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AKCE TŘÍDY 4.A
Peníze pro psí útulek
ČTĚTE NA STRANĚ 2

HALLOWEEN
Halloweenské příběhy, Halloween v
naší škole
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Slovo šéfredaktora

Ahoj čtenáři Šneknovin,
konečně jsi se dočkal.
V tomhle čísle najdeš
nejrůznější články od křížovek

po různé akce co se děly
v našem okolí.
Pokud si chceš připomenout jak
probíhal Halloween u nás,
doporučila bych ti si přečíst
článek Halloween v naší škole.
Jestli zrovna venku prší tak si
vylušti pár křížovek a vybarvi
nějakou omalovánku.
Možná by tě zajímalo, že
v Klánovickém lese se konal

půlmarathona a účastnili se ho
i někteří tví spolužáci.
Nebo si radši přečti celé číslo,
aby ti něco neuniklo. Hezké
počtení a poklidný advent přejí
redaktoři Šneknovin.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

MOTTO 
PODZIMU
NEVADÍ, ŽE TO
MÁME DO JÍDELNY
DÁL. ALESPOŇ NÁM
CESTOU VYHLÁDNE.

Školní přístavba nové budovy

 
Školní přístavba začala o letních
prázdninách a pan ředitel
(Michal Černý) byl tak laskavý
a odpověděl na pár otázek
ohledně prací. Tak tady je máte:
 
1. Jak dlouho dopředu se
plánovala přístavba?

Přístavbu plánujeme
zhruba čtyři roky, tento
konkrétní projekt začal
vznikat v roce 2015.
 
2. Jaký architekt ji navrhoval?

Základní studii, podle
které potom vznikl
projekt, vytvořil
klánovický architekt
Zdeněk Rychtařík.
 
3. Kolik přibližně stojí takový
projekt?

Pokud se ptáš na to,
kolik bude celá stavba
stát, tak přes 60 miliónů
korun. Pokud Tě
zajímá, kolik stálo
vypracování projektu,
tak to vlastně přesně ani
nevím, platila to

městská část
Praha-Klánovice.
 
4. Za jak dlouho by měla být
dokončena?

Když to dobře dopadne,
tak nové prostory
otevřeme 1. září 2018.
 
5. Co v ní všechno bude
(učebny, vybavení,…)?

Přístavba zahrnuje
suterén, přízemí a první
patro. V suterénu
vznikne nová jídelna,
v přízemí a 1. patře pět
kmenových tříd a jedna
jazyková učebna.
Kromě toho vzniknou
nějaké nové kabinety
a zvětší se WC.
 
6. Co všechno se změní
ve školní jídelně?

Bude větší, modernější,
připravená pro přípravu
tří druhů jídel (v
budoucnu). Rádi
bychom, aby třeba
ovoce nebo zeleninu si

každý bral podle chuti –
kdo je má rád, vezme si
víc, kdo je nechce,
nebude je zbytečně
vyhazovat, ale prostě si
je nevezme.
 
7. Co od nové přístavby
očekáváte?

Za prvé se k nám
konečně vejdou třídy,
které jsou zatím
umístěny v pronájmu
v hotelové škole.
Za druhé už se
nebudeme učit
po chodbách, kabinetech
nebo v jídelně (hlavně
jazyky), ale snad se
po mnoha letech
opravdu všechny hodiny
vejdou do tříd.

 
8. Jaká si myslíte, že bude
reakce dětí na novou přístavbu?

Netuším, ale především
si všichni oddechneme,
že je to za námi,
můžeme zase na dvůr,
všechno bude normálně
fungovat…
 
9. Jste s prací a rychlostí dělníků
spokojen?

Zatím stoprocentně.
Svou rychlostí nás spíš
zaskočili, některé věci
musíme řešit o dost dřív,
než se plánovalo.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A
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Psi v útulku mají život pod psa
Třída 4.A. se rozhodla
zapojit do projektu,
který organizuje nadace
Via. Ta pomáhá různým
organizacím, spolkům
a jedincům v jejich
charitě.

