
Klásk(n)oviny 
listopad – prosinec 2015  

„ Časopis žáků ZŠ Zeleneč „ 

 

Vánoce 
 

Na ty zimní Vánoce 

těšíme se velice. 

Když zazvoní zvoneček, 

běžíme pod stromeček. 

Ale jaké překvapení, 

pod stromečkem – nic tam není. 

Tomuhle říkáte štěstí? 

My jsme smutní jak to klestí. 

                                                                     Stázka Horáková, 5. C 

 
 

Vánoce 
 
Když už přijde zima, 
tak je šťastná Nina. 

 
Vždy se těší velice, 
na naše české Vánoce. 

 
Když vidím stromeček, 
zazvoní nám zvoneček. 

 
A vidíme překvapení, 

slavíme Ježíškovo narození.              Petra Hencová, 5. C 
 



PODĚKOVÁNÍ OBECNÍMU ÚŘADU ZELENEČ  
Jménem všech žáků a učitelů ZŠ Zeleneč bychom chtěli poděkovat zaměstnancům 

obecního úřadu a panu starostu Husincovi za to, že v měsíci listopadu zabezpečovali 

naši bezpečnost při cestě do školy. V době, kdy obcí Zeleneč jezdilo každý den 

větší množství aut, než je obvyklé (v důsledku uzavírky silnice Poděbrady - Praha), 

stáli zaměstnanci OÚ ráno na všech přechodech a na železničním přejezdu a 

korigovali dopravu v obci. Díky nim nedošlo v tuto dobu k žádným úrazům a 

nehodám. 

                                                             Děkujeme vám.  
 

 

 

Milí čtenáři školního časopisu,  

zdravíme vás na začátku nového kalendářního roku 2016 a děkujeme za vaši přízeň. 

Připravili jsme pro vás další dvouměsíčník Klásknovin. V něm vzpomeneme na to, co se 

událo na naší škole v listopadu a v prosinci.  

Listopad nám připomenou dvě básně a zpráva o cestě našich žáků do Anglie. 

V prosinci se na naší škole událo mnoho akcí – Čertoviny, Vánoční zastavení, Parlament 

hledá talent, vyhodnocovala se soutěž o nejuklizenější třídu a šatnu a vánoční soutěž.  

Věříme, že vás články, fotky a příspěvky našich redaktorů zaujmou a potěší. 

                                                                            Za redakční radu Mgr. M. Havelková 

 

  

 

LISTOPAD                                                                       KAPKA KATKA            

                                                                            Jsem malá kapka a jmenuji se Katka. 

Listopad je měsíc nudy,                                         Jednoho dne vyskočila jsem z mraku                                                                                                                                                                                                  

samé listí dělá vlny.                                               a spadla jsem na malou straku . 

Stromy pořád barvu mění,                                     Straka mě shodila   

je to samé jako vloni.                                            a já zase letěla.                              

 Bradová Anna,Průšová Aneta, 5. A                                  Když jsem si tak kroužila, 

                                                                             tak jsem v louži skončila.  

                                                                                           Lucie Čechurová,5.B      
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Anglie – listopad 2015 

Každý druhý rok se u nás ve škole koná týdenní pobyt v Anglii. Tentokrát naše škola 

přijala výzvu ministerstva školství a zajistila nám, že můžeme vyjet v polovině listopadu 

na poznávací zájezd spojený s výukou angličtiny. Od 16. - 22. listopadu jsme byli v 

Hastingsu. Vyrazili jsme 16. listopadu ve čtvrt na dvě a jeli jsme několik hodin v 

autobuse. Jeli jsme přes Německo do Belgie, potom do Francie do přístavu Calais, odkud 

jsme jeli trajektem do Velké Británie. Po příjezdu do Anglie jsme jeli hned do Londýna. 

