Kanická sojka

školní časopis ZŠ Kanice
čtvrtletník, PODZIM 2016

AHOJ VŠICHNI!
Těšili jste se na první číslo našeho časopisu? Nemohli
jste se dočkat? Je to tady. Máte je před sebou.
A co v něm najdete? Překvapí vás zajímavé pověsti,
informace o tom, co se ve škole dělo, různé recepty, kvízy,
rozhovory. Chtěli bychom obohatit náš časopis o informace ze
sportu, něco z hudby a zajímavé pověsti. Doufáme, že se vám
bude Kanická sojka líbit. Rádi přivítáme i vaši spolupráci,
protože časopis je pro nás všechny.
Nově najdete na hale školy nástěnku našeho časopisu.
Na té se dozvíte, kdo získal odměnu ze soutěží, co
připravujeme, různé výsledky a informace.
Je zde také anketní box. Prosíme, aby každý hlasoval
maximálně jednou. Moc děkujeme za příspěvky.
/Šimon, redakce/
A znáte naši redakční radu? Není nás mnoho, ale
věříme, že se k nám ještě někdo přidá. První číslo časopisu
připravili: Kačka Šrajerová a Jana Vašíková ze III. třídy,
Lukáš Slabý ze IV. třídy, Šimon Drábek a Václav Žižlavský
z V. třídy, Vendy Sumcová, Jana Čivišová, Jana Kokojanová,
Adam Urválek a Radovan Ryšavý z VI. třídy, přispěli nám ale
i jiní žáci.
Hledáme sponzory! Pokud máte zájem, aby se na
stránkách našeho časopisu objevila vaše reklama, neváhejte a
oslovte nás.
Líbí se vám náš časopis? Rádi přijmeme jakýkoliv
sponzorský dar, který by nám pomohl vylepšit další vydání
Kanické sojky. Může to být papír, toner, ale hledáme i toho,
kdo by nám časopis barevně vytiskl.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Dopravní výchova
Každý rok v září se ve
škole bavíme o tom, co máme
dělat, abychom byli na silnici v
bezpečí. A proto máme hodiny
dopravní výchovy. Učíme se
dopravní značky, jak přecházet
silnici, po které straně se má
chodit, co si máme obléci,
abychom byli vidět i ve tmě,
malujeme
obrázky
a
vyplňujeme pracovní listy.
V závěru hodin jsme se
vypravili na procházku po
Kanicích a vše jsme si také
vyzkoušeli.
Hodiny se nám líbily a
všichni jsme si uvědomili, jak
je pro nás bezpečnost na
silnicích důležitá.
/Janča V. a Kačka, redakce/

Vida centrum - soutěž
Dne 18.10 se naše škola zúčastnila televizní soutěže
U6- Úžasný svět techniky. Reprezentovalo nás pět žáků. Z
osmé třídy to byl Fabián Juřina a Jan Menšík. Z deváté třídy
Šárka Pernicová, Terezie Wawraczová a kapitánka týmu
Kristýna Dvořáčková.
Vše začalo vstupem do Vida centra v Brně, kde jsme
se seznámili s pravidly natáčení. Dostali jsme soutěžní trička,
mikrofon a všechno jsme zakončili make-upem a účesy.
Celé natáčení bylo opravdu dlouhé a šlo o nervy.
Některé scénky se musely točit na více pokusů, aby vše bylo
tak, jak má být. Po obrovském napětí jsme nakonec zvítězili.

Vyhráli jsme skvělé ceny (telefony, batohy a další předměty,
navíc vstup do Vida parku pro celou třídu zdarma). Vše
skončilo o půl deváté večer odvozem mikrobusem ČT.
Celé jsme si to moc užili!
/Terezie Wawraczová, Kristýna Dvořáčková, IX. tř. /
P. S.: Vše jste mohli vidět v televizi, ale kdo nestihl, může se
podívat z TV archivu.

