
SLAVĚTÍNSKÁ 200, 190 14 PRAHA 9 - KLÁNOVICE

ŠNEKNOVINY, ZIMA 2019, ŠKOLNÍ ČASOPIS

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přečtěte si rozhovor s vedoucí školní
jídelny
ČTĚTE NA STRANĚ 1

KLÁNOVICE MAJÍ TALENT
Reportáž a výsledky školní soutěže
ČTĚTE NA STRANĚ 2

MOTTO

ÚNOR BEZ MOBILŮ,
ŽÁCI A UČITELÉ
TAKÉ. 

Slovo šéfredaktora

Ano, ano! Sama tomu
nevěřím, ale je to tak. Máme
tu další číslo Šneknovin, které

obsahuje dění ve škole a okolí
za poslední tři měsíce.
V časopisu najdeš vtipy,
reportáže z akcí, jako třeba
výlet čtvrťáků, Klánovice mají
talent nebo druhostupňový
výlet do Drážďan. Taky tu
máme rozhovor s vedoucí
školní jídelny, kde se dozvíš,
jak se jí zatím u nás ve škole
líbí, Jak to bude se školním
bufetem, nebo jaké jídlo se
nejvíce vrací. Rozhodně si
přečti článek od čtvrťáků
o Ježíškových vnoučatech

nebo o jejich lyžáku. Taky se
po nějaké době obnovil článek
Na pět minut s parlamentem,
kde se dočteš, co všechno se
řešilo od začátku školního
roku. Tak si užij čtení a příště
klidně něčím můžeš přispět
sám. Scházíme se každý pátek
o velké přestávce v počítačové
učebně.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 9.A

ROZHOVOR S 
VEDOUCÍ 
JÍDELNY EVOU 
FRIČOVOU

jídelně? 
Je to různé.Většinou jsou to
jídla, která jsou všeobecně
mezi dětmi neoblíbená. Čočka,
hrách, bulgur, kuskus, ryby...
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Nemám žádné opravdu oblíbené
jídlo, ani není snad žádné, které
bych nejedla. Jídlo prostě
miluju.
 
Které jídlo děti vrací nejméně? 
To je také těžké říct. Pokaždé je
to jiné. Některé děti sní všechno
a jiné ani neochutnají a jídlo
vrací.
Myslím, že omáčky u dětí
vedou.
 
Bude se otvírat školní bufet? 
Ano, v březnu bychom rádi
otevřeli školní bufet. Zatím jsme
neměli finanční prostředky
na jeho dozařízení.
 
Děkujeme za odpovědi. 
 
Kája Smetanová a Bára
Uhrová

 
Jak se vám líbí v nové škole a v
nové kuchyni? 
Ve škole i v kuchyni se mi moc
líbí. Kuchyň je moderně
zařízená a jídelna velice
prostorná.

Jsem ráda, že tu mohu pracovat.
 
Pracovala jste už ve školní
jídelně a kde jste pracovala? 
Ne, je to moje první zkušenost
ve školní jídelně. Dříve jsem
pracovala v předních pražských
hotelech
pod vedením Zdeňka Pohlreicha.
Byla jsem zakladatelka
a spolumajitelka restaurace
Na pekárně.
V posledních letech jsem
pracovala v kantýně u pana
Šubrta, který vám vařil loni
ve druhém pololetí.
 
Vrací děti hodně jídlo ve školní

Vtipy
1. Potkají se dvě blondýnky
a jedna zavzpomíná:,,Pamatuješ,
jak vypli proud a já musela
hodinu stát ve výtahu?",,Jo a já
to měla ještě horší. Musela jsem
stát na jezdících schodech!"
2. Jak se říká inteligentní
blondýnce?
Brunetka.
3. Proč blondýnky nevaří
sáčkové polévky?
Protože neví, jak do sáčku nalít
litr vody.

 
4. Co je blondýnka
na gymnáziu?Vzácná návštěva.
5. Chuck Norris kdysi utrhl
jednomu týpkovi hlavu a hodil
mu ji do ksichtu.
6. Chuck Norris si v KFC
objednal BigMac a dostal ho.
7.Víte, co umí Sponge Bob
a Chuck Norris ne?
Grilovat pod vodou.
8. Co dělá lenochod, když hoří
les?
Hoří taky.
 