Prošli jsme si park ve čtvrti Greenwich, kde jsme viděli královskou observatoř a nultý 

poledník. Poté jsme jeli lodí po řece Temži k mostu Tower Bridge, a pak jsme navštívili 

hrad The Tower, kde jsme si mohli prohlédnout např. korunovační klenoty. Po návštěvě 

hradu jsme se šli projít finančním centrem Londýna-The City a také jsme navštívili 

katedrálu St. Paul's Cathedral, kde jsme měli možnost výstupu do kopule, ze které byl 

nádherný výhled na Londýn. Večer jsme se ubytovali v rodinách, které byly velmi 

příjemné a pohostinné. Druhý den ráno nás naše rodiny odvezly do místní školy, kde jsme 

si všichni napsali rozřazovací test, podle kterého nás rozdělili do 3 skupin. Po výuce jsme 

odpoledne jeli do města Canterbury, kde jsme navštívili gotickou katedrálu a procházeli 

jsme se historickým městem. Večer si nás u autobusu opět vyzvedly rodiny, které nás 

odvezly k nim domů. Další den jsme měli dopoledne opět ve škole výuku a odpoledne jsme 

jeli na výlet k hradu Bodiam Castle, který je obklopen vodou. Potom jsme jeli zpět do 

Hastings, kde jsme se prošli. Večer si nás rodiny opět vyzvedly. Další den jsme byli 

naposled v anglické škole, kde jsme dostali certifikáty s naší úrovní angličtiny. 

Odpoledne jsme se jeli podívat na útesy Beachy Head a pak jsme se vydali do města 

Brighton, kde jsme navštívili akvárium-Sea Life Center. Poté jsme večer jeli opět do 

rodin. Poslední den v Anglii nás ráno odvezly rodiny k autobusu, kde jsme se s nimi 

rozloučili a vydali jsme se do Londýna. Dopoledne jsme si mohli prohlédnout jedno ze 

3 muzeí  v South Kensingstonu. Byla to muzea: Natural History Museum 

(přírodovědecké), Sience Museum (vědecké) a Victoria and Albert Museum (kultura, 

umění). Odpoledne jsme viděli Big Ben a svezli jsme se na London Eye, ze kterého jsme 

měli úžasný výhled. Potom cesta domů. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

nám tuto cestu připravili a zrealizovali – naší škole, cestovní kanceláři PRO TRAVEL a 

paní průvodkyni. Velké poděkování patří učitelům, kteří s námi na tuto cestu vyjeli, kteří 

si nás vzali na starosti, a kteří nás opatrovali. 

                                                                                  Vanessa Elbazová, 9. tř. 
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navštívili 

autobusu opět vyzvedly 

opět ve škole výuku a odpoledne jsme 

jeli na výlet k hradu Bodiam Castle, který je obklopen vodou. Potom jsme jeli zpět do 

Hastings, kde jsme se prošli. Večer si nás rodiny opět vyzvedly. Další den jsme byli 

naposled v anglické škole, kde jsme dostali certifikáty s naší úrovní angličtiny. 

edne jsme se jeli podívat na útesy Beachy Head a pak jsme se vydali do města 

Brighton, kde jsme navštívili akvárium-Sea Life Center. Poté jsme večer jeli opět 

nás ráno odvezly rodiny k autobusu, kde 

Londýna mo

kteří nás  opatrovali a starali se o nás

Vanessa Elbazová, 9.tř.
  

                                                                                                        

 

                                                                                                        

Nedokázali jsme se rozhodnout, která verzeAnglie je lepší. Proto vám nabízíme obě.  