Žáci 4.A se rozhodli
pomáhat psímu útulku
v Libni. Chce vybrat
alespoň 5 000 Kč.
Vybírat peníze budeme
na různých akcích
pro žáky, učitele
a veřejnost. Ve čtvrtek 7.
prosince uspořádáme
Ranní snídani.
Po Klánovicích budou
rozmístěny kasičky
na přispění. O akcích
budeme informovat
pomocí rozhlasu,
plakátů, webu školy.

Takže se nebojte, že se
o nějaké akci nedozvíte,
pokud budete chtít
přispět. Budou
následovat akce jako
například bleší trh, běh
a další.
 
 
 
 

VYLUŠTI SI TAJENKU
K ČLÁNKU
 
1. Dne 14. 12. se sejdeme
před školou na vánočním…
 
2. O Vánocích se těšíme na …
 
3. S čertem a andělem chodí …
 
4. Pes je nejlepší … člověka
 
5. Co jedí psi?
 
6. 24. 12. slavíme …
 
7. Projekt 4.A byl vybrán …
VIA

 
8. Podporovaný psí útulek se
nachází v …
 
9. Komu pomáhá 4.A?
 
10. Tvorové, kteří se živí
mateřským mlékem jsou…
 
11. Samice psů jsou…

autor článku:
JOSEFÍNA VOJTĚCHOVÁ

třída 4.A

autor článku:
JULIE KREUTEROVÁ

třída 4.A

Slovní úloha - 
myslím si číslo

Myslím si číslo.
Když k tomuto číslu přičtu čísla
500 a 49 a přidám dvojnásobek
čísla 33 vyjde mi číslo 1000.
Jaké číslo jsem si myslel ?

autor článku:
MATYÁŠ LUDVÍK

třída 3.B

Okurka a 
myška

Okurečko, okurečko,
nechoď do lesa,
myška tam má domeček,
ukousne ti koneček.
 
Julie Cibulová, Martina
Nováková, 3.B

Navrhni jídelnu snů v Bradavicích ve filmech
Harry Potter.
Na obrázku vpravo je
vystavená jídelna
ze studia v Londýně, kde
filmy natáčely. Strop
ve filmech dotvořili
počítačem.

    KDYBYS TY BYL
ARCHITEKT/DIZAJNER,
JAK BYS NAVRHL
NAŠI JÍDELNU???

SVŮJ NÁVRH MŮŽEŠ
DÁT NA PAPÍR.
 

Ráchel Gregerová

4.B
 

URČITĚ VÍTE, ŽE
BUDEME MÍT NOVOU
ŠKOLNÍ JÍDELNU.

MOŽNÁ BY VÁS TO
ANI NENAPADLO,
ALE JÍDELNY
MŮŽOU VYPADAT
RŮZNĚ.

Krásné dřevěné stoly
a židle, malé lampičky
na stolech, kolem
nádherná vitrážová
okna a staré obrazy,
jako jídelna na obrázku
vlevo. Takovou jídelnu
mají v Anglii na koleji
Christ Church
v Oxfordu, kde třikrát
denně jí až 300 studentů
univerzity.
 

Podle této univerzitní
jídelny navrhli
architekti jídelnu
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Halloween otevřel dveře a odtamtuď se
ozvalo:"Já nejsem ani mrtvý,ani
živý, ani člověk ani netvor. Já
jsem NIC!" "Nic?" tázal se
Pavel."Nic být nemůžeš, něco
musíš být."Né!"
"Mám pro tebe úkol, přines mi
ze staré pošty obálku. Pokud ji
přineseš bude z tebe mladík, ale
když ne stane se něco zlého."
Pavel zabouchl dveře, ale pak
ještě slyšel:"Nezapomeň!"Pavel
si namlouval, že se nic nestalo,
ale pak si vzpoměl NIC! Ten
netvor NIC. Já...já mám strach?!
Ráno mu jeho historce s NIC
nikdo nevěřil. Když to řekl
devíti lidem stalo se něco zlého.
Pavel dostal infarkt, v tu chvíli
se objevilo NIC ,a pak řeklo:"Já
tě varoval!" Poslední slova
Pavla:" NIC já jsem NIC!" Nic
mávlo kabátem a zmizelo i s
Pavlem.
 
