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Aktuality ze školy 

Adam, fotil Adam a Kačka 

 

Dne 7.6. se před hlavním vchodem veleňské školy 

konal sběr papíru a kartonu, 8. třída pomáhala! 

 

 

Nedávno se k nám do základní školy přišli podívat 

budoucí prvňáčci, prohlédli si prostory naší školy 

jako např. učebnu biologie, tělocvičnu, jídelnu a 

třeba i naši knihovnu!  Také si mohli vyzkoušet s 

čím dnešní žáci pracují. Školou je provedly žákyně 7. 

třídy. 
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Ve škole se konala přednáška o zdravé a vyvážené výživě s panem Lukášem Vránou. 

 

 

 

 

Na školní zahradě osmáci s panem učitelem Švecem postavili nové teepee a vytvořili v něm i 

ohniště. 
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Tipy na výlety po České republice 

Dan 

Pokud nechcete jen tak se někde procházet, ale chcete na pořádnou procházku, určitě předtím, 

než se rozhodnete někam vyrazit, tak zvažte Říp a Milešovku, je to tam opravdu nádherné.  

 

Krásná panoramata a hlavně se opravdu dobře projdete. 

 

Ale jestli na tento typ výletů nejste a chcete se jen tak procházet po městě, protože vládní 

opatření kvůli aktuální situaci polevují, nebo tam jdete za kulturou, to vám rozhodně doporučíme 

Kutnou Horu, kde je kultury opravdu spousta, je tam i překrásný chrám svaté Barbory. 

 

 

Jestli ale chcete jen takovou tu klasiku, tak Praha a tam můžete na Petřínskou rozhlednu, Pražský 

hrad, Karlův most a spoustu dalšího. 
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ÚTOK VANDALŮ 

NA ZŠ VELEŇ!!! 

Ve středu 13. června se na zdech školy 

objevily nasprejované nápisy. Kamera 

zachytila pouze člověka v černé kapuci, 

který po spáchání činu utekl. Policie 

případ vyšetřuje a žádá o případné 

svědky. Ráno se i našlo rozbité sklo u 

zadního vchodu a v jednom okně. Škola 

odhaduje škodu nad 30 tisíc. Paní 

ředitelka vzkazuje: „Kdo o činu něco ví, 

ať to ohlásí v ředitelně!“  
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Aktuality z 1. stupně 

Návrat do školy 

Když jsem se vrátil do školy, tak jsem se podivil. Všichni vypadali úplně jinak. Kuba měl 

oholenou hlavu, Kryštof měl nové brýle a prostě všichni vypadali jinak přibyl i nový školník. A 

navíc jsme museli mít roušky. Ale to už je za námi, teď už ve třídě roušky mít nemusíme, takže 

super.    Kuba Š., 4. třída 

 

Online se nám líbil, ale přesto jsme se těšili do školy. Hodně jsme za tu dobu vyrostli. 2.6. 

přijeli dobrovolní hasiči a všem se líbili :) 8.6. nemusíme nosit roušky a na HV můžeme zpívat!     

Lucka + Sára, 5. třída 

 

Zajímavosti ve škole 

Na Den dětí jsme si šli s veleňskou družinou koupit zmrzlinu. Čekali jsme celou hodinu. Když 

jsme zmrzlinu dostali, tak Pavlovi spadla. Byl potom hodně smutný, ale aspoň mu zůstal 

kornout.     Pája, 4. třída 

 

Byli u nás hasiči a půl školy to bavilo a půl školy to nebavilo. Družina šla na zmrzlinu a moc si 

to užili.     Viky, 4. třída + Áňa, 5. třída 

 

Co říkáte na akci hasičů z Březiněvsi před školou? 

Sabi: Jako celkem dobrý, bylo to fajn zpříjemnění dne.  

Sára: Bylo to dobrý, jen v těch hasičských uniformách bylo dost vedro. 

Deni: Bylo to dobrý, dozvěděla jsem se nové věci. 

Kuba: Bylo to zajímavý a byl jsem rád, že přijeli. 

Pavel: Bylo to průměrně dobrý. 

Niky: Bylo to super. 
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Ema: Bylo to dobrý, až na ty fronty. 

 

Blíží se konec školního roku 

Píšeme závěrečné testy, připravujeme vystoupení pro rodiče a všichni se těší na výlety, 

sluníčko a zmrzlinu. Pokud se vůbec nějaké výlety uskuteční. Jelikož je covid. Nechci to 

zakřiknout, ale doufejme, že covid do prázdnin zmizí a už na něj budeme jen vzpomínat.  