               

           M. H.     
 

 



V pátek 4. 12. 2015 jsme slavili Mikuláše. I my jsme měli tu čest postarat se o tuto tradiční školní akci. Naše 
přípravy započaly týden před Mikulášem. Nastal první problém. Většina z nás chtěla být čertem a měli jsme 

málo andělů. Losovali jsme a maska anděla padla nejen na holky, ale i na kluky. Další problém nastal se 
sháněním kostýmů. Někteří z nás si půjčili kostýmy od svých známých nebo našich učitelů. Obešli jsme si 

všechny třídy a zapsali jsme si jména všech hříšníků na škole do knihy hříchů. Osmá třída nám připravila balíčky, 
které jsme rozdávali všem dětem. Po těchto přípravách konečně nastal den, kdy jsme slavili Mikuláše. Sešli jsme 
se ráno v 7:30 a začali si připravovat svoje masky. Začali jsme v 1. třídách, kde se nás děti i bály. Mikuláš přečetl 
čertům největší hříšníky, čerti si je vzali za dveře a označili je barvou na obličej. Andílkové potom všem dětem 

rozdali balíčky. Takto jsme obešli celý první stupeň. 
Myslím, že mohu říct za všechny deváťáky, že jsme si to náramně užili a moc děkujeme za tuto příležitost. 

                                                                                                                                               
Vanessa Elbazová, 9. tř.  

 
 

 



Vánoční příběhy s ponaučením 
 
DÁRKY 
 
Vánoce se blíží. Za okny se začínají objevovat dopisy pro Ježíška. 
Malá holčička Amálka si na zahrádce staví sněhuláka. Od malých uhlíků, které mají sloužit jako oči, pusa a knoflíčky, má špinavé ruce. Do 
sněhu nasadí poslední uhlík, udělá dva kroky vzad a  podívá se na sněhuláka. 
„Ufff , to byla práce, “oddychla si. 
„Amálko! Budu  péct rohlíčky. Chceš taky?“ 
„Jo, mami! Už jdu.“ 
Proběhla zahradou a zaběhla do domu. 
Shodila ze sebe sníh, který jí zůstal na bundě a čepici. Na zemi se vytvořila hromádka sněhu, která hned roztála a zůstala  tam jen louže. 
Když s maminkou dopekla cukroví, šla už konečně napsat dopis Ježíškovi. 
To byste nevěřili, kolik toho bylo. Šatičky, notebook, mobil, panenka, kabelka, morče, kočička.....Bylo toho  hodně. 
Dala dopis za okno a lehla si do postele. Za pár minut usnula. 
Ráno se maminka ptala Amálky:,,Máš už vyrobené dárky pro babičku a dědečka? 
Amálka se zarazila. Nic vyrobeného neměla a ani nic nechtěla vyrobit. 
Byl Štědrý den. U Amálky doma je to tak, že se nejdříve rozdávají vyrobené dárky, potom dárky od Ježíška. 
Všichni si předali vyrobené dárky, jenom Amálka stála v koutě. 
„Ty jsi nic nevyrobila?“ zeptala se maminka. Amálka mlčela. 
Potom šli ke stromečku. Amálka se vrhla pod stromeček a hledala své dárky, ale žádné nenašla. 
„Mami, proč tu nejsou žádné dárky pro mě?“ 
„To víš, Amálko, když ty jsi nikomu nic nepřipravila, tak ti asi ani Ježíšek ti nic nedal.“ 
 

