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N ĚCO Z A KCÍ Š KO LY
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Skončily prázdniny a opět
začala škola. První den ve
škole jsme zahájili jako
vždy v hale, vyslechli
jsme projev ministryně
školství a poznali nové
žáčky z 1. třídy. Tento
den jsme se neučili, ale
povídali jsme si zážitky z
prázdnin a chystali jsme
pomůcky. Brzy jsme šli
domů.
A druhý den to zase
začalo i pro prvňáky, kteří se učí lehké příklady např. 5-4, 1+1… Nyní už máme za sebou
první čtvrtletí a blíží se Vánoce.
Michaela Hynštová, redakce

650 LET OBCE KANICE
Hned v prvním týdnu školního roku v pátek 4. září 2015
začala oslava k 650 letům obce Kanice. V 17.00 začal
program. Přednáška o historii obce byla spíše pro dospělé.
Po přednášce se pustil film O obřanském hradu. Ten ale
zajímal také spíš dospělé, takže jsem si připadal, jako
kdybych tam byl z dětí sám. Potom jsme museli počkat asi
do devíti (21 hod). Ale to čekání stálo za to. Totiž v devět se
odstartoval velkolepý ohňostroj. Poté všichni odešli domů
se vyspat. Tím ale zábava neskončila. Ono to totiž netrvalo
jen jeden den.
V sobotu dopoledne se konala mše svatá. (Tím tu zábavu
nemyslím). Ale celé odpoledne bylo zábavné. Zahrálo se humorné představení o rytířích,
pro malé tu byl i kouzelník, dokonce byl i cimbál. Také jste si mohli koupit cukrovou vatu,
balónek, nebo si udělat tetování. Vystoupili i žáci ZŠ.
A na závěr v neděli se hrálo další divadelní představení Limonádový Joe.
Celý program byl super a moc se mi líbil.
Adam Urválek, redakce
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DEN ZVÍŘAT
V hale s maskami na hlavě proběhl Den zvířat. Všichni
říkali, že se jim líbil. Hráli jsme hry a ten, kdo se
zúčastnil, dostal bonbon.
Jedna z her byla o tom, že se soutěžící v týmu museli
přeskakovat, dokud nebyli v cíli. Hodně jsme tancovali,
protože nakonec byla soutěž o nejbláznivější tanec
a nejbarevnější masku.
Víte, že Mezinárodní den zvířat se slaví i v ZOO?
Šimon Drábek, redakce

DEN ZVÍŘAT
Rozhovory s účastníky akce.
- Jak se vám líbí tento den? Moc se mi líbí. Je to
super!
-Jaká se ti líbí maska? Líbí se mi lišky a sovy.
ZPOVĚD POŘADATELŮ - EVIČKY A PEPY
- Kdo vymyslel tento den?
Evička: "Vymyslela jsem to já."
Pepa: "Ano, vymyslela to Evička."
- Probíhá všechno podle plánu?
„Jo. Zatím jo, ale museli jsme odstranit jednu hru.“
Marek Halva a Eliška Vondrušková, redakce

PROJEKT KE DNI SENIORŮ
V pondělí 21. 9. k nám přišla dcera paní učitelky
Jelínkové a ta nám dala klíčenky se jménem, aby si nás
rozdělila a věděla, jak se jmenujeme.
Ukázala nám na tabuli fotku seniorů na lavičce. My
jsme si ji měli řádně prohlédnout a říct, jak se
vyobrazení lidé asi cítí. Jen málokdo z nás si dobře
představil jejich pocity. Pak nám dala básničku, kterou napsala nějaká babička pro sestřičku
z nemocnice, a my jsme měli uhodnout, kdo pro koho to napsal, čím si prošel atd.
Také jsme hráli scénky, naše skupina měla úkol zahrát, že nějaký pán předběhl babičku ve frontě
na léky. Další měli scénku o naplněné tramvaji. Ostatní skupiny si už nepamatuji.
Líbilo se mi to, bylo to zajímavé.
Jana Kokojanová, redakce
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DŘEVĚNÝ SVĚT
Výukový program „Dřevěný svět“ absolvovali naši předškoláci dne 3. 11. 2015 ve školském
zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka - pracoviště Jezírko v Soběšicích.
Během programu se děti dozvěděly
spoustu zajímavých věcí o stromech a
jejich využití - hravou formou poznávaly
strom od kořene až po korunu.
Velkým zážitkem bylo pro děti pečení
bramborových placek na kachlových
kamnech.
V terénu si děti vyzkoušely zahrát
na dendrofon a několik her, které se
dětem velice líbily.
G. Minaříková,
MŠ

