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                Září 2018                                    Časopis žáků a přátel ZŠ Zeleneč                     

           KLÁSK(N)OVINYKLÁSK(N)OVINYKLÁSK(N)OVINYKLÁSK(N)OVINY 
           Téma měsíce:                 Patroni české země 

Co nás čeká: 

• Svatováclavská pouť (Svémyslice) 

• Pasování prvňáčků 

• Akce školy 

• Patroni české země 

• Naše tvorba 

+bonus: tajenka na konci čísla! 
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Letos škola zvolila místo Drakiády novou akci pro žáky, rodiče 
a přátele naší školy. V rámci oslav 100 leté státnosti jsme 
začali nejstaršími dějinami. Pod vedením pana učitele Jireše 
jsme uspořádali Svémyslickou pouť. Všichni účastníci si mohli 
vyzkoušet zvonění na opravdové kostelní zvony, naučit se 
špejlovat jitrnice, podívat se na loutkové divadlo, nazdobit 
perníčky, zaskákat si v pytli, ozdobit portrét sv. Václava, složit 
znak naší republiky, zastavit se u bylinářek, vytvořit 
originální ozdobu, rozbít polodrahokam z Kozákova, hodit si 
škrpálem nebo se naučit zpívat chorál Sv. Václave, který v 
kostele zněl opravdu monumentálně. Skvělá spolupráce 
učitelů, rodičů, obce Svémyslice, souborů NOTA verde, 
dětského sboru i Svémyslických kůrovců. 
První ročník Svatováclavské pouti ve Svémyslicích se nám ve 
středu 26. 9. vydařil po všech stránkách!  
                                                            Jana Malá, ředitelka ZŠ Zeleneč 
 

A jak se na pouti líbilo dětem? 
(Anketa) 

 
„Já jsem s mým bráškou Brunem vyrazila z domu hned v 16 hodin a dokonce na koloběžkách. Když už jsme tam byli, 
tak Bruno vykřikl: „To není žádná pouť, když tu nejsou žádné kolotoče!" Ale podle mě to bylo krásné. Mohli jsme 
rozbíjet polodrahokamy a skákat v pytlích. Prostě to bylo super.“ Barbora Brablcová, 3. D 

 
„Ve středu kousek po čtvrté hodině jsem šel na Svatováclavskou 
pouť. Moc jsem se těšil na své kamarády. Nejvíc jsem se těšil na 
Matyáše, který nemohl přijít, protože jel k babičce. Moc se mi líbilo, 
jak jsme museli shodit dřevěné kostky botou. Když jsme shodili 
všechny kostky, tak jsme dostali bonbón.“ 
Jan Průša, 3. D 
 
„Ve středu jsme jeli autobusem 
do Svémyslic na 
Svatováclavskou pouť. Tam 
jsme si ozdobili perníčky, házeli 
kozačkou do dřevěných kostek 
a odhadovali jsme, kolik kilo 

váží perníkové prase. Nejvíce se mi líbilo, kolik to prase vážilo.“ 
Jana Šullová, 3. D 
 
„Byla jsem na Svatováclavské pouti ve Svémyslicích. Psali jsme tam brkem, házeli 
jsme škrpálem, vyráběli jsme Svatováclavský chorál, mlátili jsme kameny a zdobili 
jsme perníčky. A líbilo se mi, jak zpívali v kostele.“ 
Denisa Tesařová, 3. D 
 
„Hned po škole jsem šel s tátou na pouť do Svémyslic. Tam jsem potkal Sama. 
Dělali jsme tam různé věci, třeba jsme stavěli katapulty z lega technic, drtili 
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kameny, házeli podpatkem na kostky a dělali perníčky. Čekali jsme dlouhou 
frontu na zvonici a moc jsem se těšil, že si zazvoním. Jenže zrovna, když na 
mě přišla řada, tak zvonění skončilo, protože se v kostele začalo zpívat. To 
mi bylo hodně líto.“                                                                  Tomáš Lejček, 3. D 
 
„Na pouti ve Svémyslicích jsme házeli škrpálem a viděla jsem loutkové 
divadlo, moc vtipný. Viděla jsem koncert a některé písně jsem znala.“ 
Stela Procházková, 3. D 
 
„Ve středu odpoledne jsem šla na pouť a tam jsem mohla zvonit na zvon. 
Taky jsem si tam vyrobila perníčky. Mohli jsme si tipnout, kolik váží 
perníkové prase. Bylo to skvělé.“ 
Tereza Houštecká, 3. D 
 

„Pouť byla dobrá. Zdobil jsem perníčky, stavěl jsem z lega, házel podpatky, drtil kameny a hrál si s Tomášem. Byla to 
hezká zábava.“ Samuel Stehno, 3. D 

                                                         Za anketu pro Klásknoviny děkujeme paní učitelce Hance Verflové! 

