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ANKETA PRO UČITELE
Přečtěte si, co dělají učitelé ve
volném čase a co mají rádi.

MASOPUST, ROZHOVOR
Přečtěte si rozhovor s B. Gabrielovou
ČTĚTE NA STRANĚ 3

ČTĚTE NA STRANĚ 2

Slovo šéfredaktora

Sněhuláci

Ahoj,
je tady další vydání našeho
časopisu. V tomto čísle se
můžete těšit na další nádherné
články od našich redaktorů,
jsou tam ještě ozvěny zimy,
i když nám už jaro klepe
na dveře. Najdete rozhovory
s učiteli, kopu vtipů a také pár
rad na stanovení cílů. Vše stojí
za přečtení. Také doufám že
jste si užili jarní prázdniny.
Někdo si sice asi říká, že je to
krátké, ale doufám, že to stálo
za to. Já jsem sice na horách
nebyl, ale i doma se dá zažít
hodně zábavy třeba
s kamarády. Ale teď už je to

Jaro klepe na dveře,
kdopak mu tam otevře?
Budou to dva sněhuláci,
co hledají slušnou práci?
Nebaví je jen tak stát,
chtěli by si trochu hrát,
snad i trochu pracovat.
Třeba hlídat zahradu,
zkusit chodit pozadu,
dělat valnou hromadu,
nebo běžet do hradu.
Jaro, počkej chviličku,
dej jim času trošičku.
Vždyť je pořád zimy vláda,
i sněhuláci mají práva.
Jaro ještě nepustíme,
před dveře se podstavíme!

ode mě všechno a užijte si
čtení dalších článků.
Přeji vám pěknou zábavu.
Váš Albert Krob.

Karolína Smetanová, 5.B

STANOVENÍ CÍLŮ NEJEN NA KONCI ROKU
Zima je čas zamyšlení se
nad sebou. Je SILVESTR
a NOVÝ ROK a tehdy si lidé
dávají cíle a předsevzetí. Ale
začít něco nového můžeme třeba
hned dnes. Jenže před tím, než si
nějaké cíle dáme, musíme se
zamyslet, co chceme zlepšit. No
a pokud jste se rozhodli a chcete
své cíle dodržet, tady je pár rad.
PRVNÍ A NEJHLAVNĚJŠÍ
RADA: Nedávej si předsevzetí
typu: budu lepší ve škole, budu
poctivější, budu lepší atd...
Kdybychom si jako příklad vzali
budu lepší ve škole, nejde to
takhle zobecnit. Musíš si sepsat
konkrétní kroky k svému cíli,
např. Začnu se doma pravidelně

Zima pranostiky
V lednu moc sněhu, v červnu
moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima
v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Na svatého Valentýna zima sílit
počíná.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.
Na svatého Valentina zamrzne
i kolo mlýna.
Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.
Zima se letos moc nevyvedla,
takže se už těšme na jaro
a doufejme, že nějaké bude.

učit, budu chodit na doučování,
na testy se budu učit dva dny
dopředu... Prostě a jednoduše si
cestu k cíli musíš rozvrhnout.
DRUHÁ RADA: dbej na tato
pravidla: Ať jsou tvé cíle
měřitelné, realistické
a dosažitelné.
Měřitelné: Aby sis mohl/a
pravidelně kontrolovat, jak se ti
plnění tvých cílů daří a aby
nebyly příliš obecné.
Realistické: Dávej pozor, aby
tvé cíle nebyly nemožné.
Dosažitelné: Ať jsou tvé cíle
dosažitelné pro tebe. Ať je
můžeš (ty) zvládnout.
TŘETÍ RADA: Svůj cíl si

Badmintonové
turnaje

V naší ZŠ se uskutečnily 24.
a 25.1. tradiční badmintonové
turnaje. V pátek odpoledne se
odehrály zápasy čtyřher, kde se
zúčastnilo 15 párů sportovců.
V sobotu dopoledne se hrály

singlové zápasy a dostavilo se
24 singlistů. Na obou turnajích
se rozdávaly ceny a v sobotu
výherci dostali medaile.
Velice jsme si to užili a v dubnu
se těšíme na rodinný turnaj.
Maruška Králová 5.A
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někam zapiš. Zapiš si svůj cíl
na papír, do deníčku, do mobilu
nebo si vytvoř vision board.
Můžeš si své cíle nakreslit
nebo vytvořit koláž z fotek. Dbej
na to, ať máš svůj papír
nebo vision board na očích. Aby
jsi na svůj cíl viděl/a.
ČTVRTÁ RADA: Nevím,
na co čekáš, prostě si svůj cíl
začni plnit! Doufám, že se ti
bude dařit. A vůbec to nemusí
být jen na konci roku, začít
můžeš kdykoli.
autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ
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ANKETA PRO UČITELE - KONÍČKY,
OBLÍBENÉ

Zeptali jsme se několika
paní učitelek druhého
stupně na jejich
koníčky, na to, co se jim
líbí a čím se zabývají
ve volném čase,
abychom viděli, že
i učitelé mají jiný svět
než ten školní. Příště
ještě vyzpovídáme
učitelky prvního stupně
a také pány, které máme
ve škole.

