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Milí čtenáři,  

v rukou držíte nové číslo našich-vašich Klásk(n)ovin. Najdete v něm zprávy i rozhovory, 
humor i vaší tvorbu. S novým školním rokem jsme si pro vás v hodinách mediální 
výchovy vymysleli a připravili i několik nových rubrik. Veselá pro vás bude například  
Otázková kopaná, protože ani se nenazdáte a pomyslný útok plný otázek může už za 
měsíc zasáhnout právě vás!   

                                                                                                                   Přejeme hezké čtení!  

 

Na úvod - Rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Janou Malou 

Klásk(n)oviny: Dobrý den, paní ředitelko. Mohly bychom se vás zeptat na pár otázek? 
Mgr. Jana Malá: Určitě ano 
Klásk(n)oviny: 1.) Co byste ráda chtěla sdělit žákům v novém školním roce? 
Mgr. Jana Malá: Přeji  jim, aby se jim dařilo. 
Klásk(n)oviny: 2.) Těšila jste se na nový školní rok? 
Mgr. Jana Malá: Ano, vždy se moc těším. 
Klásk(n)oviny: 3.) Čím je tento rok výjimečný? 
Mgr. Jana Malá: Každý rok je výjimečný, ale letos budeme slavit 700 let od založení Zelenče. 
Klásk(n)oviny: 4.) Můžete prozradit nějaké novinky, nebo události co se letos chystají na naší 
škole?  
Mgr. Jana Malá: Některé plány si zatím nechám v soukromí. Jediné co mohu prozradit je, že 
nás navštíví žáci ze zahraničních škol. 
Děkujeme Vám za váš čas.                          Autorky: Vanesa Billá, Michaela Špaňhelová, 6. A 

 

Naše škola má poprvé 1. D !  

Prvního září roku 2016 na Základní škole Zeleneč 
proběhlo pasování prvňáčků. Tenhle uvítací 
ceremoniál začínal v 9:00 hodin ve velké 
tělocvičně. Přijatých žáků bylo celkem 93, a proto 
vznikly 4 třídy místo obvyklých třech. Žáků s 
přerušeným řízením bylo 10. Každá třída měla 
své patrony. Já osobně jsem patronka malé 
Adriany z 1. C. Je to velice roztomilá holčina, a 
když jsem se jí ptala, jestli se těší do školy, řekla, 
že ano. Schválně, co řekne příští týden.   
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                    Autor: Viktória Lesayová, 8. třída 

Hurá na výlet! 

Pod Kutnou Horou… aneb mozaika dojmů z výletu žáků 7. a 8. třídy  

Markéta Chauturová: 5:20 a jéje, zvoní budík. Za 
okny je ještě tma a já už vstávám. Sotva se vyhrabu z 
postele, už po mě psi chtějí, abych je šla vyvenčit. 
Připravím se, obléknu a vyrážím ven s pejsky. Venku se 
cítím opravdu hrozně. Proč? Je strašná zima.  Jdu se 
psi domů a zase vyrážím do školy. V 7:35 autobus 
startuje a je 7:20, takže stíhám. Když jsem došla ke 
škole, holky mě hned přivítaly a postupně jsme všichni 
začali nastupovat do autobusu. Jedeme cca hodinu. 
Dorazili jsme na místo. Moc se do Kutné Hory netěším. Myslím si, že to bude jen nějaká 
nudná prohlídka. Ale moc jsem se spletla – v podzemí to bylo úžasné! 

Dominik Bank: Tma. Všude kolem jenom tma. Proč? Protože jsem se svojí třídou na výletě 
pod Kutnou Horou. Vždycky jsem si přál prozkoumat černá místa těchto dolů. Nějaká tato 
místa jsou tak malá, že se v nich musí plazit – podle toho jim říkají „plazivky“. 

Vítek Somr: Dostali jsme nejdřív ochranné helmy a obleky. A šli jsme 300 schodů dolu do 
dolů. V dole nám průvodkyně ukázala vápenec a místa kde se těžilo stříbro.  

Eliška Mráziková: Prý jsme byli až 30metrů pod zemí…  
Velice mě z pouhého svitu mojí čelovky pálili oči.  Byl tam 
strašně nízký a úzký prostor až sem měla strach, že se tam 
šprajcnu  
 
Míroslav Vrtiška: Viděli jsme tam pravou tmu. Jsou tam 
úzké chodby. Těžilo se tam stříbro.  
 
Petra Šťovíčková: Když jsme vyšli na světlo, konečně na 
vzduch, zatočila se mi hlava. V dolech i přesto bylo úžasně! 
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Naše děti si umí hrát i pracovat  

V pátek 2. září jsme poslední 
hodinu trávili na školní zahradě.   
Devítka si v pohodě zahrála 
kopanou s malými druháky, i když 
paní 
učitelky měly strach, že je velcí 
kluci z hřiště vyhodí. To se ale v 
naší škole neděje, všechny děti jsou 
si rovny. Co mě ale velmi mile 
překvapilo bylo to, že žáčci 2. B 
zcela spontánně a sami začali školní 
zahradu uklízet od nepořádku. V 
igelitovém pytli shromažďovali 

papírky, úlomky větviček, rozbité věci a podobně. Je vidět, že i těm 
nejmenším v naší škole záleží na pěkném a zdravém prostředí. Velmi jim 
děkuji.                                                                Autor: Jarmila Kafková, třídní učitelka 9. třídy 

 
Bublina v 2. B 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
5 

 

