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ZASNĚŽENÉ KLÁNOVICE

 I v Klánovicích se letos objevil
sníh, a dokonce i chvíli
vydržel, ale už se těšíme
na jaro. 

NA POKRAJI FYZICKÝCH 
MOŽNOSTÍ?

 

To opravdu ne..... Nebyla jsem
jediná, komu to po sněhu
a bahně klouzalo, ale
Kokořínské pokličky stojí
za vaši pozornost i námahu.
Návštěva pískovcového unikátu
stojí za to!

autor článku:
ARLETA BERDYCHOVÁ

třída 6.A

Děti ze ZŠ v 
Klánovicích 
rozveselily babičky a 
dědečky v Domově 
seniorů v Úvalech

 
Naše třída 6. A z Masarykovy
základní školy Klánovice chtěla
letošní školní rok udělat radost
starým lidem z úvalského
Domova seniorů. Vytvořila
pro ně dárkové balíčky,
ve kterých byly různé výrobky,
kresby, luštěnky a další.
Loňské Vánoce byly jiné než ty
ostatní. Na celé planetě se
objevil koronavirus a spousta
lidí zůstala osamocena. Babičky
a dědečkové v domovech
seniorů nemohli nikam chodit
a nemohli být na Vánoce
s rodinami. I my děti jsme si
zkusily, jaké je to být
bez kamarádů. Rozhodli jsme se

tedy s naší paní učitelkou
Monou Awwadovou, že babičky
a dědečky v Domově seniorů
v Úvalech na Vánoce
rozveselíme!
Během listopadu jsme vyráběli
různé výrobky a psali dopisy.
V dopisech jsme se představili,
napsali něco o našich zálibách
nebo o domácích mazlíčcích.
Potom jsme vyráběli různé
dárky. Někdo vyráběl domácí
svíčky s éterickými oleji, někdo
zase kreslil obrazy
nebo připravil svícínky.
Zajímavý nápad byl také
s krabičkou proti nudě, ve které
byly různé aktivity pro seniory
na chmurná odpoledne.
Mezi výrobky se objevil také

vyřezávaný křížek
nebo andělíčci z Nespresso
kapslí. Každý se věnoval tomu,
co ho baví. Tyto dárečky pak
senioři dostali jako vánoční
dárek.
Potěšili jsme tím nejen babičky
a dědečky, ale také i sebe za náš
dobrý skutek. Využili jsme naše
výtvarné nebo tvořivé nadání
a po online hodinách a úkolech
si odpočinuli u výroby dárků.
S paní učitelkou jsme si potom
na online hodině ukázali i další

místa, kde by lidé naši pomoc
uvítali. Teď zbývá jen vybrat
a vrhnout se do další společné
třídní pomoci našemu okolí.
 
Máme radost, že děláme radost!
Přejeme všem babičkám
a dědečkům zdraví, spokojenost
a dobrou náladu v roce 2021.
 
 
Třída 6.A ZŠ Klánovice
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ZŠ Klánovice vede 
děti k pohybu i 
v průběhu distanční 
výuky!
Třída 6. B ZŠ Masarykova
v Klánovicích na konci loňského
roku podnikla dobrodružnou
výpravu do Betléma.
Nepotřebovali jsme cestovní
pasy. Byla to cesta virtuální,
po předem vytyčené trase
od naší školy do Betléma
v Izraeli. Cesta čítala 3 712km
a cílem bylo urazit tuto
vzdálenost za 52 dní,
do Štědrého dne.
Naší výzvou bylo každý den ujít,
uběhnout nebo ujet na kole co
nejdelší vzdálenost. Tu jsme pak
zaznamenávali do formuláře
na webových stránkách třídy.
Tato výprava měla i vzdělávací
charakter. Žáci třídy si předem
vybrali po cestě města a místa,
která by chtěli lépe poznat
a zpracovali na ně referát (i
v anglickém jazyce). Referáty
žáci prezentovali v online
hodinách a také ve škole
v průběhu prosincové prezenční
výuky.
Výprava byla o to
dobrodružnější, že se k týmu
dětí přidal i tým rodičů žáků
třídy a tým učitelů. Každý den
jsme pak na mapě sledovali,
kam jsme se za předešlý den
posunuli a na jakém místě se
nachází každý tým.
Celkem všechny týmy ušly 11
992 km. Děti v průměru denně

