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KLÁSKNOVINY



Červnové Klásknoviny budou již tradičně plné vzpomínek. 

Loučíme se speciálním číslem pro deváťáky. 

Přejeme vám krásný život! 

Poslední úkol deváťáků na Google Classroom zněl: 

„Pošlete mi jeden nej zážitek, který jste na ZŠ Zeleneč zažili.“

9. A

Moji milí, 

čas je veličina, která měří všem stejně.
A vám čas vyměřil konec studia u nás
na škole. Pamatuji si vás jako malé
špunty, když s vámi paní učitelka  Dana
procházela školu. 

A teď ? Mladí lidé , které pouš me do
velkého světa.  Z celého srdce vám přeji, ať vykročíte  tou  správnou nohou a ať vás síla 
provází. Vaše paní učitelka Petra

  
     AHOJ!



 My žáci 9. A děkujeme za devět
krásných let strávených na této škole.

Rádi bychom poděkovali paní
ředitelce, třídním učitelům a všem
ostatním vyučujícím. Náš poslední

školní rok nebyl ideální, ale my na vás
nikdy nezapomeneme a přijdeme se

na vás podívat. To máte určitě radost!

Vaše 9. A



ů ř ěAž  jednou  p jdeš  p es  most  života,  který  t  vede  z

ě ě ě řd tství  do  dosp losti  -  nesp chej.  Podívej  se  na  eku

ř ůživota, která pod tebou tvo í víry. Post j a podívej se.

ů ůTouto cestou p jdeš naposled, nem žeš se už vrátit. Jen

ů řblázn m  je  dop áno  vracet  se.  John  Lennon



9. B







DĚKUJEME!
Nejvíce bych poděkoval všem našim třídním učitelům, ma kářům a taky
češ nářkám. Také děkuji všem spolužákům, které jsem za ty roky potkal.
Asi bych to bez vás všech nikdy nedokázal. Určitě se bojíme, co bude dál,
ale všichni to zvládneme a až se zase po pár letech sejdeme, budeme si
vyprávět další zážitky z našich středoškolských životů. Navždy si budeme
pamatovat prostředí, kde jsme vyrůstali a také učitele, kteří nás učili. 

Bart Brťka

Byla  to  dlouhá  a  náročná
cesta.  Většina  z  nás  si
odnesla  mnoho  vědomos ,
někteří  více,  někteří  méně.
Zažili  jsme  toho  mnoho,
někdy  to  byly  nega vní
zážitky,  někdy  pozi vní.
Přesto jsme si vytvořili za ty
roky mnoho přátel, někteeří
nemálo nepřátel, zažili první

lásku, první zklamání  a mnoho radostných chvil.  To
vše  asi  k  životu  školáka  patří.  Ve  finále  je
nejdůležitější  naše  vzdělání  a  přátelství,  které
doufám že vydrží. Nakonec bych chtěl říct, že já mám
z  těchto  let  mnoho  pozi vních  vzpomínek  a  jsem
štastný,  že  jsem  vás  poznal  a  chtěl  bych  vám
poděkovat za těch skvělých 9 let. Ze žáků se stanou
studen  a svět běží dál. Ve finále jsme všichni jenom
mikroskopické smítko prachu,  v nekonečné entropii
vesmíru. Mikuláš Fořt

Nejdřív  bych asi  měla  říct  příběh naší  třídy,  jelikož
v tomhle složení jsme se potkali až na druhém stupni.
Z prapůvodní  1.B  tu  stojí  již  jen  zlomek.  Byla  tu
spousta spolužáků,  kteří  se vydali  na gymnázia v 5.



třídě.  Někteří,  co  tu jsou,  začínali  v 1.C a až  od  6.  třídy  se  stali  B.  No a  část  sem přišla
z jirenské školy po 4. nebo 5. třídě.

