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NAŠE ŠKOLA V KANICÍCH A PROČ BÝT JEJÍM ŽÁKEM
Naše škola je hezká a leží ve výjimečném areálu. Máme tu fotbalové hřiště, dětské hřiště,
skleník, školku, parkoviště a lesík. Nesmíme zapomenout na malé arboretum, kde
pěstujeme různé bylinky. V celém areálu je spousta zeleně - stromy a keře.
V budově školy máme vstupní halu, jídelnu, tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou
učebnu, učebnu chemie a fyziky, knihovnu, jazykovou učebnu, 9 tříd, kuchyň a dva
kabinety, sborovnu a ředitelnu.
Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi.
Jezdíme na výlety, máme plavání pro 1. -3. třídu, lyžařský výcvik pro 7. – 9. třídu,
teambuilding pro 4. – 6. třídu.
Naši deváťáci pro nás organizují různé akce, např. Halloween, barevný týden, karneval,
plážový a pyžamový den..
Paní kuchařky jsou hodné a dobře vaří.
Máme také v odpoledních hodinách zájmové kroužky, dvě oddělení ŠD a pro zájemce
některé obory ZUŠ.
Všichni jsou zde milí a máme plno kamarádů. A jako bonus hodné paní učitelky.
Prostě, pokud se vám na vaší škole nelíbí, přijďte k nám.
Žáci IV. třídy

VYSTOUPENÍ KE DENI MATEK
Učili jsme se jen první hodinu, protože jsme celé dopoledne nacvičovali vystoupení připravené pro maminky.
Jako první byla první třída se třemi písničkami a básničkou. Potom jsme byli my s „Línou pohádkou“
od Jana Wericha. Následovala druhá, třetí a devátá třída. Po nich jsme byli zase my s písničkami z hudební výchovy. Pak byla šestá, sedmá, osmá a devátá. A to už byl celý program, ale museli jsme si to sjet
ještě jednou jako na vystoupení. Když začali zpívat deváťáci, tak už zazvonilo.
Odpoledne jsme měli sraz v 16:10. Vystoupení začalo v 16:30.
Když se začalo, všichni museli být potichu jako myšky ve svých třídách. Tak to je vždy. Po vystoupení první
třídy jsme se začali bát, že to zkazíme. Naštěstí to dopadlo dobře.
Pak proběhl celý program vystoupení a my jsme byli rádi, že je to za námi. Myslíme si, že se celá akce
zdařila.
Na závěr pěkného odpoledne jsme šli na prohlídku učeben v podkroví.
K. Čanky, redakce
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JÍZDA ZRUČNOSTI

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Ve čtvrtek 30. 4. jsme měli jízdu zručnosti,
začalo to testy, které se spustily, až nás paní
učitelka přihlásila jako správce. V testech jsem
měl 80%, ale jízda se mi moc nepovedla, když
jsem vezl kelímek s vodou, naboural jsem tam,
kam se odkládá kelímek s vodou. Přitom jsem
stoupl jednou a potom oběma nohama
na zem.
Těším se na příští rok, to se mi určitě povede
lépe.
M. Halva, redakce

5. ročník: Kamila Čanky – 14 bodů z 15, úspěšná
řešitelka
6. ročník: Jan Menšík – 19. místo, 7 bodů z 15
7. ročník: Antonín Regner – 19. místo, 11 bodů
z 15, úspěšný řešitel
8. ročník: Tomáš Hrnčiřík – 31. místo, 8 bodů
z 15
Všem moc blahopřejeme.

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ 2015
V pondělí 25. 5. jsme byli pozvaní na vyhlášení výsledků
soutěže krajského kola školních časopisů 2015.
Ráno jsme jeli v 8 hod do Brna autobusem a potom vlakem.
Od vlaku jsme šli pěšky na Malinovského náměstí. Potom
jsme šli do nějaké budovy, kde se to mělo konat. Naše
místnost byla ve čtvrtém patře, takže jsme museli vyšlapávat
schody.
Když jsme tam dorazili, bylo tam hodně dětí. Většina z nich
byla starší. Po úvodu následovaly workshopy. V prvním
workshopu jsme psali o kamarádovi a jeho zájmech. Nikomu
to moc nešlo. V druhém workshopu jsme si povídali něco
o písmech a o knihách. Rozdělili jsme se na skupiny a každá
dostala jeden druh písma a musela o něm něco říct. Ve třetím workshopu jsme si povídali o fotografování. Dozvěděli jsme se, jak máme a nemáme fotit, aby fotografie dobře vyšly. Na závěr
bylo vyhlášení. Těšili jsme se, že něco vyhrajeme, ale konkurence byla velká a všichni byli starší,
tak jsme byli spokojeni aspoň s 3. místem v hlavní kategorii a 500 Kč. To znamená, že jsme
postoupili do celostátního kola, které bývá v prosinci.
Po vyhlášení výsledků jsme se ještě občerstvili oblíbeným Bubletea. Někteří si vezli nápoj až
domů. Odjížděli jsme spokojení.
K.Čanky, R. Ryšavý, redakce
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RYCHTA KRÁSENSKO
Dne 7. 5. jel 7. - 9. ročník na výukový ekologický program na Rychtu Krásensko. Od školy jsme odjížděli
hned ráno. Jakmile jsme přijeli do Krásenska, před budovou jsme se seznámili s instruktory, kteří s námi byli po celou dobu našeho pobytu.
Spojili jsme se 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Program starších spolužáků se jmenoval Ryba na práškách
a náš Džungle pod nohama.
Šli jsme na procházku k lesu a tam jsme zůstali. Nejprve jsme se rozdělili do skupinek, potom nám rozdali
různé náčiní na chytání hmyzu. Každá skupinka šla na své určené území. Začali jsme tam chytat hmyz
do různých sítek. Hmyz jsme pozorovali lupou a zapisovali si poznámky na papír. Potom jsme si řekli,
kolik toho každá skupinka nachytala.
My jsme nachytali a zapsali 15 druhů hmyzu. Ke konci jsme si vzali velký papír a tvořili plakát, na plakát
jsme si měli vymyslet svoje vlastní logo skupinky a zakreslit území, které skupinka měla a ještě nakreslit
nejzajímavější druh, který jsme chytli. Poté jsme prezentovali naši práci.
Sbalili jsme všechny věci a šli jsme zpět ke středisku. Tam jsme se rozloučili s instruktory a jeli jsme
domů.
Program se mi líbil, dozvěděla jsem se plno nových věcí o hmyzu.
K. Macourková, redakce

Žáci 6. a 7. r
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NÁVŠTĚVA ZOO BRNO
Ve čtvrtek 7. 5. 2015 jsme jeli
autobusem do ZOO v Brně.
Po zakoupení vstupenek jsme šli
nejdříve k tygrovi a začali jsme plnit
úkoly, které začínaly na náměstíčku
Beringie, kde jsme hledali stopu
medvěda.
Potom jsme pokračovali po stopách
zakletého vlka Atily. Cestou jsme se
zastavili u ptačího výběhu, kde byla
sova, která vydávala divné zvuky
a některé po nás opakovala. U ledních
medvědů jsme si mohli koupit
občerstvení, např. langoše, housky se
sýrem.
Na konci vycházky po zoologické
zahradě jsme se zastavili v obchodě se
suvenýry. Z Brna jsme odjížděli kolem
12. hodiny. Výlet se nám všem moc
líbil.
Žáci 5. ročníku

VÝUKOVÝ PROGRAM
PRO I. STUPEŇ V ZOO BRNO
Ve stejný den navštívili žáci 1. – 5. třídy
zoologickou zahradu, kde po celých
třídách postupovali podle mapek a plnili
zadané úkoly.
Naše čtvrtá třída se musela podle mapky
orientovat sama. Vždy nějaká dvojice
obdržela nějaký úsek trasy a vedla zbytek
třídy. Všem se to povedlo, jen jednou
jsme si trochu zašli.
Úkoly byly většinou snadné a povedly se
všem vyřešit. V závěru jsme si ještě
zařádili v herním parku, nakoupili
suvenýry a spokojeně se vrátili do školy a
domů.
Žáci 4. třídy

Žáci 4. třídy
Žáci 5. třídy
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NÁVŠTĚVA MŠ ŘÍCMANICE
Ve čtvrtek 28. 5. naší třídu navštívili předškoláci z MŠ Řícmanice.
Na začátek si děti měly za úkol najít své počáteční písmeno ve jméně a my jsme hádali jejich jméno.
Uhodli jsme všechna jména: Lucinka, Klárka, Ivánek, Ela, Sam, Elenka, Patrik a Anička. V prvouce jsme
četli pohádku Jak pejsek a kočička pekli dort, zpívali písničky a povídali si o zdravém jídle.
Ještě s námi děti byly na český jazyk a tělesnou výchovu. Všichni předškoláci byli moc snaživí a šikovní.
Také pěkně malovali obrázky.
Žáci 1. ročníku

Žáci 1. třídy a děti z MŠ při společné činnosti
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STAŇ SE NA JEDEN DEN ŽÁKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE
. jsme se na ně těšili. Nejprve
Dne 9. 6. 2015 k nám přišla návštěva. Byli to žáci z ochozské školy. Moc
jsme se s nimi seznámili.
První hodinu jsme měli přírodovědu.
Poznávali jsme bylinky a jiné rostliny.
Učili jsme se v našem arboretu.
Druhou hodinu jsme měli praktické
činnosti. Luštili jsme doplňovačku
a podle návodu jsme si připravili
pomazánku a šťávu. Společně jsme se
nasvačili a dobrou svačinku jsme si
opravdu vychutnali. Ve třetí hodině
jsme měli sloh a psali jsme tento
příspěvek do našeho časopisu.
Nezapomněli jsme ani na obrázky.

.

V angličtině jsme nejdříve odpovídali paní učitelce anglicky na otázky. Potom jsme si opakovali ve videu
slovíčka. Pak jsme si šli hrát s domečkem pro panenky, který jsme anglicky popisovali. Nakonec jsme si
zazpívali legrační písničku. Moc se nám to líbilo. V hudební výchově jsme rytmizovali na tělo a pak
pomocí obrázků procvičovali hudební nástroje. Pak jsme si zazpívali písničky Smolíček a Amnestie. Jednu
jsme zkusili i doprovodit na dřívka. Nakonec jsme luštili křížovku s hudebními pojmy.
A byl tu konec vyučování. Těšili jsme se na oběd. Po společném obědě jsme se rozloučili. Tento den se
nám velmi líbil.

Žáci V. třídy a Kristýnka, Magda a Gabča z Ochozi
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TEAMBUILDING 2015
Ve dnech 13. - 17.4. 2015 jsme byli se
školou na teambuildingu v Březové,
nedaleko od města Třebíč.
V pondělí 13. 4. jsme odjeli z Kanic.
Měli jsme jednu zastávku v Třebíči a šli
jsme se podívat do Baziliky svatého
Prokopa. Do Březové jsme dojeli okolo
poledne. Čekalo nás rozdělení do dvou
týmů. 3. a 4. třída dostala instruktorku
Krychli a 5. a 6. třída instruktorku
Pinky. Instruktorky nás seznámily
s pravidly a provozním řádem a provedly nás celým objektem RS Březová.
Potom jsme se ubytovali a ten den se už nic důležitého nedělo.
V úterý 14. 4. jsme šli na lezeckou zeď - byla tam lezecká zeď rovná a ještě jedna, která byla trochu
prohnutá. Já jsem zdolal obě dvě. Po obědě jsme měli hry na rozvoj důvěry na louce a pak hry v lese.
Ve středu 15. 4. jsme ráno šli na paintball a odpoledne jsme se vydali na výlet, napřed ke studánce
s pitnou vodou a potom na rozhlednu Mařenka, která má výšku 32 metrů.
Ve čtvrtek 16. 4. jsme měli ráno lukostřelbu a pak jsme měli hry v lese - hráli jsme lesní golf s tenisákem
a se lžičkami. Potom jsme šli na louku hrát hry na rozvoj spolupráce. Nakonec hrál hru Ostrov, která nám
moc nešla.
V pátek 17. 4. jsme se hned ráno sbalili, pak jsme šli na snídani. Po snídani jsme si vynosili kufry
do venkovní jídelny a šli jsme zpět do vnitřní jídelny, kde nám pouštěli ukázky z táborů. Pak jsme se
rozloučili a jeli jsme zpět do Kanic ke škole, odkud jsme se
rozjeli a rozešli do svých domovů.
Jan Menšík, 6. ročník
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SLAVNOSTÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ SOUTĚŽE „MOJE SOUKROMÍ!
NEKOUKAT, NEŠŤOURAT!“
V pondělí 8. 6. 2015 jsme se vypravily do Prahy na Úřad pro ochranu osobních údajů. Anita Žemličková
se svým příběhem v této soutěži získala druhé místo a Adéla Ševčíková, Tereza Adam-Einholzová a Vendula Rotreklová se svým videem třetí místo z celé České republiky.
Vyrazily jsme časně ráno vlakem, nejprve jsme se v budově Úřadu pro ochranu osobních údajů účastnily
slavnostního vyhlášení a předání diplomů a cen, prohlédly si datové servery a občerstvily jsme se. Pak
jsme taxíky pokračovaly do Klementina na prohlídku nádherného barokního sálu a astronomické věže.
Další přesun taxíky nás přivedl do budovy Českého rozhlasu na prohlídku vysílacích studií, dívkám se zde
moc líbilo použití výtahu pater noster. A nakonec návrat vlakem domů, kde jsme unavené po celodenním
programu využily dětský vůz.
Video i povídka byly vybrány jako nejlepší, protože obsahovaly „něco navíc“, porotu z nich mrazilo.
Večer ten den byla o předání cen i krátká reportáž ve Zprávičkách na dětském programu Déčko, reportáž
lze najít na internetu po zadání odkazu:
http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky a data 8.6.2015.
Mgr. Jitka Grossová

Vítězné družstvo 9. třídy v Praze
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PÉTANQUE V ŠD

Dne 27. 5. jsme uspořádali ve školní družině turnaj v pétanque. Počasí nám dokonale vyšlo – dny předtím
to vypadalo všelijak a ani teď jsme nevěděli, jestli nám nezačne pršet. Ale počasí se nad námi slitovalo
a přišlo se na nás podívat i sluníčko.
Pravidla byla zjednodušená a každé kolo se hrálo na 5 vítězných bodů. Po velkých zápasech, kdy se
do posledního hodu nevědělo, kdo vyhraje, nám zůstala finálová trojka. Zvítězil Jakub Stejskal, druhý byl
Lukáš Jelen a třetí Vojta Tomáš.
Gratulujeme všem zúčastněným.
G.K.

Ukázky z časopisu M. Hynštové, 2. r
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BAREVNÝ KVÍZ
1. Co vyznává žlutá barva?
a. smutek
b. strach
c. skvělou náladu, je to pestrá barva
3. Co vyznává modrá barva?
a. inspiraci, pocit svobody
b. strach
c. nudná barva
5. Co vyznává černá barva?
a. hyperaktivitu
b. temnotu, smutek, spánek
c. přírodu
7. Co vyznává hnědá barva?
a. nudu, temnost
b. hyperaktivnost
c. energii
9. Co vyznává oranžová barva?
a. kreativitu
b. smutek, nudu
c. opatrnost

2. Co vyznává červená barva?
a. strach
b. hyperaktivitu, energii
c. je to chladná barva
4. Co vyznává zelená barva?
a. přírodu, citlivost
b. temnotu
c. opatrnost
6. Co vyznává fialová barva?
a. originalitu
b. umělecké sklony, duševní barva
c. nudu
8. Co vyznává růžová barva?
a. lásku, něžnost, uvolnění
b. napětí, nevrlost, nudu
c. přírodu
10. Co vyznává bílá barva?
a. přírodu
b. temnotu
c. rozjasnění, ujasnění, čistotu,
chladnost

Správné odpovědi:
1 2
c b

3
a

4
a

5
b

6
b

7
a

8
a

9 10
a c

K. Macourková, redakce

Dokážeš příklady vypočítat?

V. Sumcová, redakce
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PRAVIDLA HRY (plánek je v příloze)
1. Projížďku mu slibovala – v doupěti se mu
pak smála.
2. Polibkem probudil k ránu sedmkrát
oplakanou pannu.
3. Na peci se skrývá, rodiče se za něj stydí.
Všechno ale jinak bývá, nakonec je
nejchytřejším z lidí.
4. Na podzim svlékne šaty, v zimě je nahý,
z jara oblékne šaty nové. Kdo je to?
5. Žádné oči, žádná pusa, žádný nos, uši dvě
a zpod klobouku se mu kouří. Kdo je to?
6. Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity,
dupity?
7. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom
ležím na zádech. Kdo jsem?
8. Bílá jako mléko je, tichem všechno
přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo
neuvidí.
9. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to
pohne?
10. Do šatu mě nabíráš, pak přede mnou
zavíráš, v teple pro mne slzí oči, vše se za
mnou venku točí, beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky. Kdo jsem?
11. Do šatu mě nabíráš, pak přede mnou
zavíráš, v teple pro mne slzí oči, vše se za
mnou venku točí, beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky. Kdo jsem? Dvě
sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí?
12. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy,
rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu
budívá, ponocný není?

13. Jede, jede panáček, má placatý zobáček,
kde voděnka crčí, tam nosejček strčí?
14. Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička
když zčervená, konec nožky znamená.
15. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám
pestře les?
16. Kolik udělá vrabec kroků za sto roků?
17. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně
si sedí v mechu v lesíčku?
18. Má to oči jako kočka, má to ocas jako
kočka, mňouká to jako kočka, a není to
kočka?
19. Maličké zvířátko zrzavý kožíšek spořádá
zakrátko.
20. Maličké zvířátko je tahle čiperka,
větvičku přeskočí, i když je nevelká.
21. Maličký sklípek, na dvou hřadách slípek
a červený kohoutek?
22. Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku,
Hovím si v mechu v lesíčku.
23. Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata
otevírá.
24. Otec má tisíce synů, každému čepici
sjedná a sobě nemůže.
25. Posečená znovu roste a tak pořád, třeba
po sté. Stoupneš na ni, přece stává.
Má ji ráda kráva. A též srnka, zajíci, koza,
kůň a králíci.
26. Sedí panna v síti, oči se jí svítí?
Radovan Ryšavý, redakce

V. Tomková, redakce
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KVÝS PRO CHÍTROLÝNI
1. Jak se jmenuje žlutá květina?
a) bodlák
b) kakaovník
c) pampeliška
2. Jaké ovoce sbíráme v květnu ze stromů?
a) třešně
b) dýně
c)melouny
3. Proč se květen jmenuje takto?
a) podle květin
b) podle zimy
c) tento měsíc neexistuje
4. Je v květnu nějaký svátek?
a) ne proč?
b) ano, Den matek
c)ano, Den poškoláků
5. Rostou v květnu nějaké květiny?
a) ano
b) ne, vždyť je ještě sníh
c) jasně že ne, vždyť květiny rostou jen ve
vesmíru

6. Kolik má jaro měsíců?
a) 10 měsíců
b) nevím, nechodil jsem školy
c) 3 měsíce
7. Jak dosáhnout pěkného vysvědčení?
a) musíme se učit
b) nevím, já nikdy pěkné vysvědčení nedostal
c) opisovat, opisovat, opisovat
8. Jak vypadá květ třešně?
a) je modrý
b) je bílý
c) je černý
9. Roste v květnu řepka olejka?
a) ne
b) ne ta neroste nikdy
c) ano
10. Kolik dní má květen?
a) 29 dní a 1 minutu
b) 31 dnů
c) 10 dnů a nocí
V. Tomková, redakce

V. Žižlavský,
3. r
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KŘÍŽOVKA
Opak ke slovu malý
Věc, do které se dávají brambory
Druh malé sovy
Naše největší sova
Muž, který zpívá
Z
Pes anglicky
Smysl, kterým vnímáme pachy
Král zvířat
Opak dne
Náš národní strom

G
CH

M. Halva, redakce

Skrývačka k vysvědčení
Doupě tchoře je tajné. ______________________
V pohádkách často vystupují bratři.__________________________
Koupil jsem jed na myši._____________
Rozdvoj kabel k televizi.________________
Počty řidičů stále stoupají._______________
M. Halva, redakce

Najde žáček cestu k vysvědčení?
M. Hynšt, redakce

Zdroj obrázku: http://www.hereisfree.com/content1/pic/zip/20101516191683877801.jpg
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V. Sumcová, J. Kokojanová, redakce
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KRÁLÍK
SOB
RYBA
SOKOL
VLČICE
PES
NOSOROŽEC
SOVA
KOČKA
ŽIRAFA
VČELA
SÝC
OVCE
RYS
SYSEL
VEVERKA
RORÝS
ROSNIČKA

KÁČA
OPICE
PRASE
LOS
KOS
LEV
ŽELVA
OREL
SUP
SLON
ALKA
ROPUCHA
LIŠKA
PUDL
SRNKA
KLOKAN
KRAB

Přesmyčky
dnyznipár______________
eřom__________________
loadetl_________________
ezlinazm_______________
enervč_________________

dvynísčevě______________
uliškotěpa______________
zébna__________________
odva___________________
loét____________________
J.Kokojanová, redakce

OMALOVÁNKA OD MAREČKA
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O BÍLÉM TYGROVI
Byla jedna tygří oranžová rodinka. Jednoho dne se jim narodilo bílé tygřátko.
Bylo výjimečné. Umělo všechno lovit, rychle běhat, vysoko skákat atd. .
Ale jednou ho unesli pytláci. Zavřeli ho do bedny.
Naštěstí jeho bedna z auta vypadla. Po dlouhé době malý tygřík vylezl.
Když vylezl, ucítil pach nějakého tygra a za tím pachem šel.
Dostal se do klubu ochránců tygrů a ti mu dali najíst a napít. „Jenže, kde je ten tygr, kterého jsem
cítil?“ řekl si bílý tygřík.
Když se porozhlédl, spatřil krásného bílého tygra. Přiběhl k němu a zeptal se, jak se jmenuje. Malý
bílý tygr mu odpověděl, že nemá žádné jméno.
„Hm, budu ti říkat Drápku.“
„Drápek! To se mi líbí.“
„ A jak se jmenuješ ty?“
„Moly,“ odpověděla.
Čas plynul a Drápek a Moly byli větší a větší. Jednou se jejich chovatelé rozhodli, že oba tygry vrátí
zpátky do divočiny, že už se oba o sebe dokážou postarat.
Cesta trvala velmi dlouho. Když konečně dorazili na místo, Drápkovi to něco připomínalo, ale
nemohl si vzpomenout, proč mu to tady připadá známé.
Když si vzpomněl, byla už velká noc a on hledal to místo, kde to dobře znal.
Našel to, a dokonce i své sourozence.
Potom přivedl i Moly a spolu se svými sourozenci založili rodinu, ale ne oranžovou, ani bílou, ale
smíšenou.
A samozřejmě měli malé tygřátka: Viliho, Biliho, Lili a Lolu. Ta po svém tatínkovi zdědila hodně věcí
a Drápek si slíbil, že jeho děti žádný pytlák neunese a ani nezabije.
J. Kokojanová, redakce
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Zdroj obrázku: http://www.hereisfree.com/content1/pic/zip/20101516191683877801.jpg
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ZPOVĚĎ PANÍ UČITELKY VALÁŠKOVÉ
Líbí se Vám na naší škole?
Ano, líbí sem mi tu.
Jste spokojená s vaší třídou?
S mojí třídou jsem spokojená jak kdy.
Kde jste učila, než jste přešla k nám na školu?
Než jsem učila na této škole, byla jsem na mateřské
dovolené.
Jaký předmět učíte nejraději?
Nejraději učím matematiku.
Čtete ráda?
Ano, čtu ráda.
Jaká je vaše oblíbená kniha?
Moje oblíbená kniha je Škola malého stromu.
Jaká je vaše oblíbená spisovatelka nebo spisovatel?
Můj oblíbený spisovatel je Vondruška.
Vaše oblíbená písnička nebo hudební skupina?
Moje oblíbená skupina je ABBA.
Kolik maté dětí?
Mám tři děti.
Vaše oblíbené jídlo?
Svíčková.
Vaříte ráda?
Jak kdy.
Jaká je vaše oblíbená barva?
Moje oblíbená barva je zelená.
Jaké je vaše oblíbené roční období?
Moje oblíbené roční období je jaro.

ZPOVĚĎ LEY MOLNÁROVÉ
Na který ses dostala gympl?
Na gymnázium Slovanské náměstí.
Jsi spokojena s tím,
kam jsi se dostala?
Ano, jsem.
Na jaká gymnázia ses hlásila?
A na jaké jsi chtěla více?
Hlásila jsem se ještě na Klasické
a španělské gymnázium Brno
Bystrc. Na obě jsem
chtěla stejně...
Bude ti po nás aspoň trochu smutno?
Určitě ano...
Jsi zvědavá na svoje nové spolužáky?
Ano, jsem.
Znáš někoho, kdo s tebou bude
chodit do třídy?
Znám.
Jak zvládneš dojíždění do Brna?
To ještě nevím…
Jaké povolání bys chtěla jednou mít,
už jsi o tom přemýšlela?
Nikdy jsem o tom nepřemýšlela…
nevím…
Děkujeme za rozhovor a přejeme ti
hodně úspěchů na nové škole.
Redakce

Jaký je váš koníček?
Můj koníček je sport. Třeba jako ježdění na kole.

Děkujeme za rozhovor.
K. Macourková , A. Minaříková, redakce
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Kouzlo severního jezera, 3. část
Batoh potom schovali do malé skuliny pod stropem a vydali se do Jeskyně Zla. Šli dál a dál, až uviděli
malé blikající světlo. Před očima jim létali netopýři a po zemi se válely kosti. Báli se, ale šli dál k tomu
světlu. Cesta jim trvala aspoň hodinu a uviděli louku plnou květin. Uprostřed louky byl malý domeček,
který vypadal jako vchod do sklepa. Pomalu otevřeli dveře a zjistili, že je tam velká tma. Potmě začali
hledat vypínač. Šmátrali po zaprášené zdi plné pavučin. Potom Lenka vykřikla: „Něco mi leze po ruce!“
Po ruce jí lezl velký pavouk. Setřepala ho a pokračovali v hledání.
Vtom se rozsvítilo a Martin měl ruku na vypínači. „Tys ho našel!“ křičela Lenka a začala ho objímat.
Na konci chodby uviděli dveře a pomalu se k nim blížili.
Vešli do dveří a objevili se v chalupě. Nejdřív chalupu
prohledali, ale nikoho nenašli. Proto se rozhodli jít ven a
okouknout okolí. Když však vyšli z chalupy, hned rychle vlezli
zpět. Venku totiž na střeše za komínem seděl drak.
Potom sebrali odvahu a vyběhli z chalupy do přístřešku.
Z přístřešku uviděli, že drak pomalu odlétá. Když drak
odletěl, utíkali pryč od chalupy. Ale přece jim to bylo divné.
Na severu uviděli hory, na jihu les, na východě moře a na
západě poušť. Vydali se k moři. Když došli k moři, uviděli
velkou pláž. Na pláži bylo mnoho mušlí a krabů.
Uprostřed moře uviděli blikající světlo. Rozhodli se, že se tam půjdou podívat.
Ale protože byl večer, tak to nechali na ráno. Rozdělali oheň a ustlali si pod palmami. Naštěstí bylo léto,
takže bylo i teplo. Když se ráno probudili, uviděli malou loďku u břehu a nasedli do ní. Plavali k blikajícímu světlu. Po chvíli uviděli zámek uprostřed moře. Když k němu doplavali, uviděli velkou bránu.
Zdálo se, že v zámku nikdo není. Přivázali loďku k přístavišti.
Pomalu vešli do brány a z brány na dvůr. Z hradeb spadlo pár kamínků.
„Je tu někdo?“zakřičeli oba naráz. Nic se neozvalo. Zakřičeli znovu: „Je tu někdo?!“ Nic. Začali mít trošku
strach. Začalo pršet, tak šli radši dovnitř. Vevnitř byla tma, jenom trošku světla. Uviděli svícen
a
nějaké staré sirky. Lenka se bála ohně, tak ho zapálil Martin. Vevnitř to bylo plné starých věcí a kam se
podívali, byla pavučina.
Protože byla Lenka strašpytel, pořád se na Martina mačkala a šla pořád těsně za ním. Najednou se
po celém zámku zapálily svíčky a už aspoň něco viděli. Protože už byli zase unavení a měli hlad, začali
hledat ložnici a kuchyň. Kuchyň našli hned a najedli se. S ložnicí měli větší problém, ale Lenka věděla, že
ložnice bývají ve věži. Teď už stačilo jen najít věž. Protože kolem ní už minimálně jednou prošli, trochu
věděli, kde je. Začali vyšlapávat schody nahoru. V prvním patře byl sklad, ve druhém zbrojírna a ložnice
byla samozřejmě až nahoře. Konečně ji našli a překvapivě byla jediná z pokojů docela uklizená. A hned
si šli lehnout. Protože má Martin neklidné spaní, něco ucítil pod polštářem. Zvedl ho a našel tam...dračí
šupinu! „Jak se tady vzala?“ ptala se Lenka, která se mezitím probudila. Vtom uslyšeli nějakou ránu, která
jako by přicházela ze střechy. Lenka se podívala z okna, ale nic neviděla. Už když se chtěla zase otočit,
uviděla nějakou rozmazanou čáru. Hned na to se okno vysypalo.
Lenka stačila uhnout a uviděla bleděmodrý ocas, který se houpal za oknem. Báli se, ale protože byli
unavení, podařilo se jim usnout a mysleli si, že to byl jenom sen. Když se ráno probudili, okno bylo pořád
zničené, tak si uvědomili, že to sen nebyl. Oblékli se a šli se podívat na vršek věže, odkud ten ocas čouhal.
Už nepršelo ani zima už nebyla, ale bylo teplo a nebe bylo bez mraků. Jenom se nad nimi rozprostírala
velká duha. Vedle nich bylo velké hnízdo se dvěma asi půlmetrovými vejci. Uvědomili si, že ta vejce jsou
asi draka, kterého viděli na chalupě a ocas za oknem. Vtom uviděli, že se jedno vejce pomalu začalo
klubat. Lekli se, ale protože byla venku zima, odnesli si ho dovnitř do ložnice. Venku už zase začalo pršet.
Měli hlad, tak šli do kuchyně pro něco k jídlu. Svíčky ještě svítily a byly ještě skoro celé. Vtom uslyšeli z
vrchu praskání skořápky a řev dospělého draka. Vyšli nahoru a uviděli malé dračí mládě. Rozhodli se, že
18

ho donesou matce. Vylezli po schodech a uviděli velkého draka. Ten si jich nevšímal, ale místo toho se
mu z očí koulely perly. Hned jim došlo proč. Nikde žádné vejce ani mládě. Rozhodli se, že matce vrátí
malého dráčka. Zvedli ho až k její hlavě. Dračice se hned rozzářila a přestala brečet. Vzala si malého
draka, než však odletěla, dala dětem pytlík s dračími šupinami.
Hned jak jim zmizela z dohledu, všechno se s nimi začalo točit
a začalo hrozně foukat. Skoro nic neviděli, jenom blikající barvy.
Vtom vítr ustal a oni začali vidět. Objevili se u sebe doma v posteli.
Nad nimi se skláněla maminka s čajem. Hned jej oba vypili.
Maminka někam odešla a je něco začalo tlačit pod hlavou. Hned
se koukli pod polštář. Lenka pod ním našla obrázek dračice
s malým dráčkem a Martin našel pytlík se šupinami. Začali jásat,
že se jim to nezdálo. Schovali to do tajné skrýše a nikomu o tom
nikdy neřekli.
K. Čanky, A. Urválek, redakce

ROZVRH VELKÉHO
POČÍTAČOVÉHO ZÁVISLÁKA
ČJ- četovací jazyk
M- Minecraft
Vl- 6. level
AJ- ajťácký jazyk
PřV- příprava výbušnin
HV- herní výkon
TV- technický výzkum
Inf- informace
EtV- externí vybavení
VV- velký výbuch
PČ- počítač
M. Halva, redakce
R. Ryšavý, redakce

V. Žižlavský, 3.r
J. Kokojanová, redakce
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ZPOVĚĎ KRISTÝNY POSPÍŠILOVÉ
Na který ses dostala gympl?
Na Slovanské náměstí.
Jsi spokojena s tím, kam ses dostala?
Ano, jsem.
Na jaká gymnázia ses hlásila?
Ještě na gymnázium Křenová.
A na jaké jsi chtěla více?
Asi na Křenovou, je tam sestra.
Jak se těšíš na gympl?
Těším se moc.
Bude ti po nás alespoň trochu smutno?
Asi ano.
Jsi zvědavá na svoje spolužáky?
Ano, jsem.
Znáš někoho, kdo s tebou bude chodit do třídy?
Ano, Leu Molnárovou.

Jaké to pro tebe bude, když nebudeš chodit se svým
klukem do stejné školy?
Nevím, bude to nezvyk.
Už se nebudete tak často vídat. Jak to vyřešíte?
Budeme se vídat.
Jak zvládneš dojíždění do Brna?
Budu nějak muset.

ZPOVĚĎ SPOLUŽAČKY
ZUZANKY ŠVÁBIKOVÉ
1. Máš oblíbenou barvu?
Jestli ano, jakou?
Ano , no... růžovou!
2. Jakou máš nejlepší
kamarádku?
Emička je má oblíbená
kamarádka.
3. Chodíš ráda do školy?
Jo, baví mě to.
4. Jak se ti líbí naše škola?
Škola je fajn, líbí se mi.
5. Bojíš se nějakých spolužáků
z jiných tříd?
Ne, nebojím se.
6. Je to pro tebe změna, když jsi
první rok ve škole?
Ne, ale ve školce to bylo
dobrý.
7 Máš domácí zvířátko?
Jestli ano, jaké?
Jo, kočku, jmenuje s Azor.
8. Jaká je tvoje oblíbené jídlo?
Nejraději mám palačinky.
9. Jaký je tvůj oblíbený
předmět?
Asi VV a PČ.
10. Máš nějaký kroužek? Jaký?
Chodím do ZUŠ na tanečky
a flétnu.
M. Vonášková, redakce

A co kamarádi? Už nebudeš mít tolik volného času…
Určitě se s některými budu nadále stýkat.

Jaké povolání bys chtěla jednou mít, už jsi o tom
přemýšlela?
Asi bych chtěla jednou být učitelka nebo něco se
zpěvem a divadlem.
Chceš něco vzkázat čtenářům našeho časopisu?
Mějte se tu pěkně.
Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěšné studium.
K. Macourková, A. Minaříková, redakce

Palačinky pro Zuzanku 
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T. Vondrušková, 3.r
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STAVBY V OKOLÍ ŠKOLY OČIMA TŘEŤÁKŮ
E. Opletalová

