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Slovo 
šéfredaktora

Ahoj čtenáři a čtenářky,
jsem moc ráda, že si čtete další
číslo našich Šneknovin.
Od tohoto vydání se bude
časopis vydávat v této formě, je
tu sice méně stran, ale vypadá to
lépe a taky to vyjde nastejno
s minulými vydáními, protože se
na jednu stranu vejde tolik, kolik
bylo dříve na čtyřech.
V tomto čísle najdete vtipy,
luštění, příběhy, rozhovor se
školní psycholožkou, soutěž
a různé reportáže.
Moc se omlouváme, že toto
vydání vychází poměrně pozdě,
ale chvíli nám trvalo se naučit
s programem, ve kterém
Šneknoviny vydáváme.
No nic, nebudu vás zdržovat
a pusťte se do čtení.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ 
KRASLICI

Školní soutěž o nejkrásnější
kraslici byla hojně obsazena
především exempláři žáků
z nižších ročníků, ale našli se
i odvážlivci z druhého stupně
(přesně tři), takže vítězové mohli
obsadit všechny stupně.
Hlasovat jsme mohli všichni,
vajíčka byla vystavena a u nich
byly i hlasovací lístky. A jak
jsme vybrali?
 
 
 

V první kategorii (0. - 2. třídy)
zvítězila Tereza Meissnerová,
druhá byla Marie Králová a třetí
Ríša Námisňák. Všichni ze 2.A.
 
Ve druhé kategorii (3. - 5.
třídy) zvítězila Aneta
Petráčková z 5.A, druhá byla
Bára Chrastilová z 5.B, třetí
Josefína Vojtěchová z 3.A.
 
Ve třetí kategorii (6. - 9. třídy)
zvítězila Adéla Kusáková
ze 7.A, druhá byla Elen

Stejskalová ze 6.B a třetí místo
obsadila Eliška Vinčálková, také
ze 6.B.
 
Všem výhercům gratulujeme
a všechny, kteří se zúčastnili,
obdivujeme za snahu a práci,
kterou si s vajíčky dali. Všechny
výrobky si výhru zasloužily.

autor článku:
JOLANA FUCHSOVÁ

Jaro

Malý Vašík se ráno probudil.
Podíval na kalendář zařval:
"Jupííííííííííííííííííí, je jaro."
Vzbudil maminku, táta už byl
vzhůru. Vašík se podíval z okna.
Jééé," řekl. Venku rostly
sněženky a bledulky. Vašík jen
tak v pyžamu vyběhl ven
a pomyslel si, jak budou dovádět

s Ondrou, Jáchymem, s Jirkou
a s Petrem. Asi tak po obědě šel
Vašík na hřiště. A byli tam
všichni kluci. Hráli fotbal,
na schovku, na honěnou. Sice
byl březen, ale šli i uplést
pomlázky k velké vrbě. Měli
od maminky krásné pentle, a tak
si upletli krásné pomlázky, aby
je měli připravené na Velikonoce
a mohli sešlehat všechny holky
ze sousedství. Večer si kluci
v postýlkách řekli: "to byl
krásný den," a pomalu zavřeli
oči a usnuli.

autor článku:
JULIE KREUTEROVÁ

třída 4.A

KLÁNOVICE

Tuhle báseň napsal tatínek
naší žákyně 3.A, pan Marek
Vojtěch. Básniček má víc
a všechny jsou moc hezké.
Tahle je navíc o naší obci.
 
Proč jsou v Praze Klánovice?
Chcete o tom vědět více?
Žil byl kdysi Václav Klán,
zámožný a chytrý pán.

 
Blízko železniční dráhy,
co na východ vede z Prahy,
byl na prodej velký les.
A Klán nebyl bez peněz.
 
Ten les koupil, pak ho celý
za pár týdnů vykáceli.
Vykáceli, vymýtili,
začali tu stavět vily.
 