Takže  jednoduše  –  strávili  jsme  spolu  úžasné  čtyři
roky. Za tu dobu se u nás vystřídalo nespočet různých
učitelů a dva třídní učitelé Oba byli akční a vymysleli
pro nás spoustu výletů a i vícedenních pobytů, které
nás stmelily. Z každého takového máme hodně zážitků
a  historek,  které  nám  už  nikdo  nevezme.  Za  to
děkujeme. My víme, že to s námi nebylo jednoduché.
Občas si s námi učitelé nevěděli rady, ale přesto nám
dokázali  předat  spoustu  znalos ,  které  odchází
s námi.  Tímto se tedy naše cesty rozdělují a doufám,
že jsme se všichni pohromadě nesešli naposled. Šárka
Hrubantová

Určitě si jednou rádi zavzpomínáme na třídní výlety, lyžáky a školy v přírodě. Často si většina
z nás říkávala, že to bude věčnost, než se dočká odchodu ze základky a ono je to tu. Nikdo
z nás neví, jak to bude celé pokračovat dál… Jedno je ale jisté, opouš me tuto školu po deví
letech pilné práce, alespoň někteří  z nás. Při studiu na středních školách se nám to bude
určitě hodit. Lukáš Kejha

Možná to je konec ale pro nás to je zároveň

nový začátek.  Dost  jsme  se  toho  naučili:

poučovat  se  z  vlastních  chyb  a  vydržet  a

nezdát vše, co nám nejde - stačí jen najít tu

správnou cestu. Týna Králová

Je  to  jako  včera,  kdy  jsem  nastoupila  do

prvního  ročníku  na  tuto  školu.  Nastoupila

jsem plná očekávání a strachu, co mě vlastně bude čekat? Od Toho prvního školního dne v

září v roce 2011 uběhlo již devět let, které se občas dost vlekly, ale většinou u kaly sprintem

a ještě poběží až k dvacátému šestému červnu. Tohoto dne snad celá naše třída dostane

vysvědčení, pokud se opět začne více projevovat  nemoc jménem Covid-19 ,tak nám možná

nebude umožněn vstup do školy. Ale abych nepředbíhala konec je sice v dohlednu, ale ještě

tu není, a proto bych ráda poděkovala všem učitelům, které jsme na něco měli.

Děkuji  všem učitelům, kteří  se nám snažili  dostat do našich hlav  vědomos  nebo umění.

Všem  učitelům  se  to  po  nějaké  době  povedlo,  ale  s  příchodem  prázdnin  bohužel  část



vědomos  opouš  hlavu. Snad se nám všechny z nich o prázdninách nevypaří. Děkuji hlavně

za jejich trpělivost, spousta jiných lidí by to jistě při prvním pokusu vzdala. A to těch pokusů

občas muselo být hodně než se většině třídy dostala ta látka do šedé kůry mozkové. Děkuji

také  paní  zástupkyni  a  paní  ředitelce  za  dobré  fungování  školy.  Lucie  Krekulová  

Je  to  tady!  Každý  sen  školáka  a  to  dostat  se
konečně  pryč  ze  školy.  No  stejně  jsme  si  moc
nepomohli,  jelikož  každý  teď  stráví  minimálně
další 4 roky tvrdé dřiny... Za tu dlouhou dobu,co
jsem zde byl a učil jsem se tu, jsem se toho hodně
naučil a hodně se toho stalo. Zjis l jsem jak moc
mi  nejde  matema ka,  přírodopis,  chemie,  no
vlastně hodně předmětů,  ale vše jsem to zvládl
díky  skvělému  kolek vu  ve  třídě  a  také  našim
učitelům,  kteří  se  vynasnažili,aby  nám  alespoň
něco vtloukli do hlavy a aby jsme si z každé látky
něco odnesli. Před přijímačkami naši učitelé měli
způsoby jak nás na ně pořádně připravit a za to
jím  za  celou  třídu  děkuji.  Chceme  tedy  mto
poděkovat  všem  učitelům  a  doufáme,  že  to

budou mít s příš mi generacemi lehčí, než to měli s námi. David Majdl

Našel jsem si tu přátele, kamarády a skvělé lidi, díky kterým byl průběh těchto let takový,
jaký byl.  Za  to  bych vám chtěl  opravdu poděkovat.  Musím říci,  že  se  mi  zasteskne i  po
některých učitelech,  byť to není uplně obvyklé.  Chtěl  bych poděkovat všem, ale opravdu
všem, za to, že jste to se mnou vydrželi. Že jste mne lecos naučili a m nemyslím jen učitele.
Dali  jste mi moc potřebných
věcí do života. Adam Škaloud