                                                                                                                Jana Jelínková, 6. B 

FOTBAL 
 
David se jednoho krásného dne před Vánocemi rozhodl, že si půjde s klukama zakopat. Zeptal se maminky a ta mu to dovolila. David, Petr, 
Jirka a Adam se sešli na hřišti a začali hrát. Po dvouhodinovém zápase se ale neshodli a začali se prát.  
,,Góóól!“ zakřičel Péťa.,,Ne, ne, to byla tyčka,'' namítal David.,,Kluci nehádejte se, stejnak prohráváme, tak je to jedno,“ vložil se do toho 
Jirka.,,Tak to teda není jedno! Vy podvádíte a nám jako tyčku neuznáte? Tak to bych se na to podíval!“ zakřičel Adam. Jirka opatrně 
poznamenal:,,Ehm, já neříkal podvádíme, ale prohráváme. V tom je velký rozdíl Adame.'' Adama to nezajímalo a jen odsekl:,,Ty drž pusu, Jirko. 
Nemáš co říkat. Podváděl jsi stejně jako David.'' Jenže v tom okamžiku už se David naštval a vztekle říká:,,A na co by ses jako chtěl dívat, ty 
zbabělče! Ty seš takovej srab, že to ani není možný! Jen neumíš hrát a nepřiznáš si to!'',,Jo, Adam má pravdu, podváděli jste'', vložil se do toho 
Péťa, který hrál v týmu s Adamem. Jirka se vše snažil napravit:,,Kluci vždyť  je to jedno, mě už to stejnak nebavilo a měli bychom už jít domů 
a...“ 
Ale to už Adam křičel:,,Já, že neumím hrát? A že jsem srab? Tak to ti neprojde, Davide!'' řekl Adam a už se prali. Péťa stál opodál a 
povzbuzoval:,,Dej mu do nosu, Adame! To má za to! Ať si pořádně pamatuje, že si s námi nemá nic začínat!'' Jirkovi bylo do breku. Pozoroval 
smutně zápas a raději už nic neříkal. Nemělo to cenu. Nemohl se na to dívat a tak raději odešel domů. Péťa si toho ani nevšiml. Byl tak zaujatý 
zápasem, že ho vůbec nezajímal okolní svět. Ale najednou začal David křičet:,,Jau, to bolí, nech toho!'' Adam se okamžitě začal zvedat a říká 
Péťovi:,,Hele pojď pryč. Mohl by z toho být pěkný průšvih. Všechno ti povím cestou.“ Péťa na to řekl jen OK a odešli spolu domů. David zůstal 
sám ležet na hřišti. Pravá ruka ho pekelně bolela a z nosu mu tekla krev. Pomalu se šoural domů. Dorazil o hodinu později, než mu maminka 
nařídila. Když slyšela otevřít dveře, chtěla hned Davidovi vynadat, že přišel pozdě a že ho příště nikam nepustí. Když ho ale uviděla, zhrozila 
se:,,Ty ses pral?'' David kývl hlavou. Maminka ho posadila na sedačku, ošetřila mu krvácející nos a ruku opatrně položila do šátku, který mu 
ovázala kolem krku. Když se krvácení zastavilo, zajela s ním do nemocnice. Ruku Davidovi zrentgenovali a ukázalo se, že má zlomenou loketní 
kost. Ruku mu zasádrovali. Za pár dní byly Vánoce. Ale nebyly to obyčejné Vánoce. Byly jiné v tom, že byly smutné. Davida mrzelo, že se 
popral s Adamem, a že se s ním ještě neusmířil.                                                                                    
                                                 Adéla Sklenářová, 6. B 

