
Milí žáci,  
aktuální potřeba online výuky znamená pro některé z
vás řadu komplikací. Mnozí ji ale zvládáte naprosto
skvěle. 
My vám za to děkujeme.  
Ano, někdy je to dlouhé, někdy nudné, někdy až příliš
hravé – ale vězte, že každý jeden z nás, učitelů, se
snaží, aby vás to bavilo a abyste si i z výuky na dálku
odnesli maximum možného.  
VYDRŽME! 
Prázdniny nám pomohly zrelaxovat se, vypadnout ze
stereotypu. Nabrali jsme síly. A většina učitelů udělala
rozhodující krok k možnému znovuotevření škol –
jsme téměř všichni naočkovaní první dávkou vakcíny.  
Za chvíli bude po všem. Snad po Velikonocích.  
Doufáme v to a těšíme se na vás! 
                                                                                   

 Mgr. Pavlína Jurzykowská  

ÚVODNÍK

KLÁSKNOV INY
Časopis žáků a studentů ZŠ Zeleneč

B Ř E Z E N  2 0 2 1



Máme vítězku okresního kola
matematické olympiády!

Helča Jandová vyhrála okresní kolo matematické soutěže Z9
Gratulujeme!

I v době pandemie se účastníme vědomostních soutěží,
nevzdali jsem se ani pořádání okresního kola MO pro žáky 
5. tříd. A tak se k nám za měsíc virtuálně sjedou nadaní žáci
z celého okresu a k nim se přidají naši nadějní matematici.

 

ThankThankThank
you!you!you!



 
Další kolo naší dobrovolné soutěžní hry nám zhatilo

počasí.
Úkol, který zněl: „Najdi co nejvíce trpaslíků!“, jsme

splnit nemohli, protože nám trpaslíky zasypal sníh.
Paní učitelka však přišla s náhradním řešením:

„Vytvoř vlastního trpaslíka ze sněhu nebo z ledu.“
Z dvaceti dětí naší třídy se velice kreativně zapojilo

dvanáct dětí a svého trpaslíka vytvořila i paní
učitelka. V příloze si můžete naše výtvory

prohlédnout.

HUSITÉ jinak
Husitské války bylo téma, které 4.B opravdu zaujalo. 

Svou kreativitu žáci uplatnili i během pracovních činností.

3. C a sníh :-)



PROBĚHLO  DRUHÉ  KOLO  „TRPASLIČÍ  SOUTĚŽE“ VE  3 .C .  TENTOKRÁT  JSME  PÁTRALI  V
TĚCHTO  ULICÍCH:  

.  
A PŘIDALI  JSME  JEŠTĚ  TY ,  KTERÉ  VEDOU  KE  ŠKOLE  NA STRANĚ  NÁDRAŽNÍ

BUDOVY:HUSOVA, ŽIŽKOVA, PALACKÉHO ,  FALTUSOVA, SOKOLSKÁ ,   
NTSKÁ ,  VÝCHODNÍ  A NTSKÁ ,  VÝCHODNÍ  A  

 
NEJVÍCE  TRPASLÍKŮ  VYPÁTRALI  ANIČKA, FILIP ,  JIRKA, MICHAL  A VALINKA (JMÉNA DĚTÍ

ŘAZENA ABECEDNĚ). 

TRPASLIČÍ SOUTĚŽ - 2. kolo



Jak jsme vybrali vítězného trpaslíka?
V online hodině jsme si společně trpaslíky

prohlédli a každý za sebe vybral číslo
jednoho trpaslíka, kterému dal svůj hlas.

Pro sebe hlasovat nemohl.
A tady jsou jména tvůrců a pořadí jejich

trpaslíků:
 

1. místo
č. 1 Lucie Luštincová

 
2. místo

č. 7 Filip Svoboda
 

3. místo
č. 3 Ellen Tůmová

č. 5 Marek Šulc
 

4.místo
č. 2 Jakub Novák

č. 4 Mikuláš Holub
č. 6 Lucie Lísková
č. 8 Michal Grepl

č. 9 Karolína Bezdíčková
č.10 Šárka Michlová

č.11 Jiří Grepl
č.12 Kristýna Janáková



PŘÍBĚH s poučením

 
5.A psala příběh s poučením.
Tyto vyhrály hlasování dětí o

nejlepší příběh.
Smrkoles napsala Tereza

Dornová.
A příběh Šrek napsal Michael

Beneš.



6.A a 6.B tvoří v rámci
hodin AJ své zdi s psaním

o svých aktivitách o
víkendu.

Mohou navzájem "like"
své příspěvky, přidávají
buď fotky z aktivit nebo

ilustrační fotky.
Každý vidí co kdo dělal a

pak si o aktivitách
povídáme.

Skvělý nástroj pro online
výuku :)

 
Kristýna Laníková

 
 
 
 



HABSBURKOVÉ
ve 4. B

4.B se přesunula do doby Habsburků. 
Takto je viděn Rudolf II. očima dětí.



3.C "lovila" svoji první sněženku!

 5. A psala pozdrav...



Jarní výzva 
50 000 dřepů

4.B "dřepuje",
společně chceme
překonat padesát

tisíc dřepů. Žáci
překvapují svými

výkony, po 14 dnech
máme 38 814

poctivých dřepů a
stále makáme.

Každý dřep se počítá
☺

Výzva
ONLINE

DŘEPUJ TAKÉ!



Opakování tvorbou lapbooku 
Bylo to zajímavé a žáky bavilo. Historickou

část vlastivědy čtvrťáci ukončili dopisem pro
Rudolfa II.

4. B
ONLINE

DĚLÁ HEZKÉ VĚCI



V lednu (1. a 2.1.2021) se 4 třídy (4.B, 5.A,B a D) zúčastnili akce pod názvem Zpráva
na ISS.

Žáci během 2 hodinového online  kurzu naprogramovali a poslali krátký vzkaz
kosmonautům na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Všichni úspěšní žáci během března obdrží certifikát o úspěšném odeslání vzkazu s
informací, kde se během odvysílání jejich zprávy stanice ISS přesně nacházela na

oběžné dráze zeměkoule. Mgr.   Eva Kotlánová

ZPRÁVA NA ISS



Vzpomínka na
první

vysvědčení 1. A



Každý rok pořádáme v rámci družiny společný karneval všech oddělení v
tělocvičně školy. Letos bohužel nemůžeme tuto akci společně podniknout,

nicméně jsme si udělali náš interní karneval „u rybníka“. Děti si prošly deset
různých stanovišť s úkoly, podnikly malou módní přehlídku s představením
svých masek, dostaly malé občerstvení, vylosovaly si lísteček s číslem své
odměny a vydováděly se při reji masek s házením miniaturních konfet. Na
závěr nás čekal velký úklid, protože podlaha byla celá pokryta barevnými
puntíky. Musíme všechny děti pochválit za pěkné masky i dobrou náladu.

Děkujeme Pavle Jurzykowské za velikou pomoc s organizací i úžasnou video
a fotodokumentaci. Dana Chudková, ŠD

 
Za ŠD Dana Chudková


