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Anketa 
Matěj a Tomáš 
Ptali jsme se našich spolužaček z osmé třídy na jejich vztah k jaru. 

 

Čemu se teď nejraději věnujete? 

Kačka: Asi ježdění na kole. 

Lucka: Chození ven a sbírání květin. 

Terka: Ráda chodím s kamarádkami ven a dělám různé spontánní věci a také ráda jezdím na kole. 

        

Máš ráda jaro a proč, a pokud ne, tak opět proč? 

Kačka: Já mám raději zimu, protože na jaře vždy vše kvete a já jako alergik to moc dobře 

neprožívám. 

Lucka: Ano, mám, všechno se probouzí a kvete. 

Terka: Jaro je mé nejoblíbenější roční období, protože po dlouhých zimních měsících se začíná 

oteplovat a začíná svítit slunce, prostě je to fajn. 

 

Co se vám na jaru líbí nejvíce? 

Kačka: Asi jak všechno kvete, a i to počasí je fajn, není ani 

velké teplo a není ani velká zima. 

Lucka: Že všechno ožívá a že se probouzí zvířata. 

Terka: Na jaru se mi asi nejvíc líbí to, že mě o víkendu budí 

sluneční paprsky a zpěv ptáků, to se mi opravdu líbí. 

 

Děkujeme všem za příspěvky k anketě! 

 

 

 

 
Fotil Adam, který také vytvořil titulní stranu. 
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Reportáž 

Terka, Kate a Sam tentokrát natáčeli tip na výlet na farmě v Miškovicích, která je centrem 

ekologické výchovy. Video najdete opět na našem youtube kanálu Mediální experti. 
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DROGY NA ŠKOLNÍM POZEMKU!!!!! 

 

Jaro láká k pěstitelským pracím všeho druhu. Po skončení distanční výuky byl při kontrole 

školního pozemku učiněn šokující nález. Zaměstnanec školy nalezl na zahradě velké množství 

rostlin marihuany. Vše, co se na zahradě děje, je zaznamenáváno na kamery. Tento případ se 

bude dále vyšetřovat. Náhodná kolemjdoucí komentuje: „Ta dnešní mládež!“ 

 

 
Tento příspěvek spadá do kategorie hoax – poplašná zpráva. Podezřelé znaky – není uveden 

autor článku, titulek je psaný velkými písmeny a obsahuje více než jeden vykřičník, text působí na 

emoce čtenáře, nemá žádný konkrétní zdroj informací. 
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Knižní tipy 
Kačka 
 

Jarní kolekce knih, které najdete ve školní v knihovně 

 

Velká kniha drobné havěti  

Napsal a ilustroval: Yuval Zommer 

 

Velká obrazová kniha, která trochu připomíná encyklopedii 

a v ní je všechno co potřebujete vědět o všech potvůrkách a 

havěti ve všech koutech světa. 

Jestli vás ta kniha zaujala, tak uvedený spisovatel napsal i 

další zajímavé knihy. 

 

 

 

Zašustění v trávě 

aneb svérázné mravenčí historky 

Napsal: Robin Hawdon 

Ilustroval: Rostislav Pospíšil 

 

Život mravenců, kteří překonali nejednu nástrahu. Jak je těžké žít v 

krajině těsně nad zemí to lidí vůbec netuší. Autor v knize popisuje 

běžný život mravenců jako kdyby to byli lidé. Příběh o přátelství, 

odvaze, pracovitosti a dobrodružství  
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Příběh o statečném banánku  
Příspěvek od žákyně Nicol, který vznikl na základě hodu kostkami 

 

Byl takhle jednou jeden statečný banánek, který byl velmi oddaný své víře. Za nic na světě by 

svoji víru nevyměnil. Ano, až tak byl náš banánek svou vírou posedlý. Dokonce si i nechal 

vytetovat její znamení na určitou část těla (kdybych to řekla, tak by se styděl). No, a tak se 

jednoho dne náš banánek rozhodl šířit svou víru dál, aby měla co nejvíce následovníků. Jeho víra 

se jmenovala „óda na pomeranče a hrušky“. 

Náš statečný banánek se tedy rozhodl, že se v pondělí 3.6. vydá do ulic, aby svou víru rozšířil. Ale 

ráno přesně v 8:00 zjistil, že mu auto pokáleli holubi. A tak mu nezbývala nic jiného, než že 

pojede do centra města na svém novém žebříku z Ikei. Jeho žebřík byl sice výkonný, ale neměl 

moc dobrý motor, takže mu cesta do centra města zabrala trochu déle, než by chtěl. Cestou na 

svém žebříku viděl projíždět zbrusu nový autobus jménem Šrečík. Začal tedy u autobusu. 