FIT POMAZÁNKA 2016
Dne 24. 10. 2016 jsme se my - deváťáci pustili s paní
učitelkou Repovou do soutěže Fit pomazánka.
Přemýšleli jsme, dumali a rozhodli se, že připravíme
zdravou celerovou pomazánku. Protože to má být fit jídlo,
nemohli jsme tam dát žádné nezdravé potraviny, a tak paní
učitelka nakoupila a donesla vše potřebné.
Crrrr, zazvonilo a my se shromáždili kolem
učitelského stolu. Rozdělili jsme si úkoly a pustili se do toho.

Někteří krájeli pórek, vajíčko a někteří strouhali celer a mrkev.
Zapnuli jsme šlehač a začali přísady smíchávat dohromady.
Poté jsme přidali kukuřici, tvarohový sýr a přisypali trochu
soli. Nezapomněli jsme vše zapisovat na tabuli a
dokumentovat fotkami.
Rozdělali jsme žitný chléb a naskládali ho na talířky a
tácky, kde jsme ho poté namazali naší povedenou
pomazánkou. A protože se jí i očima, ozdobili jsme chlebíky
salátem polníčkem a přiložili půlku rajčátka.
Mňam! Ochutnali jsme a chutnalo to fakt skvěle! Na
konec jsme náš výsledek pojmenovali Celerka mňamka.
Rozhodně se vám budou sbíhat sliny.
Doporučuje devátá třída.
Šestá a osmá třída se do soutěže Fit pomazánka také zapojily.
Šesťáci soutěží se svým Řepídem, osmáci s Tofu mňamkou.

Žákovská rada
Každou první středu v měsíci se koná setkání
žákovské rady naší školy. Z každé třídy jsou vybráni alespoň
dva zástupci, kteří na schůzky pravidelně chodí. A co je
úkolem žákovské rady? Kromě toho, že se domlouváme na
různé akce, spolupracujeme s učiteli a ředitelem školy. Tam
se snažíme připomínky, nápady, ale také stížnosti přenášet.
Žákovská rada je tedy pro žáky, aby měli možnost vyjádřit
svůj náror.
Žákovskou radu organizuje paní učitelka Repová a
žáci deváté třídy, ale přichází za námi i pan ředitel, aby si naše
připomínky vyslechl. Jestliže máte nějaké návrhy, nápady,
stížnosti nebo přípomínky, můžete je sdělit zástupcům ve vaší
třídě nebo žákům deváté třídy. Budou předneseny na žákovské
radě, a kdo ví? Třeba se naše nápady stanou realitou a
dokážeme, že bude naše škola lepší, zajímavější a zábavnější.
A bude se nám víc líbit a budeme do ní rádi chodit.
/Aneta Minaříková a Šárka Pernicová,
IX.tř./

Divadlo ve škole – bajky
Už jsme se moc těšili, až k nám do školy přijede
Divadélko pro školy z Hradce Králové. Není to soubor nám
neznámý. Herci nám vyprávěli čtyři krásné bajky. První byla o
lišce a havranovi a nepřekvapilo nás, že liška havrana napálila
a sýr si sama odnesla. V druhé bajce jsme se seznámili s
Ezopem, který bajky vymýšlel, a byla o oslu. Ve třetí bajce
želva soutěžila se zajícem a svou chytrostí ho předstihla. A
poslední bajka byla o brouku hovniválovi a o orlovi.
Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další.
/Janča V., Kačka, redakce/

Divadlo pro 2.stupeň
Ve středu 2. 11. k nám do školy přijelo divadlo z
Hradce Králové. Představení se jmenovalo Don Quijote a ti
druzí. Dva herci nás seznamovali se španělskými spisovateli a
k tomu hráli divadlo z her těchto autorů. Bylo to hodně vtipné
a zapojovali i publikum. Třeba holky z deváté třídy měly hrát
dcery jednoho pána, který měl bohatého, ale starého známého,
a ten se chtěl s některou z nich oženit. Nejdříve si vybral Lucii
(tu hrála Anetka Minaříková), ale pak Martu (to byla
Kristýnka Macourková). Nakonec ho žádná nechtěla, a tak si
šly sednout.
Pak byl další příběh, a tam jim pomáhal Ráďa Ryšavý,
který měl vždycky zařvat, když mu jeden z herců dával
výprask. Mlátil rákoskou o stůl, ale vypadalo to, že Ráďu :)
V další hře pomáhala Gabča Sovová. Do té se zamiloval Don
Quijote, který dělal hrdinské činy, ale většinou je zvrtal.
Zahráli si i další, Vítek byl zahradník a Honzík bral
drogy.
Divadlo bylo super a už se těšíme, až zase přijedou.

/Vendy S., redakce/

Dne 2.11. 2016 k nám do školy přijelo Divadélko z
Hradce Králové. Divadélko mělo připraveno program pro
první a druhý stupeň. Celé představení se jmenovalo Don
Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. My, jako
druhý stupeň jsme se sešli v osm hodin. Všechny ukázky byly
poučné, ale i velice zábavné. Zábava provázela vystoupení od
začátku do konce. Jako každý rok si vybrali nějaké žáky, které
taky zapojili do hry, a tak se divadlo stalo ještě zábavnějším.
Všem se to moc líbilo a těšíme se na příští rok.
/Gabriela Sovová, Terezie Wawraczová, Aneta Minaříková,
IX.tř./

Naši prvňáčci
V letošním školním roce je na naší škole hodně
nových prvňáčků. Zajímalo nás, jak se jim ve škole líbí.
Připravily jsme si tedy pro ně otázky, abychom to zjistily.

Rozhovor s Míšou Matouškem:
Jak se jmenuješ? Míša Matoušek.
Jak se ti líbí ve škole? Líbí.
Jaký předmět se ti líbí ve škole?
Tělesná výchova.
Jak se jmenuje tvoje paní
učitelka? Kateřina Gronichová.
Je na tebe tvoje paní učitelka hodná? Je.
Dává ti paní učitelka těžké úkoly? Ne.
Máš hodné spolužáky? Ano.
Je to lepší ve školce nebo ve škole? Ve školce.
Co se ti nelíbí ve škole? Anglický jazyk.
Rozhovor s Davidem Betsou:
Jak se jmenuješ? David Betsa.
Jak se ti líbí ve škole? Líbí.
Jaký předmět se ti líbí ve škole? Výtvarka.
Jak se jmenuje tvoje paní učitelka? Dana Pospíšilová.
Je na tebe tvoje paní učitelka hodná? Je.
Dává ti paní učitelka těžké úkoly? Jo.
Máš hodné spolužáky? Ano.
Je to lepší ve školce nebo ve škole? Škola.
Co se ti nelíbí ve škole? Prvouka.
Rozhovor se Sofinkou Nežádalovou:
Jak
se
jmenuješ?
Sofinka
Nežádalová.
Jak se ti líbí ve škole? Líbí.
Jaký předmět se ti líbí ve škole?
Český jazyk.
Jak se jmenuje tvoje paní učitelka?
Kateřina Gronichová.
Je na tebe tvoje paní učitelka
hodná? Je.

Dává ti paní učitelka těžké úkoly? Ne.
Máš hodné spolužáky? Ano.
Je to lepší ve školce nebo ve škole? Škola.
Co se ti nelíbí ve škole? Prvouka.
Rozhovor s Vikčou Dostálovou:
Jak se jmenuješ? Viktorka Dostálová.
Jak se ti líbí ve škole? Líbí.
Jaký předmět se ti líbí ve škole? Tělesná výchova.
Jak se jmenuje tvoje paní učitelka? Kateřina Gronichová.
Je na tebe tvoje paní učitelka hodná? Je.
Dává ti paní učitelka těžké úkoly? Ano.
Máš hodné spolužáky? Ano.
Je to lepší ve školce nebo ve škole? Ve školce.
Co se ti nelíbí ve škole? Matematika.

Rozhovor s Adélkou:
Jak se jmenuješ? Adélka.
Jak se ti líbí ve škole? Líbí.
Jaký předmět se ti líbí ve škole? Hudební výchova.
Jak se jmenuje tvoje paní učitelka? Dana Pospíšilová.
Je na tebe tvoje paní učitelka hodná? Je.
Dává ti paní učitelka těžké úkoly? Ano.
Máš hodné spolužáky? Ano.
Je to lepší ve školce nebo ve škole? Ve škole.
Co se ti nelíbí ve škole? Matematika.
/Janča V. a Kačka, redakce/

Adapťák
Na začátku školního roku k nám do třídy přišlo deset
nových žáků. Paní učitelka Kalvodová nám zorganizovala
adapťák, abychom se líp poznali. Byli tam dva lektoři: Lenka a
Martin.
Adapťák začal v pátek 16.9 v 17:00, ale někteří přišli
později. Mezi tím jsme hráli hru, která se jmenovala “klacíky”.
Nejvtipnější bylo, jak Honza musel skoro všechny zalehnout,
když si měl lehnout na místo, kde předtím ležel klacík :)
Večeři jsme si dělali „sami“. Měli jsme chleba ve
vajíčku, kdo chtěl, dal si i zeleninu.
Pak jsme hráli noční hru. Jmenovala se SPZ, museli
jsme běhat s baterkami, najít a zapamatovat si určitá čísla a
písmena.
Po hře jsme šli spát. Vlastně ne... kluci hráli
karimatkovou válku (to hráli celý adapťák). Pak už vážně
jdeme spát.
Ráno nás vzbudil Ráďův budík, který hrál “Let it go”
(BEZVA). Ráno jsme se nasnídali a šli jsme hrát super hru.
Hrálo se to tak, že na příjezdové cestě před školou jsme stáli
na čáře a postupně jsme vybíhali. Při běhu jsme měli řvát
hodně nahlas, běžet co nejrychleji a nejdál. Na místě, kde nám
došel dech, jsme zůstali stát. Nejdál doběhla “s řevem” naše
paní učitelka. Ondra pak neměl hlas.
Hráli jsme ještě jednu dobrou hru, ta byla opravdu
super. Hrálo se o gumovou slepici, byla to legrace.
Následovaly další hry, svačina.
A jdeme na oběd. Na oběd bylo pečené kuře s
brambory. Loupali jsme horké brambory, ty se potom
ušťouchaly. Po obědě slavili Honza a Jana narozeniny. A měli
hezký a dobrý dort, také dětské šampaňské. Všichni jsme jim
popřáli.
Pak byl polední klid. Po poledním klidu jsme hráli
super hru Vlajkovaná. Nejdřív jsme si udělali vlajky a
vymysleli pokřik. Jeden tým se jmenoval KAKTUS. Zde je

jejich pokřik: “Kaktus je zelený, květináč hnědý, co tohle
znamená, to já sám nevím. Hej, hej, hej, klobouky jsou nej!!”
Druhý tým byli MEDVĚDI: “Hej, hej, hej, medvědi jsou nej!
A tenhle náš je polomrtvej.” Pak jsme dostali čísla a schovali
jsme vlajku. A hra začíná. Medvědi vyhráli na celé čáře.
A byla večeře. Opékali jsme špekáčky, kdo chtěl,
opékal i marshmelouny, rohlíky a chleby.
Když byla tma, hráli jsme noční hru “Anděl stážný”.
Šli jsme ve dvojicích temným lesem, cestu nám ukazovala
světýlka rozestavěná kolem cesty. Jeden člověk z dvojice měl
zavázané oči, druhý ho musel provázet. Jednu svíčku jsme
hledali dlouho, pak kolem nás projelo kolo, svítilo, a my jsme
si myslely, že je to světýlko, které hledáme. V půli cesty byla
Lenka. Cestou zpátky jsme potkaly Martina a ten nám řekl, že
u plotu máme jít doprava, ale my jsme nenašly plot. Ondra a
Vítek na nás chtěli bafnout, ale čekali na špatném místě.
Po hře jsme se vrátili do školy a šli jsme spát.
Ráno už nás Ráďův budík naštěstí nevzbudil. Snídali
jsme medovník, buchty, bábovky … samé dobroty. Celé
dopoledne jsme hráli různé hry, moc se nám líbil Famfrpál.
Pak jsme prolézali pavučinou (spletenými provazy). Protože
jsme si chtěli zahrát ještě jednou vlajkovanou, tak jsme si ji
zahráli, ale půlka lidí se nepohodla a urazila.
K obědu jsme si dali špagety s kečupem a sýrem. A
pak … bylo na
čase sbalit,
uklidit a odejít
s rodiči domů.
Pohádky je
konec :)
/Janča
K. a Vendy,
redakce/

PODZIMNÍ TÉMATA
Halloween
Dne 31.10.převážně anglicky mluvící země slaví
svátek Halloween. Je to vlastně takový keltský silvestr. K
Halloweenu patří vyřezávání strašidelných obličejů do dýně. A
v anglicky mluvících zemích se děti oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí s tradičním pořekadlem ,,Trick or Treat.“
(,,Koledu, nebo vám něco provedu.”- v Americe typické
pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a
„koledují“ o sladkosti.
Slaví se
v převážně v USA, Kanadě,
Velké Británii,
Irsku, Austrálii, Novém
Zélandu aj. V
posledních
letech
se
Halloween dostal
i k nám. Obchody nám
svým
sortimentem připomínají, že
k tomuto svátku
patří
bonbóny,
dýně,
kostýmy, strašidla a vše nabízí k prodeji. V těchto dnech snad
není dům, u kterého byste nenašli vydlabanou a rozsvícenou
dýni.
Ve škole jsme měli Haloweenskou party s předstihem,
organizovali ji osmáci a deváťáci. Měli pro všechny
haloweensky laděné úkoly a nakonec jsme všichni zdobili
dýně. Cenu dostali snad všichni.
Ale co udělat s dýní po vydlabání? Odpověď je jednoduchá:
Dýňová polévka
Ta je výbornou podzimní pochoutkou. Toto je recept od paní
učitelky Kalvodové. I Adam říkal, že ji má moc rád.
Vyzkoušejte ji, je to lehké:
1. Omyjte dýni, NELOUPEJTE JI.
2. Rozkrojte a lžící vydlabejte vnitřek.
3. Dýni nakrájejte na kostky.

4. Dejte do hrnce trochu másla a opečte na něm kostky
dýně.
5. Zalijte vroucí vodou (neřeďte mnoho), osolte a
povařte asi 20 minut.
6. Do uvařené polévky nastrouhejte zázvoru podle chuti
a tyčovým mixérem
rozmixujte dohladka.
7. Přidejte smetanu, případně dochuťte, ozdobte
petrželkou a podávejte v pěkných miskách.
Je to podzimní jídlo plné vitamínů a určitě si pochutnáte.
/Ráďa, redakce/
Halloween jsme si užili i ve škole. Osmáci a deváťáci pro
všechny připravili Halloweenskou párty. Spousta her, legrace
a dlabání dýní.

Draci
K podzimu patří pouštění draků. Dnes spíš hrajeme
počítačové hry, ale někteří dodržují staré tradice. Někteří si
draky kupují a někteří draky vyrábějí. Bohužel, někteří draci
uletí.
Umíte si draka vyrobit?
Potřebujete:
1. papír / igelit
2. dřevěné tyčky / plastové tyčky
3. provázek
4. krepový papír
5. lepicí páska
Postup:
1. Vezmeme dřevěné tyčky a dáme je na papíry jako
kosočtverec a zalepíme kostru draka.
2. Ustřihneme asi 1 metr dlouhý provázek a dáme na něj
krepáky a dáme na draka
3. Vezmeme provázek asi 10 metrů dlouhý a přivážeme
ho na draka.
A máme hotovo! Můžeme jít draka prolétnout.
/Lukáš, redakce/