„KDO BYDLÍ V LESE“
Dne 3. 11. 2015 jsme s žáky první
třídy absolvovali výukový program
„Kdo bydlí v lese“ ve vzdělávacím
centru Jezírko v Soběšicích.
První část probíhala uvnitř objektu.
Děti si poslechly pohádku o strakapoudovi a jeho kamarádech
z lesa. Pohádka děti zaujala a navodila téma lesa.
Dále následovaly hry a rozdělení
dětí do skupinek. Děti určovaly
zvířata podle zvuku a přiřazovaly
k nim obrázky.
Další aktivita probíhala venku. Děti hledaly v přírodě, kde lze najít stopy od zvěře,
okousané šišky, chodbičky od larev. Potom stavěly úkryty pro vylosovaná zvířátka a schovávaly se záludné kuně. Každý, kdo měl zájem, nakrmil granulemi ovečky, trefil žaludy
otvor ve stromovém patře, kde byla namalovaná zvířátka, a zahrál si pohybovou hru.
Poslední aktivitou programu byla výroba obrázku.
Odměnou všem bylo mraveniště, oblíbeného bludiště, které mají všichni v oblibě.
Program se všem velice líbil a všichni si z něho odnesli plno zážitků.
Vlasta Tomášová, učitelka
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BEZPEČNÁ MÍSTA
Koncem září jsme měli jako tradičně projekt dopravní výchovy Cesta do školy. Naše čtvrtá
třída vyrazila po cestě od školy k obecnímu úřadu. Cestou jsme si vyznačovali, kde jsou
přechody a značky. Když jsme se vraceli ke škole, ještě jsme se dívali po značkách a
přechodech. Povídali jsme si, kde je pro nás nejbezpečnější přecházení přes cestu.
Marek Hynšt, redakce

PARAŠUTISTÉ
Dne 20. 10. jsme šli společně s naší školkou na Chocholky, kde měli výsadek parašutisté.
Opravdu. Byli tři a každý z nich měl jiný padák. Každý
přistál jinam, jednomu se dokonce přistání nezdařilo
a spadl. (Myslím na trávě, ne z výšky.)
Po přistání jsme měli něco jako poučné představení,
kde se popisoval padák a samotný let.
O rozhovoru s jedním parašutistou se dočtete níže.
Adam Urválek, redakce

ROZHOVOR S OLDOU SBÍRALEM (parašutistou)
Snad jste ještě nezapomněli na výsadek
parašutistů na Chocholkách. My z redakce
jsme nezaháleli a jednoho aktéra jsme
vyzpovídali. Zde je vše, co jsme zjistili.
1. Dobrý den. Mohu se zeptat? Jak se
jmenujete?
Určitě. Jmenuji se Olda Sbíral.
2. Kdy a jaký byl váš první seskok?
Můj první skok byl v osmnácti. A moc se mi
líbil. Ale dá se skákat i v patnácti se souhlasem
rodičů.
3. Jaký je pocit při seskoku z letadla?
No, nejdřív letíš 5s volným pádem a pak
spustíš padák. Mně se to líbí.
4. A jakou to má rychlost ten padák?
Padák uletí 10 m za sekundu.
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5. A je k tomu potřeba nějaký průkaz?
Nejdřív skáčete s trenérem a až naskáčeš
200 seskoků, dostaneš průkaz.
6. Je ten průkaz nějak rozdělený na
pokročilé a nepokročilé?
Můžete nasbírat zkušenosti a získat
osvědčení A, B, C a D. Základní je A.
7. Vy máte jaké?
Já mám průkaz D.
8. Vy skáčete asi dlouho.
Asi 24 let.
9. A můžu se ještě zeptat? Kolik stojí
padák?
Takový padák může stát kolem 120 000 Kč.
10. Máte ještě nějaké jiné záliby?
Ano, např.: jezdím na kole nebo na kolečkových bruslích.
Děkujeme a na shledanou.
Rozhovor vedla Eliška Vondrušková, redakce

BOBŘÍK INFORMATIKY 2015
V pátek 13. 11. jsme dělali soutěž jménem „Bobřík informatiky.“ Když jsme dělali testy
z archivu, tak jsem dopadl celkem dobře, ale při soutěži se mi to moc nepovedlo. Příště to
musím zvládnout lépe.
Moje kategorie byla MINI. Za naši školu soutěžili dobrovolníci od 4. po 9. tř. Letošní ročník
byl 8. a soutěže se zúčastnilo 52596 soutěžících z celé ČR.

TABULKA VÝSLEDKŮ:
MINI
Za školu se kategorie zúčastnilo 17 soutěžících.
Pořadí
500.
500.
1566.
2342.

Body
160
160
132
120

Příjmení a jméno
Halva Marek
Kokojanová Jana
Urválek Adam
Vondrušková Eliška

Třída
5.
5.
5.

Ocenění
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel

5.

BENJAMIN
Za školu se kategorie zúčastnilo 7 soutěžících. Soutěžící nesplnili požadovaný minimální
počet pro "úspěšného řešitele.“
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KADET
Za školu se kategorie zúčastnilo 9 soutěžících.
Pořadí
174.
1138.
1613.
2027.
2269.

Body
212
175
164
156
152

Příjmení a jméno
Šenkyřík Filip
Hrnčiřík Tomáš
Petlachová Petra
Regner Antonín
Odstrčil Jiří

Třída
9.
9.
9.
8.
9.

Ocenění
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel

Všem úspěšným řešitelům kódu za redakci blahopřejeme.
Radovan Ryšavý, redakce

Dopoledne s Hasíkem
V úterý 10. listopadu 2015 k nám do třídy přišli pan Krs a pan Kožnárek ze skupiny místních
hasičů. Vyprávěli nám o tom, jak se chovat při požáru, jak by měl vypadat hovor, a tak dále.
Nejprve se nás ptali, jaká známe důležitá telefonní čísla. My jsme jim řekli 155 záchranka, 158
policie, 150 hasiči a poslední 112- integrovaná záchranná služba. Za každou správnou odpověď
jsme dostali bonbóny. Potom jsme si povídali o ohni, co může způsobit oheň a jak se zachovat,
když někde hoří. Když jsme si říkali, jak by mělo vypadat telefonování hasičům, tak jsem byla
vyvolaná já, Kristýna. Pak jsme si vyprávěli o těžším případu, kdy jely děti na výlet a viděly, jak
se vybourala dvě auta. Petr měl za úkol zavolat a oznámit, co viděl.
Hasiči nám také vypravovali, co se jim stalo, co dělat v takových situacích, například když
začneme hořet. Říkali nám, jaké jsou druhy hasicích přístrojů, např. práškový, pěnový. Potom
nám ukazovali, jak vypadá trénink hasičů. Hasiči lezou po čtyřech v malém úzkém bludišti, ve
kterém na ně házejí různé předměty, třeba cihly a kusy dřeva. Také nám říkali, že těch hasičů
je víc, že někteří jsou zaměřeni na jednu věc a ti druzí zase na jinou. Ale každý hasič musí umět
první pomoc.
Dále jsme si vyprávěli, jak má vypadat oblečení hasičů. Bylo celkem strašidelné, nikdy bych
ho v noci nechtěla vidět. Potom jsme si říkali o falešném poplachu, jak je to nebezpečné a také
jak to stojí mnoho peněz, když se viník vypátrá.
Zlí lidé, kteří si dělají legraci, že zavolají na číslo hasičů, si myslí, že je to zábava, ale hasiči,
kteří jedou na falešný poplach, jsou zapotřebí jinde a může se stát, že na opravdový poplach
přijedou pozdě. Pak je z toho velký malér. Tohle tedy nikdy nedělejte!
Hasiči jsou pro nás hodně důležití, protože nám pomáhají v mnohých případech. Zachraňují
zvířata, dostávají lidi z ohně, když si někdo zabouchne dveře, tak je otevřou, hasí oheň….
Nakonec jsme dostali odměny za to, že jsme byli hodní, šikovní a poslouchali jsme. Dostali
jsme hasičskou pokladničku, pexeso a velkou nálepku, na které byla napsaná básnička.
Rozloučili jsme se a šli jsme na oběd. Moc se nám to líbilo.
Gabriela Beránková, Kristýna Neužilová, žákyně 6. ročníku
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ANGLICKÉ DIVADLO
V pátek 27. 11. do školy přijelo divadlo.
Neobvyklé na něm bylo, že bylo
v angličtině. Na představení byl jenom
první stupeň a přijela i bílovická a babická škola (samozřejmě ne celé).
S námi ještě zůstali Babičáci, protože
jim jel autobus až později a zůstali
s některými třídami ještě zhruba
hodinu. V naší třídě spolužáci donesli
nějaké občerstvení. Potom dva
spolužáci prováděli babické děti po celé
naší škole. Po prohlídce jsme si s nimi
zahráli seznamovací hry, abychom se
seznámili pro případ, že by se někteří
z nich rozhodli k nám přejít.(V Babicích
je škola jen do pátého ročníku).
Každopádně se jim u nás líbilo a doufáme, že někdo z nich se k nám připojí.
Radovan Ryšavý a Adam Urválek, redakce