Klárka Hruboňová 4.A

Byl Halloween 31.10 rok 1971
a domov důchodců pořádal
halloweenskou párty.
Když ošetřovatelka Tína řekla:"
A na pokoj, už jste si tu pařili
dvě a půl hodiny!"
"Ach jo."stěžoval si Pavel
Boděk a odjel na invalidním
vozíku.
Když Tína zamykala viděla
za plotem černou osobu."Kdo
jste?!" Nikdo neodpověděl.
"Haló?"Nikdo se neozval, a tak
šla Tína spát.
Ve dvanáct hodin se Pavel
Boděk probudil, protože někdo
zazvonil silným zvonkem. Jel se
podívat dolů a podíval se z okna
ven, byl tam chlap, jako hora
a řval:"Otevřete,
otevřete!!!",přitom mlátil
do dveří. "Kdo je tam? Haló?"
Křičel Pavel Boděk, ale
odpovědi se nedočkal. Tak

Dobrodružství 
o Halloweenu

mám jít. Po chvíli mi odepsala,
že taky někoho shání a že ráda
půjde a že jdeme za kostru.
Dobře, rozhodnuto. Zašla jsem
za mamkou pro nějaká ta líčidla,
ve skříni jsem vyhrabala
oblečení, které se dalo upravit,
a šla jsem se připravit. Neuběhlo
ani 10 minut a byla jsem
připravená a mohli jsme vyrazit.
Nejdřív jsem zašla pro Betty,
tam nám dali čokolády a pak
jsme chodili od domu k domu.
Někde nás vyhnali, někde nás
poslali rovnou někam, někde nás
přivítali s otevřenou náručí.
Koledovali jsme až do osmi
do večera a Betty u nás pak
spala. Celý večer jsme si
povídali o dnešku. Já i Betty
jsme si odnesly hodně sladkostí
a peněz. Tohle byl ten nejlepší
Halloween za posledních 6 let.
 
 
A. Doležalová, E. Vinčálková,
7.B

,,Mio, večeře!" zavolala mě
mamka k večeři. ,, Jojo, už
běžím,'' odpověděla jsem jí
a hned jsem běžela ze schodů
do kuchyně. Jakmile jsem vešla,
ucítila jsem tu vůni rajské
omáčky s knedlíkem a masem
a začaly se mi sbíhat sliny.
Když jsme dojedli, vzala jsem si
nanuk a odešla do pokoje
dopisovat referát o Halloweenu.
Tak moment, zarazila jsem se
a v tu chvíli mi to došlo!
,,Dneska je Halloween!''
zakřičela jsem na celý dům
a hned jsem se dala
do vymýšlení masky. Zombie,
klaun, jednorožec, upír, mumie?
Vůbec nevím, pomyslela jsem
si, a tak jsem radši napsala
Betty, jestli by se mnou nechtěla
jít koledovat, ale že nevím, za co

Halloween v 
naší škole

hvězdu… Pokud to splní,
dostane sladkost nebo i peníze.
Do oken se dávají řepy
nebo dýně, aby mrtví viděli
na cestu. Proto tyto dny chodí
děti koledovat a převlékají se
za strašidla. Tato tradice se
slavila i v naší škole. Deváťáci
vyzdobili celou školu, součástí
akce byla taky soutěž
o nejkrásnější dýni

a nejzajímavější masku.
V dýňové soutěži se na třetím
místě umístila Barbora
Chrastilová (dýně číslo 6),
na druhém místě skončila Ela
Záhrubská (dýně číslo 13)
a první místo získal Míša
Klučina s dýní číslo 1.
V úterý 31. října přišlo do školy
hodně dětí v maskách
a všelijakých kostýmech. Viděli
jsme klauny, kostry, upíry,
čarodějnice… Převažovala černá
a oranžová barva. Na chodbách
i na záchodě byla halloweenská

výzdoba v podobě krvavých
nápisů.
Také někteří učitelé přišli
v kostýmech, např. paní učitelka
Kubíčková byla za čarodějnici,
paní učitelka De Michele
vystupovala jako mrtvá nevěsta,
pan učitel Lachout měl zase
v hlavě zabodnutý nůž.
I výuka byla ten den netradiční.
V češtině, matematice i v jiných
předmětech jsme řešili úkoly
s Halloweenem spojené.
Halloween se vydařil, myslím,
že se akce líbila dětem
i dospělým. Už se těším na další.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Adéle Chalupské z 9. B za fotky,
které ten den pořídila.