Jakub Kusák

Lyžák 4.B

Třída 4.B jela v pátek na zimní

výlet do Krkonoš na horskou
chatu Hanapetr. Nejdříve jsme
museli vyšlapat velký kopec
na chatu. Když jsme přijeli, už
byla večeře. Druhý den jsme
lyžovali a bobovali.V pondělí
jsme jeli do Špindlerova Mlýnu
do aquaparku. Pak jsme jeli
do Vrchlabí a tam jsme
nakupovali.V úterý jsme dostali
medaile a dělali jsme si pizzu.
Výlet jsme si parádně užili.
Matyáš Ludvík, 4.B
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POHÁDKA provázek. Mikuláš nevěděl proč,
ale andílci mu řekli, ať si ho
nechá, protože ho bude
potřebovat. Mikuláš se tedy
s provázkem v kapse vydal
hledat princeznu. Našel ji
v doupěti draka. Drak byl zrovna
pryč, tak chytil princeznu
za ruku a běželi spolu na hrad.
Během cesty je dohnal
rozzlobený drak, který je chtěl
oba sníst. Když drak dosedal
na zem, Mikuláš vytáhl z kapsy
provázek. Tím mu svázal nohy.
Protože to byl provázek
od andílků, drak ho nemohl
přetrhnout. Tak Mikuláš draka
přemohl a zvítězil nad ním.
Princezna byla zachráněna.
Od té doby z vděčnosti
za pomoc andílků chodí Mikuláš
každý rok v tu dobu za dětmi
a rozdává jim dárky.
Hádanka: Kolik vystupuje
v příběhu pohádkových
bytostí? 
Klára Kudynová 2.B

Každý rok 6.12. chodí Mikuláš
za dětmi a je na ně moc hodný.
A víte proč? Poslouchejte...
Byl jednou jeden Mikuláš, který
si chtěl najít nevěstu. Ten
Mikuláš šel jednou na ples, kde
potkal spoustu andílků. Zeptal se
jich, kde by pro sebe našel
nevěstu. Andílci mu na to
odpověděli: ,,V jednom zámku
žijí král s královnou a těm unesl
dceru drak. Když ji zachráníš,
dostaneš ji za ženu."
Na odchodu mu andílci dali

Klánovice mají 
talent

patřily soutěžícím. No a tak se
rozhodlo o vítězi. A kdo vlastně
soutěžil? Bylo šest soutěžících:
Honza Lameš, který hrál
na kytaru a zpíval. Adam
Lachout, který kouzli s kartami.
Královic duo, ty zpívaly
s doprovodem na ukulele. Adam
Veselý, který předváděl
breakdance. Verča Křiklanová,
která vystupovala s šátky.
A nakonec Eliška Vacíková
s akrobatickým Rockenrolem.
Bohužel mohl být vítěz jen jeden
a to... Honza Lameš! Ten se
jednoznačně líbil většině diváků.
Na druhém místě byla Verča
Křiklanová a jako třetí se
umístil Adam Lachout.
V porotě, která výkony jen
komentovala, seděl pan Soukup
za MÚ, paní učitelka Fuchsová
a dva členové parlamentu.
Všichni se pobavili, odhalili
naše školní talenty a odešli
s krásným zážitkem.
Adéla Kusáková, 9.A

Tak jak dopadla soutěž
Klánovice mají talent? Kdo
vlastně vyhrál? Kdo se finále
účastnil? Kolik přišlo lidí? No
a bylo to super? No jasně!
V úterý 22.1. se uskutečnilo již
dlouho očekávané finále. Bylo
šest finalistů, kteří odvážně
bojovali o vítězství. Tentokrát
však o vítězi nerozhodovala
porota, ale publikum. Jak?
Každý měl tři korálky, které
podle svého uvážení vhodil
do odměrných válců, které

