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SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝNI,
HELLOWEEN
ČTĚTE NA STRANĚ 1, 4

SAMETOVÁ REVOLUCE
Přečtěte si anketu s našimi učiteli
ČTĚTE NA STRANĚ 3

MOTTO

ŽIVOT ŠKOLY JE
PESTRÝ JAKO
PODZIMNÍ LISTÍ
ZA JEJÍMI OKNY. 

Slovo šéfredaktora

Milí žáci, milé žákyně,
 
máme tu další vydání našeho
časopisu, kde najdete rozhovor,
anketu a další zajímavé články,

které pro vás připravili redaktoři
s velikou chutí.
Přibyli nám noví členové, za to
jsem velice rád, ale zároveň nás
opustila šéfredaktorka Adéla,
která odešla na střední školu.
Na její místo jsem nyní usedl já,
takže se na mě můžete obracet
s vašimi příspěvky, nápady
a podněty. A pokud se k nám
ještě chcete přidat, rádi vás
uvidíme v pátek o velké
přestávce v počítačové učebně.
A také doufám, že do konce roku

stihneme ještě aspoň tři další
vydání našeho časopisu.
 
Přeji vám mnoho úspěchů,
protože už se nám blíží čas
čtvrtletních písemek a ne
všechny jsou lehké.
A hlavně nezapomínejte na to,
že velice rychle blíží Vánoce.
Přeji vám pěkný zbytek podzimu
 
Váš Albert Krob, 9. A

HELLOWEEN
I letos, přestože byly v době
opravdového Helloweenu
prázdniny, jsme se pořádně
vyřádili. I O. Sršeň z 9.A, jak
vidíte na horním obrázku.
 
A i letos byla soutěž
o nejkrásnější dýni, kterou
svými hlasy rozhodli žáci
i pracovníci školy. Soutěže se
tentokrát zúčastnilo více než
čtyřicet exemplářů a jeden byl
povedenější než druhý. 1. místo J. Hrabák, 2.A 

2.místo D.Šípová, 2.B  
 

 

3. místo K. Hruboňová,
6.A 
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PODZIM
-Podzim je jedno ze čtyř ročních
období, je to přechod mezi létem
a zimou.
-Oficiálně začíná 23.9
-Na podzim se sklízí většina
úrody. Listnaté stromy zbarvují
své listy a poté ho shazují. Dny
se krátí a více prší.
 
 
SVÁTKY, KTERÉ SLAVÍME
NA PODZIM 
Září 
-Den české státnosti 28.9

Říjen 
-Den vzniku Československa
28.10
-Helloween 31.10
Listopad 
-Den všech svatých 1.11
-Dušičky 2.11
-Den boje za svobodu 17.11

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 6.B

Básnička o podzimu

autor obrázku: Kája Smetanová,
5.B

 
 
 
 
Podzim, ten už sviští,
všichni čistí
spadané listy.
Budem pouštět draky, než odletí
straky.
 
autor básničky: Eliška Černá,
3.C

Poslední podzimní den

Už začíná být zima a opadané
listí leží pod stromy.
Když spadne asi dvacáté šesté
listí, přijde ke stromu strašná

zima a řekne podzimu, že už
skončila jeho každoroční
nadvláda nad celou přírodou.
Podzim se střída se zimou
Zima mu popřeje šťastný Nový
rok. A pak převezme
od podzimu jeho trůn, na kterém
celou dobu seděl, a podzim
odejde.
Královna zima si sedne na trůn
a tam je tři měsíce.

autor článku:
BARČA JEŘÁBKOVÁ

třída 6.B

Rozhovor s Mikulášem, trenérem 
Taekwonda
Újezdský oddíl taekwonda má
už dlouholetou tradici
a navštěvuje ho i hodně našich
žáků.
Přinášíme minirozhovor
s jedním z trenérů:
 
Co tě přivedlo k Taekwondu?
Maminka mě přivedla
k Taekwondu.
Jak dlouho se tímto sportem
zabýváš?  Taekwondu se
věnuji13 let.

