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ROZHOVORY S NOVOU
ŘEDITELKOU ŠKOLY A
MISTRYNÍ ČR V PARKURU
Podíváme se i do 4.C, přečteme si
příběh a básničku
ČTĚTE NA STRANĚ 1, 2

RECENZE, SOUTĚŽE, VTIPY
Prohlédněte si fotografie dýní a
kostýmů i originální obrázky
spolužáků
ČTĚTE NA STRANĚ 2,3,4

Slovo 
šéfredaktora

Obrázek Jan Naidr, 3.A 
 
Blíží se konec podzimu a přesně
to je ideální čas na podzimní
vydání Šneknovin.
V tomto čísle si můžeš přečíst
podzimní koronavirovou
básničku, rozhovor s paní
ředitelkou nebo recenzi
na Drawfull. Zaujmout tě můžou
třeba i fotky výherních dýní
nebo kostýmů. Pobaví tě vtipy.
Doufám, že se ti číslo bude líbit
a že do chodu naší školy zasáhne
Covid co nejméně.

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 8.B

Rozhovor s novou paní 
ředitelkou Štěpánkou Rajovou

Určitě jste si všimli, že
naši školu teď vede paní
ředitelka Štěpánka
Rajová a náš bývalý
ředitel odešel
na ministerstvo školství.

Pro naši školu to je
velká změna, a tak jsem
naší nové ředitelce
položila pár otázek.
 
 
 
 
 
 

 
Co Vás přimělo přihlásit se
do konkurzu na ředitelku školy?
Já mám tuhle školu opravdu ráda
a řekla jsem si, že by byla velká
škoda to nezkusit,
protože člověk lituje toho, co
nezkusí.
 
Kolik proti vám stálo kandidátů?
Byli také z naší školy?
Se mnou byl na konkurzu ještě
jeden kandidát a ten nebyl z naší
školy.
 
Čeho byste jako ředitelka chtěla
dosáhnout? Je něco konkrétního
co byste chtěla změnit?
Myslím si, že laťka tady byla
od začátku nastavena dost
vysoko, takže mým cílem je ji
udržet a třeba ještě i zvýšit.
Budu se rozhodně soustředit
na vztahy mezi dětmi a mezi
dětmi a učiteli. To je pro mě
prioritní, aby se tady cítili
všichni dobře, děti, učitelé
i ostatní pracovníci.
 
Můžeme teď ve škole očekávat
více zvířátek?
Zvířátka jsou samozřejmě
povolená, každá třída může mít
své zvířátko, ale ode mě už další
nečekejte, protože já už bych se
o to nedokázala postarat.

 
Jak vás to v pozici ředitelky
zatím baví? Nechybí vám výuka
přírodopisu?
Zatím mě to baví, je to fajn, ale
ano, chybí mi ty třídy, chybí mi
to, že neznám celý druhý stupeň,
jak jsem znala.
 
Děkuji naší úžasné paní ředitelce
za rozhovor a přeji jí hodně sil.
 
 
Obrázek paní ředitelky
nakreslila Eva Zapletalová, 8.B 

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 8.B

Pravěk ve 4.C

Naše třída 4.C se hned
na začátku nového roku
rozhodla zpestřit výuku,
tentokrát vlastivědu.
Jde o to, že jednou v pátek se
z celé třídy stala pravěká osada,
kde se natáčelo video. Každý
měl svou roli, například: lovec,
žena, šaman...
Všichni vystupovali v každé

části filmu. Pokud byste chtěli
vidět video, podívejte se na web
zsklanovice.cz, potom do 4.C
a video. Pokud se vám video
bude líbit, nebojte, není
poslední!
 
 
Jan Balla, 4.C 

Podzimní obrázky

 
 
 
 
 
A. Stará, A. Stezková, 3.C 
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BAVÍ SE DVA 
LISTY NA 
STROMĚ

krásně hustě, jak se patří.
 
obrázek R. Mikysková, 3.C 

autor článku:
KAROLÍNA SMETANOVÁ

třída 7.B

Už to asi zabalím,
přišel náš čas, já to vím.
Jsme tu asi poslední,
slétnu dolů, těším se,
možná si mě někdo domů
odnese.
Neblázni, víš co tě tam dole
čeká?
Karanténa 14 dní,
k tomu testy povinný.
Očkovaný jistě nejsi,
zůstaň tady, poradit dej si.
Přečkáme tu nahoře,
zima bude, určitě.
Ale my to vydržíme,
navzájem se podržíme!
Na jaře už bude hej,
Covid bude minulostí,
naroste tu nové listí.
Žádné velké rozestupy,