OD MÁVÁNÍ K MOBILU, OD ENERGIE
K POHYBU
Ve středu 18. 11. 2015 jsme se v hodině
chemie
pokusili
vyrobit
jednoduchý
elektromotorek. Byl to úkol, který jsme dostali
v rámci Recyklohraní.
Použili jsme velké baterie jako zdroj, magnet,
potom izolovaný drát, který jsme u konců
podle potřeby odizolovali. Dále krabičku jako
základ, na kterém to celé stálo. S Tomem jsme
udělali cívku a ostatní se postarali o zbytek.
Z drátků jsme udělali malé kolečko, které jsme připevnili na druhém konci drátku. Pak stačilo vzít
magnet a ten přiblížit ke kolečku, které se začalo točit. Takže přece se točil, náš elektromotor
fungoval.
Tento úkol se nám líbil a moc bych ho doporučil i ostatním, kteří mají aspoň trochu zájem o fyziku,
protože se nebudou nudit.
Michal Menšík, Martin Drahovzal, 9. třída
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Přírodovědného klokana jsme psali v kategorii Kadet, to jsou žáci 8. a 9. třídy. Byly v něm úkoly
z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Prvních šest míst dopadlo takto:
Jméno

Třída

Body

Petra Petlachová

IX.

86

Vojtěch Havlík

IX.

61

Josef Kožnárek

IX.

58

Michal Menšík

IX.

48

Šárka Pernicová

VIII.

44

Jiří Odstrčil
Kateřina Opletalová
Petr Ševčík

IX.
IX.
VIII.

43

Do dalšího kola Klokana ale nepostoupil nikdo.
Žáci 9. ročníku podstoupili testování SCIO. Už v loňském roce psali přípravná SCIA, letos
naostro. Celá třída dohromady měla vysoce nadprůměrné výsledky. Testovala se angličtina,
obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk. Výsledky angličtiny nejsou číselně
porovnány s ostatními žáky v ČR, ostatní se porovnávají percentily – procenty, od 1 do 100,
100 je nejlepší. 2 děvčata dosáhla stého percentilu v českém jazyce.
Obecné studijní předpoklady – percentil 66,36
Matematika – percentil 59,71
Český jazyk – percentil 73,21
Jitka Grossová, učitelka