urazily vzdálenost přes 160 km,
tzn. průměrně 5,5 km každý žák
třídy za den. Všichni, kteří se
do výzvy zapojili, zaslouží
poděkování a obdiv na skvělý
výsledek.
Tým dětí v převážné míře vedl
a do Betléma dorazil již na konci
listopadu. Následoval tým
rodičů a za ním tým učitelů. Děti
po návratu do školy čeká třídní
úniková hra jako odměna
za mimořádný výkon.
Cílem výzvy bylo nejen
motivovat děti k pohybu, ale
i udržet třídní kolektiv stmelený
v průběhu dálkové výuky. To se
dle názorů dětí i podařilo.
 
Co nám tato výzva přinesla?
- Dokážeme jako tým táhnout
za jeden provaz. 
- Více jsme se hýbali
a sportovali. 
- Cítili jsme se blízko, i když teď
nejsme spolu ve škole. 
- Poznali jsme spoustu nových
míst a dozvěděli jsme se mnoho
nového. 
- Byla to zábava! 
 
 
Co na tuto výzvu říkají samy
děti?
 
„Cesta do Betléma byla výzva
naší třídy 6. B, kterou vymyslela

naše skvělá paní třídní učitelka
Simona De Michele. Když to
zvládneme, půjdeme
na skupinovou únikovku. Museli
jsme od 2. 11. 2020 do Vánoc
24. 12. 2020, tedy za 52 dní, ujít
3712 km - byla to cesta
z Klánovic do Betléma. Jezdili
jsme na kole, běhali jsme
a chodili na procházky!! Zapojili
se i jiní učitelé a rodiče!!
A proto se vytvořily tři týmy -
učitelé, děti a rodiče. 25. 11.
2020 tým děti dorazil na místo!!!
Rodičům zbývalo kolem 1000
km a učitelům něco kolem 2000
km. Nakonec do Betléma dorazil
tým učitelů i rodičů!! A už se
nemůžeme dočkat únikovky!! :)“
– Kája S.
 
„Každý den jsme alespoň něco
nachodili. Někdy 7 km, někdy 2
km, Někdy i 12 km. Výzvu jsem
si užil, určitě bych šel do nějaké
další.“ – Maty L.
„Bylo to zábavný a aspoň nás to
donutilo chodit ven.“ Marťa N.

 
„Cesta do Betléma byla super
třídní akce, na které jsem ujel či
ušel 373,9 km. Chodil či jezdil
jsem po Klánovicích,
Šestajovicích a někdy jsme
zajeli s kámošema do Nových
Jiren. Moc jsem si to užil.“ Jáša
B.
 
„Během jednoho měsíce jsme
ušli tolik kilometrů, že to
vystačilo. Já sama jsem napsala
posledních 12 km!“ Terka L.
 
„Cesta do Betléma byla super.
Každý den jsem díky tomu
chodil ven, s kamarády na kolo,
nebo jen sám.“ Matěj M.
 
„Děti zvítězily, ale i rodiče
a učitelé podali skvělý výkon.
Všichni se dobře bavili.“ Fanda
R.
 
Simona De Michele a žáci 6. B

Svatý Valentýn

 
Valentýn se slaví převážně
v anglosaských zemích a slaví
ho každý, kdo chce. Slaví se
každoročně 14. února jako
svátek lásky a náklonnosti
k partnerovi. Tradičně lidé své
druhé polovičce posílají různé
dárky, pohlednice, přáníčka
a květiny s motivy srdcí jako
důkaz jejich lásky k nim.
V poslední době také chodí
zamilované páry na nějaké

romantické místo a tam někam -
třeba na zábradlí - přicvaknou
visací zámek se svými jmény.
Má to symbolizovat jejich
nekonečnou, věrnou lásku.
Tento den začal být známý
pravděpodobně díky knězi
Valentýnovi ze 3.stol. n.l. Začal

totiž oddávat římské vojáky
s jejich vyvolenými, kterým to
tehdejší římský vládce zakázal,
jelikož se bál, že by vojáci chtěli
trávit víc času doma a míň
bojovat. Kněz Valentýn byl
za toto oddávání 14. února
umučen. A tak na jeho počest se
tento den začal uctívat jako
svátek lásky.
 
