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ÚKLID KLÁNOVIC, SOUTĚŽ
VELIKONOČNÍ PŘÍBĚHY
ČTĚTE NA STRANĚ 1

MASOPUST, PARLAMENT, VAŠE
ČLÁNKY A PŘÍBĚHY
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Úklid Klánovic

Před pár dny parlament
uspořádal akci úklid Klánovic,
které se zúčastnily všechny třídy.
Každá měla určený úsek
v Klánovicích, ve kterém
po dobu dvou hodin uklízela.
Naše třída (9.A) byla uklízet
v okolí Samosu, ale moc
zajímavých věcí jsme nenašli.
Co se týče nižších tříd, ty, si
myslím, byly úspěšnější. Někdo
před sebou kutálel pneumatiku,
jiní našli spousty rezavých drátů,
mixér, kalhoty, dokonce
i záchod. Společnými silami se
nám podařilo z Klánovic udělat
hezčí a čistší místo. A někteří si
uvědomili, že házet odpadky
každý den, kam si zamane, stojí
spousty úsilí někoho jiného to
uklidit. Nám se podařilo naplnit
celý kontejner a myslíme si, že
by mohla vzniknout hezká
a prospěšná tradice.
.
Adéla Kusáková, 9.A
.
.
.
.
.
ZAJÍČEK OSTERHASE 
 
Tak a jsou tu zase Velikonoce.
Jednou se velikonočnímu
zajíčkovi zachtělo podívat se
do jiné země. A tak se vypravil...

.
obrázek namalovala Alexka
Poláková, 2.B
___________________________
.
...ale nikomu ani muk! Řekl si,
že půjde třeba do Německa.
Za tři dny do Německa dorazil.
A samozřejmě věděl, že je v cizí
zemi, tak si vymyslel jméno
Osterhase. A taky nechtěl, aby
v Německu byl stejný obyčej
jako v Čechách. Tak zavedl
zvyk, že si připraví košík dárků
a na každé zahradě těch pár
dárků schová a děti je pak budou
hledat. Tak je tomu v Německu
dodnes.
Kája Krejčí, 4.B
.
.
 
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
Malované velikonoční vajíčko se
rozhodlo, že si půjde
vykoledovat nějaké sladkosti.
Obcházelo domek za domkem,
všude zazvonilo, hezky
pozdravilo, vyšlehalo děvčata
a spustilo divnou vajíčkovou
koledu: „Já jsem malé vajíčko,
pomozte mi maličko. Vajíčka já

nemám rádo, poběž ke mně,
čokoládo!“
Když došlo vajíčko domů, bylo
zvědavé a hned se podívalo,
kolik má sladkostí. Vajíčko se
zaradovalo a vykřiklo: „Hurá!
Dvacet bonbónů a čtyřicet
žvýkaček. To se budu mít!“
Dostalo na sladkosti obrovskou
chuť a okamžitě si je narvalo
do pusy. Jakmile to všechno
snědlo, z vajíčka se stala sladká
kulatá koule, velká jako
florbalový míček, a vykulilo se
z domku na ulici. Kluci
koledníci viděli na zemi vajíčko,
které jim připomínalo florbalový
míček a vykřikli: „Odložte
pomlázky, dem si zahrát
florbal!“ Vzali florbalky a šli
na to. Jakmile do toho vajíčka
pořádně střelili, celé se vylilo
a rozkřáplo. Z vajíčka nevytekl
žloutek a bílek, ale hromada
sladkostí. Ponaučení pro vajíčka:
Nikdy nejezte sladkosti.
Adam Lachout, 6.B

Slovo 
šéfredaktora

Máme tu další vydání Šneknovin
a s ním i jaro.
V tomhle čísle, jako už klasicky,
najdeš hned několik reportáží
ze školy. Třeba takový Italský
den, Na pět minut
s parlamentem nebo úklid
Klánovic či článek o masopustu.
Najdete tady taky básničku
o jaru, velikonoční pohádku,
obrázek se zvířátky nebo vítěze
soutěže o nejkrásnější kraslici.
Nechybí ani vtipy.
.
Tak hezké čtení a krásné jaro.
.
Redakce Šneknovin

MOTTO
Pro naše deváťáky 
 
Je zase květen, máj, je lásky
čas,
my všichni milujeme školu,
chodíme do ní rádi a vždy
včas,
vždyť ještě chvíli budem
spolu.

Soutěž o nejkrásnější velikonoční 
kraslici
Již po několikáté se konala
soutěž o nejhezčí kraslici.
Na přehlídce jsme viděli barevná
vajíčka jako květiny, zvířata
i pohádkové postavy. Všichni
měli možnost hlasovat pro to
vajíčko, které se jim nejvíc
líbilo, a zde jsou výsledky:
.
.
.
..........3. místo Šimon Petr, 0.A 2. místo Viky Metelková, 5.A 1. místo Bára Chrastilová, 7.B
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Na pět minut s parlamentem
Od posledního vydání jsme toho
v parlamentu vyřešili
a uskutečnili opravdu mnoho.
Jednou z nejhlavnějších věcí byl
Den Země, kterého se skoro
každá třída zúčastnila - určitě si
vzpomínáte. Také další úspěšnou
věcí, kterou parlament
uskutečnil s pomocí financí
od školy, jsou nové gauče
na chodbě. Ohnivá diskuze se
strhla opět na téma školní
jídelny a bufetu, dokonce hned
několikrát. Řešili jsme problém
stále nezbývajících muffinů,

dlouhé fronty nebo vybraný
bufet. Ale abych pořád jen
nekritizovala, tak musím
pochválit vedoucí školní jídelny
za různorodost toho, co se tam
prodává.
Dalším problémem je ovoce
do škol, ze kterého je nehorázné
množství odpadků a zbytků.
Lámali jsme si hlavu, jak tento
problém vyřešit, ale zatím jsme
nedošli k řešení.
Poprosili jsme vedení školy, aby
se do každé třídy daly hodiny,
které fungují. Tak snad to vyjde.