Sportujeme  

Na IN LINEch pro medaile  

Dne 22. září 2016 se 13 dětí ze ZŠ 
Zeleneč zúčastnilo okresní školní 
soutěže v in-line bruslení v 
Čelákovicích. Musím všechny 
moc pochválit, protože 10 dětí se 
dostalo do Krajského kola a domů 
si přivezly medaile.                                        

Autor: Andrea Podlipská 

 
 

Jak jsem vyhrála Svatováclavský běh 
 
28. 9. 2016 jsem jela s tátou na závod Svatováclavský běh do Českého 
brodu. Potkali jsme tam mojí kamarádku Lucku a její rodinu. Chvíli jsme 
si povídali a potom jsme šli fandit jejímu bratrovi Honzíkovi.  Doběhl 
osmý z patnácti. Já i Lucka jsme měli běžet 1300m. Rychle jsme se 
připravili na start a najednou vystřelili z pistole. Držela jsem se první 
trojice. V druhé polovině jsem je předběhla. Udržela jsem si první místo 
až do cíle. Měla jsem hrozně velkou radost. Lucka doběhla pátá. Potom 
všichni čekali na vyhlášení. Když mně vyhlašovali, tak se zjistilo, že 
všichni na stupni vítězů jsou z ŠSK ÚJEZD NAD LESY. Mám radost ze 
závodu, protože jsem vyhrála.                                                                                                                                                                  

                                                                 Autor:  Klára Kohoutová 

 

Chcete hrát golf? 

Chodím na golf v pondělí a ve čtvrtek do Mstětic. A někdy i o 
víkendu. Golf mě baví. Začala jsem ho hrát, protože se mi líbil 
v televizi. Tak mě to moc zaujalo. Začala jsem chodit na golf o 
velkých prázdninách a to s příměstským táborem. Uvažuji o tom, že 
bych hrála i profesionálně. Mám dobrého trenéra. Jmenuje se 
Bohouš. Je tam max. 5 dětí. Budete i vy chtít hrát golf ?                                              

Autor: Natalia Hamáčková, 8. třída 
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S humorem 

 "Mami, mami, mám dobrou a špatnou 
zprávu, jakou chceš slyšet první?" Ptá se 
Pepíček maminky. "Tak tu dobrou. "Dostal 
jsem jedničku z diktátu!" "To je hezké, 
Pepíčku a jaká je ta špatná?" "Že to není 
pravda!"  

 „Pepíčku, jaký den v týdnu začíná na N?“ 
zkouší paní učitelka Pepíčka. „Včera:“ 
odpoví pohotově Pepíček. „Pepíčku, včera 
začíná na V, já jsem se ptala, který den 
začíná na N?“ „Však ano, včera přeci byla 
neděle!“  

 
 Sousedka se ptá se malého 

Toníka, který právě začal chodit do 
první třídy: „Co je tvůj nejoblíbenější 
předmět ve škole?“ „Asi zvonek, paní 
Krhavá.“  

 Zavolá si otec syna a chce vidět 
jeho žákovskou knížku. Syn ji nevolky 
vytáhne z tašky, otec ji otevře a lezou 

mu oči z důlků, nad tím nadělením: jedna koule vedle druhé. „Co ti na to 
mám říct, synu?“ ptá se rezignovaně otec. „No tati, aspoň vidíš, že 

nepodvádím!“  

 

 

 

 

       

                    Připravil: Dominik Blaštík 
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Otázková kopaná 

Vítejte v nové rubrice Klásk(n)ovin, která se jmenuje „Otázková kopaná“. Půjde o 
štafetu otázek a odpovědí, kde se host rozhovoru pokaždé promění v novináře – a 
svůj vlastní rozhovor přinese v dalším čísle. Dnes zpovídala svojí spolužačku Kláru 
Anička Plocarová ze 6. A… Dnešní téma? Návrat do školních lavic…  

Klásknoviny: Jak ses připravovala do školy? 

Klára: Učila jsem se asi jen jeden den, jinak jsem si kupovala hlavně pomůcky do školy. 

Klásknoviny: Jaký je tvůj názor na čtyři první třídy? 

Klára: Podle mě se jim tady bude líbit a doufám, že budou mít dobré známky. 

Klásknoviny: Jak se ti líbí naše třída? 

Klára: Docela se mi líbí, jenom bych byla ráda, kdyby tam nechodila hudebka. 

Klásknoviny: Stalo se ti někdy, že jsi nestihla se připravit do školy? 

Klára: Ne, nikdy se mi to nestalo, protože mám čas na přípravu. 

Klásknoviny: Je něco, co bys chtěla na škole změnit? 

Klára: Na škole bych nic měnit nechtěla, ve škole se mi vše líbí a každý učitel něco naučí. 

Děkuji Kláře za rozhovor!                                                      Autor: Anna Plocarová, 6. A 

 

Redakční rada tohoto čísla:  

Žáci mediální výchovy: Anna Plocarová, Dominik Bank, Natalia Hamáčková, Klára 
Kohoutová, Miroslav Vrtiška, Dominik Blaštík, Petra Šťovíčková, Vítek Somr, Markéta 
Chauturová, Viktória Lesayová, Eliška Mráziková, Vanesa Billá, Michaela Špaňhelová A 
NAŠI MILÍ PŘISPĚVATELÉ. 

Autor kresby úvodní strany: Klára Altnerová 

Šéfredaktor: Mgr. Pavlína Jurzykowská, DEA 

Příspěvky a podněty posílejte na e-mail: klasknoviny@seznam.cz 

 

                         ************************************************** 

 


