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KLÁSKOVINY

Francois Voltaire, francouzský osvícenský
historik, zhruba před dvěma sty lety řekl -
"Člověk je zodpovědný za to, co udělal, ale
také za to, co neudělal i přesto, že mohl."
Věřím, že v tomto školní roce se vám toho
povedlo hodně dobrého a krásného! 
A když vám něco nevyšlo, NEZOUFEJTE.
Život jde dál a v září se na vás budeme
opět těšit! 

         Učitelé ZŠ Zeleneč

Hurá 
na prázdniny!
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Školy v přírodě
Letos vyjelo na týden do přírody hned několik tříd.

Děkujeme druhákům, že se o svém týdnu na horách

podělili s čitateli školního časopisu.

Škola v přírodě tříd 2. A a 2. B
Na začátku června se naše dvě třídy vydaly společně
na chatu Svornost ležící v krásné krajině u Pece pod
Sněžkou. Počasí nás moc přívětivě nepřivítalo,
nicméně nám to nevadilo a k chatě se přiblížili
místním vláčkem. Ubytovali jsme se a v pláštěnkách
hned po obědě vyrazili na Kolínskou boudu. Nakonec i
ten déšť se umoudřil, a tak jsme si pohráli na hřišti a
nakrmili místní kozy, ovce i lamy. V úterý jsme hráli
společně v lese hru, kdy dospělí chránili vzácné lilie a
děti jim je kradly. Proběhli jsme se fakt všichni. Pak
jsme se vydali ještě na procházku. Po obědě jsme se
učili a tiskli jsme na taštičky obrázky. Také jsme
malovali kamínky se vzkazem, které jsme v dalších
dnech roznesli po horách. Ve středu jsme vláčkem
vyrazili k lanovce na Sněžku. Sluníčko se konečně
umoudřilo a svítilo nám celý den. Vyjeli jsme na vrchol
Sněžky a pozorovali krásy Krkonoš. Hodně dětí bylo
na Sněžce poprvé a byly nadšené. Pak následoval
sestup dolů a zpáteční 15 kilometrů dlouhá trasa zpět
na chatu. Zbyl nám čas i na několik her a zastávku
na občerstvení na Výrovce. Ve čtvrtek jsme měli
bojovku, něco málo jsme zase věnovali učení,
vycházce, hrám i společnému zpívání. Také jsme si
vyrobili řehtačku.  Program jsme měli tak nabitý, že
bychom tam potřebovali být ještě několik dalších dní.
Na závěr jsme dostali diplomy a drobné dárky za
různé disciplíny, ale také za úklid pokojů. Pak přišlo
neoblíbené balení a poslední noc. V pátek ráno po
snídani jsme se vydali dolů z kopců do Pece k
autobusu a hurá k rodičům. Všem se v horách moc
líbilo a ani se nám nechtělo domů. 
Za druháky Dana Chudková



Dnešní fotogalerií se vracíme k vodáckým 
výletům čtvrtých tříd. 

Na vodě...

První škola v
přírodě...

NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ V KRKONOŠÍCH BYLI TÝDEN I LETOŠNÍ PRVŇÁČCI. 
ZDE PÁR FOTEK OD PANÍ UČITELKY VERFLOVÉ.

LEGO LAND 5.BLEGO LAND 5.B



Nový školní rok přinese projekt Edison

Od 2. 10. 2022 už podruhé na naší škole  díky paní
učitelce Matouškové proběhne projekt EDISON. Jedná
se o multikulturní vzdělávací projekt, kdy do tříd mezi
děti přijdou studenti vysokých škol z různých koutů
světa. Tím nám pedagogům nejenom pomohou oživit
výuku, ale také na chvíli umožnit dětem nahlédnout
do cizích kultur a světů. Projekt EDISON spojuje mladé
lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí a stali se tak
generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní
bariéru.

Z dílny jazykářů 
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Poslední květnový čtvrtek
probíhala na škole soutěž žáků 4. a
5. tříd v anglickém jazyce. Zde je
fotoreportáž přímo z jejího
průběhu.