Markéta Kadlecová
Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Já mám ráda modrou, protože to
je barva moře a nebe.
Jaké je vaše nejoblíbenější
zvíře?
Moc se mi líbí lenochod
a mravenečník hedvábný.
Proč zrovna tato zvířata?
Protože mají takové svoje
kouzlo. Lenochod má legrační
obličej a mravenečník hedvábný
je jako plyšák do postele.
Jaký je váš nejoblíbenější
sport?
Asi lyžování. Ráda lyžuju. Celý
život jsem ráda lyžovala.
A váš největší koníček je jaký?
Příroda, zvířátka, kytičky, pohyb
venku.
Když už jste říkala ty kytičky,
jaká je vaše nejoblíbenější?
Většinou jsem měla rád jarní
kytičky. Takové ty, co přinášejí
sluníčko, hezké počasí. Bledule,
sněženky, narcisky, tulipány, ale
cokoliv, co kvete celý rok, mi
udělá radost.
Vaše nejoblíbenější roční
období?
To neumím říct. Přežiju každé.
Jaké je vaše nejoblíbenější
zvonění na této škole?
Taky asi nemám nejoblíbenější.
Nejvíc přivítám, když zvoní
konec hodiny po zlobivé třídě.
Děkuju

barva?
Asi bych řekla červená.
Váš nejoblíbenější sport?
Jízda na kole…
A váš největší koníček?
Filmy, knížky, jízda na kole.
Jaké je vaše nejoblíbenější
roční období?
Jaro.
Rostlina?
Květina – kopretina
A vaše nejoblíbenější zvonění
na této škole?
Konkrétní písničku? Teď si
vůbec nevybavím. Asi nedokážu
říct které je nejoblíbenější, ale
raději bych si přála změnu,
kdyby to bylo možné změnit.
Děkuju

Martina Žaloudková
Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Já mám víc oblíbených barev,
asi modrá a červená.
Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Pejsek
A rostlina?
Růže
Nejoblíbenější sport?
Kolo
Největší koníček?
Hudba
A nejoblíbenější zvonění
na této škole?
Tak to nevím. Teď jich mám víc.
Nevzpomenu si, ale je jich víc.
Děkuju

Štěpánka Rajová
Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Černá a modrá
Nejoblíbenější zvíře?
Hmyz.
A měla byste konkrétní?
Štír
Nejoblíbenější rostlina?
Slunečnice
Roční období?
Podzim
Nejoblíbenější sport?
Badminton
Největší koníček?
Hmyz
A nej oblíbenější zvonění
na této škole?
To nevím, to je asi víc písniček.
Děkuju

Věra Luxová
Vlasta Lachoutová
Jaká je vaše nejoblíbenější

Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Z oblečení asi černá.
Nej oblíbenější zvíře?
Pes
Rostlina?

Růže. Miluju růže.
Nejoblíbenější roční období?
Léto
Nejoblíbenější sport?
Golf
Největší koníček?
Golf
Zvonění na této škole?
Já ho ani nevnímám, takže je mi
vlastně jedno, jestli písničky
nebo klasické zvonění.
Děkuju

číslo?
Třináctka, protože jsem se
narodila pátek třináctého.
Jaké je vaše nejoblíbenější
zvíře?
Zvíře asi úplně nemám. Kočka,
když už.
Nejoblíbenější roční období?
Léto, teplo.
Nejoblíbenější rostlina?
Všechno, co se dá jíst.
Nejoblíbenější zvonění na této
škole?
To si nevybavím.
Děkuju

Marcela Deutsch
Jaký je váš nejoblíbenější
sport?
Můj nejoblíbenější sport je asi
cyklistika a běhání.
A jaký je váš největší koníček?
Cestování a čtení
Nejoblíbenější barva?
Asi nemám úplně nejoblíbenější
barvu, ale mám ráda modrou,
černou a bílou.
Nejoblíbenější zvíře?
Asi pes
A rostlina?
Květiny obecně
Jaké je vaše nejoblíbenější
zvonění na této škole?
Mně se líbí všechna zvonění,
protože jsou to melodické
písničky.
Děkuju