KO UTEK PRO N AŠ E MA ZL ÍČKY
Pes
Rasy: kokršpaněl, buldok, bišonek, zlatý retrívr, jezevčík, bernský salašnický pes, pudl,
český fousek, dalmatin, dobrman, ovčák, labrador atd.
Jak se starat: Když si chcete pořídit pejska, neměl by chybět pelíšek, kde pejsek
odpočívá a spinká, měl by mít taky nějakou hračku, třeba míček, abyste ho naučili
aportovat. Taky byste měli zvážit, jestli na něj budete mít čas, aby se pejskovi po vás
nestýskalo. A měli byste ho i česat a stříhat, aby pejsek viděl a neměl kudrliny, i když to
moc nemá rád.
Povely: sedni, lehni, vstaň, překul se, dej pac, štěkni.
Jana Kokojanová, redakce
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PES
Pes je největší zdomácnělá šelma a nejstarší zdomácnělé zvíře vůbec. Předpokládá se,
že se jedná o zdomácnělého vlka.
Kdybyste chtěli mít pejska, měli byste mít buď velkou zahradu, nebo každý den ho
venčit. Taky by měl mít svůj pelíšek a tam hračku. Taky jíst musí. Pes je všežravec. Takže
by mu nevadilo, kdybyste mu dali zbytky. Ale lepší než zbytky jsou granule pro pejsky.
Nikdy nedávejte granule pro kočky, ty jim nepatří. Mají jiné složení, než pejsci
potřebují. Také jim dávejte denně čistou vodu. Misku i pelíšek udržujte v čistotě.
Na procházku potřebujete pro pejska vodítko. Také potřebuje různá léčiva proti
střevním a kožním parazitům a musí chodit na očkování. Každý pejsek má svůj průkaz,
kde se mu očkování zapisuje.
Pejskovi se věnujte a něco ho naučte, aby uměl poslouchat a byl vychovaný.
Václav Žižlavský, redakce

PO BA VTE SE
KVÝS PRO CHITROLÝNI
1. Kdy je Halloween?
a. 31. 10.
b. 2. 3.
c. 24. 12.
2. Kdy odlétají ptáci?
a. vůbec neodlétají
b. na jaře
c. na podzim
3. Na čem létají čarodějnice?
a. ve stíhačce
b. v helikoptéře
c. na koštěti
4. Z čeho jsou draci?
a. z papíru
b. ze železa
c. z gumových medvídků
5. Co padá ze stromů?
a. kočky
b. listy
c. dýně

6. Co děláme na podzim?
a. dlabeme dýně
b. krmíme ježky
c. natíráme červeně mrkev
7. Jaké plody rostou na podzim?
a. jahody
b. banány
c. jablka
8. Co si připomínáme 28. října?
a. Den vzniku samostatného Česka
b. Den boje za svobodu a demokracii
c. Den velkého padání hrnků
9. Jaký na podzim opadává jehličnan?
a. modřín
b. jalovec
c. smrk
10. Co dělají na podzim ježci?
a. zahrabávají se do listí
b. shánějí si jablíčka
c. učí se karate
Adam Urválek, redakce
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BÁSNIČKY Z TROJKY
Moje báseň
Na podzim, když padá
listí,
je to krása barevná,
máme na paměti,
že se blíží zima studená.
Dominika Vystrčilová

O veverce
Veverka je zvíře malé,
je však mrštné a velmi
zdravé.
Skáče na strom velice,
je mrštná jako opice.
Natálie Kříčková

Podzim
Podzim,
ten shazuje všechno listí,
hlavně když je barevné
a když to děti zjistí,
lepí skřítky nádherné.
Pak popadnou draky
a pouští je taky.
Vojtěch Tomáš

Příprava na podzim
Už se podzim nachyluje,
křeček už se připravuje.
Běhá rychle po poli,
nožičky ho nebolí.
Dělá hodně hlody, hlody,
dává zrní do komory.
Teď už ale sníh napad,
ale křeček nemá hlad.
Josef Husták

Domov
Venku svítí sluníčko,
utrhnu si jablíčko.
Do vázy dám kytky nové,
zaliju je vodou z konve.
Sofia Hromeková

Podzim
Sluníčko už kytičkám
zamávalo
a barevný podzim
přivítalo,
listí ze stromů padat
začíná,
děda jablíčka a hrušky
nasbírá.
A na oblohu mezi mraky
děti do větru pouští
draky.
Michaela Hynštová, redakce
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Podzim před zimou
Podzim ten je barevný.
Listí běhá po zemi.
Vítr fouká, pofukuje,
všechno listí rozhrabuje.
Hrábě rychle popadnem,
všechno listí pohrabem.
Oříšky pak popadají
a lidé je sbírají.
Sklidíme si brambory,
dáme si je k večeři.
Olíznem se po
bramborách
a pak jdeme
Tereza Hegerová 3.tř

Moje kočka
Máme doma kočičku,
stále volá po mlíčku.
Říkáme ji Kesinka,
je to britská čičinka.
Vendula Petlachová

MAREČKOVA ANGLIČTINA

Najdi anglická slova.
mansnakeggowalkcomelephatworangeredowngreenblackick
Přiřaď čísla

Vypočítej příklady
two + five=_________
nine – six=_________
eight + one=________

Marek Halva, redakce

Vendulčiny přesmyčky k podzimu
Hwaleleno
řízá
lsit
onc
nýěd
ňýdávo pvkléao
ejkže
lopaistd

rdak
jeínř
tívr
atinrm an blméí niko
lkjaba
ooevc

Vendula Sumcová, redakce

Dějepisná olympiáda - školní kolo- 25.11.2015
1. místo- Josef Kožnárek (9.tř.)
2. místo- Martin Drahovzal (9. tř.)
3. místo- Filip Šenkyřík ( 9.tř.)
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ADAMOVA KNIHOVNIČKA
Název: Brána času - Magický kámen Vikingů
Autor: Thomas Brezina
Ilustrátor.: Nora Nowatzyková
Vydání: 2011
Hlavní postavy: Jupiter, Vicky a Nick
Stručný obsah: Na hradě Sokolí Skála, kde Jupiter bydlí, najde
spolu se svými kamarády Vicky a Nickem Bránu času. A to kvůli
padouchovi, který je donutil cestovat časem a přinášet mu
vzorky. Toto vše se odehrálo v první knize s názvem Výprava
za dinosaury. V této knize, která je v pořadí druhá, se Jup, Vicky a
Nick vydají za Vikingy, aby se dostali zase zpátky domů (jejich
minulá výprava se totiž trošku zvrtla).
Tentokrát musí pro vikingský kmen získat talisman, který jim
dodává odvahu.
Doporučení: pro všechny děti od 10 let, které mají rády akci
Hodnocení: hezká kniha
Adam Urválek, redakce

BLUDIŠTĚ

Marek Hynšt, redakce

Michaela Hynštová, redakce
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PODZIMNÍ KŘÍŽOVKA
Nejtěžší suchozemský tvor