Výlet 4.A Petrofem. prohlíželi jsme si
vystavené nástroje a rovněž si
prošli výrobní prostory. Klavír
se skládá ze 7 000 částí, mimo
jiné se k výrobě používá i české
dřevo. Dále jsme autobusem
přejeli k Obřímu akvárium
v H.K. Je to největší
sladkovodní akvárium v Česku
s podvodním tunelem. Zde jsme
prošli i přes deštný prales. Pak
následoval oběd. Po obědě jsme
autobusem pokračovali
do Hlinska do Betléma, kde
jsme měli prohlídku staveb
ve skanzenu. Následoval
rozchod s možností nákupů.
Dále pak přejezd busem
na večeři a poté přesun
do penzionu První liga
v Opatovicích, kde jsme
přenocovali. Druhý den
po snídani jsme si sbalili věci

a naše cesta pokračovala
do Pardubic, do Perníkové
chaloupky. Tam jsme si
s průvodcem vyprávěli pohádku
O Perníkové chaloupce - jaké by
to bylo kdyby děti nezlobily,
nelhaly a nekradly. Navštívili
jsme také Vězení pro zloděje
perníku (měřili jsme si tloušťku
prstu). Tajuplný les (došli jsme
si pro perník), Medový ráj
(výstava perníčků), Ježíškovo
nebe (viděli jsme Ježíška), Peklo
pod perníkovou chaloupkou
(zapsali jsme se do Pekelné
knihy). Dále jsme jeli na oběd,
abychom nezemřeli hlady.
V Třebichovicích jsme šli
do muzea Betlémů, které jsme si
prohlédli a také jsme navštívili
místní trh s vánočními věcmi,
tam jsme měli rozchod. Dále
jsme se busem vrátili zpět

do H.K. do divadla Drak, kde
jsme viděli představení Medová
královna. Po skončení jsme
nahlédli do zákulisí divadla
a prohlédli si rekvizity. Cestou
z divadla jsme šli přes Velké
náměstí s Bílou věží a krásným
podloubím. Už byla tma a vše
nádherně osvětleno. Následoval
nástup do autobusu a cesta
domů. Celý náš výlet probíhal
v Polabské nížině.

autor článku:
NICOLAS SCHEJBAL

třída 4.A
Třída 4.A se v prosinci jela
podívat na neobyčejný betlém.
Kam? A jaký?
Ráno jsme vyjeli od školy a jali
jsme do města Hradec Králové,
kde jsme navštívili výrobce
klavírů a pian, rodinnou firmu
Petrof, která byla založena
v roce 1864 panem Antonínem

Na pět minut s 
parlamentem

k polívkám, nebo nedostatek
zákusků a dezertů, ale tam nám
školní jídelna nevyšla moc
vstříc. Prý to vypadá slibně
s bufetem, který by měl být
v nejbližší době otevřen, ale moc
to tak zatím nevypadá. Dalším
tématem, co se řeší, jsou
automaty. Parlament se
domlouval s panem ředitelem
o zavedení automatu na školní
potřeby, tak uvidíme. Na žádost
žáků, kteří po tělocviku o velké
přestávce nemají kde sedět, by
na chodbu na druhém stupni
měly přibýt dva gauče, jako jsou
před ředitelnou. No a to jsou asi
všechny novinky z parlamentu.
Tak zase příště.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 9.A

Od začátku školního roku jsme
měli každých 14 dní zasedání
parlamentu, který částečně
ovlivnil dění ve škole. Některé
věci se nám povedly změnit a s
jinými jsme zas moc úspěch
neměli. Jedna z takových
povedených věcí je soutěž
Klánovice mají talent. Pokud
jste si všimli, tak v naší škole
tato soutěž proběhla již podruhé,
ale tentokrát ji celou organizoval
parlament se spoluprácí s panem
řiditelem a KC Beseda. Taky
jsme vášnivě diskutovali
o zákazu mobilů ve škole.
Hodně našich témat se točí
kolem školní jídelny. Například
jsme řešili, proč se přestaly
vydávat housky a chleby

Co je to? šavli, husar není, k ránu
budívá, ponocný není
a)kuře
b)krokodýl
c)kohout
Běžím, běžím, nemám dech.
Přitom ležím na zádech. Kdo
jsem
a) jezero
b)řeka
c)moře
Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž
o sobě vědí
a)oči
b)kuličky
c)kruh
Matyáš Ludvík, 4.B

Pokud budete znát
správné řešení, přineste
ho do ředitelny, správní
řešitelé budou
odměněni. 