Kde všude soutěžíte? 
Kromě celé naší republiky se
jezdí i do zahraničí, např.
do Rakouska a Německa.
Co mám dělat, kdybych chtěl
začít s taekwondem? 
Pro přihlášení do Taekwonda se
musí vyplnit přihláška a dát ji
na sekreteriát do Újezdské školy
nebo jít na webovou stránku
www.kangsim.cz.
 
autor článku: Tobiáš Grund, 3.C

Cvičný požární poplach
Jistě víte, že 27. září bylo první
požární cvičení. Celá škola se
evakuovala na dvůr. Jedna
z chyb byla, že spousta lidí si
brala tašky, někteří šli špatným
východem, některé zachvátila
panika a začala utíkat atd.
Jakmile byly všechny třídy
venku na dvoře, tak nám pan
ředitel řekl vše, co jsme dělali
špatně a co naopak dobře.
Evakuace se konala i na malé
budově, kde naopak děti místo
řiditele kontrolovala paní
zástupkyně. Některé děti byly

z evakuace úplně vyděšené,
někteří naopak vůbec a byli
úplně v klidu. Myslím si, že se
naše škola má v čem zlepšovat.
A k tomu jsme měli příležitost
při další cvičné evakuaci, která
proběhla asi o tři týdny později.
To už bylo o dost lepší.

autor článku:
BARČA JEŘÁBKOVÁ

třída 6.B

Pěstování a vaření 5. A
Naše třída 5.A již od druhé třídy
pěstuje na pronajatém pozemku
na křížení ulic Slavětínská
a Lovčická zeleninu.
Vypěstovali jsme ji díky panu
Miloši Královi, který byl mimo
jiné organizátor lednového
dětského filmového festivalu.
 
Z vypěstovaných rajčat, cuket
a dýní jsme uvařili pokrmy,
které jsme prodávali
na farmářských trzích
v Klánovicích. 13.9. jsme
z rajčat udělali kečup

Pěstování a vaření 5. A
(pokračování článku)
O´CHutney. Asi 30 sklenic jsme
prodali za 35 minut a utržili tak
1350 Kč. 20.9 jsme smažili
cuketové placky. A 4.10. jsme
uvařili dýňovou polévku.
Doufáme, že vám naše výrobky
chutnaly, pokud jste měli to
štěstí, že jste přišli na trh včas
a dobroty na vás zbyly.
 
autor článku: František Hruška,
třída 5.A



STRANA 3 / 4

ŠNEKNOVINY PODZIM 2019, ŠKOLNÍ ČASOPIS CENA 10 KČ

30. výročí sametové revoluce  
Anketa pro učitele

jsem tam přišla a najednou přišli
všichni herci na pódium a řekli
nám, že oni jdou protestovat, ať
se vzdálíme, že to může být
nebezpečné. Takže tak jsem se to
dozvěděla.
Vnímali jste tehdy nějakou
změnu?
No určitě, byla to velká změna.
Najednou jsme mohli cestovat,
což je pro vás teď normální, ale
my jsme si to před revolucí ani
jinak nedovedli představit.
 
 
Jolana Fuchsová
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
To mi bylo dvacet čtyři
Jak jste se dozvídala
informace?
No.. Informace jsem se
dozvídala asi nejdřív
od kamarádů, od známých, kteří
se zúčastnili přímo pochodu
z Albertova, a potom už jsme si
je tak nějak dohledávali, ale
určitě ne z médií, protože první
dny v televizi ani v novinách
o tom nic nebylo.
Vnímali jste tehdy nějakou
změnu?
No asi v tu chvíli ne, ale potom
po pár dnech jo. Hlavně asi
ve vztahu mezi lidmi, že
najednou byli takoví přátelštější,
byla taková uvolněná atmosféra.
Prostě to lidi semklo, takže
určitě vztahy mezi lidmi.
Jaký na to máte názor teď?
Tak určitě jsem ráda, že revoluce
byla, že se to všechno změnilo,
že můžeme cestovat, kam
chceme. Vy můžete studovat,
kde chcete, na jakýchkoliv
školách a tak dále, ale trošku asi
mě trápí, kam ta společnost jde,
že se jde jen za penězi, politika
samozřejmě se mi nelíbí a tak
dále.

 
 
Michal Černý
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
No to bych musel spočítat, ale
asi tak dvacet sedm
Jak jste se dozvídal
informace?
No tak já jsem se o politiku
hodně zajímal, takže chodil jsem
na ty demonstrace. Na národní
třídě jsem přímo, když bylo to
mlácení studentů, jsem sice
přímo nebyl, protože jsem hlídal
sousedce děti právě proto, aby
tam mohla jít, takže jsem se to
dozvěděl vlastně ještě v noci,
když ona přišla úplně vyděšená
z té demonstrace, tak jsem hned
věděl, co se děje.
Vnímali jste tehdy nějakou
změnu?
No obrovskou, to bylo ze dne
na den. Najednou z lidí spadla
taková deka, která na nich ležela
za minulého režimu. Lidi
na sebe byli hrozně hodní,
hrozně šťastní, hrozně veselí,
usmívali se a prostě všichni jsme
měli obrovskou naději, že se
něco konečně mění.
Jaký na to máte názor teď?
No, některé věci se naplnily
a bohužel některé věci se úplně
nenaplnily. Ale kdyby mi někdo
řekl, jestli bych chtěl, aby se to
vrátilo, tak mu řeknu, že se
zbláznil. To se prostě nedá
srovnat.
 