N

Pán, který se stará o víno

V

Jinak najezený (vyjmenované slovo)
Oplocení zahrady

P

Jinak hon

V

Vzor mužský životný
Malíř Josef

L

Bydlí se v tom, má to střechu, má to komín

Marek Halva,
rdakce

ROZDÍLY

VTIPY
Pan učitel říká Pepíčkovi: "Pepíčku, já doufám, že nebudeš opisovat."
Pepíček na to říká: "Já taky doufám."
Jde pán k policajtovi a omlouvá se, že přišel pozdě, protože jel výtahem a kvůli poruše
tam čekal dvě hodiny. A policajt mu na to říká: "To nic není, včera jsem jel na jezdících
schodech a kvůli poruše se schody zastavily a čekal jsem tam pět hodin."
Jonáš Drábek, redakce
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ZPOVĚĎ NOVÉHO PANA ŘEDITELE
1. Z jakého důvodu jste se přihlásil do konkurzu na ředitele naší školy?
Od dubna 2015 jsem ve funkci ředitele (byť jen v zastoupení) již pracoval, a tak jsem se
rozhodl dále pokračovat. Myslím si, že je lepší, pokud v čele školy stojí člověk, který zde již
působil a aspoň trochu toto prostředí zná.
2. Máte z toho dobrý pocit?
Ano. Se spolehlivým kolektivem jde vše snáze. Spokojení a aktivní učitelé jsou
předpokladem toho, že děti bude škola bavit, budou mít dobré výsledky a budou do ní
chodit rády.
3. Chystáte pro naši školu nějaké změny?
Ano. První změnou by mělo být zprovoznění školní dílny. Během prosince a ledna by měl
být vybudovaný nový vstup z budovy školy a dílna by měla být vybavena nářadím. Dále
uvažuji o zřízení „hracích koutů“ pro relaxaci o velkých přestávkách.
4. Budete mít zástupce?
V nejbližší době zatím ne. Do budoucnosti se tomu určitě nebráním.
5. Kde jste učil, než jste přišel k nám?
Na ZŠ ve Vranovicích.
6. Jaké předměty učíte?
TV5, Z7, D8, VkO9
7. Který předmět učíte nejraději?
Nejraději mám asi zeměpis.
8. Kde bydlíte?
Bydlím v Bílovicích nad Svitavou.
9. Máte děti?
Ano, mám dvě děti.
10. Kolik máte roků?
Je mi 35.
11. Máte nějaké koníčky?
Mám rád cyklistiku a cestování.
12. Máte nějakého oblíbeného zpěváka či skupinu?
Rád poslouchám skupinu Kabát.
13. Máte nějaký oblíbený film nebo herce?
U filmů se rád odreaguji. Mám rád komedie jak české, tak i zahraniční. Z českých herců
mám rád např. Miroslava Donutila.
14. Chcete něco vzkázat čtenářům?
Snažme se společně ve škole vytvořit příjemné prostředí, abychom se sem každý den rádi
vraceli!
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů v uskutečňování všech plánů.
Eliška Vondrušková a Marek Halva, redakce
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ZDRAVÁ SVAČINKA
Tady najdete pravidelné nápady na zdravé svačinky do školy. Tentokrát je od Míši
Hynštové ze třetí třídy.

FIT SVAČINA
V pondělí 3. 11. jsme měli
bezvadné vyučování - šli jsme
do učebny s kuchyňkou. Tam
jsme vytáhli všechny suroviny
a začali jsme vyrábět naši
svačinku. Přihlásili jsme se
totiž do soutěže o nejlepší
zdravou svačinku.
Tvořili jsme vlastně dvě:
Semínková pochoutka a Chlebové smajlíky. Měli jsme dost práce, ale byla i legrace.
Taky jsme museli hlídat Marka, který se natahoval po pražených lněných semínkách.
Strašně mu chutnaly a museli jsme je před ním schovávat, aby zbylo na ostatní.
Po třech vyučovacích hodinách jsme měli hotovo, snězeno, uklizeno, nafoceno a natočeno. Potom jsme videa a fotky odeslali do soutěže.
Když jsme si dodatečně prohlíželi natočená videa, hodně jsme se nasmáli. A i kdybychom nevyhráli, stálo už jen toto za to.
Radovan Ryšavý, redakce
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HALLOWEEN
Dne 27. 10. byl v naší škole Halloween. Probíhal od 5. po 6. vyučovací hodinu.
Nejprve jsme se všichni přivítali a řekli jsme si, o čem Halloween vlastně je. Poté jsme si
zatancovali na dva známé songy s názvem The Ketchup song a Waka Waka od Shakiry.
Hned poté jsme se přesunuli na různé úkoly, které byly už připravené předem, děti musely
létat na koštěti, hledat věci pod čarovným šátkem a házet míče dýni do pusy. A mezitím, co
děti plnily úkoly, tak jsme sepisovali diplomy za nejlepší kostýmy. Jak jsme dopsali, zavolali
jsme děti zase zpátky a opět jsme si zatancovali. Když jsme dotancovali, už byl bohužel čas
se rozloučit. Na konci jsme všem rozdali sladkou odměnu a vrátili jsme se zpátky do tříd.
Moc jsme si tento den užili a doufám, že není poslední.
Eliška Zemanová 9. ročník

Poznámka redakce: Halloween byl perfektní, dětem i učitelům se tento parádně strávený
den moc líbil a těšíme se na další akce, které pro vás chystá 9. třída.