Tak milí spolužáci, spolužačky
a  učitelé  tato  dlouhá  jízda
přece  jednou  skončila.  Jsme
na

konečné zastávce naší cesty.
A  jsem  rád  že  jsem  s  vámi
těchto 9 let. Chtěli bychom

poděkovat všem učitelům, že
nás  připravili  na  přijímací
zkoušky. Matěj Nauš



Ke konci můžu říct  jenom jedno bude mi chybět tato banda spolužáku, s kterými jsem si užil
4 roky mého života nezapomenu na trapasy co se staly na pos hy učitelů co nám dali. Je mi
líto že jsme si neužili poslední měsíce školního roku. Denis Nikiforov

Můžu s jistotou říct, že ať to dopadne jakkoliv se všemi hodnotami, jak morálními tak těmi v
ma ce, co mě tato škola naučila, se nikde neztra . Proto bych chtěl poděkovat všem co mě
učili, podporovali, sdíleli své emoce a snášeli mé otravné připomínky. Děkuji moc! Richard
Paulík

Když jsem sem přišel  bál  jsem se že to  bude těžké a že to nezvládnu,  cí l  jsem se jako
vyoraná myš a možná jsem i  tak  vypadal.  Ano začátky byli  těžké,  ale pak se to  všechno
výrazně zlepšilo a proč, protože jsme měli ty nejlepší učitele co nás kdy mohli učit. Zažil jsem
tu spoustu skvělých zážitků jak s učiteli tak i se svými spolužáky. Učitelé si to ž dali vždy
záležet  aby výlet  na  který  nás  vezmou stál  za  to.  Již  od začátku  šesté  třídy  nás  pomalu
připravovali na přijímací zkoušky a pak už jenom víc a víc přidávali a víc a víc na nás tlačili a
vyšlo to. Matěj Vintr

Vzpomínka  paní učitelky Ka ové 

Děkuji všem deváťákům, za to, jací byli, jsou a doufám budou i nadále. A má nej vzpomínka
na ně? V literárním semináři se nám společně povedlo nacvičit skoropohádku ze života – O
Sněhurákovi. Bohužel neměli jsme možnost ji spolužákům sehrát. Byla by škoda, kdyby se
alespoň v kostce neseznámili s jejím obsahem. 

Matka-samoživitelka  (Lucka  Myrdaczová)  má  sedm  dcer   (Prófinku-Diana  Wenigrová,
Dřímalku-Majda Chromá, Kýchalku-Lucka Čechurová, Rejpalku-Anička Plocarová, Stydlinku-
Nikola  Vohnoutová,  Šmudlinku-Agi  Paková,  Štěstěnku-Vanesa  Billá),  které  by  už  ráda
provdala.  V sousedství  bydlí  manekýn Sněhurák (Miky Fořt),  k němuž postupně své dcery
posílá na námluvy. Sněhurák je ale velmi namyšlený  a ani jednu dívku si nevybere. Matka je
zoufalá, tak pošle své dcery do ulic, aby alespoň nakoupily. Dívky si samy najdou přítele a
jsou spokojeny. 

Namyšlený Sněhurák se nakonec zamiluje do matky a celý příběh skončí šťastně. Přeji i vám,
aby příběhy, které vám život přinese, měly pokaždé pouze šťastný konec!

K TOMUTO PŘÁNÍ SE PŘIDÁVAJÍ VŠICHNI UČITELÉ ZŠ ZELENEČ! 

Fotky na památku:












