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1. B DĚKUJE 

DEVÁŤÁKŮM 

Naši patroni nám připravili 

na začátek roku veliké 

překvapení. Pro každého 

z naší třídy vyrobili knihu 

s malovaným čtením, do 

které příběhy sami napsali. 

Přinesli nám je spolu 

s dalšími dárky v podobě 

korálkových zažehlovacích 

obrázků. 

Naši milí patroni, jsme rádi, 

že vás máme a DĚKUJEME. 
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Dětský fond OSN UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM v průzkumu 
zjistili, že evropské, ale i české děti dnes jsou méně šťastné než před 10 lety. 
Hlavní příčinou jsou prý počítačové hry, internet a nedostatečná přítomnost 
rodičů v jejich životě. A co děti naší školy – ptali jsme se deseti z nich. Tady 
jsou nejčastější reakce.  

Co děláte proto, 
abyste byli šťastní?  

Hrám na tabletu, nebo 

mobilu.  

Jsem na X-Boxu.  

Zapnu si PC.  

Hraju si s auty.  

Hraju si s kamarády. 

Z čeho jsi nejvíce 
nejčastěji smutný? 

Z domácích úkolů.  

Když táta nepřijede brzy domů.  

Když mi mamka nedovolí tablet.  

Ze špatných známek. 

Co bys chtěl změnit ve svém životě? 

Nebýt zlý.  

Hrát více fotbal.  

Hrát si více venku.  

Užívat si více léto, nesedět jenom na počítači.  

                                                                                          Matěj Bursík, 9. ročník 
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Máme za sebou pololetí a s ním i dlouhé testy a 
zkoušení. Pokud se vám známky na poslední chvíli 
nepovedlo opravit, tady najdete pár typů, jak jít na to 
systematičtěji. Poradím vám, jak z vašeho mučení při 
učení udělat zábavu nebo aspoň se učením nemučit.  

1.) NEPOUŽÍVEJTE GOOGLE!!! Negooglete, ale učte se z učebnic, nebo se sešitů – 
vždyť to pro váš věk úplně stačí. V hodině si zapište to, co je na tabuli a je to! 
Nejlepší je vrátit se k tomu na pár vteřin večer. A pak zase v den, kdy si sešit 
chystáte do školy. Neměli byste vše nechávat na přestávku!  
A co ten Google? Ten je dobrý pomocník při vyhledávání, ale když přijde na 
učení, Google vám může vyhledat špatné informace nebo reklamy. Proto 
existuje speciální verze Googlu pro učení – Google Scholar. Ten má filtrované 
při vyhledávání nepravdivé výsledky, reklamy, hoax a podobně.  
Web: https://scholar.google.cz/ 

2.) Wikipedie? Také špatná volba! 
Proč nepoužívat Wikipedii? Pokud víte, na 
Wikipedii může kdokoli upravit stránku a 

něco tam připsat nebo opravit. Existují 
lidé, co tam píší špatné zprávy, lži a 

podobně. Proto je lepší využívat ty odkazy 
ze sekce Externí Odkazy.  

3.) Kdo má rád učení dlouho?   
Já rozhodně ne. 
Každý to zná. Celý den učení kvůli zítřejšímu testu. Koho by to bavilo? Buď se 
na to někdo vykašle, napíše to špatně nebo při učení usne. Naštěstí existuje 
forma učení, která vám půjde lépe a bude vás bavit. Jmenuje se Technika 
Pomodoro. Ta zahrnuje učení s krátkými přestávkami a jednou velkou 
nakonec. Doufám, že vám tyhle typy pomůžou! Anna Plocarová, 7.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

    ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

Dne 30. 1. 2018 se na naší škole konala soutěž  

„Parlament hledá Talent“. 

Tento rok postoupilo do finále spoustu malých i velkých dětí. 

Typy podle učitelů dva týdny před finále? 

Paní ředitelka: Šárka Filipovská 

Pan Jireš: Anet Jurzykowská 

Paní učitelka Listopadová: Šárka Filipovská 

Paní učitelka Kánská: 9.Třída 

Nakonec vše dopadlo trošku jinak… Jak? To se dozvíte v únorových Klásknovinách! 

