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100 LET REPUBLIKY, ANKETA
O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
ČTĚTE NA STRANĚ 1

HALLOWEEN, ZAHRADNÍ
SLAVNOST, SOUTĚŽ O DÝNI
ČTĚTE NA STRANĚ 2

      
MOTTO

PADÁ LISTÍ I PRVNÍ
PĚTKY. 

NIC SI Z TOHO
NEDĚLEJME, BUDE
LÍP. 

Slovo 
šéfredaktora

sto let od jeho založení, a to
zahradní slavností. V tomto čísle
najdeš i vtipné články reagující
na tuto událost i na naše sepětí
se Slovenskem.
Redaktoři Šneknovin si pro tebe
připravili spoustu zábavy, nejen
luštění, vybarvování, ale i pár
zajímavých článku či anket.
Určitě sis všiml, že ve škole
proběhl Halloween nebo soutěž
o nejkrásnější dýni. O tom všem
si můžeš počíst a zopáknout si,
co všechno se už od začátku
školního roku stihlo stát. Tak se
pusť do čtení!
Celá redakce Šneknovin ti přeje
štěstí do testů a hezké počtení.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

Podzim už se pomalu chýlí ke
konci a tebe určitě čekají testy
ze všeho možného! No a není
nic lepšího než si mezi učením
přečíst pár řádku o tom, co se
děje u nás ve škole, ne?
I naše škola zareagovala
na obrovské výročí našeho státu,

Spíč našich 
felas

Abyste rozuměli, k tomu
krásnému výročí, co bychom si
mimochodem měli připomínat
každý rok a ne jen po sto letech,
chci říct, že jsem pyšný na náš
jazyk, protože je to bohužel už
asi to poslední, co nás spojuje.
 
SLOVNÍK POJMŮ:
spíč - řeč
felas - kámoši
škeble - hlava
haluz - nesmysl
fajne - báječná
dolina - nížina
vyjetelená - hloupá
zadrbaná - zničená

autor článku:
NICOLAS SCHEJBAL

třída 4.A.

Dle mé škeble mi připadá haluz,
že ta naše fajne spíč v tý naší
dolině je tak vyjetelená
a zadrbaná.

cz-sk
sk RUŠEŇ - LOKOMOTIVA cz
skTEKVICA - DÝNĚ cz
 
sk DOBRÝ VEČER, CHCELA
BY SOM SA SPÝTAŤ, KDE JE
OBCHODNÉ CENTRUM? -
DOBRÝ VEČER, CHTĚLA
BYCH SE ZEPTAT, KDE JE
OBCHODNÍ CENTRUM? cz
 
Barča Jeřábková, 5.B
 
 
 
Básnička: Kája Smetanová, Bára
Uhrová, 4.B

Anketa o školní 
jídelně

Kuba: Těstoviny s masem
nebo rizoto.
Maruška: Takové to dýňové
rizoto.
Matěj: Všechno, kde je maso.
Káťa: To, co bylo dneska.
 
Líbí se vám nová jídelna?
Kačka: Docela jo, jenom by
mohla být barevnější.
Bára: Moc ne, je to tu takové
neútulné.
Štěpán: Jo a nejvíc ten jezdící
pás na tácy.
Šimon: Nevím, zrovna ošklivá
není, ale nejhezčí taky ne.
Eliška: Asi jo.
Maty: Nevím.
Tobiáš: Jo
Kuba: Jo, dobrý je, jak jsou ty
stoly oddělený.
Maruška: Ano.
Matěj: Docela jo, ale mohl by tu

být i nějaký zvedač židlí.
Káťa: Jasně.
 
já:  Jste s novou jídelnou
spokojeni?
paní: Nová jídelna je fajn, ale
přijde mi malá.
já:  Přijde vám, že kuchařky vaří
nyní lépe?
paní: Jídla docela ujdou.
 
já:  Jste s novou jídelnou
spokojeni?
pán: Je krásná moderní, ale
představoval bych si ji větší.
já: Přijde vám že kuchařky vaří
nyní lépe?
pán: Na mámu nemají.
 
já:  Jste s novou jídelnou
spokojeni?
paní: JO
já:   Přijde vám, že kuchařky vaří

nyní lépe?
paní: CHUTNÁ
 
já:  Jste s novou jídelnou
spokojeni?
pán: Krásná a moderní (hodně
se podobá mojí představě)
já:  Přijde vám, že kuchařky nyní
vaří lépe?
pan: VYNIKAJÍCÍ
 
já:  Jste s novou jídelnou
spokojeni?
paní: Chtěla jsem ji černobílou
a s dřevěnými stoly (v hnědé
barvě).
já:  Přijde vám, že kuchařky nyní
vaří lépe?
paní: Jo, ale porce mi přijdou
moc malé.
 
Áďa Kusáková, Ráchel
Gregerová

Zeptali jsme se žáků, jak jim
chutná ve školní jídelně a jak se
jim v ní líbí. Tak se koukněte, co
nám odpověděli!
 
Co vám nejvíce chutná
ve školní jídelně?
Kačka: Krupicová kaše.
Bára: Pití...nejvíce ten
pomerančový džus.
Štěpán: Jídlo...Tortily plněné
masem jsou úplně nejlepší
Šimon: To samé, co řekl Štěpán
Eliška: Řízek s bramborami.
Maty: Nejlepší jsou polévky a z
polévek Boršč.
Tobiáš: No, to je těžký si vybrat,
asi buchtičky se šodó.
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Halloween

Před pár týdny na naší škole
proběhl Halloween. Připravovali

ho osmáci společně s deváťáky.
Den předem přišli vyzdobit
školu všemožnými nápisy,
duchy a obludami. Když pak
druhý den ráno žáci chodit
do školy v kostýmech,
halloweenská atmosféra proudila
všude. Během vyučování
obcházela strašidelná porota
třídy a hodnotila převleky
ostatních dětí. O velké přestávce
se prodávaly halloweenské
dobroty, které napekli
a připravili opět osmáci
s deváťáky.

Halloween

Koupit jste si mohli různé
muffiny, šneky a spoustu dalších
věcí. Letošní Halloween se

velmi vydařil a všichni si ho
náramně užili.

Halloweenský příběh

Bylo jednou jedno dítě, které
neznalo Halloween, a všichni se
mu ve škole smáli.Tak den na to
se zeptal rodičů, co je

Halloween. Rodiče mu
odpověděli, že Halloween je
tradice, která se slaví 31. října.

Dítě se zeptalo rodičů, jak se
slaví Halloween. Rodiče mu
řekli, že na Halloween se
vydlabávají dýně a chodí se
v maskách. Hned o víkendu si
jednu dýni s tatínkem vydlabalo
a maminka mu ušila kostým.
Teď už je na svátek připraveno.

 
Jakub Kusák a Matyáš Ludvík,
4.B

Klánovice mají

Školní parlament se rozhodl, že
letos uskuteční 2. ročník soutěže
Klánovice mají talent. No a o co
vlastně jde? Tahle soutěž
funguje podobně jako
Československo má talent,
akorát se zde účastní žáci
z klánovické školy a porota se
skládá z učitelů a tvých
spolužáků, kteří tě zastupují

ve školním parlamentu.
Proběhnou dvě vyřazovací kola,
jedno s publikem a jedno bez něj
(už proběhlo). No a pak finální
kolo, které se uskuteční v KC
Nová Beseda. Pokud byste měli
zájem a chtěli se podívat na své
spolužáky, kteří postoupili do 2.
kola, tak přijďte 3.12. v půl třetí
do učebny hudební výchovy
podpořit třináct soutěžících,
kteří se mezi sebou utkají
o postup do finále.
Áďa Kusáková

Nejkrásnější dýně
 
Letos se již tradičně konala
soutěž o nejkrásnější
dýni.Účastníků bylo opravdu
hodně, ale výherci mohli být
pouze tři. A to byli na 1. místě
Klára Hruboňová z 5.A, na 2.
místě David Brabec z 8.B a na
3. místě Tomáš Záhrubský
z 5.A.

autor článku:
ADÉLA KUSÁKOVÁ

třída 8.A

Zahradní slavnost

4.října se spousta dětí
i dospělých sešla na školním
dvoře. Proč? No přece aby
oslavili 1. republiku. Akce byla
jako obvykle zahájena
proslovem pana ředitele.
Tradičně se pořádala také soutěž

pro rodiče i děti - přinést
ochutnávku pokrmu, tentokrát
prvorepublikového. Byla tam
také spousta stanovišť s tématem
1. republiky. Na pódiu vystoupil
nadační fond Harmonie, který
stále přibírá nové členy. Značná
část orchestru byly děti z naší
školy. Také občerstvení
nechybělo - párky v rohlíku/na
tácku, svařák, čaj a tak dále.
Nechyběla ani dobová hudba.
Určitě si to všichni užili.
 
Barča Jeřábková

Všechny dýně byly vystaveny
v prvním patře na parapetu asi
týden a vy jste mohli hlasovat

o tom, kdo vyhraje.
Pro mě byli výherci všichni,
všem účastníkům děkuji a držím
palce, třeba to vyjde příští rok.