Podzimní kvíz
1. Naše nejjedovatější houba se jmenuje:
a) muchomůrka citronová
b) muchomůrka zelená
c) muchomůrka červená
2. Houby by se měly sbírat:
a) do košíku
b) do batohu
c) do igelitové tašky
3. Mléčným výrobkem není:
a) jogurt
b) koláč
c) kefír
4. Nejméně zdravou přílohou k jídlu jsou

a) hranolky
b) brambory
c) těstoviny
5. Na podzim odlétá na jih
a) vrabec
b) kos
c) vlaštovka
d) sýkorka
6. Podzimní měsíc není
a) duben
b) listopad
c) říjen
7. Podzim začíná
a) 21. března
b) 23. září
c) 21. prosince
d) 22. června
8. Podzim ohlašuje
a) barevné listí stromů
b) sníh
c) přílet ptáků z jižních zemí
9. Zvířata na podzim
a) chystají se na zimu
b) shazují zimní srst
c) spí zimním spánkem
10. Kdy je státní svátek na podzim?
a) 24.12.
b) 28.10.
c)28.3
11. Kdy máme podzimní prázdniny?
a) 24. - 25.10.
b) 23. - 25.11.
c) 26. - 27.10.
Správné řešení napište na lísteček a vhoďťe do anketního boxu.
Nezapomeňte připsat jméno, příjmení a třídu. Ze správných odpovědí
odměníme 3 vylosované.

CO NÁS BAVÍ

Čtenářova knihovnička
Minulý rok byl pokaždé v časopise článek Adamova
knihovnička. Byla v ní vlastně taková reklama. Psal jsem vám
do časopisu o knížkách, které jsem četl. Byly to různé knížky.
Měly různé žánry, byly různě velké a měly různé příběhy.
Tento rok bude tento článek také, akorát už to nebude
knihovnička Adamova, nýbrž Čtenářova. Ale jinak bude stále
platit věta číslo 5 (Měly různé žánry, byly...).
Když už víte o novinkách v této rubrice, rád bych vám
doporučil jednu výbornou internetovou stránku: Čtení pomáhá.
V ní si vyplníte malý test o knížce, kterou jste četli nedávno
(otázky jsou velice podrobné). Pokud test vyplníte správně,
stránka vás odmění počítačovými padesáti korunami, které
darujete na nějakou dobročinnou akci. Ty najdete na stejné
stránce.
Doufám, že vás moje příspěvky nalákají na knihy.
Můžete se těšit na články!
/Adam, redakce/

Filmová rubrika
Vážení čtenáři, spolu s
rubrikou filmovou, kterou právě
čtete, se bude našem časopise
objevovat i rubrika s aplikacemi
nejen na váš chytrý telefon, ale i
třeba na tablet. V této uvidíte
upoutávky na filmy, které přijdou
nebo přišly do kin.
Toto číslo bude v
čarodějnickém stylu, protože vám
představím film Doctor Strange
(angl. podivný). Jedná se o film
od studia Marvel, které se v
minulosti
proslavilo
hlavně
komiksy, které vydávalo pod

vedením Stana Lee. Šlo o komiksy o superhrdinech. Určitě
znáte Hulka, Iron Mana nebo Wolverina.
Doctor Strange ale není ani nijak zvlášť silný, nemá
adamantiové drápy ani nevystřeluje odevšud rakety. Je to
kouzelník. Podle filmu to byl původně věhlasný doktor, který
ošetřil každé zranění. Avšak po nehodě, která mu znemožnila
používat ruce, nemohl dále operovat. Zkoušel najít pomoc u
každého lékaře, kterého našel, ale ani jeden mu pomoci
nedokázal.
Nakonec se rozhodl vyhledat mystického mistra magie
Pradávného sídlícího v chrámě uzdravení Kamar-Taj. Ten ho
nakonec uzdraví, ovšem Strange náhodou zjistí, že Kamar-Taj
není jen chrám uzdravení, ale i místo boje s temnými silami. A
Strange se rozhodne stát se učedníkem Pradávného a pomoct
mu se záchranou světa…
/Adam, redakce/