Ve čtvrtek 14. prosince, navečer, se poprvé konalo v naší škole Adventní setkání seniorů 

obce Zeleneč. Nápad vznikl ze spolupráce ZŠ a Spolku rodičů. Byl to příklad správné 

spolupráce. Žáci druhého stupně vytvořili pozvánky, prvňáčci si připravili básničky, písničky a 

pohádku, školní družina vytvořila praktické dárky, školní parlament se postaral o organizaci 

akce, paní asistentka Petra Suldovská vyzdobila vánočně naši výdejnu, Spolek rodičů 

zajišťoval slané pohoštění a závěrečný program, zelenečské maminky přispěly k nákupu 

sladkého občerstvení.                                                                    Na tvářích všech zúčastněných 

byl vidět úsměv a spokojenost. Mezigenerační setkání rádi připravujeme, protože nás 

všechny obohacuje. Budeme se těšit na další. 

                                                                                                         Za školní parlament M. Havelková 
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24.12 byly Vánoce. Dostala jsem spoustu dárků, které mě 
moc potěšily. Nejvíc se mi ale líbilo, že jsme byli spolu. 
Vyrobila jsem také dárky, které všechny moc potěšili. Až 

jsme si rozbalili dárky tak jsme si s tím hráli. 

Moje sestřenice měla největší radost z bot. Můj bratranec 
z nové kytary. Můj druhý bratranec měl radost z počítače a 

já z nového mobilu.  

Také jsem si hrála 
s jinými hračkami. 
Dostala jsem také 
novou modelínu, tak 
jsme si s moji sestřenici hrály a 

vymodelovaly jsme různé postavy a daly jsme je mamkám nebo tátům a ty 
z toho měli moc velkou radost. Můj bratranec nám taky zahrál něco na 
kytaře a my jsme si zazpívali.  Tyto Vánoce jsem si moc užila. A  chci aby to 

takto bylo i  příště. Byla 
to sranda. A moc se mi 

líbily. Sarah Kutinová, 6. ročník 
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SPORTUJEME 
Biatlon 2017/18 – Oberhorf - 4. podnik Světového poháru v biatlonu 2017/18 
probíhal od 4. do 7. ledna 2018. Na programu byly závody ve sprintech, stíhací 
závody, mužské a ženské štafety.  

1. MÍSTO – MUŽI: Martin Fourcade (Francie) 

1. MÍSTO – ŽENY: Anastasia Kuzminová (Slovensko) 

Biatlon 2017/18-Ruhlpolding - 5. podnik Světového poháru v biatlonu 2017/18  
probíhal od 10. do 14. ledna 2018. Na programu podniku byly vytrvalostní závody, 

mužské i ženské štafety a závody s hromadným startem.  

1. MÍSTO – MUŽI: Martin Fourcade (Francie) 

1. MÍSTO – ŽENY: Dorothea Wiererová (Itálie) 

Biatlon 2017/18- Anterselva - 6. podnik Světového poháru v biatlonu 2017/18 
probíhal od 18. do 21. ledna 2018. Na programu podniku byly závody ve sprintech, 
stíhací závody a závody s hromadným startem.  

1. MÍSTO – MUŽI: Johannes Thingnes Bø (Norsko) 

1. MÍSTO – ŽENY: Tiril Eckhoffová (Norsko) 

                                                                                                                   Připravila: Kristýnka Hanušová, 8. A  

 

ZOH v Pchjongčchangu 2018 

V termínu 9. -25. 2. budou probíhat ZOH, které se tentokrát odehrávají v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Žáci budou souboje o první místa bedlivě sledovat a v příštím čísle vám 
přinesou například příspěvek o tom, který sport na ZOH sledovali nejvíc, nebo anketu – 

který zimní sport jako takový je nejoblíbenější mezi žáky naší školy. 

 

Chcete i vy přispět do Klásknovin? Tak nám napište na mail: 
pavlina.jurzykowska@zszelenec.net 

 


