí zrcátka prasátka, doskákaly po jedné noze až ke sluníčku, okusily, jaké 
by to bylo, kdyby nesvítilo sluníčko a byla pouze tma a také určovaly, co je před sluníčkem 
ochrání. A protože to naše opravdické sluníčko se nenechalo zahanbit a celou dobu svítilo jak o 
život a zároveň sledovalo naší snahu, musíme se pochválit - byli jsme fakt moc šikovní. Zábavné, 
ale i poučné odpoledne se vydařilo podle našich představ. 
 

 

 

 

 

 

 

Tak jsme se jako každý rok dali do velikonočního 
tvoření. Pod rukama dětí vznikali různí zajíčci, 
slepičky, kuřátka, malovaná vajíčka i další výrobky. 
Moc jsme si vyrábění užili. Vytvořili jsme mnoho 
hezkých dekorací do našich domovů.  
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Více jak měsíc jsme 
soutěžili v naší družině u 
rybníka o "Pexesového 
krále". Nejdříve proběhl 
turnaj v obou odděleních 
zvlášť a ti nejlepší se 
utkali v souboji mistrů. 
Nakonec zvítězila 

Janička, druhá byla Evička a třetí místo 
obsadil Jeník. Vítězové dostali hezké odměny 
a všichni zúčastnění sladké lízátko. Musíme 
pochválit všechny děti. Byly šikovné, 
trpělivé, prokázaly schopnost soustředit se a 
hlavně si procvičily paměť. Všichni bojovali 
se zapálením a nadšením.  
                                                                                                            
                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                        Za ŠD D. Chudková 
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PROJEKTOVÝ DEN  
 1. A  po přednášce 4. A o Jižní 

Americe, vyráběla se 4. B 
lapače snů.  
 

 3. A pekla americké cupcakes 
:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. C vsadila na americké dobroty a přednášku o USA Filipa 
Beňa 

 Sohie Dahbi z 9.B pekla            

 

 

 

 

  

 

 

 7. B si připravila pro 1. C výrobu indiánské čelenky 
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Tuláček se v projektový den odpoledne 
zatoulal do Naprstkova muzea – tam 
myslím měly děti Ameriku celou jako na 
dlani.  

ZÁHON EVVO  
Výsadba zeleniny a bylin. Teď se ukáže, jací jsou žáci zahradníci. 
6. třída vysadila i brambory! O záhon se tak letos starají sedmáci 
a šesťáci. Martina Myrdaczová, vyuč. EVVO 
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NAŠE TVORBA 

Ve slavné katedrále Notre-Dame vypukl v pondělí 

15. 4. mohutný požár. Na záběrech z Paříže byla 

vidět zkáza světoznámé stavby, mohutný dým a 

šlehající plameny. Škoda je obrovská, Francie 

vyhlásila mezinárodní sbírku.  

• Rozsáhlý požár nejslavnější katedrály zaměstnal 

naplno pařížské hasiče – na místě jich bylo až 400. V 

okolí Notre-Damu probíhala rozsáhlá evakuace, v 

důsledku požáru se zřítila jedna z věží a střecha. 

Také byl vážně zraněn jeden hasič.  

• Požár katedrály Notre-Dame vypukl přibližně v 

18:50. Existuje podezření, že ho mohl zavinit 

někdo během oprav, které v budově probíhají. 

Podle předběžného vyšetřování šlo o nehodu. 

• Katedrála je považována za jeden z 

nejkrásnějších příkladů francouzské gotické 

architektury, leží na ostrově Île de la Cité na řece 

Seině. Patří k nejnavštěvovanějším památkám 

francouzské metropole. Matěj Vintr 

Fanoušky AVENGERS pravděpodobně  nejočekávanější film 
doputoval do českých kin! 

Ve filmu bojují všichni možní  superhrdinové. - ovšem jen ti 
od  Marvelu - proti nepříteli Thanosovi. 

Thanos je fiktivní supervillain, objevuje se v amerických 
komiksových knihách vydávaných Marvel komiky.  Postava, 
kterou vytvořil spisovatel a  umělec Jim Starlin , se poprvé 
objevila v The Invincible Iron Man # 55 ( titul z února 
1973). Thanos je jedním z nejmocnějších nepřátel ve vesmíru 
Marvel Universe a střetl se s mnoha hrdiny včetně Avengers , 

The Guardians of the Galaxy , Fantastic Four a X-Men . 

Podaří se ho porazit? Neprozradím – nejsem žádný „spoiler“ ☺ Jonáš Blahut 
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 2019 
    

 

 

 

 

 

KDY: pondělí 20. května - středa 22. května 2019 

KDE: ZŠ Zeleneč, Kasalova 454, Zeleneč CZ 

PROGRAM SETKÁNÍ:  

pondělí 

- odpoledne příjezd partnerských škol 
- seznámení, ubytování, prohlídka školy a obce Zeleneč  
- zahájení Setkání 2019 + prezentace na téma Ekonomická situace mezi lidmi na Slovensku, 

v Polsku, v Německu, v České republice + krátké úvahy na téma Kdybych byl králem světa, 
jak bych pomohl překonávat hranice    

- zábavná hra mezinárodních družstev 

úterý 

- celodenní výlet do Prahy (procházka historickou částí, návštěva nákupního centra, 
parníkem po Vltavě do ZOO, návštěva pražské ZOO) 

- diskotéka 

středa  

- prezentace ve třídách na téma Muži a ženy (SK), Východ a západ (D), Staří a mladí (PL), 
Migrace  a Česko po Sametové revoluci (ČR)  

- rozloučení, odjezd  

 

 