Odvážný banánek si stoupl na střechu autobusu (neptejte se jak) a začal vyřvávat svůj proslov. V 

půlce svého velmi chytrého proslovu se s hrůzou zarazil. Statečný banánek si se strachem v 

obličeji uvědomil, že si ráno po snídani nedošel na záchod. Zvědavé oči na něj upíraly pohled a 

on začínal panikařit. Má pokračovat? Nebo jít na záchod a pak pokračovat? Banánek zůstal stát a 

nic neříkal. Jeho posluchači už pomalu odcházeli, a tak se rozhodl pro jednu riskantní věc. 

Rozhodl se riskovat celou akci a skočit ze střechy autobusu a běžet do nejbližší restaurace 

vykonat potřebu. Cestou ze záchodu si rovnou objednal dvě velké kuřecí bagety, ale místo toho 

mu dali prázdný talíř. Když Statečný banánek utíkal s prázdným talířem a vyprázdněním 

měchýřem zpátky k autobusu, zakopl o jakýsi kamínek. Když se zvedal ze země, nemohl potom 

záhadný kamínek najít. Uvědomil si, že to asi musela být jeho vlastní noha. Naštěstí měl v kapse 

ještě z pátečního bowlingu náplasti. Takže si rychle zalepil bebíčko a uháněl dál k autobusu. Už 

doběhl ke svému cíli, když náhle… Všichni jeho posluchači po něm začali házet baterie. Banánek 

to ale bral jako požehnání od samotného velkého pomeranče!! A tak začal svůj proslov od znovu. 

Když svůj proslov dokončil, házení baterií ustalo. Banánek se s údivem koukal na svoje 

posluchače. A najednou se vrhla vlna posluchačů rovnou k banánkovi. Jeho posluchači si přímo 

proklestili cestu k němu. Zvedli ho do vzduchu a pokřikovali při tom: Banánek je nejlepší!! 

A toho dne náš Statečný banánek změnil dějiny. Od té doby má banánek v centru města svoji 

sochu, jak drží „ódu na pomeranče a hrušky“.  
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Komiks 
Jan 
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Soutěž 

Nella fotila probouzející se zahrádku, a tak nás napadalo vyzkoušet vás ze znalosti jarních květin. 

Napište nám do 14.5. na redakční e-mail (redakce@zsvelen.cz) názvy těchto čtyř rostlin. 

Z došlých odpovědí vylosujeme za přítomnosti paní ředitelky ZŠ Veleň dva výherce. Losování 

bude zveřejněno na našem youtube kanálu Mediální experti. Co můžete vyhrát? Máme pro vás 

nachystané zajímavé knížky a časopisy.

Květinka číslo 1:  

 

 

Květina číslo 2:  

Květina číslo 3:

 

Květina číslo 4: 
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Kdo jsme 

Mediální experti je název školní redakce základní školy ve Veleni. Redakci tvoří žáci různých tříd 

2. stupně. Jednou týdně se scházíme a diskutujeme o svých nápadech. Pro každé číslo se snažíme 

vybrat téma, které je aktuální, zajímavé a nějak se nás týká. Každý má možnost vybrat si druh 

činnosti, která ho zajímá, - někdo píše, někdo natáčí, jiný fotí nebo kreslí. Důležité je také zajištění 

technických záležitostí. Výsledkem potom nejsou jen školní noviny, ale i videa, která dáváme na 

svůj youtube kanál a Instagram. Abychom sebe i čtenáře potrénovali v mediální gramotnosti, 

dáme do každého čísla jednu nepravdivou zprávu (fake news). 

REDAKCE: Terka, Sam, Kate, Matěj, Kačka, Jan, Nella, Adam, Dan, Tomáš, Martin Klapka, 

Mgr. Veronika Štefanová. 

 

Chcete také přispět do školních novin? 

Pošlete nám svůj příspěvek mailem nebo předejte ve škole. Budeme moc rádi. 

 

Kontakt 

Základní škola Veleň 

Hlavní 500 

250 63 Veleň 

e-mail: redakce@zsvelen.cz 

youtube: Mediální Experti 

Instagram: medialni_experti_official 

 

Podpořeno z grantu O2 Chytrá škola. 

 

 