M. Hynšt

J. Drábek

L. Gronichova

Š. Drábek
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JAK SE SÝČKOVÉ SPŘÁTELILI S HVĚZDOU
V puklině prastarého dubu žili spolu dva sýčkové: Perla a Diamant.
Bylo jaro a sýčkové se stali rodiči. Za tři týdny do ptačí rodinky přibudou čtyři malá holátka.
Maminka Perla celý den i celou noc seděla v hnízdečku na vajíčkách. Táta
Diamant zase celé dny létal po celém okolí, aby mamince přinesl to
nejlepší do zobáčku.
Jednoho dne se spolu vyměnili. Diamant zahříval celý den vajíčka a Perla
letěla na lov. Když Perla letěla borovým lesíkem, spatřila v koruně nejvyšší
borovice veliké jiskření a zaslechla tichounký pláč. Okamžitě se zastavila
a přistála na blízkém stromě. Chvíli poslouchala, pak se odvážila blíž
a přiletěla až na větev oné borovice. Nejdřív byla oslněná tím jiskřením,
ale pak rozpoznala, že ta záře vychází z malé uplakané hvězdy, která uvízla
vysoko ve větvích. „Co tu děláš, malá hvězdičko?“ houkla na ni přátelsky
Perla. „Béé, béé... Já jsem hvězda Laura, měla jsem nehodu...škyt...
a spadla jsem z nebe. A teď nevím, jak zpět,“ vzlykalo to malé světýlko.
„Tak už neplač,“ těšila ji Perla, „počkáme, až přijde noc, a já tě na to nebe zase donesu! Nám sýčkům se
nejlíp létá v noci a vy hvězdy jste taky noční tvorové.“
Malá Laura se uklidnila. Když se na les snesla noc, vzala Perla hvězdičku do zobáčku a zanesla ji zpátky
domů na nebe.
„Děkuji ti, Perlo, to ti nikdy nezapomenu,“ pravila vděčně Klaudie, maminka malé hvězdičky. „Když budeš
potřebovat pomoc, zahoukej, a já ti pomohu!“
Perla se pak rozletěla zpátky k domovu, kde na ni netrpělivě čekal Diamant. Ale co to? Když se blížila
k rodnému dubu, uslyšela tichounké pípání. Radostí jí poskočilo ptačí srdíčko, když spatřila své čerstvě
vylíhlé ochmýřené dětičky. Mladí rodiče, Perla s Diamantem, se spolu radovali, a ani by si byli nevšimli,
že jim hrozí veliké nebezpečí. Štěstí, že nad nimi bděly hvězdy Klaudie s Laurou. Hvězdy totiž prosvítí
každou noční temnotu. A proto, když Laura zahlédla podezřelý stín u starého dubu, zatahala maminku
za paprsek: „Mami vidělas to?“ „ Copak, Lauro?“ „ Tam u sýčků, vidíš to?“ „Ano, nenasytná kuna
Všechnožerka obchází hnízdo našich sýčků!“
Přemýšlely, co dělat: „Musíme je hned varovat!“
„ Ne mami, mám lepší nápad, budeme svítit jako
o život. Když bude světla příliš mnoho, Všechnožerka bude jako slepá a nemůže zaútočit
na malé sýčky!“
Začali tak silně svítit na Všechnožerku, že
Všechnožerka neviděla nic, zato sýčkové ji viděli
až moc dobře!
Nejdříve se polekali, ale jak pohlédli na nebe,
hned jim bylo všechno jasné. Tentokrát v nejtěžší hodince přispěchaly na pomoc Laura s Klaudií.
Úplně osleplá kuna stáhla ocas mezi nohy a odtáhla pryč od hnízda s bezbrannými ptáčátky.
Když se z holátek za několik týdnů stali šikovní
mladí sýčkové, vyprávěli jim rodiče o tom velkém
přátelství mezi nimi a hvězdami na nebi.
R. Ryšavý, redakce
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O KNIZE
Milí spolužáci, dovolte mi, abych vám představila knihu s názvem Brenda Veliká. Autorem je C.D. Payne
a knihu vydává nakladatelství Jota, poprvé byla vydaná v roce 2013.
Děj se odehrává v současnosti, tedy v 21. století. Je to humorný román určený spíše pro dívky.
Hlavní postavou je sedmnáctiletá dívka jménem Brenda, kterou rodiče poslali na internátní školu,
protože ve staré škole neměla žádné kamarádky. I tady si Brenda najde jen málo kamarádek, které jsou
stejně neoblíbené jako ona sama. Všechno se ale změní, když se seznámí se svou krásnou a oblíbenou
spolužačkou Marií a její popularita začne stoupat. Brendě se to časem přestane líbit, a tak se přestěhuje
ke svému bratrovi a odmítá dál chodit na internátní školu. Její kamarádky jsou zoufalé a bojí se, že už
Brendu nikdy neuvidí. Nakonec se Brenda rozhodne vrátit do školy, najde si další kamarádky a konečně
začne mít ráda svůj život a samu sebe.
Cílem knihy je jak pobavit, tak i poučit. Například, že nemáme nikdy nikoho soudit podle vzhledu a máme
si vážit sami sebe.
Mně osobně se kniha moc líbila a určitě si přečtu i další knihy od tohoto autora. Všem bych ji
doporučila, protože je velmi zábavná a napínavá.

Monika Zachrdlová, 8. třída
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Š. Drábek, 3.
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Vendulka, Veronika,
Titulní stránku vytvořila J. Kokojanová.
casopis1@hotmail.com
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Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí
s použitím fotografií
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