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Z REDAKCE 

Naši redakci hodně potěšil jeden mail, který dostala po vydání prvního čísla 2015/2016. 
Co v něm asi bylo, že z něj máme radost?  

Za celou dobu vydávání časopisu, a to je už řádku let, se ještě nestalo, aby nám do re-
dakce někdo napsal. A konečně nám napsal.  

Mail poslal jeden rodič, který nás chválí a přeje nám, aby se nám dařilo. Potěšila nás 
pochvala, ale také to, že i dospělí čtou náš časopis.  

Za redakci Marek Hynšt  

PŘÁNÍ K ROKU 2016 

Přeji dětem, které jsou bez domova a bez 
rodičů, aby nebyly smutné. Je to sice blbé 
být bez maminky a tatínka, ale já si myslím, 
že si je někdo odvede a budou šťastné. 

Proto bych si přála, aby žádnému 
narozenému miminku nikdo neubližoval a 
radši ho dal do Baby boxu.  

A postiženým dětem bych přála, aby se brzy 
uzdravily. A aby si z dětského domova brali 
lidé domů i dítě s handicapem, má sice 
problémy, ale pořád vám může dělat radost. 
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na 
to pamatuje. 

Kristýna Neužilová, 6. třída 

Moc bych si přála, aby na světě nebylo moc 

smrtelných a nebezpečných nemocí. A také 

aby se lidé postiženým nesmáli, neubližovali 

jim a nezesměšňovali je. Ba právě naopak, 

aby jim pomáhali. 

Děti, které by se moc rády chtěly učit, ale 
nemohou, tak bych jim moc přála, aby se jim 
to vyplnilo a lidé z celého světa by je v tom 
mohli podporovat, pomáhat a dát nějaké 
peníze, aby se třeba z nich stali vědci, 
archeologové, doktoři… 

Gabriela Beránková, 6. třída 

Přeji všem lidem na celém světě, aby se měli 

dobře a byli šťastní. Aby byli zdraví, měli 

práci, měli rodiny a mohli si splnit všechny 

své sny.  

Tento rok byl docela dobrý, ale doufám, že 
příští rok bude ještě lepší, bez teroristů, bez 
těch, kteří škodí celému světu. Život je 
krásný a měli bychom z něho mít radost a 
užívat si ho. 

Nikola Kříčková, 6. třída 

Ocenění  

Ocenění pro naši žákyni Sabinu Pan-
cnerovou z IX. třídy za nejlepší výsledek 
v testech z ČJ v Jihomoravském kraji.  
Všichni blahopřejeme. 
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hykoqTKLREZWcHzruiowPI   NĚCO Z AKCÍ ŠKOLY   

MIKULÁŠ VE ŠKOLE   

V pátek 4. prosince po škole 
chodil Mikuláš s čerty a 
anděly. Hodně dětí se na 
Mikuláše těšilo a netrpělivě 
čekaly, kdy už přijde. Mráz 
po zádech lezl hlavně dětem 
ve školce, protože čerti 
(deváťáci) se dobře a 
strašidelně oblékli. Ten, kdo 
zlobil, dostal papírek, na 
který měl napsat nějaké 
dobré skutky, které splní.                                        
Šimon Drábek, redakce  

ROZSVÍCENÍ STROMU  

V pátek 4. 12. bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu u OÚ v Kanicích. Sraz byl o půl 
páté a zkoušeli jsme, než to všechno začalo. Zpívaly děti od 4. po 9. třídu. Po nás ještě 
zpívala místní skupina. A pak konečně nadešla chvíle, na kterou všichni čekali, rozsvícení 
vánočního stromu. Akorát já jsem to neviděla, jaksi jsem šla k cukroví a oni stromek 
mezitím rozsvítili.  

Jana Kokojanová, redakce  

VÁNOČNÍ KRMENÍ LESNÍCH ZVÍŘÁTEK  

V úterý 22. 12. jsme šli krmit zvířátka. 
Každý si přinesl nějaké krmení, například 
jablíčka a mrkvičky.  
Nejdříve jsme se všichni shromáždili        
ve třídě a hned jak bylo osm hodin, tak 
jsme šli do šatny. Jak jsme se všichni 
oblékli a vyšli ze školy, tak jsme šli krmit 
zvířátka.  
Šli jsme s čtvrtou třídou. Cestou jsme si 
spolu všichni povídali a až jsme tam došli, 
tak jsme začali zdobit stromečky pro 
zvířátka. Různě jsme zdobili větvičky, 
dávali jsme krmení pod stromy, na větvičky, po trávě a různě všude. Jak jsme měli nakrmeno, 
tak jsme šli zpátky.                                                                                      Vendula Sumcová, redakce 
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JDEME NAKRMIT ZVÍŘÁTKA DO LESA  

Celý první stupeň naší školy, tedy              
i 4. a 5. třída, šel do lesa nakrmit 
zvířátka. Někteří měli jablka nebo 
vlašské oříšky, které jsme rozmístili v 
lese.             

V lese bylo hodně mokro, a tak jsme 
nemohli jít daleko. Až jsme dali 
zvířátkům papání, vydali jsme se 
zpátky do školy.  