Dneska tady mezi lesy,
mezi duby, smrky, vřesy,
bydlí lidí na tisíce.
Dnes tu stojí Klánovice.

autor článku:
JOSEFÍNA VOJTĚCHOVÁ

třída 4.A
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JARO

Když vítr odvane tu vločku
poslední,
čekám vždy chvíli, než se
rozední.
Pak první jarní slunce vychází,
světelná síla den rázem provází.
 
Paprsky pokryjí hluboké údolí,

to se už netrápím, nikde mě
nebolí.
Další z radostných dnů na světě
je,
zmizely totiž všechny závěje.
 
Poupátko rozkvétá s nadějí,
že už se zbavilo závějí.
A když je slyšet zvuk patřící
včele,
jaro ukončilo buzení celé.

autor článku:
ANNA ČTRNÁCTÁ

třída 9.B

Fotky ze školy

Fotky ze školy

Takhle si tu žijeme, vážení.

Smějeme se všichni

,,Chtěla jsem se vzdělávat, ale
naši mi nechtěli koupit tu
nejdůležitější učební pomůcku."
,,A co jsi chtěla studovat?"
,,Autoškolu!"
 
Malý chlapeček si hraje
na pískovišti a něco žvýká.
Zvědavá sousedka se ptá:

,,Jiříčku, copak papáš?" Jiříček
s plnou pusou odpoví: ,,Ňevim,
šamo to pšiležlo."
 
Mánička říká Hurvínkovi: ,,Mě
nenapadlo nic, co bych do toho
úkolu napsala, tak jsem
odevzdala jen čistý papír." ,,No
já taky, Máni. Snad si učitelka
nebude myslet, že jsme od sebe
opisovali..."

autor článku:
ALBERT KROB

třída 7.A

Oblíbená jména a 
jejich četnost v naší 
škole
Mezi nejoblíbenější dívčí
a chlapecká jména patří:
 
Eliška
Pochází z hebrejštiny -
z hebrejského jména Elíšéwah
(=Přísahám na svého Boha).
Svátek má 5.10.
 
Anna
Pochází z hebrejštiny -
z hebrejského jména Chana (=
milá, milostiplná, milostivá).
Svátek má 26.7.
 
Tereza
Nemá jednoznačný význam,
může pocházet z řečtiny podle
ostrova Thera nebo Therasia.
Základ slova může být i řecké
slovo téresis, což znamená
ochrana. Také je možné, že
jméno pochází ze slova theros (=
teplo, horko, léto). Svátek má
15.10.
 
 

Adéla
Má starogermánský původ -
přeloženo z německého jména
Adelheid (= vznešená,
ušlechtilá, spanilá). Svátek má
2.9.
 
Natálie
Pochází z latiny - dies natalis (=
narozeniny, dítě Vánoc). Svátek
má 21.12.
 
 
Jakub
Pochází z hebrejštiny -
z hebrejského jména Jahagóbh
(= ten, kdo se drží za patu).
Svátek má 25.7.
 
Jan
Pochází z hebrejštiny -
z hebrejského jména Jochanan
(= Bůh je milostivý). Svátek má
24.6.
 
Adam
Pochází z hebrejštiny -

z hebrejského jména Ádám (=
člověk), biblické jméno,
znamená také člověk
pozemšťan, z červené hlíny.
Svátek má 24.12.
 
Tomáš
Pochází v aramejštiny - tómá (=
dvojče, blíženec). Svátek má
7.3.
 
Matyáš
Varianta jména Matěj - pochází
z hebrejštiny, z hebrjského
Mattyth Jáh (= dar boží). svátek
má 24.2.
 