Mezi čtvrťáky to dopadlo takto:
1. místo - Ondra Šikýř
2. místo - Lucka Smělá
3. místo - Hanka Nováková

Mezi páťáky takto:
1. místo - Tobiáš Kloupar
2. místo - Oliver Schrom
3. místo - Patrik Štěfanka
Gratulujeme nejen všem, kteří se
umístili "na bedně", ale i všem,
kteří měli chuť poměřit své
dovednosti.
Děkuji našim angličtinářům za
skvěle připravenou akci.



Po stopách 
němčiny 

Stejně tak mohou přes telefon pomocí různých ukazatelů
poznat předem, jestli ti nějaká porucha v budoucnu
nehrozí, a doporučí ti, aby sis radši zajel preventivně do
servisu. Pak prohlídka pokračuje s panem Ondřejem
Gudeljem z marketingu. Provádí nás po venkovním areálu
a říká nám základní informace o prodeji aut. Ročně tady
prodají přibližně sedm set vozů, z toho sto náklaďáků a
zbytek osobních aut a dodávek. Mercedes je na českém
automobilovém trhu momentálně čtvrtou nejoblíbenější
značkou. Nakonec máme domluvený rozhovor s finančním
ředitelem firmy. Pan Peter Čakan nám řekl, že společnost
má spolu s libereckou pobočkou dohromady kolem 150
zaměstnanců a za rok prodá auta za 3,7 miliardy korun.
Loňský covidový rok byl kupodivu jedním z nejlepších v
třicetileté historii firmy. Lidé totiž nejezdili na dovolené a
zbylo jim dost peněz na nákup nových automobilů. Pak se
dostáváme k hlavní otázce dneška: jak důležitá je tady ve
firmě němčina. Jde především o komunikaci s Německem,
protože tam se Mercedes vyrábí. „Oficiálním jazykem je
angličtina, ale v Německu se stává, že lidé nad padesát let
neumí pořádně anglicky. Kdo se chce s nimi dohodnout,
němčinu potřebuje,“ řekl nám pan Čakan. 

Jednoho květnového rána se to konečně povedlo:
po dvoutýdenním plánování jedeme na celodenní
výlet. Je úterý půl osmé ráno a my nevcházíme do
školy, ale sedáme na kola. S paní učitelkou na
němčinu a panem ředitelem míříme na exkurzi do
dvou firem, které sídlí jen několik kilometrů od naší
školy: první je Hoffmann a Žižák, prodejce
automobilů Mercedes na okraji Záp, druhá se
jmenuje Amirro a je to výrobce zrcadel v
Čelákovicích. Máme za cíl zjistit, jak moc je němčina
potřeba v praxi a jestli je opravdu nevyhnutelné se
ji učit, jak nám říkají ve škole. 

Část první
Ve světě motorů Na sraz dorazí všichni včas, takže
za chvíli vyjíždíme. Do Záp jedeme opravdu jen
chvilku a ve firmě jsme bezmála půl hodiny před
domluvenou schůzkou. Máme proto dostatek času
si ještě před prohlídkou firmy projít otázky, které
jsme měli předem připravené. Kola si zamkneme u
plotu, za kterým si nemůžeme nevšimnout pěkné
řádky drahých aut. Vcházíme do hlavní budovy,
procházíme kolem showroomu, kde jsou vystavené
naleštěné sporťáky, a chvilku čekáme, než si pro
nás přijde pan Pavel Preclík, ředitel servisu. Provádí
nás velkou dílnou a my se díváme, jak se opravují
osobáky i kamiony. Ukazuje nám motory a spoustu
součástek, které se do aut dávají. Je dost zvláštní,
že je autoservis čistý. Nikde žádný motorový olej.
Dnes je to už prý standard, motory vypadají jinak a
automechanik si už nezašpiní ruce tak jako dřív.
Nejvíce nás asi zaujalo to, že se auto může ovládat
pomocí telefonu. Že když jsi například na dovolené
v zahraničí a něco se ti stane s autem, systém
nahlásí poruchu v servisu. Zaměstnanci Mercedesu
se ti přes telefon napojí na auto a poznají, co
přesně máš za problém a jestli je potřeba hned
zajet do servisu nebo jestli to na cestu domů ještě
vydrží. 
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Dozvěděli jsme se, že Němci jsou rádi, když s nimi
cizinci mluví německy, protože sami sebe považují za
velký národ a někdy si myslí, že se nepotřebují učit jiný
jazyk. Exkurze se nám moc líbila, hlavně ta krásná auta
a také to, že jsme se dozvěděli, k čemu nám je němčina
a obecně, že kdo umí jazyky, má vyhráno. 