Čtyři rohy, žádném nohy, jen
dvě díry
a) polštář
b) zásuvka
c)dveře
Táta dlouhý, máma krátká,
děti jako pimprlátka
a)rýč
b)kleště
c) hrábě
Truhláři mě nejlíp znají,
pěkné dřevo ze mne mají
a)most
b)strom
c)keř
Stojí krejčí na pasece, tisíc
jehel s sebou nese
a)ježek
b)jahelník
c)osten
Chodí v koruně, král není,
nosí ostruhy, rytíř není. Má
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Výlet do 
Drážďan

tradicích, Jezulátku, koledách,
betlémech, vánočních
pokrmech (hlavně o štole)
a taky o drážďanských trzích
a Drážďanech samotných.
Naše prohlídka města začala
v Zwingru, galerii starých
mistrů, kde jsme se byli
podívat na Sixtinskou Madonu
(nejznámější zdejší obraz),
nebo třeba na Dámu
s čokoládou. Dále prohlídka
pokračovala na naše první
vánoční trhy se středověkou
tematikou. Najít jste tam
mohli různé ručně dělané
šperky, nebo pletené a plstěné
věci (rukavice, čepice,

plyšáky,...), samozřejmě tam
nesmělo chybět ani
občerstvení. Kdo měl kuráž,
mohl si koupit klobásu
nebo známý něměcký
bramborák na sladko. No a ti
méně odvážnější si kupovali
pražené mandle, trdelníky
a čaj. Pak už jsem se pomalu
sunuli do centra na ty největší
a nejznámější trhy
(Striezelmarkt). Cestou jsme
se pokochali výhledem na Elbe
(Labe) z Brühlovy terasy,
a pak už zamířili na adventní
trhy. Na trzích si každý
nakoupil, co chtěl a podíval se
malinko po okolí. V podvečer

jsme se začali vracet k našemu
autobusu a zamířili zpět
do Prahy. Vánoční atmosféra
nás doslova pohltila, určitě
každý z nás si vezl nějakou tu
vánoční věc na památku. Výlet
si všichni náramně užili a se
spoustou zážitků se vrátili
domů.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 9.A

Před několika týdny se žáci
z druhého stupně mohli
podívat na vánoční trhy
v Drážďanech. Ráno
před začátkem vyučování se
vyjelo z parkoviště
před školou směr Ústí
nad Labem. Když jsme se
začali blížit k Drážďanům,
paní průvodkyně (Jana) nám
začala povídat o něměckých

Foto ze soutěže 
Klánovice mají 
talent

 
1. MÍSTO - HONZA LAMEŠ
(zpěv, kytara)
 
 
 
 

 
2. MÍSTO - VERČA
KŘIKLANOVÁ
(tanec se šátky a stuhami)
 
 
 

 
3. MÍSTO - ADAM
LACHOUT 
(kouzla s kartami)

Ježíškova 
vnoučata

V projektu Ježíškova vnoučata
se pomáhá starým lidem, kteří
žijí v domovech důchodců
a nikoho nemají, nebo se o ně
rodiny nestarají. My jsme
jednomu pánovi koupili klec
pro křečky. A každému
z domova důchodců jsme poslali
přání, ve kterém bylo, ať si užijí
šťastný nový rok a ať jsou
zdraví. V únoru nebo v březnu
za nimi do toho domova
půjdeme na výlet. Bylo by fajn,
kdybyste se do tohoto
užitečného projektu přihlásili
příští rok taky!
 
Matyáš Ludvík, 4.B

 

Tři králové - básnička 
Už jdou,
za horami jsou.
Příjdou, příjdou,
radost přinesou.
Už jsou tu,

už jsou tu,
zarecituj básničku.
 
Kája Smetanová a Bára
Uhrová 4.B

Se třídou 4.B jsme se přihlásili
do projektu Ježíškova vnoučata.