Těšíte se na koupání u moře či v bazénu? Už víte, kam pojedete, pojedete do ciziny, nebo 

budete cestovat v Čechách? Těšíte se na začátek nového školního roku? My už se těšíme, až 

budeme moct být s přáteli do noci venku. 

Krásný zbytek školního roku! 

Adriana a Nikola, 5. třída 

 

News 

Škola pořídila nové superpočítače na informatiku (Apple 9X). Do školní knihovny přibyla 

Bible. Hasiči evakuovali školu, protože z jednoho kohoutku začala téct voda, byli vybaveni 

zahradní hadicí a plavkami. Do umýváren přidali myčku na auta. K  obědu byl salátek 

s mozarelkou. Nové výzkumy zjistily, že náš školník je vlkodlak.     Adam + Kuba L., 4. třída  
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Knižní tipy 
Kačka 

 

Máme tu pár tipů na čtení na léto. 

*knihy jsou dostupné v knihovně* 

Daleká cesta za domovem  

Napsal: Richard Adams 

Ilustrovala: Kateřina Sušková 

Světoznámý příběh je o hrstce odvážných divokých králíků, kteří 

hledají novou kolonii, protože tu starou opustili. Příběh je plný 

napětí, dobrodružství, lásky a kamarádství. Příběhem vás provedou 

Lískáč, Pětík, Hlavoun, Ostružiník, Důlek, Řešetlák a Pampeliška. 

*Kniha je dostupná i v audioknize.* 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Čarodějův klobouk 

Napsala a ilustrovala: Tove Janssonová 

Jedna z mnoha kouzelný knih plných skřítků muminků. 

Tento příběh začíná sice zimním spánkem, ale když se 

muminci probudí do voňavého jara, vydá se Šňupálek a 

Čenich na dobrodružnou výpravu a začnou se dít záhadné 

věci, jako třeba nález podivného klobouku, který je 

kouzelný. 

*Knížka je také zpracována jako animovaný seriál.* 
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Lehké letní recepty 

Kate 

O prázdninách máme více volného času, a tak můžeme udělat něco pro své zdraví a místo 

kupovaných sladkostí si upéct své 

vlastní a bez cukru. 

 

Recept na banánový chleba 

Budeme potřebovat  

- banán 

- 1 vejce 

- lžička kypřícího prášku do pečiva 

- 20 g špaldové nebo jakékoliv 

mouky 

Postup: 

Rozmačkáme banán, poté přidáme mouku, kypřící prášek a vejce. Pořádně promícháme, nalijeme 

do formy a necháme péct na 180 °C. Až se nám těsto nebude lepit na špejli, máme hotovo. 

 

Recept na pečenou kaši 

Budeme potřebovat: 

- banán 

- 30 g vloček 

- 1 čajová lžička kypřícího prášku 

- 1 vejce 

- 20 ml vody/mléka 

Postup: 

Předehřejeme si troubu na 200 °C a dáme všechny 

ingredience do mixéru a rozmixujeme. Poté si 

vymažeme formu a dáme do ní namixovanou směs, 

kterou vložíme do trouby a pečeme na 180 °C po 

dobu 15-20 min. 
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Tvorba našich žáků 

Robík, 2. třída: Holub a mravenec (bajka) 

Topící se mravenec uviděl holuba a zakřičel: „Pomoc!“ Holub se otočil na mravence: „Ne, ne, 

nezachráním tě, co bych z toho měl?“ Pozor! Holub se otočil a BUM! Holub byl RIP :( 

Ale mravenec nebyl zachráněný, pomoc!!! A mravenec uviděl pavouka a zakřičel: „Pomoc, 

pavouku!“ A pavouk mravence uviděl a vypustil pavučinu. „Chyť se!“ A mravenec se chytil a 

potom se něco stalo. Mravenec se zamiloval  A pavouk taky. 

 

 

Letní soutěž! 

Napište nám na redakční mail, kde v ČR jste o prázdninách byli, a připojte pěknou fotku. Tři 

nejhezčí fotky odměníme a zveřejníme ve školních novinách. 

 

 

Sledujte náš YouTube kanál! 

V poslední době jsme na něm zveřejnili vyhlášení výsledků jarní soutěže ;) a také rozhovor 

s ředitelkou naší školy, paní Věrou Kouřilovou. Brzy se můžete těšit na video, ve kterém Vás 

Terka provede naší školní budovou. Budeme rádi, když se stanete našimi odběrateli. 
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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, Kate, Matěj, Kačka, Jan, Adam, Dan, Nella, 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. 

 

 
 