HÁDKA 

Nejdříve bych vám chtěla představit členy naší rodiny. Já jsem Anička, můj bratr Honza, mamka Silva a taťka Richard. Za měsíc jsou Vánoce. 
Celá rodina se už moc těší. Na Vánoce k nám přijede babička Ema a děda Emil. 
 Tento víkend nám maminka rozdala předvánoční úkoly. Všichni musíme pomoci s úklidem v domě. Maminka nám řekla: „Ty, Aničko, mi 
pomůžeš napéct cukroví a nalepíš vánoční samolepky na okna. Ty, Honzíku, tatínkovi pomůžeš s výzdobou domu a uklidíš si v pokoji. Tatínek 
koupí kapra a stromeček a Honzík ho s dědou nazdobí. Já s babičkou uděláme věnec, upečeme cukroví a uklidíme v kuchyni. Děda zazimuje 
zahradu a uklidí v garáži.“ 
 Týden před Vánocemi se maminka rozhodla, že s babičkou Emou zkontrolují, zda jsou úkoly hotové. Mě i Honzíka pochválily. I ony měly 
všechno připravené, ale tatínek??? Maminka se ho zeptala: ,,Ríšo, máš hotové všechny úkoly, které jsme ti zadaly?“ Tatínek odpověděl: 
,,Neboj se, já to do Vánoc všechno stihnu.“ Maminka se tvářila trochu naštvaně a řekla: ,,Víš, že se všechno nemá nechávat na poslední chvíli!“ 
Taťka řekl: ,,Jsem dospělý, já to stihnu.“ ,,Nemusíš být hned nepříjemný,“ odvětila maminka a hned odešla.  
          Je 24. prosince. Já s Honzíkem se moc těšíme na dnešní večer, protože večer bude celá rodina pohromadě. Den utekl jako voda. 
Odpoledne jsme šli s maminkou a s babičkou připravovat slavnostní večeři. Maminka najednou řekla: ,,Kde je kapr???“ Koupit kapra měl za 
úkol tatínek. Maminka najednou začala křičet: ,,Richarde, ty jsi zapomněl koupit kapra!“ Do toho Honzík vykřikl: ,,Kde je stromeček? My s dědou 
máme nazdobit stromeček!“ Maminka tatínkovi řekla: „Ty jsi zapomněl koupit stromeček???“  Tatínek začal vyprávět o tom, že chtěl kapra i 
stromeček koupit 23. prosince, ale kapři už nikde neměli a stromky byly všechny opadané. Maminka byla naštvaná z tatínkovy neschopnosti. 
Večer u slavnostního přípitku tatínek řekl: „Moc se vám všem omlouvám, že jsem vám zkazil Vánoce. Je mi to moc líto.“ Pak promluvila 
maminka: „To já bych se měla omluvit. Měla jsem se s vámi lépe domluvit a nenechat všechny nákupy na tobě, tatínku.“ A pak mu dala velkou 
pusu. 

                                                                                         Anna Leharová,6. B 

 



Oči 

 
Ve městě Chrudim žil jeden kluk jmenoval se Fridrich. Fridrich miloval hraní počítačových her. Jenže jeho mamince se to nelíbilo. O Vánocích 
chtěli jet k dědečkovi, ale maminka si zlomila nohu, a tudíž nemohli odjet. Pro Fridricha to bylo velice dobré, protože mohl celé Vánoce hrát. Celé 
dny seděl u počítače a vůbec nevnímal, jak dny ubíhají. Ani si nevšiml, že nastal Štědrý den. Celá rodina se sešla u večeře a  u stromečku. Až 
nyní si všimli, že mezi nimi není Fridrich. Pod stromečkem zbylo pět dárků. Zavolali na Fridricha, aby přišel mezi ně. Fridrich sešel dolů s úplně 
červenýma očima. Pak se musel dva měsíce léčit na oční klinice. 

                                                                                  Lukáš Chudý, 6. B 

Překvapení  
 
„Vaneso, už jsi hotová? Jo, už jdu!“ 
 Dvě sestry jsou dnes samy doma a strašně se těšily, protože se pokusí najít dárky k Vánocům. Hledaly v ložnici, v pokoji pro hosty, v pracovně, 
ale nikde nic nenašly. Už to málem vzdaly, ale Wendy napadlo, že by mohly být ve spíži. Seběhly po schodech dolů a podívaly se tam. Chvilinku 
pátraly a najednou Vanesa vykřikla: „Mám je!“  Holky našly hračky, mobil, hodinky, které si Wendy přála a také krásnou klíčenku a mnoho 
dalších dárků. Měly strašnou radost, že to našly. 
       Když se na Štědrý den rozdávaly dárky, holky byly zklamané, protože věděly, co dostanou a neměly žádné překvapení. 
                                                       

                                    Tereza Moliterni, 6. B 

Slib 
22. prosince začaly  přípravy na Štědrý den. Maminka se rozhodla, že upeče cukroví.  Od rána zadělávala těsta, vykrajovala, zdobila a obalovala 
v cukru. Napekla mnoho druhů. Maminka je pracovitá a chce mít všechno včas připravené. Zároveň maminka dohlížela na to, aby i tatínek dojel 
pro stromeček a koupil kapra. Ale tatínek neměl čas, protože pracoval. Druhý den, kdy se tatínek vydal koupit stromeček, už žádný neměli. 
Tatínek zpanikařil  a objel všechny obchody. Nakonec koupil takový malý a ošuntělý stromeček, který neměl moc jehličí. Když dorazil domů, tak 
mu maminka vynadala. Vyčítala mu, že všechno dělá na poslední chvíli a pak to takhle dopadne. Maminka se ještě zeptala tatínka, kde má 
kapra. Tatínek se plácl do hlavy a rychle nasedl do auta a uháněl do Makra. Maminka z toho byla na omdlení. Protože byla hodně unavená, šla 
si lehnout. 