autor článku:
ADAM LACHOUT

třída 5.B

Halloween je tradice, která se
nejvíc slaví v USA a Velké
Británii 31. října a 1. listopadu.
Děti chodí po domech koledovat
s tradičním pořekadlem Trick or
treat (Koledu, nebo vám něco
provedu). Když slyší trick, musí
koledník udělat např. stojku,

Rozhovor s 
Eliškou 
Kudrnovou

Jak k tomu přistupuje tvé
okolí? Rodiče jsou na mě pyšní,
přátelé a spolužačky mě v tom
podporují a spolužáci, ti o tom
možná ani nevědí.
Jaký to byl pro tebe pocit, že
jsi se umístila v mistrovství
světa? Nějaká ta tréma tam byla,
ale potom jsem si řekla, že
když už jsem to dotáhla až sem,
tak to nevzdám.
Když jsi soutěžila, bylo tam
více kluků, nebo holek? Bylo
tam hodně kluků, ale holek tam
také nebylo málo.
Na kolikátém jsi byla místě?  9.
místo ve světě a 3. místo
v Evropě.
Jakou máš barvu pásku?
Fialovou (druhou).
A  jak by ses ohodnotila ty
sama?  Jako, jde mi to, ale mistr,
to opravdu nejsem.
Moc děkujeme a přejeme ti
hodně úspěchů.

Eliška Kudrnová ze 6. A dělá
karate a v poslední době se
umístila na výborných místech
tuzemských i zahraničních
soutěží. Proto jsme s ní udělali
rozhovor.
Od kolika let děláš karate? Už
od svých 4 let.
P roč jsi s tím vlastně začala? 
No, brácha tam chodil a mně se
to začalo líbit a zanedlouho jsem
se tam také přidala.
Kolikrát týdně se tréninku v
ěnuješ ? 5x týdně.
Co děláš ve svém volném čase?
Vzhledem k tomu, že jsem
po tréninku vyřízená, tak si
většinou objednám masáž.

Martina Nováková, 3.B
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Klánovický půlmaraton

Jistě jste si všimli, že
v Klánovicích a jejich okolí
proběhl 22. října Klánovický
půlmaraton. Soutěžit mohl snad
každý, i ti, kteří mají doma
pejsky. Zúčastnilo se 1 300
dospělých a 90 dětí. Těší nás, že
se zúčastnilo i hodně dětí z naší
školy.
Dětské závody byly rozděleny
do několika kategorií (přípravka
kluci, přípravka holky, mladší
žáci a žákyně a starší žáci
a žákyně).
Po dětských závodech byl
na řadě canicross, to znamená
závod se psy, ten byl dlouhý 10
km a účast byla velmi hojná.
Po tomto závodu se blížil
pomalu zlatý hřeb akce a tím byl
půlmaraton (21km), ale ještě
před ním byl odstartován závod
pro méně odvážné a otrnulé, a to
klánovická desítka (10km).
Nejlepší běžec zaběhl
půlmaraton za 1 hodinu a 9
minut!!!
Po doběhnutí jakéhokoliv
závodu jste se mohli v cíli
občerstvit, byly tam různé
koláče, ovoce a také teplý čaj.
Ze začátku této akce to
vypadalo, že bude pršet, ale

nakonec se objevilo i sluníčko.
Na parkovišti před školou stály
různé stánky s rozmanitým
zbožím: zvířecími doplňky
a hračkami, oblečením na sport,
obuví na sport, koloběžkami...
Během konání Klánovického
půlmaratonu panovala skvělá
nálada v duchu fair play
a neustále bylo slyšet fandící
davy dobíhajícím běžcům.
Myslím, že letos se Klánovický
půlmaraton vydařil.
Adéla Kusáková, 8.A
 
 
 
 

Jak jsme pěstovali
zeleninu 
Naproti škole je zahrada pana
Krále. To není pohádkový král,
ale pan Miloš Král. Ten nám
umožnil vypěstovat si na jeho
zahradě zeleninu. Ze zeleniny
jsme potom uvařili například
dýňovou a cibulovou polévku.
 
A jak se vaří ta cibulová?
Oloupeme cibuli a nakrájíme ji
na malé kousky. Pak "olepíme"
máslem hrnec a dáme tam cibuli

a olej. Zamícháme a nalijeme
horkou vodu. Povaříme
a ochutíme.
 
