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PŘICHÁZÍ JARO
Velikonoce

CO JE ZA NÁMI, CO BUDE
shrnutí, akce

ČTĚTE NA STRANĚ 3

ČTĚTE NA STRANĚ 3, 4

Slovo šéfredaktora
Možná tomu nevěříš, ale
právě si čteš druhé číslo
Šneknovin v tomto
školním roce.
Tohle číslo vydáváme
na přelomu zimy a jara, takže
v čísle můžeš najít nejen
Velikonoce, ale i masopust
nebo nějakou zimní básničku.
Pokud to ještě nevíš, březen je
měsícem knihy a toto téma bude
celé číslo provázet.

Motto

Pokud nejsi zrovna fanda knih
a máš radši filmy, určitě tě potěší
recenze na nejnovější díl
StarWars - Poslední z Jediů.
V čísle najdeš i něco málo
o badmintonu.
No a samozřejmě nesmí chybět
nějaká ta luštěnka.

Tak to je asi všechno,
hezké velikonoční
svátky přejí redaktoři
Šneknovin.

BŘEZEN - MĚSÍC
KNIHY

OD UČENÍ NÁS
NĚJAKÉ SBÍJEČKY
PŘECE NEMŮŽOU
ODRADIT, ŽE JO?

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
KNIHA
Žáci

Například třídy 1. stupně budou
mít kromě jiného Noc
s Andersenem v naší knihovně.
Protože klánovická knihovna je
umístěna ve škole, často jí
využíváme a těšíme se z jejích
skvělých služeb. Paní
knihovnice jsou ochotné
s čímkoliv pomoct a poradit
nám.
Březen je tedy i jejich svátek.

Určitě by vás zajímaly
rekordy naší klánovické
knihovny. Tak jsem
pro vás s vedoucí
knihovnicí Helenou
Petráčkovou udělala
rozhovor.
1. Kolik čtenářů je v knihovně
zaregistrováno? 975
2. Kolik je v knihovně knih?18
000 cca
3. Kdo si nejčastěji půjčuje

knihy? Děti do 15 let , více
dívky
4. Jaká kniha se nejvíce
půjčuje? Deník malého
poseroutky
5. Kdo přečetl za rok nejvíce
knih a kolik? Jochová J.M. ,
přečetla 112 knih
6. Jaký žánr je nejoblíbenější
u dětí? Deníky
7. Kolik se ročně půjčí knih?
26 751
8. Jaká je vaše nejoblíbenější
kniha? Mám jich víc, je těžké
vybrat jednu
9. Jak jste se stala knihovnicí?
Ráda čtu, mám ráda knížky.
Takže já moc děkuji za rozhovor
s paní knihovnicí a doufám, že
jste se dozvěděli něco nového
o naší knihovně.
autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

Zeptali jsme se
spolužáků i dospělých,
jaké jsou jejich
nejoblíbenější knihy,
které je baví a ke
kterým se rádi vracejí.
Učitelé
Martina Žaloudková Babička,Božena Němcová
Jolana Fuchsová - Saturnin,
Zdeněk Jirotka
Michal Černý - Medvídek Pú,
Alan A. Milne
Vlasta Lachoutová - Doktoři,
Erich Segal
Monika Kubíčková - Tulák
po hvězdách, Jack London
Hana Sieglová - Údolí
rozhodnutí, Marcia Davenport
Lukáš Gardiančík - Malý
princ, Antoine de Saint-Exupéry
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Adam Škrha 8.A, Nik Brtek
5.B, Kačka Holatová 8.A Deník malého poseroutky, Jeff
Kinney
Daniel Ilko 5.B - Rychlé šípy,
Jaroslav Foglar
Vojta Cibuľa 5.B - Malý princ,
Antoine de Saint-Exupéry
Mikeš Wajtr 5.B - Zeď (jak
jsem vyrůstal za železnou
oponou), Petr Sís
Filip Kreuter 5.B - Eragon,
Christopher Paolini
Viki Poláček 5.B, Max Minařík
7.B - Hraničářův učeň, John
Flanagan
Adéla Civínová 5.B - Harry
Potter, J. K. Rowlingová
Eliška Linková 5.B - Pan
Smraďoch, David Wiliams
Kuba Černý 5.B - Klapzubova
jedenáctka, Eduard Bass
Alex Kostan 5.B Dobrodružství mezi dinosaury,
Mary Pope Osbornová
Karolína Berková 5.B Babička drsňačka, David
Wiliams
Alena Doležalová 7.B - Deník
mimoňky, Rachel Renée
Russellová
Adéla Kusáková 8.A - Příšerné
příběhy, Chris Priestley
autor článku:
ADAM LACHOUT