 
Julie Csatlós, 9.B
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FOTBAL V 
DOBĚ 
KORONAVIRU

Fotbal v době COVIDu-19 je
opravdu nevšední. Tribuny, které
byly dříve zaplněné, jsou nyní
prázdné nebo pokryty sponzory
jednotlivých klubů.
Fanouškovská hesla
a skandování bylo zaměněno
hlasovými nahrávkami, které se
pouští přímo na stadionu.
Mně, člověku, co jednou za čas
na zaplněné tribuny chodil, to
hodně chybí. Nejvíce mi chybí
jásot a objímaní se se zcela
náhodnými lidmi, když dá náš
oblíbený tým branku neboli gól.
Zcela upřímně mě nenapadá
nikdo, kdo by z toho mohl mít
větší výdělek než době

normálního života. Možná tak
E-sportové týmy jednotlivých
klubů, protože mladí fanoušci,
kteří jsou doma zavření a nudí
se, tak je větší šance, že se
na tzv. streamy těchto klubu
podívají a pošlou nějakou
finanční podporu, tzv. donate.

Nejvíce líto mi je hráčů, kteří
pomalu končí své kariéry
a možná ještě více líto je mi
hráčů, kteří svou kariéru teprve
rozjíždějí a nachází se ve věku
cca 15-18 let.
Pokud to mám celé nějak
shrnout, tak bych řekl, že moje
největší přání je, aby se tribuny
otevřely co nejdříve. Opravdu
mi to chybí. Podle mě nejde
srovnávat fotbal v televizi
a fotbal, který se hraje 10 metrů
od vás a slyšíte veškeré emoce
hráčů a fanoušků.
 
 
Šimon Procházka, 9.B 

KORONAVIRUS

něco takového nastane a téměř
rok budeme trávit celé dny
většinou doma. Ale je něco
dobrého na této situaci?
Věřím, že pár věcí by se našlo.
Život většiny z nás se přesunul
do online prostředí. Museli jsme
zdokonalit naše dovednosti
na počítači. Naučili jsme se být
více samostatní a to nejen

v přípravě na výuku, ale i v
organizaci celého našeho dne.
Uvědomili jsme si, že nám chybí
věci, které jsme brali
za samozřejmost, například:
osobní setkání s kamarády,
kolektivní sporty nebo kulturní
akce.
Jedna z věcí, které bych
považovala za velké plus, je, že
více času si povídáme v rámci
rodiny, jsme mezi sebou více
tolerantní a objevili jsme
společné zájmy, které nám
pomáhají někdy na chvíli
zapomenout, v jaké jsme situaci.
Věřím, že toto období brzy
skončí a my se zase vrátíme

k běžnému životu
bez jakýchkoliv omezení.
Všichni víme, že s úsměvem jde
všechno lépe:).
Kateřina Švejdová, 9.B

Když slyšíme slovo koronavirus,
asi většina z nás si představí
období plné negativních
a nepříjemných situací. Všechny
restaurace, sportovní centra
a hlavně školy se uzavřely.
Nikdo z nás nemohl tušit, že

CVIČENÍ 
DOMA

v posteli a textujeme si
s kamarády a spolužáky.
Po online vyučování se
automaticky jdeme kouknout, co
dobrého je v ledničce, nebo co
dobrého nám rodiče koupili ke
snídani.
Co se týče pohybu, tak tomu
nikdo z nás moc času asi
nevěnuje. Občas nás rodiče
vytáhnou ven na procházku, ale
to pro nás není ani zábava a ani
tolik pohybu, co jsme měli
před covidovou pandemií. Teď
je ale na nás, zda chceme cvičit,
běhat, tančit… prostě dělat
cokoliv, u čeho pocítíme trochu
námahy. V první vlně covidu

