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Můj drak

 
Vítr fouká, pofukuje,
 
můj dráček se pohupuje,
 
až nahoře mezi mraky,
 
pojďte děti pouštět draky!
 
V. Šafář, 3.A

SLOVO 
ŠÉFREDAKTORKY

 
 
 
 
 
 

Podzim už se pomalu,
ale jistě blíží ke konci
a my jsme zde
s podzimním vydáním
Šneknovin, které
rozhodně stojí
za přečtení.

Slyšeli jste už někdy
o MakeFaire festival?
Pokud ne, můžete si
o něm přečíst článek.
Nechybí zde ani článek
o Halloweenu,
nebo klasických českých
dušičkách. Jestliže vás

foto: V. Šafář, 3.A

spíše zajímá něco
z prostředí školy, je tady
rozhovor s paní
učitelkou Mikelovou
a fotky výherců soutěže
dýní a kostýmů.

Přeju příjemné čtení.

autor článku:
RÁCHEL GREGEROVÁ

třída 8.B

foto: Archiv Šneknovin

 
 
 

ROZHOVOR s 
paní učitelkou 
Denisou 
Mikelovou

 
Jaký byl pro vás návrat zpět
do školy po 3 letech mateřské
dovolené?
Těšila jsem se, ale ten návrat je
hektický a opravdu nestíhám, ale
zatím jsem v záběhu.
 
 
Umí žáci v dějepise vše, co by
vzhledem k ročníku měli
umět? Naučila je paní učitelka
Chmelová vše potřebné?
Já si myslím a doufám, že ano.
V těch základních věcech se
orientují, takže bych řekla, že
jsou všichni šikovní na dějepis.
 
 

 
Když jste odcházela, ředitelem
byl ještě Michal Černý. Co
říkáte na Štěpánku Rajovou
jakožto ředitelku?
Paní ředitelka Rajová je velice
lidská. Hlavně jí jde o děti,
vždycky jsou děti na prvním
místě, což je ve školství opravdu
důležité. Za to jsem ráda.
 
 
Uvažovala jste o tom, že byste
šla učit na jinou školu,
nebo jste od začátku počítala
s návratem sem?
Od začátku jsem počítala
s návratem sem. Mně se tady
hrozně líbí a nedovedu si
představit, že bych učila jinde.

foto: Archiv ZŠ

 

Pokračování dole

Na začátku tohoto školního roku
vystřídala paní učitelka Denisa
Mikelová Monu Chmelovou
v pozici dějepisářky. Paní
učitelka Mikelová zde však není
žádný nováček a i v průběhu
doby, co zde neučila, se aktivně
zapojovala do dění ve škole.
Víc se dozvíš v samotném
rozhovoru.

MakerFaire měst v České republice. Největší
akce u nás byla v polovině září
v Praze Holešovicích.
MakerFaire je festival se stánky,
ve kterých můžete zkoušet různé
věci, třeba jako „jojo“ z lega,
kreslit 3D perem, nechat si
vytisknout píšťalku na 3D
tiskárně, vyzkoušet si nahřát
sklo nad plynovým hořákem,
poslechnout si, jak mluví robot
a mnoho dalších zajímavých
věcí.
Pokud byste se chtěli dozvědět
o MakerFaire více, naleznete
mnoho informací na Youtbe
nebo na webu MakerFaire.
J. Bílek, 3.A
 

 
 
 
 

Pokračování rozhovoru s D.
Mikelovou:
V průběhu těch tří let, co jste
tady nebyla, jste pořád byla
v jistém obraze
díky parlamentu, který
fungoval pod vaším vedením.
Vnímáte i přesto tady na škole
nějaké změny?
I během mateřské dovolené jsem
tady dělala metodika prevence,
takže jsem plus mínus tušila, co
se tady děje nebo neděje,
a připadá mi to stejné jako
předtím. Všechno běží tak, jak
běželo předtím.
 