třída 5.B
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Badmintonový
turnaj - čtyřhra

Dne 19. 1. 2018 se konal v hale
starosty Hanzala badmintonový
turnaj ve čtyřhře. Turnaj
pořádaly Katka Kašparová
a Markéta Chvojková. Hráči se
rozdělili do tří skupin podle
výkonnosti. Já jsem byl v první
skupině (začátečníci) a mým
spoluhráčem byl Vojta. Hráli
jsme spolu poprvé.
Přes veškerou snahu jsme byli
třetí (ze tří). Na druhém místě
skončily Tereza a Eliška a na
prvním se umístily Bára a Helča.
Některé dvojice měly zajímavé
názvy týmů. V kategorii
pokročilých bylo pořadí: 1. Tým
(Matyáš Bezouška a Katka
Holatová) 2. Včelí Kořínek
(Bára Včeláková
a Lucka Kořínková) a 3. Sushi
(Aneta Petráčková a Eliška

STAR WARS POSLEDNÍ Z
JEDIŮ (recenze)

Vinčálková). V kategorii super
pokročilých sváděly bitvy
Retardky (Markéta Kubísková
a Katka Zapletalová), které
skončily čtvrté, pozdější
vítězové Autisti (Vašek Hodík
a Tomáš Brádler), nakonec druzí
4M (Michal Menšík a Matyáš
Martin) a třetí Autisti, kteří
chodí všude pozdě (Petr Halačka
a Franta Kuchař). Turnaj se mi
moc líbil a už se těším na další,
který bude za půl roku.
autor článku:
ADAM LACHOUT

třída 5.B

Osmý díl ságy Star Wars
navazuje na díl
předchozí a zodpoví
nám skoro všechny
otázky, co nám sedmý
neobjasnil.
Tenhle díl patří podle
mě mezi nejlepší.
Rey, sběračka šrotu z Jacku,
která umí ovládat Sílu, letí
za Lukem Skywalkerem, aby se
vrátil k Odboji a aby ji vyučil
na rytíře řádu Jedi. Luke to ale
nechce udělat. Rey dál Luka
přemlouvá. Mezitím však
pomocí Síly komunikuje
s Benem Solo alias Kylo Renem,
který je druhý velitel zlého
Prvního řádu. Rey nakonec Luka
přemluví a on ji vycvičí
na Jedie. Rey odletí z planety,
Luke s ní ale letět nechce. Rey
podle svého plánu odletí z lodi
v únikovém modulu na křižník

KLÁNOVICKÝ MASOPUST

4.2. 2018 se konal 4. pohádkový
Masopust, který jako vždy
pořádali manželé Polákovi
společně s dobrovolníky.
Od dvanácti hodin se otevřel
areál masopustu před školní
tělocvičnou na parkovišti.
V tomto areálu se nacházely
různé stánky s dobrotami
a odměnami. Ve stáncích se
prodávaly dobroty, jako třeba
vdolky, gulášovka, svařák,
prasečí hlava... Byly toho
opravdu mraky. Doprovod dělala
kapela "Ponožky pana
Semtamťuka".

Prvního řádu a chce Bena
přemluvit, aby se vrátil. Rey je
ale zajata a předvedena
před vrchního velitele Prvního
řádu, Snokea. Mezitím je
Odbojářský křižník ohrožen
křižníky Prvního řádu včetně
Snokeovým. A ještě k tomu mu
začne docházet palivo a štít! Ale
Finn, bývalý voják Prvního řádu,
a Rose, údržbářka, se vydají
tajně hledat lamače kódů, aby
prolomili Snokeův štít. Finn
a Rose naštěstí najdou lamače
a letí k Snokeovu křižníku.
Lamač je ale zradí a Finn a Rose
jsou zajati. Zachrání je však
droid pilota Poea Damerona
BB-8, kterého také vzali s sebou.
Mezitím Snoke čte Rey pomocí
Síly myšlenky a potom Snokea
zabije Ben Solo, aby převzal
vládu. Rey potom uletí ve svém
modulu zpátky na svoji lod’. Díl
končí bitvou na planetě Crait.
Velmi doporučuji :-)
Pro chlapce i dívky 10+
autor článku:
RICHARD FISCHER

Zimní básnička

Od 13:10 vyrazil masopustní
průvod v čele s povozem
taženým koňmi a naloženým
dětmi do klánovických ulic.
Průvod plný masek zastavil
u pár domů. U každého se řekla
masopustní básnička, pan
nebo paní domácí přinesli
pohoštění, zatancovali si
s medvědem a šlo se dál.
Po této obchůzce se parkoviště
před tělocvičnou zase začalo
zaplňovat maskami různých
druhů, byli tu třeba vodníci,

kostlivci, doktor a sestřička,
teletabis, kominíci... Zhruba
ve tři hodiny se začaly
vyhlašovat nejlepší masky, poté
se předávalo masopustní právo
a pomalu se zakončoval
masopust.
Věřím, že si to mnozí z vás
náramně užili, a ti, co nebyli,
udělali chybu.
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autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

Zima nám nastala,
děti se radují,
že napadl sníh.
Když napadne sníh,
jdou děti na zahradu,
protože si rády se sněhem hrají.
Se sněhem se dají dělat různé
věci,
třeba stavět sněhuláky.
Když si stavíme sněhuláka,
máma nás vyfotí,
pak to dá do alba
zimních dobrodružství.
autor článku:
MATYÁŠ LUDVÍK

třída 3.B
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Pohádka o královně
jara
od Bětky a Emy, zastavila,
usmála se a řekla: "Chudinky,
vy jste se ztratily? Já jsem
královna jara. Jmenuji se
Flóra. Dovedu vás za paní
učitelkou".
Královna Flóra nadzvedla
ruce a dívky i s ní se vznesly.
Letěly dlouho, až doletěly
na školní náměstí. Kousek
od nich byla jejich třída.
"Děkujeme, paní Flóro.
Na shledanou."
Bylo jaro a děti si hrály v lese.
Jedna holčička jménem Ema
zašla daleko do lesa. Podívala
se za sebe a už neviděla ani
paní učitelku ani kamarády.

Flóra se jen usmála a vypařila
se. A dívky běžely zpátky ke
třídě.
KONEC

Najednou uviděla svoji
kamarádku Bětku. Běžela k ní
a křičela: "Ty ses ztratila?"
"Jo. Ty víš kudy zpátky?"
"No, já se taky ztratila.
Můžeme zvolit metodu, že já
budu pískat na moji píšťalku
a ty budeš ječet, jo?"
"Ok".
Tak ječely a pískaly, ale nikdo
se neozýval.

autor článku:

Autor komiksu
Klára Hruboňová, 4.A

BARČA JEŘÁBKOVÁ

třída 4.B

Najednou se zvedl vítr, asi
deset metrů před nimi se
objevila pestrobarevná osoba.
Blížila se k nim. Byla to žena,
měla na sobě šaty pokryté
květinami. Když byla asi metr

Co proběhlo

Co nás čeká na
jaře

Hudební skrývačky
No, ta marmeláda není
nic moc.

Co přinesou následující dny
a týdny?

Holky, ta Radka je dnes
krásná.

1. Třídy 1. stupně budou mít noc
s Andersenem.
1. Lyžařské výcviky 7. tříd
a některých tříd 1. stupně.
2. Recitační přehlídka Pražské
poetické setkání, kde
v obvodním kole získaly čestné
uznání K. Krejčí a T.
Meissnerová z 3.A.
3. Obvodní kolo
badmintonového turnaje
pořádaného naší školou, kde
družstvo A (Brádler, Hodík,
Kubísková, Menšík,
Zapletalová) postoupilo
do městského kola.