První školní den… Na ten se nezapomíná. Nezapomene na něj ani našich 
76 letošních prvňáků. V pondělí 3. září 2018 děti zasedly poprvé do 
školních lavic – 24 z nich v 1. A u paní učitelky Duchkové, 26 dětí v 1. B u 
paní učitelky Veselé a 26 žáků v 1. C u paní učitelky Břízové. Většina 
z nich zvládla první den ve škole i pasování na prvňáka s úsměvem ☺  

 

AKCE ŠKOLY 

LEGIOVLAK 

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si 
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 
1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly 
válečné operace čs. legií. Za ZŠ Zeleneč jely na prohlídku vlaku do 
Brandýsa nad Labem třídy 6. C, 8. A a 8. B. Legiovlak se skládá ze 13 

zrekonstruovaných vagonů, které vám představí život a boj 
legionářů na Transsibiřské magistrále během 
první světové války. Těmito vlaky se desetitisíce 
čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 

napříč Ruskem po Transsibiřské 

magistrále a průjezd si často musely vynutit 
bojem s bolševiky a vlastní krví. L. F.  
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PROJEKT ZDRAVÍ v družinách 
Hlavním tématem na měsíc září ve školní 
družině bylo "Zdraví". Ve škole "u rybníka" 
jsme nejdříve s dětmi pobesedovali na téma 
zdravý životní styl. Řekli si, co je důležité: 

hodně spát, jíst převážně 
zdravé potraviny, 
dostatečně pít, ale i 
sportovat. Podívali jsme se 
na zajímavé obrázky a 
vysvětlili si, jak vypadá 
lidské tělo uvnitř. Ukázali jsme si, čím nás poslouchá paní doktorka, čím se 
měří tlak, a řekli jsme si, proč se vlastně měří. Nakonec děti měly za úkol 
poznat a ochutnat několik druhů ovoce a zeleniny. Jen se po všem 

zaprášilo…  Všechny děti se zaujetím poslouchaly, odpovídaly na zvídavé otázky a hlavně si 
ochutnávaly vzorky vitamínů. Myslím si, že se akce zdařila. 
Za ŠD D. Chudková 

HURÁ DO MOČÁLŮ!  
V rámci EVVO  
probíhá v sedmých 
třídách tzv. “místně 
zakotvené učení“. To 
znamená, že děti 

poznávají svou obec a její okolí. Byli jsme na objevné výpravě 
do místních močálů – víte, že jsou opravdu nedaleko školy?   

Martina Myrdaczová, vyučující EVVO 

TEPfactor  
TEPfactoru se zúčastnily děti 8. a 9. 
tříd. Jednalo se o celodenní výlet na 
konci září.                  Matěj Vintr 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - pozvánka 
Chcete s námi přivítat měsíc listopad světlem?  

Přijďte 1. 11. 2018 před hlavní budovu školy.  Lampiónový 
průvod začne v 17.00 a skončí přibližně v 19.00. Pro děti je 
připravena stezka odvahy.  Strašidelné masky a lampióny jsou 
vítány! 
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PATRONI ČESKÉ ZEMĚ 

Měsíc září se na naší škole celý nesl ve znamení „Patronů české země“. Děti 
slavné světce malovaly, vyráběly středověké zpěvníky s jejich podobiznami, 
nebo kreslily výkresy ve stylu okenních vitráží. Svůj čas patroni dostali i na 
mediální výchově. Děti dostaly za úkol připravit jejich krátké medailónky.  

Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou 
knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou.  Se svým manželem 
Bořivojem I. přijali roku 882 křest na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta, arcibiskupa 
Metoděje. Byla to česká kněžna. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých 
královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci 

Přemyslovců. Její život byl popsán v řadě legend o české historii v 9. a 10. 
století. 

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých. Patron české země, mučedník.  Václavova 
obliba je také daná dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými potřebami. Kult, ke 
kterému se nakonec obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11. století. 
Vyzdvihované přednosti jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a 
slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba 
četných křesťanských chrámů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné 
konání skutků milosrdenství a lásky. 

Svatý Vojtěch (cca 956 – 23. dubna 997) Vystupoval proti některým 
jevům v tehdejší společnosti, které se neslučovaly s církevním učením, 

zejména proti pohanství, obchodování s křesťanskými otroky, kněžskému manželství a velmi 
rozšířenému alkoholismu. Kromě toho se zasloužil o rozvoj domácího latinského písemnictví, 
zároveň však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Dvakrát pro spory s knížetem opustil 
zemi, druhý odchod, ke kterému došlo krátce před vyvražděním Slavníkovců, mu zachránil život a 
ukázal se být definitivním. Byl zabit, když jako misionář působil na území pohanských Prusů, a je 

proto římskokatolickou církví považován za mučedníka.                                                               
Jonáš Blahut 7. A 

 

Jan z Pomuku se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku. Jan či Johánek z Pomuka 
byl generální  vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a 
jeden z českých patronů.       N. Hollerová  8. A 

NAŠE TVORBA



 
6 

 

"Nejznámějšími osobnostmi Osvobozeného divadla byli" : Vlajka vzhůru letí 

 

 