Cesta - příběh nebylo. Vtom mu proběhla
hlavou asi jediná racionální
myšlenka toho večera: “co
tkaničky?” Sklopil hlavu a došlo
mu to. Konce tkaniček bouchaly
o botu a tím vytvářely daný
zvuk.
Lehce se oklepal a šel dál,
když se před ním objevily dvě
červené oči v černém obrysu.
“DÉMON!!!” zakřičel. Oči
zmizely, ozval se vřískot a z keře
vyskočila sousedova kočka.
“Uffff” oddechl si Jirka a šel dál.
Nakonec došel ke dveřím, vrazil
do nich klíč, ten úžasný pocit
euforie: už je to za ním, nemusí
se bát. Dveře se otevřely.
“AHHHHHHHHHH!!!!”
vykřikl Jirka.
Pokračování příště 

autor článku:
ONDŘEJ HORDĚJČUK

třída 7.A

 
Jirka zavřel knížku, kterou si
zkracoval cestu autobusem
od kamaráda domů. Zandal si ji
do aktovky a vystoupil
z autobusu, tou dobou bylo tak
18:40 a jelikož už byl podzim,
byla už skoro tma.
Jirka nikdy domů za tmy nešel
(bydlel tak asi kilometr
od zastávky.) Ale to, co bylo
nejhorší na vzniklé situaci, je to,
že mobil si zapomněl
u kamaráda. No co mu zbývalo,
udělal první krok a vešel
do známého neznáma.
Po prvních pár krocích začal být
mírně paranoidní, slyšel totiž
něco jako tiché kroky, ale bál se
otočit. Co když tam bylo něco
zlého?! Nakonec přemohl strach
a zastavil se. Kroky se také
zastavily. Rychlým otáčivým
pohybem se ohlédl. Nic tam

Rozhovor s  
mistryní  ČR v 
parkurovém 
skákání na 
koních

A jaké byly tvé výsledky
na těchto dalších mistrovstvích?
Na úplně mém prvním
mistrovství jsem byla třetí, pak
jsem byla sedmá a teď s Grace
Frederikou první.
Pokud se nepletu, tak jsi
soutěžila v parkurovém skákání.
Jakým dalším disciplínám se
věnuješ?
Já se věnuju jenom parkurovému
skákání. Vlastně v přípravě koní
je i drezurní příprava, což je
úplný základ, ale jinak jsem se
vždycky věnovala jenom
parkurovému skákání.
Jaký jsi měla pocit z toho, že jsi
jako jediná ujela 3 bezchybná
kola a vyhrála, čekala jsi to
vůbec?
Vůbec jsem to nečekala. Jela
jsem tam s tím, že to jdeme
jenom zkusit, a vůbec jsem to

nečekala. I konkurence byla
silná, takže jsem byla ráda.
Jak dlouho se znáš a závodíš
s klisnou Grace Frederikou?
Znám ji čtyři měsíce. Ona je
hodně dobrá klisna, takže i za
tak krátkou dobu jsme se docela
dobře sžili. Takže nakonec šlo
jenom o to, abych jí to
nepokazila.
Jak dlouho se jízdě na koni
věnuješ?
Na koních jezdím pět let, ale
závodně dva roky.
Co dalšího bys chtěla
v budoucnu dokázat, máš nějaké
cíle?
Úplně hodně do budoucna to říct
nemůžu, ale mým velkým cílem
jsou zahraniční závody, a příští
roky bych chtěla jet
na mistrovství Evropy.

Děkuji Kačce Benešové
za rozhovor a zpětně gratuluji
k vítězství.

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 8.B

Žačka 8.B Kateřina Benešová
se koncem léta zúčastnila
Mistrovství ČR dětí
v parkurovém skákání a vyhrála
krásné první místo.
Bylo to tvé první mistrovství
ČR? Zúčastnila ses i jiných
mistrovství?
Účastnila jsem se dalších dvou
mistrovství, jednoho v roce 2019
a druhého taky v roce 2021, a to
na ponících.

Soutěž o 
nejpůsobivější 
halloweenský 
kostým

1. místo
Nela Hlavničková, 5.A

Po podzimních prázdninách
přišla velká část dětí ve více či
méně hrozivých halloweenských
převlecích, takže třeba na obědě
to vypadalo hodně strašidelně.
Porota měla z čeho vybírat.
Hlasování nakonec dopadlo
takto:
 
 
 
 
 
 
 
 

2. místo
Matěj Erben, 5.A
 
 

3. místo
Michelle Babincová, 9.B
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Dýňování 2021

1. místo - A. Bílková, S.
Sedláčková, 6.B 
 
 
 
 
 
 
 

2. místo - Karolína
Proroková, 3.A 
 
 
 
 
 
 3. místo - Alain Pino

Cabrera, 0.A 

Letos opět proběhla soutěž
o nejkrásnější dýni, kterou každý
rok organizuje paní učitelka
Kroupová.
Tentokrát jste však dýně
většinou neviděli, pokud jste se
nepodívali do zahrady v Besedě,
protože se nám prodloužily
podzimní prázdniny.
Všechny dýně můžete vidět
na webu školy a stojí to za to.
Ty nejhezčí nakonec vybírali
učitelé a žáci, kteří byli ve škole
v době ředitelského volna.
Tady vidíte tři vybrané dýně,
ale krásné byly všechny a všem
moc děkujeme, že jste si dali
práci a svá díla jste nám
přinesli.
 
