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JAK NA UČENÍ   

Milí naši žáci – příznivci Klásk(n)ovin, přejeme vám vše dobré v novém roce 2017. A jelikož začal 
leden a píší se pololetní testy, rozhodli jsme se, že vám – hned hezky na úvod našeho nového čísla – 
trochu s učením (alespoň teoreticky) pomůžeme. Tady máte od nás pár typů, jak se na těžký test 
připravit. 

1. BARVIČKY 

Jako první, si vše zvýrazněte.  Je dobré si svůj sešit hezky ozdobit barevnými zvýrazňovači a 
fixami. Když si totiž svůj sešit hezky vyzdobíte, bude se Vám z něj lépe učit. Zvýrazňujte ale 
pouze důležité věci! 

2. DOBRÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

Pracovní místo pro učení, je velmi důležité. Je dobré učit se třeba u stolu v pokoji, nebo 
pokud máte rádi společnost, tak se můžete učit třeba v kavárně nebo cukrárně. Své místo 
musíte mít hezky uklizené a mít tam pouze věci na učení. Zároveň k uklizenému místu patří 
také pohodlné oblečení. Je lepší učit se v teplákách a tričku, než sedět sepnutý v džínách.  

3. PROKRASTINACE JE NEPŘÍTEL 

Pro ty co nevědí co je prokrastinace, tak prokrastinace je když nevědomky hledáte něco co 
je mnohem důležitější než činnost kterou máte dělat např. učení a váš telefon. Většina z nás 
když se dlouho učí tak pak začne prokrastinovat a málo se soustředí. Malý fígl jak 
neprokrastinovat je, že vypnete všechnu elektroniku a schováte ji třeba pod nějakou knížku. 
Takže když svůj telefon neuvidíte, je menší pravděpodobnost, že budete prokrastinovat. 

4. WIKIPEDIE 

Typ, který už možná všichni znáte, je, že když danou látku nechápete, je velkou pomocí 
internet. Hodně lidí když něčemu nerozumí, jdou na wikipedii. Ale wikipedie není jediný zdroj 
informací na internetu, kde se dá najít spoustu zajímavých informací. Zkuste si při učení 
ověřovat informace i na jiných stránkách na internetu a informace porovnávat. 

                                                                                                                Lucie Čechurová,  6.B 
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CO JSME ZAŽILI … (kromě učení ☺) 

PŘESPOLNÍ SKONČILI VE ŠKARPĚ 

Dne 4.1 se přespolní žáci stali součástí dopravní nehody autobusu! Autobus 353 ze 
směru od Jiren sjel do příkopu! Snažil se na čerstvém sněhu předjet jiné velké auto. 
Děti, které byly v autobuse, vůbec nepanikařily. Naopak se těšily, že nepůjdou do 
školy. Po půl hodině autobus začal padat na větve stromu. Větve dřely okna. Řidič 
se rozhodl, že ty větve zlomí. Šel proto ven a lámal větve jednu po druhé. Když se 
ale zavěsil na jednu větší, tak větev praskla a on spadl do sněhu. Všichni z toho 
měli velikou zábavu. Když už to řidič nemohl vydržet, zavolal pomoc a volal také 
do rádia, aby si řidiči dávali pozor a aby nehodu objeli. O další půl hodinu později 
se do toho vložila maminka jednoho z dětí a volala paní ředitelce. Nakonec děti 
zachránila paní ředitelka s ostatními učiteli, kteří je odvezli svými auty do školy. 

                                                                                                  Lucie Čechurová, 6.B 

NAŠE TVORBA – Když se řekne Zeleneč 

Když se řekne Zeleneč, vybaví se mi rodina a můj domov.  

Žiju tady pěknou řádku let. Nevím, proč jsme se přestěhovali z  

centra Prahy se, ale jsem ráda. Je tu klid, obec má takovou  

pohodovou atmosféru, pořádají se různé akce.  

Vybaví se mi také pole. I když to může být pro někoho nepříjemné,  

líbí se mi to. Jako malá jsem v poli běhala se svými kamarády a  

schovávala jsem se. Tahle vzpomínka je nejhezčí, i když se pak 

 maminka zlobila, protože jsem byla celá žlutá od řepky. 