 
Je zajímavé, že ačkoli byla tato
jména tak, jak jdou za sebou
nejoblíbenější v roce 2016,
na prvních příčkách musí být

dlouho. Když jsme se totiž
podívali do statistiky oblíbených
jmen v naší škole, zjistili jsme,
že nejvíc je Jakubů (23),
následuje Eliška (18), další
jsou Jan, Adam a Tomáš (16),
po nich Matyáš (13), Anna
a Adéla (11) a Tereza (10).
Jediné jméno, které u nás není
tak časté, a je tedy moderní
hlavně v posledních letech, je
Natálie, ty jsou v naší škole
čtyři.
A další jména, která jsou
ve škole zastoupena alespoň
desetkrát, jsou: David, Šimon
a Kateřina (11) a Ondřej
a Barbora (10).

autor článku:
ŠTĚPÁNKA HRUBÁ

třída 9.B
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KOMIKS
autor článku:

ADAM KRTEK
třída 5.B

Boříkovy 
Velikonoce
Jednou na Velikonoce jsem šel
koledovat. A najednou jsem
potkal kamaráda Jirku a zeptal
jsem se ho, jestli by se mnou šel
koledovat. Jirka měl sice už plný
košík, ale řekl, že půjdeme spolu
koledovat. Tak jsme šli.
Obešli jsme několik domů a ulic
a za chvíli jsme měli plné košíky
oba. Nakonec jsme zamířili
k lesu, abychom si zkrátili cestu
domů. Když jsme došli
k Jirkovu domu, rozloučili jsme
se a já se vydal domů.
Maminka už na mě čekala
s obědem. Moc se zlobila
a vynadala mi, kde jsem tak
dlouho. Řekl jsem: „Cestou jsem
potkal Jirku a spolu jsme obešli
ještě několik ulic.“ Ale
když jsem mamince ukázal plný
košík dobrot, tak mi odpustila.
Po chvilce si všimla, že jsem
od hlavy až k patě mokrý.
„Holky mě polily vodou, jelikož
bylo po poledni.“
Po obědě jsem pomohl mamince
umýt nádobí a pak šel s kluky
ven. Venku jsme hráli
na schovku, na babu a na
mrazíka. Když začala být tma,
tak jsme se rozešli domů.
Doma jsem se umyl a šel spát.
Tyhle Velikonoce se povedly,
pomyslel jsem si.
 
AUTOR:Kuba Kusák 2.B

PĚT MINUT SE ŠKOLNÍM PARLAMENTEM
Pokud jste na 2. stupni, tak jste
si nemohli nevšimnout, že se
jednou za 14 dní v učebně
dějepisu schází parlament.
V parlamentu jsou vždy dva
zástupci z jedné třídy od 5. do 9.
ročníků (to znamená 20 dětí).
Obvykle se nad řešením různých
věcí a návrhů stráví více než
hodina.
Jestli nejste celou přestávku
zavření ve třídě, tak jste si mohli
všimnout, že se "ročenková

nástěnka" přeměnila
na parlamentní. Tam můžete
najít, jaké akce se budou konat,
jaké se konaly a co se právě
řeší.Také tam bývá zápis
ze schůze.
Pokud máte nějaký skvělý
nápad, např. co by se na naší
škole mohlo změnit, tak to
řekněte vašim zástupcům
v parlamentu nebo paní učitelce
Mikelové (ta vede parlament).
Doufám, že už aspoň troch víte,

co ten parlament vlastně je.
PS: Nově je na parlamentní
nástěnce vyvěšen plakát.
Na něm se můžete dozvědět
o peněžní sbírce pro děti
z nějaké země v ... .
Peněžní příspěvky můžete nosit
do ředitelny nebo vašemu
třídnímu učiteli. Za tyto peníze
se pak vybere hmotný dárek
(např.10 slepic,5 koz, tabule
do školy atd.). Pokud se o tom
chcete dozvědět víc koukněte se

na webové stránky:
https://www.clovekvtisni.cz/c
s
Předem děkujeme za vybrané
peníze a doufáme, že se do této
akce zapojíte.
 