Výlety 4.A po českých krajích
Liberecký kraj - D. Fűrbach
Ráno jsme vyjeli od školy. Jako
první jsme jeli do Turnova, kde
jsme se šli kouknout na kameny
do muzea Českého ráje. K tomu
jsme měli papír s úkoly, které
máme splnit. Ty jsme skládali
podle plánku. Po složení nám
vyšlo nebe, peklo, ráj. Dále nás
paní učitelka zavedla do sklepa,
kde byly svítící kameny. Pak
jsme jeli do Lindavy do výrobny
skla a bižuterie. Tam jsme se šli
podívat, jak se dělá například
váza a skleněný had. Pak jsme se

naobědvali. Ten, kdo dojedl, si
mohl po skupinkách vyfouknout
vázu. Kdo ji měl hotovou, musel
udělat křížovku, aby mohl
nakupovat. Dále jsme jeli
na hrad Sloup. Tam jsme viděli
vězení a kulisu z filmu S čerty
nejsou žerty. Pak nám průvodce
říkal, že když tam není sníh, tak
tam jsou vidět střípky váz, které
se dříve používaly. Pak jsme jeli
domů. Nejvíce se mi líbilo
vyfukovat sklo a luštit tajenku
a moc se těším, až uvidím
výsledek našeho foukání.

Masopust
Byl pátek a šli jsme
na masopust. Skoro každý měl
masku nebo škrabošku. Nejprve
jsme šli na zahradu a tam jsme
se setkali s 1.B, 1.C, 1.A a s
nulťáčkem. Potom jsme šli
na radnici. Tam už nás
očekávala paní starostka.
Poprosili jsme o svolení
masopustních radovánek. Tam
jsme si zazpívali Já jsem
muzikant a Máme tu masopust.
Jakmile jsme svolení dostali,
zamířili jsme ke škole za panem
ředitelem. Ten nám předvedl

herecký výkon s orlojem
a odměnil nás koblihami.
Přemístili jsme se do školky, kde
nás srdečně uvítali školkáčci
s jejich učitelkami a na každého
čekala sladká odměna. Poté jsme
šli zpátky do školy a užívali
jsme si masopustu. Ten den jsme
se učili jenom dvě hodiny, ale
zato jsme řádili, hráli jsme si
a maškařili. Byl to velmi
vydařený den.
.
Prokop Stezka 2 C

Badminton na naší škole

Během února a března u nás
na škole proběhly dva turnaje
v badmintonu.

Na singlový turnaj se přihlásilo
19 účastníků, na čtyřhry dorazilo
24 sportovců.
Zlatou medaili si vybojovali:
Katka Holatová, Kuba Škrha,
Sára Lachoutová a Verča
Berková.
Ve čtyřhrách byli nejlepší Vašek
a Tomáš z 9.A.
.
Pinkání zdar!
.
Kája Miláčková a Monika
Klimeková ze 4.C

Vtipy čarodějnice

Krásný princ zabloudí v lese.
Potká starou a ošklivou
čarodějnici, která má na rameni
kočku. Čarodějnice se zašklebí
a řekne: "Když uhádneš, jaké
zvíře mám na rameni, tak si tě

vezmu za muže." Princ se
strašně lekne a vyhrkne:
"Chobotnici!" Čarodějnice se
usměje a řekne: "No, není to až
tak, ale já ti to uznám."

ITALSKÝ A AMERICKÝ DEN

Většina z vás si asi všimla, že
5.B pořádala ITALSKÝ
a AMERICKÝ DEN, kdy jste
mohli ochutnat jídla typická
pro tyto země. Proč 5.B pořádala
tuto akci? Tak čtěte dál.
Asi všichni víte, že tato škola
každý rok pořádá vánoční
jarmark. No a 5.B se rozhodla
přispět na tři organizace. Musíte
však uznat, že peníze z jarmarku

nestačí.
A na jaké tři organizace
přispívají? Kojenecký ústav
Praha 4, Hladovějící děti
v Jemenu a kočičí útulek
zatoulané štěstí.
Kolik si myslíte, že vydělali?
Neuvěřitelných 10 000 Kč. A to
vše jen díky vám. Děkujeme
Myslíte, že bude pokračování?
Však sami uvidíte.

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 5.B

Velikonoční příběh

Jednoho dne slepice snesla
vajíčko, které se lišilo od všech.
Bylo totiž hned od snesení
fialové. Všechna ostatní vajíčka
byla bílá.
Majitelé slepiček se tedy
rozhodli, že vajíčko dají rovnou

do obchodu na prodej a že by
bylo super, kdyby slepičky
snášely taková vajíčka častěji.
Fialové vajíčko tedy jelo
do obchodu a po cestě se
trošičku nakřaplo. V obchodě si
vajíčko koupil malý chlapec,
který měl obrovitánský hlad.
Jakmile chlapec vylezl, tak si
vajíčko rozloupl a z vajíčka
vylétlo malinké kuřátko, které
bylo fialové a vypadalo trošičku
jako papoušci. Chlapec měl tedy
nového domácího mazlíčka.
Nicolas Brtek, 6. B