Zeleneč je ale nejhezčí večer u táboráku s přáteli.  

    Anička Prouzová, 7. A 

Zeleneč je krásná obec, není sice moc velký, ale pro mě je obrovský.  

Je tu krásná velká základní škola, do které chodím už od první třídy.  

Je tu plno stromů a travnaté louky, proto se asi obec jmenuje Zeleneč.  

Žije tu spousta mých kamarádů, se kterými chodím ráda ven, třeba  

popovídat si na fotbalové hřiště. 

Zeleneč bude slavit své sedmisté narozeniny. Je to krásný věk.  

Někdo si může myslet, že už je moc starý, ale já si myslím, že starý 

 ještě není.  

    Kája Ešnerová, 7. A 
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POOHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 700 LET ZALOŽENÍ OBCE 
ZELENEČ – VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

V soutěžích spojených s oslavami 700 let výročí obce byli nejúspěšnější: 

Soutěž: „ZELENEČ MÝMA OČIMA“  

1. místo – Karolína Marešová 

2. místo – Šimon Kopa, Tereza Fučíková, Linda Bernardová, 

                Nela  Nájemníková, Jakub Gara 

 3. místo – Anna Plocarová 

Všechny příspěvky najdete na webu naší školy! 

 

Soutěž: „ZNAK OBCE ZELENEČ“  

1. místo – V.M. Kulichová 

2. místo – M.- Špaňhelová 

3. místo – E. MrázikováJ  

Vítězům blahopřejeme! 

 

VESELÝ VÁNOČNÍ ROZHOVOR 
Vánoce jsou naší nejoblíbenější a nejhezčí části roku. Proto jsem se rozhodla udělat 
krátký rozhovor o Vánocích s mojí kamarádkou Klárou z 6. B. 

1) Jak ses těšila na Vánoce? 
Klára: Na Vánoce jsem se těšila hodně, protože jsem potřebovala oddychnout 
od školy. 

2) Co sis přála k Vánocům? 
Klára: Přála jsem si lampičku, sedací vak, drogerii, knížky. 

3) Dostala jsi vše co sis přála? 
Klára: Celých pět sekund v roce jsem byla 
hodná, takže jsem dostala vše. 

4) Jaký dárek se ti nejvíce líbil? 
Nejvíce se mi líbil sedací vak, protože se 
v něm sedí jako v písku na pláži. 

5) Co jsi měla ke Štědrovečerní večeři? 
K večeři jsem měla lososa s citronem.                                                                                             
                                                                                              
Agáta, 6. B 
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Klárka nám udělala chutě – kdo si Vánoce dovede představit bez kapra – 
prosím, tady je recept na lososa! 

Lososa očistíme, osolíme a posypeme bazalkou. Vložíme do pekáče, poklademe máslem a pečeme. Podléváme bílým vínem. 
Těsně před dokončením nalijeme šlehačku a necháme ještě chvíli péci. Bílé víno se šlehačkou utvoří výbornou omáčku. 
Jako příloha se hodí rýže, ale mohou být i hranolky nebo americké brambory. 

A co Mikuláš? Tak ten v prosinci samozřejmě přišel také…. 

Letos k nám do školy zavítal 
opravdický MIKULÁŠ! 

A to i se svými anděly! 

Čerti jsou samozřejmě pouze 
dobrovolníci v kostýmech – 
na naší škole jsou totiž samé 
hodné děti i učitelé! Skutečný 
čert by k nám měřil cestu 

jenom omylem! 

 

Jarmark byl letos opět fajn 
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Závěrem jedna dobrá zpráva ze sportu 

                     

 

 

V prosinci jsme 

vyhráli okresní 

kolo florbalové 

ligy! 

 

 

 
 

 

 

 

Redakční rada tohoto čísla: žáci mediální výchovy a šikovné děti, které rady píšou! 

Děkujeme!                                                Šéfredaktor: Mgr. Pavlína Jurzykowská, DEA 

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

 