Děkuji za rozhovor
R. Gregerová, 9.B

Co je to MakerFaire?
„MakerFaire“ je festival plný
workshopů, interaktivních
aktivit a především nadšených
a zvídavých lidí. Téměř vše si
na něm lze ozkoušet na vlastní
kůži a mnohé se dá také vyrobit.
Své projekty a prototypy zde
prezentují tzv. „makeři.“
MakerFaire jsem navštívil už
podruhé a vždy jsem se dozvěděl
něco nového a měl jsem
možnost si mnoho věcí
i vyzkoušet.
Festivaly MakerFaire se konají
po celém světě, včetně mnoha
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Soutěž - 
halloweenský 
kostým

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MÍSTO V KAT.
STARŠÍ - ELIŠKA
JAKOUBKOVÁ, 7.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MÍSTO V KAT.
STARŠÍ - MAYA
KITTRICHOVÁ, 7.A 

 
 
 

1. MÍSTO V KAT.
STARŠÍ - MARTIN
NOVÁK 8.B 
 

 
 
 

2. MÍSTO V KAT.
STARŠÍ - MARIE
TOUŠKOVÁ, 5.B 
 

Soutěž - halloweenský kostým
V pondělí 31.10. se to ve škole
hemžilo všelijakými strašidly
a nadpřirozenými bytostmi.
Kostýmů se sešlo víc než 200,
a proto bylo velmi těžké vybrat
ty nejzdařilejší. nelehkého úkolu
se chopili žáci devátých tříd.
Děkujeme všem, kteří se
připojili a zpestřili nám den
svými kreacemi.
 

Deváťáci určili dvě
kategorie: 

mladší - 0. - 4. ročník 

starší - 5. - 9. ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MÍSTO V KAT.
MLADŠÍ -
VALENTÝNA
PŘIKRYLOVÁ, 3.B 

2. MÍSTO V KAT.
MLADŠÍ - NATÁLIE
SOUSTRUŽNÍKOVÁ,
2.A 

foto: Archiv Šneknovin

 
 
 
 
 

3. MÍSTO V KAT.
MLADŠÍ - TEO
KARVAI, 1.A 
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DUŠIČKY

Dušičky jsou svátek při kterém
vzpomínáme na všechny věrné
zesnulé. Dušičky jsou
latinsky(In commemoratione
omnium fidelium defunctorum).
Připadají na 2. listopadu.
V římskokatolické církvi jsou
dnem liturgického roku, kdy se
církev modlí za duše v očistci.
Liturgické obřady slouží v tento
čas i Církev československá
husitská, která vzešla z prostředí
katolického modernismu
po první světové válce.
Anglikánská církev slavení
Dušiček zrušila, avšak někde
byla památka obnovena v rámci
anglokatolického hnutí.
Dušičky jsou spíše o rozjímání
a vzpomínání na naše drahé
zesnulé kterým zdobíme hroby
a rozsvěcujeme svíčky.
L. Šebestová, 3.C

foto: Archiv Šneknovin

HALLOWEEN

Halloween je původem keltský
svátek nazývaný Samhain
sahající v historii až do doby
před naším letopočtem. Mnohé
z původního halloweenu se
dochovalo dodnes. Slaví se např.
tak, že děti se oblékají
do strašidelných kostýmů, chodí
od domu k domu a koledují.
Tradičními znaky halloweenu
jsou vyřezávané dýně se
svíčkou, čarodějky, duchové,
černé kočky, kostlivci atd.
barvami jsou oranžová, která
symbolizuje podzim, a černá,
symbol temnoty a smrti.
Agáta Rösslerová, 5.A

foto: Archiv Šneknovin

SOUTĚŽ O NEJ 
DÝNI
Jako každý rok, i letos se sešlo
v prvním patře několik krásných
exemplářů halloweenských dýní.
Letos rekordních 42 kusů, moc
děkujeme a obdivujeme vás.
Hlasovali jste o tu nejkrásnější,
ale povedené byly všechny. Je
jen škoda, že dýně dlouho
nevydrží. Ale všechny si je
můžete prohlédnout na stránkách
školy, kam jsme je umístili
do fotogalerie.
Soutěž jako vždy zorganizovala
paní učitelka Kateřina
Kroupová, která zajistila
i odměny výhercům.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. MÍSTO - TEO
KARVAI, 1.A 

SOUTĚŽ O NEJ 
DÝNI

 
 
 
 
 

2. MÍSTO - KARIN
ONDÍKOVÁ, 1.C 

foto: Archiv Šneknovin

 
 
 
 

3. MÍSTO - ZORAN
JEVICKÝ, 4.C 
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VAŠE VÝTVORY

VAŠE KREACE

VAŠE VÝTVORY

VAŠE KREACE