Všechno nakonec dobře dopadlo. Maminka se dobře vyspala a tatínek slíbil, že se polepší. My jsme měli hezké Vánoce i s tím hrozným 
stromečkem. 

                                                   Aneta Horská, 6. B 

Stromeček 
 
Když se blížily Vánoce, koupil tatínek nádherný vánoční stromeček. Děti  z něho byly nadšené a tatínkovi mnohokrát děkovaly. Mamince se to 
ale nelíbilo, protože nebyla středem pozornosti. Nebyla ta, které děti děkovaly. Rozhodla se, že půjde nakoupit ozdobičky na vánoční stromeček. 
Nakoupila jich strašně moc a ozdobných řetězů koupila ještě více. Protože chtěla děti překvapit, ozdobila stromeček večer sama. Všichni už 
spali. Maminka tajně doufala, že se její práce bude všem líbit. Doufala, že troufne tatínka a děti jí budou mít raději. 
Ráno vzbudila děti, aby se šly podívat na vánoční stromeček. Děti začaly plakat, protože chtěly stromeček zdobit samy. Byly smutné. Mamince 
ale řekly, že se jim stromeček líbí.         

                                  Klára Kroužková, 6. B 

Ucho 
 
Jedna rodina jménem Beránkovi žila v malém městě, zvaném Frýdlant. Měli nádherný rodinný domek a krásnou pětičlennou rodinu. Byl den před 
Vánocemi, a tak měli všichni co dělat s výzdobou domu. Maminka s tatínkem věšeli světélka po celém domě a děti zavěšovaly na vánoční 
stromek ozdobičky: červené, modré a zlaté. Když všechno ozdobili, děti si šly hrát ven s ostatními dětmi. Před tím, než se vypravily z domu, jim 
maminka řekla:  
,,Hlavně se teple oblékněte.‘‘ Děti na to odpověděly: ,, Samozřejmě, mami.‘‘ Pepíček (nejstarší z dětí), si nechal doma svojí čepici. Když přišly 
děti domů, tak si Pepíček začal stěžovat, že ho bolí ucho. Maminka zjistila, že si Pepíček nevzal ven čepici, a proto mu hodně vynadala. Druhý 
den ráno (Štědrý den) se Pepíček probudil s horečkou. Maminka mu tedy uvařila horký čaj a dala mu prášek. Pepíček celý den proležel a byl 
smutný, že nemůže být s ostatními u vánoční večeře a u vánočního stromečku. Večer jako zázrakem se mu udělalo lépe a tak šel s celou svou 
rodinou rozbalovat dárky. 
Pepíček si před rozbalením svého prvního dárku pomyslel: ,, Příště si dám větší pozor na to, jak jdu ven oblečený!“ 
Pepíček měl ten večer opravdu štěstí, protože se mu udělalo dobře a neměl pokažený Štědrý večer.                                     