Část druhá
Ve světě zrcadel Počasí nám přálo. Venku se mezitím
dost oteplilo a slunce svítilo. Nasedli jsme opět na kola
a pokračovali v cestě. V Lázních Toušeň jsme se z polní
cesty napojili na cyklostezku u Labe a pokračovali dál
do Čelákovic. Na kraji města jsme se na pár minut
zastavili ve skate parku, kde jsme si zkusili jízdu po
rampách. Ale hned jsme museli jet dál, protože nás
čekali v další firmě – společnosti Amirro, která vyrábí
zrcadla. Firma sídlí v Čelákovicích hned u řeky, takže
jsme k ní zajeli rovnou z cyklostezky. Kola jsme odstavili
za plotem v areálu závodu. Na začátku se nás ujala
ředitelka firmy paní Petra Dohňanská. Nejprve nás
zavedla do první výrobní haly, kde celý proces výroby
zrcadel začíná. Viděli jsme spoustu strojů: některé z
nich řežou velká zrcadla na menší díly, jiné stroje poté
opracovávají jejich okraje – ať už broušením, leštěním či
takzvaným fazetováním. Sami jsme si mohli vyzkoušet,
jak se nařezané díly ručně odlamují, a každý, kdo chtěl,
si takto zkusil „vyrobit“ malé zrcátko. V dalších halách
jsme si mohli prohlédnout pískování a olepování
zrcadel fóliemi a také finální úpravu, kdy se na zrcadla
dolepují světla nebo čipy s různými chytrými funkcemi a
taky hodiny, senzory a úchytky. V poslední hale se
zrcadla čistí a balí pro následný odvoz. Později, během
rozhovoru s jednatelkou a spolumajitelkou firmy Lucií
Hronovou a obchodní ředitelkou Janou Říhovou jsme se
dozvěděli, že firma je největší výrobce zrcadel v České
republice. 
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Ročně vyrobí 300 tisíc metrů čtverečních zrcadel, což je
pro představu asi padesát fotbalových hřišť. Kromě
závodu v Čelákovicích má pobočku v Uhlířských
Janovicích. V obou závodech zaměstnává dohromady
zhruba sto lidí. Z Čelákovic odchází jen dvacet procent
všech produktů do Česka. Zbytek – tedy 80 procent –
míří do zahraničí. Z toho téměř polovinu tvoří Německo.
Proto je pro tuto firmu důležité, aby její zaměstnanci
uměli německy. „Starší lidé v Německu neradi mluví
anglicky nebo to ani pořádně neumí. Pak je velmi
důležité domluvit se s nimi německy,“ řekla nám
spolumajitelka firmy paní Lucie Hronová. Jako příklad
uvádí staršího německého hodináře, který z Čelákovic
nakupuje části do skleněných hodin. Je to mistr ve svém
oboru, ale s cizími jazyky dost bojuje. „Takový člověk
anglicky nekomunikuje a velmi uvítá, když se my umíme
domluvit v němčině.“ Podle paní Hronové jsou proto v
dnešní době dva cizí jazyky úplný standard. Německy by
měl umět každý, kdo chce pracovat například v
obchodním oddělení firmy a komunikovat se zákazníky.
Po skončení rozhovoru jsme nasedli na kola a jeli na
náměstí v Čelákovicích, kde si někteří z nás dali burger
v hospodě a ostatní si koupili jídlo v supermarketu. Hned
jak jsme dojedli, jsme jeli zpět do Zelenče. Náš výlet byl
zakončen, když jsme kolem půl druhé dojeli ke škole,
dostali jsme rozchod a mohli jsme jít domů. 
AUTOŘI: němčinářská skupina z 8.B