Děkuju všem učitelům
za odpovědi. 
A buďme rádi, že tato revoluce
proběhla. 

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 6.B

Jitka Krejčí
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
Devatenáct.
Jak jste se dozvídala
informace?
No… tak v té době jsem byla
na vysoké škole, takže jsem se
vlastně vrátila na kolej
a dozvěděla jsem se, že škola
další den není, protože je stávka.
Takže tak jsem se o tom
dozvěděla.
Vnímali jste nějakou změnu
před a po?
Teď myslíš jako v jakém
smyslu?
No…. jestli jste tehdy viděla
změnu?
No jako určitě, protože se
změnily i zprávy v televizi. Tak
nějak byla úplně jiná atmosféra
a co se týká i nálady, lidi byli
nadšení, věřili v příchod
pozitivních změn.
Jaký na to máte názor teď?
Teď? No já jsem vyloženě
nadšená, že se to stalo.. Že to
považuju za správnou věc.
Protože bez svobody není
šťastné žití. Já jsem spokojená.
 
 
 

Štěpánka Rajová
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
E… Bylo mi šestnáct.
Jak jste se dozvídala
informace?
Od spolužáků, od učitelů.
Vnímali jste tehdy změnu?
Ano, tehdy to byla velká změna.
A vnímáte nějakou změnu
teď?
Teď spíš k horšímu.
 
 
Monika Kubíčková
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
Chodila jsem do osmé třídy.
Jak jste se dozvídala
informace?
Od rodičů, od známých,
od kamarádů..
Vnímali jste tehdy změnu?
Určitě
Jaký jste na to měli tehdy
názor a jaký teď?
Jo, počkej, to se budu muset
zamyslet… Že bude něco
nového, že se něco změní, že
konečně budeme moct jet
do západního Německa třeba,
do Rakouska, podíváme se
do světa, otevřou se nám
brány… Studijní třeba.
 
 
Věra Luxová
Kolik vám bylo při sametové
revoluci?
Tak teď mi bude…. Takže
dvacet pět.
Jak jste se dozvídala
informace?
No tak to je takový zajímavý
příběh. Já jsem vlastně měla
koupené lístky do divadla, tak

FOTBALOVÝ BERLÍN

Díky našemu věhlasnému
vítězství na satalickém trávníku
v soutěži "1:0 pro němčinu",

kterou pořádá Česko-německá
fotbalová akademie a Goethe
institut, jsme měli možnost
podívat se v říjnu s paní
učitelkou Marcelou Deutsch
na tři dny do Berlína.
Po příjezdu jsme si prohlédli
centrum města se spoustou
zajímavých památek, např.
Braniborskou bránu, Památník
holokaustu, Muzejní ostrov
a další.
Druhý den jsme navštívili
fotbalovou akademii Herty BSC.
Prohlédli jsme si ji a poté jsme
absolvovali trénink Herty
s jejími trenéry. Po obědě jsme si
vyzvedli lístky na zápas Herty
BSC proti Hoffenheimu,
a přestože Herta prohrála 2:3,
byl to vynikající zápas.
Poslední den jsme ještě
navštívili Říšský sněm, muzeum

a zbytky berlínské zdi. Právě
v těchto dnech je 30. výročí
pádu této nechvalně známé
stavby.
Musíme říct, že to byl výborný
výlet a zároveň příležitost vidět

a zažít to, co se nám už asi
nenaskytne.
 
D. Ferbar, T. Borka, Š.
Procházka, M. Bezouška, O.
Brýdl, L. Waňura
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HELLOWEEN V 
NAŠÍ ŠKOLE
Když byl svátek Helloween,
byly sice prázdniny, ale
v mnohých třídách si jej udělali
před nimi. Žáci 9.A vyzdobili
morbidně školu a kromě jiného
také hodnotili masky na obou
budovách. Ale bylo to těžké,
bylo opravdu z čeho vybírat.
Přesvědčte se sami.
 
 

Na malé budově se umístili:
na 1. místě Mikuláš Slabý z 1.C,
na druhém místě Štěpánka
Bílková a na třetím místě Eliáš
Chiminec, oba z 1.A.
 
Na velké budově se umístili:
na 1. místě Mia Trávníčková
z 3.C, na druhém místě Sofie
Němečková z 4.C a na třetím
místě Kateřina Přikrylová z 3.A Mia Trávníčková, 3.C, Mikuláš Slabý, 1.C

Sofie Němečková, 4.C, Štěpánka Bílková, 1.A Kateřina Přikrylová, 3.A, Eliáš Chiminec, 1.A

Další skvělé masky