                       Adam Novák, 6. B 

 

ZVONEČEK 
 
Celá naše rodina se vždy těší na 11. listopadu, zda přijede Martin na bílém koni. Ptáte se proč? To je náš první předpoklad krásných Vánoc. Je 
tomu právě dva roky, co jsme se s rodinou přestěhovali do nového domu. Byl to rok plný změn. Narodil se mi bratr, postavili jsme nový dům a 
čekalo nás velké stěhování. Když jsme dostěhovali i můj dětský pokoj, oddechl jsem si. Vůbec mě to nebavilo. Dostal jsem ale větší pokoj a 
společnou hernu pro mě i mého brášku. 
 Napadl sníh a byl tu Štědrý den. Jak jsem říkal, sníh je ten první krok, aby byly Vánoce pěkné. Ráno jsme vstali, maminka hlídala brášku a já 
s taťkou jsme začali zdobit stromeček. To byla fuška. Museli jsme hledat ozdoby, svíčky i stojan na stromeček. Můj taťka má o Vánocích 
narozeniny a maminka nemohla najít dárek, který mu koupila. Vše se ale úspěšně zvládlo. Už jsem se těšil na rybu, řízek a bramborový salát. 
Tatínek nám popřál šťastné a veselé Vánoce a sváteční večeře mohla začít. Každý rok jsem první, kdo sní večeři nejdříve. Dárky od Ježíška 
jsou velkým lákadlem. Taťka vždy zdržuje a já na to nemám nervy. Letos ale nejdéle trvala večeře Mikymu. Konečně byli všichni po večeři. Teď 
už jen zazvoní zvonek a jdeme ke stromečku pro dárky. Ale kde je zvonek? Kdo ho vybaloval? Ve které krabici je? Mamka začala pátrat po 
zvonku a trvalo ji to neskutečně dlouho. Najednou se ozvalo cinkání. Konečně, déle bych to už nevydržel!  

                                                                                                                     Deny Grisa, 6. B
                                                                                                              



 

Výsledky soutěží 
1. SOUTĚŽ O NEJUKLIZENĚJŠÍ TŘÍDU A ŠATNU (OD ZÁŘÍ DO 

PROSINCE 2015) 
 V letošním školním roce pracujeme v celoročním projektu Učíme se 

zdravému životnímu stylu. Protože jsme celou polovinu dne ve svých 

třídách, zaměřili jsme se na úklid těchto prostor. Každá třída od 3. 

do 9. ročníku má dbát na to, aby byl ve třídě pořádek – smazaná 

tabule, pořádek kolem odpadkového koše, pořádek v lavicích, na 

parapetech, pod lavicemi.  1. a 2. třídy udržují pořádek ve svých 

šatnách. V nepravidelných časech a dnech probíhá kontrola a 

bodování těchto prostor. A jak si třídy vedly? 

ŠATNY:      1. místo                2. A 

                  2. místo                2. B a 2. C   

TŘÍDY:      1. místo                4. A, 5. C a 6. B 

BLAHOPŘEJEME A CHVÁLÍME ZA UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ZA 

BEZVA KOLEKTIV! 

               SOUTĚŽ POKRAČUJE  AŽ DO ČERVNA 2016!!! 

  

2. SOUTĚŽ O VÁNOČNÍ VÝZDOBU 
 

Nejkrásnější originální výzdoba: 

 

      Družiny: 

1. místo ŠDB 

2. místo ŠDD 

3. místo ŠDF 

  Třídy: 

1. místo 2.A 

2. místo 3.A 

3. místo 6.B 

  Nejoriginálnější výzdoba: 

  Třídy: 

1. místo 1.C 

2. místo 1.B 

3. místo 2.C 

Jednotlivci: 

1. místo Alex Arnoldová 

2. místo Eliška Bastařová 

 



ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
 
Parlament hledá  talent  
 

                                                                                                   Kristýna Hanušová, 6. A 

 

Dominik Bank                       klavír   7. 

Anna Tausigová                       klavír   5. A 

Jiří Šimáček                       bojové umění                   6. B 

Eliška Šrůtková                       cvičení s kruhem  6. A 

Karolína Bělová, Nela Nájemníková,       3. A 

Tereza Fučíková, Linda Bernardová     tanec   3. A 

Sandra Vohnoutová       zpěv   5. C 

Adam Hetner       flétna   2. C 

Mája Savedrová, Aneta Sládečková,       3. C 

Zuzana Šouhlová      tanec   3. C 

Petr Filipský      housle   4. C 

Veronika Jandová      zpěv   1. B 

Barbora Šárová      klavír                    4. B 

Šárka Filipská      zpěv   2. C 

Eliška Luňáková                      klavír   4. B 

Anastázie Horáková                                       housle   5. C 

Karolína Bradová                       zpěv   2. A   

 