ZPOVĚĎ ELIŠKY
1) Už u nás ve škole končíš poslední rok docházky. Jak se ti tady líbilo?
- S touto školou jsem maximálně spokojená, nejlepší škola.
2) Kam se chystáš odejít?
- Chtěla bych jít na kosmetické služby.
3) Těšíš se do nového života?
- Ano, těším.
4) Je něco nebo někdo, kdo ti bude po odchodu od nás
chybět?
- Samozřejmě, spolužáci, paní učitelky.
5) Máš nějakého koníčka?
- Ano, mám, je to zpěv.
6) Chodíš někam zpívat?
- Ano, chodila jsem 2 roky do Yamahy, ale už tam nechodím.
7) Který předmět ve škole máš ráda a který ne.
- Mám ráda hudební výchovu a nemám ráda matematiku.
8) Chceš něco vzkázat čtenářům našeho časopisu?
- Ať se dostanou na svoji vysněnou školu a ať se jim tam líbí.
17

Michaela Hynštová, redakce

ANKETA O DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH
Jen mezi žáky 1. stupně.
Třída
Má
Učitelka mazlíčka
I.
II.
III.
IV.
V.
CELKEM

13
0
13
1
16
1
9
0
7
1
58
3

Jiné
Andulka (králíček,
rybičky)

Pes

Kočka

Morče

Křeček

8

5

4

1

2

9

6

1

2

3

10

5

5

4

6

8

4

3

0

0

3

1

0

2

3

3

21

13

9

14

33

9
1
7
1
7
1
1
32
3
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Z tabulky je patrné, že
některé děti mají i více
zvířátek.
Uhodnete, které
zvířátko mají děti
nejčastěji?
Redakce
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ČOLEK, KROKODÝL, LIŠKA,
LEDŇÁČEK,
KOZA,
ZEBRA,
KOČKA, BERAN, ZUBR, MYŠ,
LEV, NOSOROŽEC, TULEŇ,
KRÁVA, PRASE, KOS, SLON,
KOBRA, ARA, LAMA, ČÁP,
LACHTAN, LOS, PÁV, JAK,
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JELEN,
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Kristýnka Neužilová, 6. třída

POHÁDKA V IX. TŘÍDĚ
Byla, nebyla a pořád je jedna krásná
škola. A v té škole je 16 hodných
deváťáků, kteří mají velmi laskavou třídní
učitelku. Paní učitelka ty hodné deváťáky
přihlásila do zajímavé soutěže s názvem
Fit svačina. S paní učitelkou Buřivalovou
jsme ve Výchově ke zdraví začali
vymýšlet název pro naši svačinku. Padly
názvy jako Ořechův mls, Dobrá buchta,
Ořechová bomba, ale nejvíce se nám
líbilo Ořechádo. Svačinka byla tak zvaná "raw" (syrová), to znamená, že je nepečená, nevařená a
zdravá.
No a poté jednoho krásného pátku jsme šli do kuchyňky. Každý měl svůj úkol, někdo loupal mandle,
někdo odstraňoval pecky z mandlí, jiný připravoval avokádo a banány, někdo mixoval, další aranžovali
směs do skleniček. Připravili jsme i zdravý nápoj z máty, pomeranče a vody. Vzniklo hezké dílo, které
hlavně i dobře chutnalo.
Vše jsme nafotili a asi vše jsme ušpinili. Ale uklidili jsme po sobě!
Všichni jsme si pochutnali, dobře jsme se pobavili a snad i vyhráli!
Eva Procházková, Tomáš Hrnčiřík, Martin Drahovzal, Monika Zachrdlová, Michaela Tejkalová, 9.tř.
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Připravili žáci ZÚ Časopis
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno-venkov

Redakce: Adam, Eliška, Honzík, Janička, Jonáš, Marek I., Marek II., Miška, Radovan, Šimon,
Terezka, Vašek, Vendulka

Titulní stránku vytvořila Miška a Terezka.

casopis1@hotmail.com
www.zskanice.cz
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií

Čtvrtá a pátá třída na Brněnských pověstech
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