Školní parlament

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

Rozhovor s paní psycholožkou To je různé – někdy se u mě
dveře netrhnou a děti se střídají
téměř každou hodinu, jindy se
zase jdu podívat já za vámi
do tříd. Nebo místo dětí přijdou
učitelé nebo rodiče.
Myslíte, že jsou s vámi žáci
spokojeni? 
No to nevím, to by ses asi měl
zeptat spolužáků.
Jak hodnotíte školu? 
Asi nejsem úplně kompetentní
k tomu, abych něco hodnotila.
Můžu jen říct, co se mi líbí a co
nelíbí. Líbí se mi přátelská
atmosféra ve škole, „duch“
školy, spousta milých dětí. Také
mi chutnají polévky ve školní

jídelně. Nelíbí se mi, že některé
děti nezdraví dospělé. To by
myslím bylo potřeba zlepšit.
A také někdy ve své pracovně
zaslechnu z chodby slova, která
dle mého názoru do školy vůbec
nepatří.
Jsou na vás žáci hodní? 
Ještě jsem se nesetkala s tím, že
by se ke mně někdo z žáků
choval nehezky. Tedy - jen to
zdravení, ale to už jsem psala
v předchozí otázce.

autor článku:
ALBERT KROB

třída 7.A

Od letošního roku máme novou
paní psycholožku, Radku
Lenskou. Položili jsme jí pár
otázek:
 
Proč jste si vybrala naši školu? 
Tak určitě škola působí hezkým
dojmem, je zasazena v hezkém
prostředí, a protože jsem do naší

tělocvičny vozila dceru
na tréninky, tak mi vlastně toto
místo připadalo docela důvěrně
známé. Také to sem mám docela
blízko z domova.
Líbí se vám tady? 
Ano, sedím v moc hezké
místnosti, mám tu příjemnou
kolegyni. Také ostatní kolegové
mi připadají milí a vstřícní. Také
mám radost z toho, že děti jsou
na psychologa ve škole zvyklé
a nemají proto obavy se na něj
obracet.
Kolik žáků k vám přijde týdně? 
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Omalovánka Sudoku

autor článku:
VOJTA KUSÁK

třída 5.A

O Klotyldě a šišečku (+ soutěž) na místě - a místo šišečka je tu
prázdné místo. Ostatní kolečka
jen hekla pod tíhou Klotyldy:
,,Dělejte rychle, malujte,
nemáme takovou sílu, abychom
Klotyldu udržely."
A kdopak to vylézá z penálu? Je
štíhlý, elegantní, blýská se
na všechny strany:
,,Dovolte, vážení, abych se vám
představilo: Kružítko je jméno
mé. Vykroužím dokulata, nač si
vzpomenete. Velká kola, malá
kola, kolečka, kroužky, bubliny,
záchranný kruh, slunce..."
,,Moc nemluv a kresli," prosila
kolečka. Kružítko zapíchlo svou
levou nožku do jednoho místa.
,,Auvajs," zaúpěla Klotylda,
,,hned dej tu jehlu pryč!"
Kružítko se omlouvalo: ,,To
bude bolet jen chviličku, jen co
vykroužím pravou nožkou
kolečko!"
Kružítko, kroužilo a bác!
Nemělo sílu se dotočit, spadlo
a zlomilo si tuhu.
,,Tak to je dočista konec,"
pomyslela si Klotylda. Ale
Matěj se tak lehce nevzdal.
Otevřel šuplík a chvíli se v něm
přehraboval. Spínací špendlík,
nožík rybička, provázek, míček,
cucavý bonbon, ne, to se mu
nehodí. Ale tady je knoflík
a desetikoruna! Knoflík je moc
malý, ale desetikoruna je přesně
tak velká, jak potřebuje. Matěj
pevně přitiskl minci na prázdné
místo mezi ostatní kolečka,
poprosil Tužku ještě jednou
o pomoc a společně začali
přepečlivě obkreslovat kroužek.

