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HARMONIE
Sbor, který je spjatý s naší školou
ČTĚTE NA STRANĚ 1

CO BYLO, CO NÁS ČEKÁ
ČTĚTE NA STRANĚ 2

MOTTO

UŽÍVAT SI JE TŘEBA,
ALE VŠEHO
S MÍROU. OVŠEM
KROMĚ PRÁZDNIN...

Slovo 
šéfredaktora

 
 
 
 
 
 
Ahoj, určitě se už těšíš
na prázdniny, no to asi všichni
i učitelé.
Aby ses o prázdninách nenudil
a aspoň tochu četl, tak jsme si
pro tebe připravili
dvoustránkové vydání našich
Šneknovin.
Najdeš tu plno vtipů, které ti
můžou zkrátit dlouhé čekání
na prázdniny, nebo článek
od 3.A o výletu do Hořic.
Dozvíš se co nás bude čekat
v novém školním roce a co
v posledních týdnech proběhlo.
Celá školní redakce ti přeje

 
 
 
 
 
 
co nejvíce zážitků z prázdnin
a hezký odpočinek od školy,
a hlavně žádné úrazy.
Tak se pust do čtení, ať se
naladíš na tu správnou
prázdninovou náladu.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

 
 
 

Výlet do Hořic Jeli jsme do Hořic za panem
Stanislavem Gollem, který má
obrnu již 50 let žije v domově
s pečovatelskou službou.
darovali jsme mu 6 000 Kč
v projektu Ježíškova vnoučata
na jeho pobyt mimo domov.
Peníze jsme získali z prodeje
výrobků na vánočním jarmarku.
Chtěli jsme udělat dobrý skutek.
Šli jsme s panem Gollem ven
a on nám vyprávěl o Hořicích,
o Vánocích, o Krakonošovi a o
hořických trubičkách. Věnoval
každému z nás 2 hořické
trubičky a od nás dostal
leporelo, kde každý napsal
a nakreslil něco o sobě.
3.A

Miss, Missák 
ŠVP Hrachov

Letošní Miss ŠVP Hrachov se
velmi vydařila, nejen
díky skvělým moderátorům, ale
i díky skvělému kolektivu všech
soutěžících.
Miss sympatie vyhrál z kluků
Honza Lameš a z holek to byla
Klára Houštecká. Stejně tomu
bylo i v celkové Miss, opět
vyhráli ti stejní.
Myslím si, že si to všichni
náramně užili a skvěle se
pobavili.

Nadační Fond 
Harmonie

pouze na violoncella, housle
a violy.
Asi většina, co tento článek čtou,
nevědí, co je to viola, a tak mi
dovolte ji aspoň popsat. Viola je
něco podobného jako housle, ale
nemá struny E, A, D, G, ale má
A, D, G, C, a violoncella mají
stejné struny jako violy. Violy
jsou také o něco větší housle.
NF Harmonie má nejen orchestr
pro už pokročilejší, ale mají
i přípravku pro nové. Lekce

pro přípravku se odehrávají Po-
13:00-15:00 a Pá-13:00-15:00.
A orchestr už pro pokročilejší je
v Po-14:30-16:45
St-14:00-16:15 a nakonec
Pá-14:30-16:45. Nástroje se půjčují
zadarmo. Celý kroužek je
zadarmo, pokud nezničíte
nástroj. Potřebujete: nástroj,
stojánek na noty, smyčec, obal
na nástroj (tyto věci se vypůjčují
kromě stojánku, ten si vezmete
a pak ho vrátíte, až budete
odcházet) kalafunu, desky
na noty (tyto věci si musíte
opatřit).
Já osobně bych řekla že je to

jeden z nejlepších kroužků.
A rozhodně doporučuji tam
chodit. Protože kdo jiný by vás
zadarmo naučil hrát
na smyčcový nástroj? Pro další
informace se můžete podívat
u hlavního vchodu klánovické
školy, vlevo je nástěnka NF
Harmonie. Nebo se podívej
na web: www.nfharmonie.cz.
Harmonie má po celý rok
spoustu koncertů, jezdí dokonce
i do zahraničí, každoročně
do Švédska na světové setkání
orchestrů, vloni jsme byli v létě
v řeckých Aténách, letos
o prázdninách jedeme
do Londýna.

autor článku:
BARČA JEŘÁBKOVÁ

třída 4.B
Nadační Fond Harmonie je
společnost, která pořádá
kroužek, na němž se učíte hrát
na hudební nástroj. Hraje se
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Co bylo -  ŠVP 2. stupně Hrachov Na co se můžete těšit - Prostory

Nové prostory školy:  
 

nové třídy 

nová školní jídelna 

nové školní šatny 

Co bylo - McDonald´s Cup Na co se můžete těšit - Akce
Z akcí 1. pololetí:  

zahájení školního roku 

Zahradní slavnost 

vydlabávání dýní 

Vánoční jarmark 

Co bylo - Běh Naděje VTIPY
Pepíček
„Pepíčku proč brečíš?“
„Zdálo se mi, že naše škola
shořela.“
„Uklidni se, to byl jen sen.“
„A proč myslíš, že brečím.“
 
Blondýnka
Manžel se rýpe v jídle a ptá se:
,,Zlatíčko, to jídlo je zas
z plechovky?“
A jeho blonďatá manželka
odpovídá: „Ano drahý, byl na ní
takový krásný pejsek a nápis
Pro vašeho miláčka“.

 
Sport
Výhoda nekvalitního
horolezeckého lana je, že vám
vydrží až do konce života.
 
Chuck Norris
Chuck Norris vyhrál Tour de
France na rotopedu.
Chuck Norris si umí sednout
do čela kulatého stolu.

autor článku:
JAKUB KUSÁK

Co bylo - DOD klánovických 
hasičů

VTIPY
Pepíček přiletí domů
a volá:,,Mami, mami koupíš mi
kolo?"
,,Ne, je to moc drahé!"
,,Ach jo, a nechceš si zahrát
na maminku a tatínka?"dál
žadoní kluk.
,,To bychom mohli."souhlasí
matka.
,,Tak se obleč, jdeme koupit
malému kolo."
 
,,Tak, rodino, kam kdo chce
na dovolenou?" ptá se otec.
Hlásí se syn: ,,Já bych chtěl tam,

kde jsem už dlouho nebyl!"
,,Tak tady máš dvacku a mazej
k holiči!"
 
,,Proč k vám stěhují tu
obrovskou klec, Petře?"
,,Dostal jsem od táty domácí
vězení!"