Ve dnech 23. – 29. května jsme se školou jeli do Francie. Pohybovali jsme se převážně na území
Normandie, ale vyjeli jsme si i do Paříže. V pondělí byl ve 13:30 byl sraz před školou, odkud měl
vyjet autobus směr Francie. Naložili jsme kufry a mohli jsme vyjet. Nakonec se nám povedlo
vyjet až kolem druhé. Naše první zastávka byla v Norimberku. Tam jsme dorazili lehce před
sedmou. Vyrazili jsme do města. Nejprve jsme přešli hradby a následně jsme vyrazili do středu
města. Norimberk trochu připomínal Prahu, dokonce tam je i německý orloj s Karlem IV. Byli
jsme u zlaté fontány, u kostela a nakonec jsme dostali rozchod. Kolem deváté jsme se znova
přesunuli k autobusu a vyrazili směr Versailles. V úterý jsme kolem půl sedmé dorazili do
Versailles. Protože zámek otvíral až v devět, šli jsme si dát snídani do pekárny a do mekáče. Poté
nás již čekala prohlídka zámku. Jakmile jsme se dostali dovnitř, dostali jsme hlasového
mobilního průvodce a  rozchod. Na zámek jsme měli dvě hodiny. Následovala prohlídka
zámeckých zahrad. Zahrady byly krásné, viděli jsem hrát všechny fontány. Před půl pátou jsme
znova usedli do autobusu a vyrazili na hotel. 

LA FRANCE
  Norimberk, Normandie, Paris

23 .  5 .  -  2 9 .  5 .  2022
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Ve středu nás již čekala Normandie. Jako první jsme jeli na pláž,
kde nás čekalo první koupání našeho zájezdu. Voda byla až
překvapivě teplá. Následoval přesun do přístavního městečka
Honfleur, kde jsme si dali oběd v místní palačinkárně. Taky
jsme Tam vylezli na vyhlídku. Pak jsme se ještě poslední přesun
dne do městečka s krásným kostelem. Pak jsme přejeli
Normandský most a vyrazili zpět na hotel. Ve čtvrtek jsme se
jako první přesunuli do muzea Dnu D. Tam jsme strávili asi půl
hodinku a jeli jsme na hřbitov. Tam jsme strávili hodinku a
přesunuli se do veselejšího prostředí – na Omaha Beach.
Vykoupali jsme se v oceánu a odjeli na hotel. V pátek nás
dopoledne čekalo Saint Malo. Díky odlivu jsme mohli vyjít na
jeden skalní útes, na který bychom se za normálních okolností
nedostali, pak jsme ještě prošli hradby a vyrazili na Mont Saint
Michel. Kvůli dlouhé frontě na převoz jsme tam šli pěšky.
Zámek byl krásný, jak zvenku, tak zevnitř. Vevnitř trochu
připomínal Bradavice. Zajímavé bylo, o kolik metrů se změnila
hladina vody, když jsme šli zpátky. Po Mont Saint Michel jsme
naposledy vyrazili na hotel. Večer jsme si sbalili a šli brzo spát,
protože nás v sobotu čekal ranní přejezd do Paříže. V sobotu
jsme hned ráno vyrazili. Kolem dvanácté jsme dorazili do cíle a
hned jsme šli na Eiffelovku. Nejprve jsme vystáli frontu na
bezpečnostní kontrolu, pak na lístky a už nám nic nebránilo
tomu, vyjít až úplně nahoru. Na Eiffelovce bylo moc pěkně, byl
tam krásný výhled a drahá pizza. Ve čtyři jsme opustili území
Eiffelovky a v pět nás čekala plavba lodí po řece Seině. Viděli
jsme katedrálu Notre Dame, náměstí Svornosti i ostatní krásy
Paříže. Po plavbě nás čekala procházka. Viděli jsme Louvre,
náměstí Svornosti, Champs-Élysées, most Alexandra III i ostatní
krásy Paříže. Jako poslední jsme byli na 54 patrovém
mrakodrapu Montparnasse, odkud byl úžasný výhled na noční
Paříž. Před jedenáctou jsme již vyrazili domů. Tam jsme přijeli
kolem oběda. Zájezd jsem si moc užil a těším se, až si ho příští
rok zopakuji. 
                                                                                              Filip Beň, 8. A