Hana Kadlecová
Jaký je váš nejoblíbenější
sport?
Kanaping kombinovaný
s gaučingem
Jaký je váš největší koníček?
Ráda chodím do divadel
na koncerty a ráda čtu knížky
Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Modrá, jednoznačně modrá.
Jaké je vaše nejoblíbenější
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Jolana Fuchsová
Jaký je váš nejoblíbenější
sport?
Kolo a jóga, fandím fotbalu,
především FK Klánovice.
Jaký je váš největší koníček?
Knížky, kolo, jóga, zpívám
ve sboru, s učiteli hrajeme
divadlo.
Jaká je vaše nejoblíbenější
barva?
Modrá.
Jaké je vaše nejoblíbenější
číslo?
Dvacet jedna.
Jaké je vaše nejoblíbenější
zvíře?
Určitě pes.
Nejoblíbenější roční období?
Léto, teplo.
Nejoblíbenější rostlina?
Miluju borovice, tady jich je
dost, jsem spokojená.
Nejoblíbenější zvonění na této
škole?
Písničky od Beatles.
Děkuju
autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ
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„Mamí, upadl nám žebřík,“ říká
Pepíček.
„Tak to řekni tátovi!“
„On už to ví, visí na okapu.“

Vtipy
„Pane učiteli, smím mluvit,
když se mě nikdo na nic neptá?“
„Ne, to není slušné.“
„Tak se mě zeptejte, jestli vám
náhodou před školou někdo
nekrade auto.“

„Ví někdo z vás, kde leží
Kuba?" táže se učitel.
„Prosím, v posteli s angínou!"
odpověděla snaživá žačka.

Masopust

Únor bývá plný masopustního
veselí. Protože popeleční
středa byla o jarních
prázdninách, chodily děti
z nejnižších tříd v maskách
koledovat už v pátek
před prázdninami. A masopust
v Klánovicích byl už v půlce
února. Teď už bychom až

"Babičko, co vás dostalo na ten
strom? Red bull?"
"Ne, pitbul."
Autoři: T. Grund, K. Mišin, 3.C

Masopust

do Velikonoc měli být v jídle
střídmí a připravovat se
na jaro, aby nás neskolila jarní
únava či různé viry, kterými se
to v současnosti jenom hemží.
Redakce Šneknovin

Obrázky na nádraží
Někteří žáci druhého
stupně s paní učitelkou
Kroupovou vytvořili
plakáty, které budou
ve své formě a obsahu
navádět k udržování
čistoty v prostoru kolem
nádraží, kde se
nepořádek stal běžnou
"dekorací". Mířeno bylo
hlavně do řad kuřáků,
kterým se povedlo
nedopalky povrch kolem
nádražní budovy téměř
vydláždit.

Dědeček jde s Pepíčkem parkem
a proti nim paní učitelka.
"Pepíčku, schovej se, dnes jsi
nebyl ve škole!"

"Ne, dědo, ty se schovej, dneska
jsi měl pohřeb..."

Masopust v 1.A

Rozhovor

Akce bude mít pokračování, již
jsou předvybrané další vyvedené
plakáty. Děti mohly pracovat
i ve dvojicích.
V tomto zahajovacím kole si
MČ odnesla výtvory těchto dětí:

škole působí jako speciální
pedagog:

F. Kořenský a J. Možný, 6A
J. Koller a M. Grabinský, 6A
J. Vácha a R. Fulín, 6A
E. Vinčálková, 9B
J. Vavrochová, 9B
L. Chvojková, 9B
K. Houštecká a J. Paděrová, 9B
N. Wehrbergerová, 6B
T. Bízková, 7A
V. Chrtová, 7A

ŠN: Nechci mluvit za celou
školu, ale myslím si, že málokdo
ví, co vlastně děláte.
BG: Jsem speciální pedagog.

Foto z nádraží Otto Sršeň, 9.A

ŠN: Jak dlouho už tady
pracujete ?
BG: Už to bude dvacet let.

Dovolil jsem jsi udělat
rozhovor pro školní noviny
(ŠN) s paní Mgr. Bohuslavou
Gabrielovou, která na naší

ŠN: Co dělá speciální pedagog ?
BG: Vysvětlila bych to takto: je
velký kopec, na který vede velká
a široká cesta, po které velká
většina lidí jde. Ale pak jsou
takoví lidé, kteří vybočí a jdou
po malých hrbolatých
cestičkách, a já jsem průvodce,
který jim v tom pomáhá.
ŠN: A když tu pracujete tak
dlouho, neomrzelo vás to?
BG: Ne, to neomrzí. Stále někdo
další potřebuje provázet na jeho
cestě.
ŠN: Děkuji jménem celých
školních novin za rozhovor.
BG: Také děkuji a přeji hodně
úspěchů školním novinám.

Godzilla - Jan Naidr, 1.A

autor článku:
ONDŘEJ HORDĚJČUK

třída 4.B
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