bylo vše lehčí. Bylo hezké
počasí, bylo méně nakažených,
tím pádem jsme ve zprávách
slýchali lepší informace než
dnes a škola nám tolik
nechyběla. Teď je ale vše
bohužel jinak. Je zima, je sníh.
Moderátoři ve zprávách nám
nepřinášejí dobré informace a po
spolužácích a škole se nám už
stýská. Nastává ta chvíle, kdy si
každý z nás zvolí, zda pohybu
věnuje více času, než plnění
domácích úkolů z tělocviku.
Máme štěstí, že žijeme v době,
kdy si můžeme na různých
sociálních sítích najít nějakého
lektora nebo nějaké influencery,

podle kterých můžeme cvičit,
nebo kteří nás inspirují k tomu,
že cvičit začneme.
Kdybych tady měla uvést svou
zkušenost, tak v první vlně jsem
aktivně začala cvičit podle
Pamely Reif, která nahrává
na YouTube cvičební videa.
Na instagramu jsem si vybrala
týdenní workplan, kterého jsem
se snažila držet. Prvních pár dní
vás cvičení bavit nebude, ale
pokud budete vytrvalí a budete
chtít pokračovat, tak v tom tu
zábavu najdete. Každým dnem
vám cviky přijdou lehčí a lehčí,
protože si na ně zvyknete. Taky
na sobě uvidíte určitou změnu.

Už to bude rok, co jsme zavření
doma a skoro nic neděláme.
Zavřely se sportovní areály,
fitness centra, bazény a všechny
sportoviště. Jsou odložené
závody a sportovní kroužky
zrušeny. Nebudeme si lhát, ale
asi skoro všichni jen ležíme
u seriálu a filmů na Netflixu,
u online hodin posloucháme
paní učitelky a pány učitelé

Samozřejmě, že na YouTube je
víc takových cvičitelek. Abych
pravdu řekla, tak Pamela má
jeden z nejtěžších cvičebních
plánů. Já jsem si ji zvolila hned
ze začátku, takže to pro mě bylo
dost těžké. Vy si ale můžete najít
úplně cokoliv, co vás bude bavit,
a pak třeba na těžší cviky
s Pamelou přejít.
Je ale také důležité to
nepřehánět!! Abychom si
ze začátku neublížili, anebo aby
nás to hned neodradilo. Dávat si
jednou za čas zasloužený “rest
day“.
Je ale také důležité
nezapomenout na protahování.

Před každým cvičením se trochu
rozcvičit a po cvičení řádně
protáhnout. K tomu mi třeba
pomáhá Yoga. Yoga vás
zrelaxuje, skvěle si protáhnete
celé tělo a svalům to
jednoznačně pomůže.
Co se ale váže ke cvičení, je
dobrá výživa svalů, kloubů
a celkově celého těla. Musíme
tedy myslet na zdravý
a vyvážený jídelníček.
Když posilujeme svaly, musíme
dodávat i protein, ten se dá
míchat například do pití.
Samozřejmě, že si můžeme
večer dovolit nějaký ten zákusek
po večeři, ale zase je blbost,

abychom cvičili a poté se
přejídali jídlem, které nám jen
přitíží. Jídelníček si můžeme
také najít na internetu, nebo se
zeptat někoho zkušeného, kdo
by nám ho sestavil k naší váze
a výdeji energie.
Nevím, zda je těžší se
rozhodnout, že chci začít cvičit,
nebo to cvičení vydržet
po nějakou delší dobu.
Cvičení je v této době
jednoznačně důležitá věc jak
pro tělo, tak i pro naše myšlení.
Musíme se od té školy nějak
na chvilku odreagovat.
Na cvičení nám postačí půl
anebo celá hodina.

Teď musíme jen pevně doufat,
že tato covidová a pro nás
všechny těžká situace skončí
a my se budeme moc vrátit
k našim oblíbeným koníčkům.
Nebudeme už doma cvičit
a koukat na Holčinu před námi
u televize v obýváku, ale
s kamarády trávit čas a neflákat
se!!
Pevně věřím, že cvičení nám
v této době moc pomáhá. Tak
hurá do toho!!!
 
 
Kateřina Horská, 9.B