The Beatles
Rozhodl jsem se seznámit čtenáře s britskou skupinou
The Beatles, protože mají moc hezké texty a byla to
nejúspěšnější skupina všech dob. S bratrem hrajeme některé
jejich písně (Imagine, Sgt. Pepper, Lonely Hearts, apod.), já na
klavír a Jonáš na kytaru.
The Beatles Působili od roku 1955 do roku 1970.
Jejich členové byli John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison a Ringo Starr. Natočili dva filmy: Help a
Perný den. První gramofonovou desku vydali v Berlíně.
V Berlíně zemřel Stuart Sutcliffe, dřívější člen
skupiny the Beatles. Jeho nahradil v roce 1960 George
Harrison. Do roku 1960 hrál na buben ve skupině the Beatles
Peet Best. Nejstarším členem byl John Lennon, narozený
9.října 1940. Zemřel 8. prosince 1980. Nejmladším členem byl
George Harrison narozen 25.2. 1943, zemřel 29.listopadu
2001. Paul McCartney se narodil 18. června 1942. A Ringo
Starr (Richard Starkey) se narodil 7. června 1940.
/Šimon, redakce/

Co mě baví
Jsem Tonda Regner. Hraji kartičky. Jmenují se Magic:
the Gathering. Hraji je asi 8 let. Moc mě to baví. Chodím do
kartičkového kroužku v Brně.
“Magic” je sběratelská karetní hra a je to nejvíc “pay
to win” hra, kterou znám. Kartičky jsou moc drahé, takže
pokud si nejste jistí spekulací, raději si je nekupujte. Magic je
pro 2 hráče. Karty jsou v angličtině, francouzštině, němčině,
španělštině, portugalštině, japonštině, korejštině a ruštině.
/Tonda Regner, IX.třída/

Pověsti z našeho okolí
Mám rád historii. Proto jsem se rozhodl, že vám
připomenu prostřednictvím této rubriky pověsti z okolí Kanic.
Nyní vám představím dvě pověsti.
JAK VZNIKL NÁZEV OBCE KANICE
Vznik názvu Kanice je obestřen touto pověstí.
V dávných dobách, kdy Kanice čítaly několik domků a
okolí tvořila souvislá hradba hlubokých lesů, nedozírných
hvozdů a zelených luk, se prý právě na tomto místě
vyskytovalo nejvíce dravců. Jestřábi, sokoli, ale nejvíce
káňata. Lidé, kteří tudy procházeli, se tomu velmi divili. A
vyprávěli to všem.
,,Když jsem se vracel, nebudete tomu věřit, ale na jednom
místě jsem viděl tolik káňat! Seděli na stromech, obloha jich
byla plná.“
,,Kde to bylo?“
,,Kousek od Brna, v jednom údolí.“
Toto vypravování se brzy rozšířilo, neboť tak velký výskyt
dravců byl kolem Brna neobvyklý. ,,Kamže jdeš?“
,,Do údolí, kde jsou káňata. Do údolí kání. Do Kanic.“
Tento název se tak vžil, že obci, která se postupně
rozrostla, se dodnes říká Kanice.
/Vašek, redakce/

POVĚST Z LESA ,,U OBRÁZKU“
Tento příběh se udál už dávno. V těchto dobách vedla
hlavní vozová cesta z Brna do Jedovnic lesem přes Křtinsko
údolíčkem, kterým chodíme ke Kulatému dubu. V tomto
údolíčku měli své milíře uhlíři, kteří pálili z bukového dřeva
dřevěné uhlí.
Jednou bylo velmi špatné počasí. Déšť už byl skoro na
spadnutí a uhlíři nemohli od svých milířů utéci. Byli pro tenhle
případ dobře vybaveni, měli s sebou soudek rumu. Tak se
kolem něj sesedli, aby to neměli daleko, kdyby se náhodou
hodně zešeřilo. Přisedl si k nim myslivec, který šel kolem a
všichni statečně popíjeli, bouřka nebouřka. A jak už měli
kuráž, myslivec zvedl pohárek a zvolal: „Hrome, bij, jenom
nám ten soudek nerozbij!“ A vtom uhodil blesk a milého
myslivce zabil.
Od těch dob se uhlíři v údolíčku báli. Vždy, když se
začalo blýskat, rachotilo to v tom místě tak, jako by se ze
strání kutálely sudy. Pozvali tedy kněze, aby místo vysvětil a
na strom blízko místa pověsil obrázek Panny Marie. A
přestože lidé a stromy umírají, ten obrázek tam kaničtí
obyvatelé stále udržují a tuto pověst s ním. /Vašek, redakce/

obrázek
Želešická
růže 2016

Zábava a vtipy
Pepíčku, řekni dvě zájmena.
"Kdo, já?"
"Výborně, Pepíčku."

Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o
dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" "Sedm!"
Při hodině tělocviku si žáci
lehají na záda a napodobují jízdu na kole.
"Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?"
"Zrovna jedu z kopce."
Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a jedna se ptá
průvodčího: "Prosím vás, doveze mě ten vlak do
Prahy?" "Ne, slečno, lituji...“ odpoví průvodčí. Druhá
blondýnka se zeptá: "A mě jo?"

Přijde žák do houslí, otevře futrál a vytáhne samopal.
To má být vtip?" ptá se učitelka, "tomu se mám jako
smát?"
"To prosím ne," odpoví žák. "Smát se bude táta. On je
v bance s houslema..."

“Zvířátkový” kvíz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je orel největší pták?
ANO - NE
Existuje pavouk, který má 30 cm? ANO - NE
Přežila by včela sama?
ANO - NE
Byl krtek první ve vesmíru?
ANO - NE
Jsou kočky mrštnější než psi?
ANO - NE
Ohrožoval Brno v pověstech lev?
ANO - NE
Je medvěd rychlejší než člověk? ANO - NE

8. Je slon největší suchozemský tvor? ANO NE
9. Měl Robinson Crusoe papouška?
ANO - NE
10. Opravdu nosí ježek na bodlinách jablka?
ANO - NE
/Šimon, redakce/
Správné řešení napište na lísteček a vhoďťe do anketního
boxu. Nezapomeňte připsat jméno, příjmení a třídu. Ze
správných odpovědí odměníme 3 vylosované.

Najdi cestu ode dveří ke klíčku.

/Lukáš, redakce/

/Jana V., Kačka, redakce/

Kreativní stránka
Už se vám jistě stalo, že někdo z vašich blízkých má
narozeniny nebo svátek. A já vám poradím, jak jim vyrobit
hezké, ale velmi jednoduché přáníčko. Budete potřebovat jen
chvilku času, šikovné ruce, tvrdý
papír, pastelky, lepidlo, nůžky a
usušené listy.
A jak postupovat?
1. Vystřihněte si z papíru
obdélník o stranách
13cm a 16cm, přeložte
jej na polovinu
a
vytvořte tak přáníčko.
Položte si jej před sebe
tak, aby byla přední
strana nahoře.
2. Pastelkami
si
nakreslete
na
přáníčko obdélník (od
ruky), který jemně vyplňte barevnými pastelkami tak,
aby byl patrný reliéf papíru (čím je papír více
vroubkovaný, tím je výsledek lepší).
3. Natřete rubovou stranu usušeného listu tekutým
lepidlem a list přilepte na přáníčko.
4. Přáníčko vložte do nějaké knihy (pozor na ušpinění od
lepidla) nebo je stačí něčím jen zatížit, aby se list
přilepil.
A je hotovo! Jednoduché, že? Obrázek vás může inspirovat. A
více nápadů najdete na www.kreativni-stranky.wz.cz
/Jana Č., redakce/

.

Vybarvi si podzimní obrázek:

Jak si vyrobit zajímavou krabičku, třeba na na TIC
TAC ?
Potřebujete: kreativní stránku, nůžky, lepidlo, pastelky
nebo fixy,popř. bonbóny TIC TAC
Postup:
1.
2.
3.

Vymalujeme jednotlivé části krabičky.
Vystřihneme a ohneme podle čar.
Slepíme a necháme zaschnout.

Vybarvené, vystřižené a slepené lístky i
stonek nalepíme na dýni.
5.
Pak už stačí jen nasypat TIC TAC a
krabička je hotová.
4.

Vydání tohoto čísla zajistila firma AMBIence expo,
s.r.o.

Moc děkujeme!

Čtvrťáci a páťáci v Brně
Připravili žáci ZÚ Časopis ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno-venkov.
Titulka a ostatní obrázky: výtvarné práce žáků naší školy, free
Google obrázky.
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií a prací
svých dětí a jejich zveřejněním.
zskanice.casopismail.com, www.zskanice.cz