Brouk spadl na dno
talíře.

2. Bude se konat soutěž
o nejkrásnější velikonoční
kraslici (26.3.) - doufáme, že
bude z čeho vybírat.

Babi, cíl je až
za kilometr.

3. Běh naděje: Devatenáctý
ročník charitativního běhu, který
pořádá naše škola + bazar knih
místní knihovny + den
otevřených dveří klánovických
hasičů (to vše v rámci Běhu
naděje 20.5. u školy).

Zkus tu najít 6 hudebních
nástrojů (výsledek můžeš
přinést do ředitelny,
vylosovaného výherce
odměníme):

4. Zájezd do Anglie pro 2.
stupeň.
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A máme utrum petarda nevybouchla.
Řekl jsi Anče Lounové,
že ji miluješ?
Autor skrývaček
Michal Král, 3.A
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Foto z lyžařského
výcviku 7. tříd

Postřehy z lyžařského výcviku 7.
tříd

Vaše obrázky

Školní ples

Obrázky namalovaly Johanka
Vokounová, 4.B a Martina
Nováková, 3.B

Tajenka - svátky jara

Vyluštěnou tajenku můžete taky
přinést do ředitelny, výherce
bude odměněn.

Sedmáci se v lednu
zúčastnili lyžáku
na chatě
Modrokamenná bouda
v Jánských Lázních.
Podle slov všech
(dokonce i učitelů) si to
tam náramně užili
a vrátili se živí a zdraví.

V sobotu 3. března se konal
školní ples pro rodiče
a příznivce školy. Nesl se
v duchu 1. republiky k 100.
výročí vzniku našeho státu.

Vtipy

1. Letos jsou Velikonoce v...(3.
měsíc)
2. 2.4. 2018 - jsou...
3. Ozdobená vajíčka
4. Čím koledníci šlehají dívky?
5. Jaký den v týdnu jsou každý
rok Velikonoce?
6. Co koledníci odříkávají
při koledování?
7. Na jaře všechno...(kytky,
stromy)
autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

KOMIKS + PLES

Tady máte nakonec pár vtipů,
tak doufáme že se u nich
zasmějete:
1.„Tati, já jsem si vyrobil
housle, a docela sám.“
„Ty jsi ale šikovný kluk. A kde
jsi vzal struny?“
„Vytáhl jsem ti je z kytary.“
2.Jeníček s Mařenkou bloudí
neproniknutelnou tmou.
„Jeníčku, vidíš světýlko?“ ptá se
Mařenka.

„Ano, ať se dívám jak se dívám,
světýlko se k nám blíží!“
„Sláva,“ jásá Mařenka, „to
znamená, že na blízku je nějaká
chaloupka, kde nám dají najíst
a nechají nás přenocovat...“
„To ne, Mařenko,“ říká Jeníček,
„znamená to, že jestli okamžitě
neuhneme, tak nás v tomhle
tunelu přejede vlak!!!!“
3.Hola, hola!Škola volá! ,,Tak
nezvedej telefon.''

Vtipy 2
4.Ve škole se ptá paní učitelka:
„Pepíčku, jak poznáš třešeň
od jabloně?“
„Podle plodů.“
„Dobře, a když plody ještě
nemají?“
A Pepíček: „Počkám.“

Autor komiksu Matěj Měrka,
3.B

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

5.Učitel se ptá studenta. „Proč
jsi přišel pozdě?“
„Přece kvůli tý ceduli!“
„Jaký ceduli?“
„No tý, co stojí na rohu:
POZOR, ŠKOLA!“

6.Pračlověk vyčítá svému synu
známky na vysvědčení: „Tu
trojku z lovu chápu, jsi malý, ale
jak můžeš mít čtyřku z dějepisu,
když to má jen jednu stranu!“
7.Víte, jak se drží veš na pleši??
No přece vší silou!!
8.Nikdy nedělám chybu
dvakrát...
Dělám jí tak pětkrát šestkrát, jen
tak pro jistotu.
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