Vypěstovali jsme taky okrasné
dýně a máme je vystavené

ve třídě na okně.
Míša Král, 3.A
 
Komiks kreslila Julie Cibulová,
3.B

Kde končí skákání přes švihadlo, 
tam začíná ropeskipping
V naší sportovní hale se 12. 11.
odehrála soutěž v ropeskippingu,
což je závodní skákání
přes švihadlo. Soutěžilo se
ve čtyřech rychlostních
disciplínách. První byla
střídnonož, skákání z nohy
na nohu. Druhá dvojšvihy. To je
skok, kdy se švihadlo otočí
dvakrát za sebou. Třetí
disciplína byla štafeta
čtyřčlenného týmu, dva skokani
skáčou střídnonož a dva
dvojšvihy a postupně se střídají.
Čtvrtá byl double dutch
v týmech, dva točí dvě
protisměrná švihadla a postupně
se všichni vystřídají ve skákání.
Všechny disciplíny jsou
rychlostní, na čas. Soutěžící jsou
rozděleni do věkových kategorií
od 6 do 14 let. Nejlepším
výkonem závodu bylo 62
přeskoků střídnonož za 30 vteřin
(počítá se pouze pravá noha) –

ve skutečnosti 124 skoků za půl
minuty, tedy více než 4 skoky
za vteřinu. Na MČR bylo
nejvíce 75 přeskoků. Nejvyšší
počet dvojšvihů za 30 vteřin byl
64. Ve štafetě jsme naskákali
222 skoků za dvě minuty a v
double dutchi dokonce přes 230.
Soutěžily oddíly z Týnce n.
Sázavou a z Jablonce n. Nisou
a samozřejmě nechyběl ani
domácí oddíl Astra Klánovice.
Naši skokani si odnesli domů
všechny zlaté medaile!
Chystáme se opět na mistrovství
ČR, kde se kromě rychlostních
disciplín zapojíme i do
freestylových soutěží, což je
skákání s různými triky –
vajíčko (neboli cross), ale i s
rukama křížem za zády,
pod nohou, ve dřepu, s otočkami
atd. Pokud vás ropeskipping
zaujal, zkuste si ho vyhledat
na youtube.

Podzim ve 
světě fantazie
Žil byl jednou jeden chlapec.
Ten chlapec byl neobyčejný. Byl
to vlastně normální chlapec, ale
každý den chodil do neobydlené
ulice. To se vám asi nezdá nijak
výjimečné, ale v tomhle příběhu
to obyčejné rozhodně není. Ale
dál.
Jednou jeden chlapec jménem
Daniel šel nenápadně za ním.
Pak, když už byli
u neobydlených domů, kluk se
ohlédl. Daniel zdřevěněl. Kluk
se ale jen otočil a pokračoval.
Danielovi se ulevilo
a pronásledoval kluka dál.
Když došli až ke dveřím jednoho
domu, kluk silou zabral za kliku
a dveře se s velkým skřípáním
otevřely. Kluk pokračoval dál.
Jakmile Daniel vstoupil, dveře
se za ním zabouchly. Daniel si
toho ale nevšímal a následoval
kluka.

Došel do místnosti, kam šel
předtím kluk, ale hned zacouval
na schody a skrčil se.
Kluk měl v ruce zlatý meč
a mával s ním nad hlavou.
Najednou se kolem rozletělo
spoustu podzimních listů.
Když vír ustal, z listů se vynořil
muž zahalený v plášti z listů a na
svých oranžových kalhotách,
botách a tričku měl přišité listy.
Muž najednou povídá: "Povedlo
se, teď po dlouhém snažení si
mohu pořádně zafoukat
a zabarvit". Zvedl se vítr
a všechny listy v okolí začaly
měnit barvy na oranžovou,
žlutou a červenou.
A od té doby se v tom městě,
kde bydlel, tento příběh vypráví
. A co Daniel? Ten si svoje
dobrodružství radši nechá
pro sebe. No a takhle začíná
podzim ve světě fantazie. A kluk
za 365 dní vybere svého
nástupce, stejně jako jeho otec.

autor článku:
BARČA JEŘÁBKOVÁ

třída 4.B