 
 
 

Vtipy

Chuck Norris chytil koronavirus.
Bylo mu ho líto, tak ho zase
pustil.
 
Potká blázen blázna a říká:“
Proč za sebou táhneš ten
provaz?“ „Protože nejde tlačit.
 
T. Grund, K. Mišin, 5.C 

Víte, co je červené a špatné
pro vaše zuby?
Cihla
 
V hodině chemie:
„Nu, Pepíčku, z čeho se vyrábí
kyselina sírová?“
„Kyselina sírová se vyrábí... Se
vyrábí... Vyrábí...
Vyrábí se z kyselého sýra.“
 
 
Maminka vyhrožuje Pepíkovi:
„Pepíčku, jestli tu polévku
nesníš, tak zavolám Polednici!“
Pepíček se na maminku podívá
a říká: „Ty si jako myslíš, že ona
to jíst bude?“
 
 

SVĚTOVÝ 
ŠNEK 
(recenze) - 
Matrix 
Resurrections Více zatím nevíme. Do Role

Nea se vrací Keanu Reeves,
stejně jako Carrie-Anne
Mossová jako Trinity.
Premiéra filmu se uskuteční 18.
prosince 2021 v San Franciscu,
a v českých kinech se objeví
ve stejné datum jako
na platformě HBO max - 23.
prosince.

autor článku:
ADAM KARÁSEK

třída 7.B

Na konci prosince by měl vyjít
čtvrtý film v sérii Matrix: Matrix
Resurrections.
V příběhu se vracíme k Neovi,
20 let po prvních třech filmech,
který žije více méně normální
život. Terapeut mu dává modré
pilulky, což se změní, když mu
Morfeus (postava z prvních
filmů, která Nea do z Matrixu
vyvedla pomocí červené pilulky)
dá červenou pilulku.

Recenze - 
Drawfull

vás bude
reprezentovat po zbytek hry,
takže si dejte práci – ne jako já,
když nakreslím vlasatého
panáčka s nudlí
u nosu. V této chvíli také
pochopíte, co je na hře těžké –
máte jen dvě velmi podobné
barvy, limitované
místo, a nemáte žádnou gumu.
Nejdřív dostanete náhodně
přidělené slovo ze seznamu slov,
který jste vymýšleli na začátku
(např.
pyžamo) a nějak ho musíte
nakreslit.
Pak přijde to metaforické
„maso“, jelikož ostatní hráči vidí
váš namalovaný obraz, a musí
do třiceti
sekund napsat, co si myslí, že to
je. Samozřejmě mohou
i taktizovat, aby ostatní zmátli
a tím získali body
navíc.

Pak se zobrazí všechna slova,
která hráči napsali, a mezi těmi
slovy se schovává to správné.
Pokud hráč podle vašeho
obrázku uhádne slovo správně,
dostanete vy i on body, pokud se
ale nechá
nachytat a vybere některé
z jiných slov, dostane body
jejich autor.
 
ALE o body vlastně vůbec
nejde! Při hádání správných slov
a porovnávání návrhů ostatních
hráčů je
neuvěřitelná legrace! S mojí
rodinou Drawfull hrajeme
poměrně často, a ještě nás
neomrzel, naopak,
jsme čím dál tím lepší
ve vymýšlení záludných slov,
jednoprstém kreslení a matení
spoluhráčů.
Tato hra je dobrá, když večer
nevíte, co dělat, či když prostě

prší. Dá se jednoduše nastavit
i hra na
dálku, takže už doopravdy není
důvod nehrát.

autor článku:
ADAM KARÁSEK

třída 7.B

Drawfull je, stručně řečeno,
prostě hra o kreslení – ale
pod povrchem je mnohem víc.
Je výtvorem
partičky Jackbox games, kteří
dělají podobné „párty hry“.
 
Hra se spustí a připraví
na počítači ve službě STEAM.
Mezitím ostatní hráči jdou
na svých telefonech na
webovou stránku Jackbox.tv
a zadají heslo, které so zobrazí
na počítači. Pak můžeme začít
hrát.
Nejdříve píšete slova, která
potom budete malovat. Pak si
namalujete „profilovku“, která
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HALLOWEEN 2021