 

 

 

      



Téma Předmět Konzultant 

Jan Ámos Komenský Jazyk český Mgr.Beňová 

Karel Čapek - díla s tématikou 2. světové 

války Jazyk český Mgr.Beňová 

Osobnost Mistra Jana Husa Jazyk český Mgr.Beňová 

Slovanské jazyky Jazyk český Mgr. Havelková 

Slovenština Jazyk český Mgr.Havelková 

Cestopisy Jazyk český Mgr.Havelková 

Komiksy Jazyk český Mgr.Havelková 

1. světová válka Dějepis Mgr. Beňová 

Atentát na Reinharda Heydricha Dějepis Mgr. Beňová 

Život a smrt Mistra Jana Husa Dějepis Mgr.Beňová 

2. světová válka Dějepis Mgr.Beňová 

Karel IV. - 700let od narození Dějepis Mgr.Beňová 

Mé oblíbené místo v ČR s vlastí fotodokumentací Zeměpis Mgr. Beňová 

Budoucnost deštných pralesů - boj s monokulturami Zeměpis Mgr. Beňová 

Národní parky Severní Ameriky Zeměpis Mgr. Beňová 

Ledovce na Zemi Zeměpis Mgr.Beňová 

Bedřich Smetana - osobnost a dílo Hudební výchova Bc. Balák 

Jan Jakub Ryba - osobnost a dílo Hudební výchova Bc. Balák 

Odkaz Karla Kryla - osobnost a dílo Hudební výchova Bc. Balák 

Antonín Dvořák - osobnost a dílo Hudební výchova Bc. Balák 

Leoš Janáček - osobnost a dílo Hudební výchova Bc. Balák 

Rodina a její význam v současnosti Občanská výchova Mgr. Havelková 

Právní ochrana Občanská výchova Mgr. Havelková 

Duševní zdraví Občanská výchova Mgr.Havelková 

Zdravá výživa Občanská výchova Mgr. Havelková 
 
 
 
 



Závislosti dnešní doby Občanská výchova Mgr.Havelková 

Volba povolání Občanská výchova Mgr. Havelková 

Problémy současného světa Občanská výchova Mgr.Havelková 

Můj oblíbený sport  Tělesná výchova Bc. Polívka 

NHL Tělesná výchova Mgr. Beňová 

České korunovační klenoty a drahé kameny Přírodopis Mgr. Schmidtová 

Zemětřesení v dějinách lidstva Přírodopis Mgr. Schmidtová 

Sopky a sopečná činnost Přírodopis Mgr. Schmidtová 

Vznik a vývoj života na Zemi Přírodopis Mgr. Schmidtová 

Chemické látky jako hrozba Chemie Mgr. Schmidtová 

Přírodní zdroje a trvale udržitelný rozvoj Chemie Mgr.Schmidtová 

Vitamíny a zdravá výživa Chemie Mgr. Schmidtová 

Přírodní látky na hraně zákona Chemie Mgr.Schmidtová 

Australie a Nový Zéland, země Commonwealthu Anglický jazyk Mgr.Pařízková 
Politický systém ve Velké Británii - vize 

odtržení Skotska Anglický jazyk Mgr.Pařízková 

Prezidenti USA a jejich vliv na světové dění Anglický jazyk Mgr.Pařízková 

Slavné osobnosti irského původu Anglický jazyk Mgr.Pařízková 

TROCHU HUMORU NA ZÁVĚR: 

Řím založili Romulus a Rámus. 

Mumie je člověk mazaný všelijakými mastmi. 

Pyramida je, když je člověk zazděný ve skále. 

Egypťané uctívali kočky, například Kleopatru. 

Stalo se to ve třináctých letech 17. století. 
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