"Kolo, kolo, kolotoč, dokolečka
už se toč! Tak, a je to." Ostatní
kolečka si úlevou vydechla.
Matěj se spokojeně usmál -
a vtom ho něco zašimralo
v nose. "Hepčííííííííík!" Rána jak
z děla. Rychle zpátky na výkres!
Honzík se vzbudil. Vstal,
rozsvítil lampičku a podíval se,
jaký má na stole nepořádek.
Pohlédl na nástěnku. Výkres
s Klotyldou visel nakřivo
a místo šišečka se na něj kulatě
smálo krásné kolečko! ,,Páni, to
jsou ale kouzla!"
Klotylda mrkla pravým
reflektorem, Matěj ukázal
palcem nahoru, což znamenalo,
že je všechno v pořádku. Honzík
to zahlédl, ale říkal si, že se mu
to asi jenom zdálo. Zhasnout
lampičku, peřinu až pod bradu
a dobrou noc! Teď teprve bude
mít Honzík krásné sny.
 
Milí čtenáři/Milé čtenářky, je
tu pro vás soutěž s Klotyldou,
o které je pohádka. Nám se
totiž ztratil obrázek a nevíme,
jak vypadá, tak nám ji můžete
namalovat podle sebe. 
Na druhou stranu napište
jméno, příjmení a třídu.
Obrázek odneste do ředitelny
k paní učitelce Fuchsové.
Pět z vás vybereme a dáme
do příštího čísla. Těšíme se
na vaše obrázky.

autor článku:
ALBERT KROB

třída 7.A

Malý Honzík namaloval
lokomotivu Klotyldu. Byla
pěkná, barevná, komín měla
široký, pára z něj stoupala až
do oblak, z okýnka vykukoval
pan strojvedoucí Matěj a mával.
Všechno bylo povedené, až
na jedno kolo. Nebylo to
kolečko, ale šiška.
Maminka Honzíka pochválila,
ale pak si všimla: ,,Podívej se
na to namocné kolečko, vždyť ta
lokomotiva bude hrozitánsky
drncat. To není kolečko ale
šišečko."
Honzík ale jen mávl rukou, že to
nevadí, pověsil výkres
na nástěnku ve svém pokoji a šel
spát.
Ještě pohádka na dobrou noc,
sladká mámina pusa, zhasnout
lampičku, peřinu až pod bradu
a hezké sny! Honzík spí. Tiše
oddychuje. Copak se mu asi
zdá? A zatím...
V lokomotivě to luplo, vyfoukla
trochu páry a pak vyjela
pomaličku z výkresu
na Honzíkův stůl. Buch. Šišaté
kolo způsobilo, že klopýtala.
Strojvedoucí Matěj se praštil
do brady.
Klotylda se omlouvala: ,,Matěji,
já za to vážně namůžu, to
Honzík mi namaloval místo
kolečka šišečko."
Matej to šel obhlédnout zvenku.
Kolečko, kolečko, šišečko,
kolečko - namoutě v koutě
u poutě, je to pravda!

,,To budeme muset opravit,"
Matěj se rozhlédl, kde by našel
něco na kreslení. Na Honzíkově
stole ležel pootevřený penál.
Matěj poprosil Tužku o pomoc
a oba se snažili nakreslit
kolečko. Matěj se poškrábal
za uchem - to se mu moc
nepovedlo. Musí požádat
o pomoc někoho jiného. Znovu
nahlédl do penálu:
,,Pěkně prosím, kdopak z vás
namaluje krásné kolečko
k lokomotivě, aby pěkně jela?"
Hlásilo se Ořezávátko. Byl
na něm nakreslený Slon.
Slon zatroubil, a že se do toho
hned pustí. Funěl a kreslil.
Najednou se mu zamotal chobot.
A místo kolečka se objevil
preclík. Slon se začervenal
a omlouval se.
Na stole se do dálky protahovalo
Pravítko.
,,Pravítko, prosím tě, pomoz
mi."
Pravítko ochotně souhlasilo.
Když dokreslilo, Matěj to šel
zkontrolovat:
,,Jejkote mankote, to není
kolečko, ty jsi namalovalo
čtvereček!"
O práci se hlásil i Trojúhelník,
ale bylo jasné, že ten to taky
nedokáže.
Z penálu vykoukla Guma:
,,Já už se na to nemůžu dívat, co
tady s tím šišečkem vyvádíte."
Guma se roztančila. Sem a tam
a zase zpátky, ještě zatočit