Ve škole jsme měli ve třídě besídku. 
Popovídali jsme si o tradicích, snědli 
jsme cukroví, rozbalili dárky a náramně 
jsme se bavil i.   

Moc se nám to líbilo. Pak už jsme 
poobědvali a odešli domů na vánoční 
prázdniny.          

Marek Hynšt, redakce 

 
 
  

Besídka ve 2. třídě 

 

 

VÝSTUP NA SNĚŽKU 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Adam Urválek, redakce 

Umístění Holky Kluci 

1.-2. roč Klára Anna Kožnárková Šimon Káňa 

3.-5. roč Vendula Sumcová Vincent Major 

6.-9. roč Gábina Beránková Tomáš Hrnčiřík 

Nejvytrvalejší šplhači z II. stupně: 

Tomáš H., Honza M., Milan Š., Fabián, Sam, Petr B., Gabka B., Dominik H. 
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VÁNOČNÍ BESÍDKY VE TŘÍDÁCH   

V pondělí 21. 12. 2015 jsme měli ve škole besídku. Hned ráno nám začala besídka a 
rozbalovali jsme si dárky, které jsme dostali od kamaráda. Potom jsme ochutnávali cukroví 
od spolužáků. Taky jsme nosili paním učitelkám přáníčka, která jsme vyráběli. O přestávce 
jsme si byli koupit popcorn a mohli jsme také limonádu. Když skončila přestávka, tak jsme 
šli do tříd, protože začínaly v jednotlivých třídách pohádky. Pohádky trvaly asi 2 hodiny.        
Po 3. hodině jsme uklízeli své třídy, protože byly na zemi kousky popcornu. Čtvrtou hodinu 
jsme poslouchali písničky nebo jsme se mohli ještě koukat na pohádku, co jsme si donesli 
jako rezervu. Naše 6. třída poslouchala písničky. No a 5. hodinu jsme měli výšlap na Sněžku.  
Nejprve šla do tělocvičny 1. třída a postupně chodily všechny ostatní. Asi v půlce páté hodiny 
nás zavolali do tělocvičny. Lezla jsem já Kristýna Neužilova, Gabriela Beránková a Petr Bláha.   

Kristýna Neužilová, 6. třída 

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ  

Hravě žij zdravě je internetová soutěž o zdravém životním stylu. Naše 5. 
třída se zapojila do této soutěže a celkově získala 4 353 bodů. Úspěšnost 
jednotlivců byla různá, ale hodně jsme si vzájemně pomáhali. Já jsem získal 
374 bodů.  

Soutěž máme již hotovou, má 4 soutěžní lekce a 4 deníčky. V soutěžních lekcích se nedá 
získat ani bod, ale za závěrečný test 45 bodů, za deníček se může získat 45 bodů, za každý 
den se může získat 15 bodů, dny jsou tři: lenošivý, normální a náročný. Tento online kurz 
může dělat kdokoliv, ale soutěžně jen páté třídy.  

V Jihomoravském kraji jsme skončili na úžasném 2. místě se ztrátou nad vítězi přibližně 21 
bodů (416,3 – 395,7).  

Marek Halva, redakce  

 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  - školní kolo  

Josef Kožnárek, Tomáš Hrnčiřík (9.tř.)  
Eliška Vondrušková, Marek Halva (5.tř.) 
 

CO JSEM DOSTALA K VÁNOCŮM? 

Dne 24. 12. 2015 určitě víte, že byly Vánoce. Doufám, že jste dostali, co jste chtěli. Já teda ano. 

Dostala jsem sedací pytel, ve kterém jsou polystyrénové kuličky. Jsem z něho nadšená, protože 
když si do něj sednu, tak se mi vytvaruje, jak potřebuji. Dobře se na něm spí. Dále jsem dostala 
sluchátka k počítači, jsou bezvadná, už mohu volat s kamarádkami přes Skype a moc za ně 
děkuji. Potom jsem dostala lampičku, kterou mám v pokoji u postele a je úžasná, když ráno 
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vstanu, tak si ji mohu rozsvítit. Ještě jsem dostala nějaké oblečení, už bylo zapotřebí, a nakonec 
jsem dostala gumičky do vlasů. 
Děkuji za dárky, moc se mi Vánoce líbily. 

Gabriela Beránková, 6. třída  

 

DÁRKY  

Vánoce jsou za námi i se spoustou 
dárků. Mě dárky moc potěšily, 
doufám, že vás taky. Například 
jsem dostal skládanku auta Škoda, 
puzzle na vybarvování a Lego. Také 
Šimona dárky potěšily. A můj 
mladší bratříček Mikulášek se 
radoval z auta na ovládání.  

A co jste dostali vy?              

Jonáš Drábek, redakce  

 
 

 

ČTENÍ POMÁHÁ  

 

Čtení pomáhá je charitativní 
projekt, ke kterému můžete přispět i vy. Jednoduše si na 
internetu vyhledáte tuto stránku, přihlásíte se (případně 
zaregistrujete) a můžete pomáhat. V seznamu knih si 
najdete knihu, kterou jste četli (ale jen základní myšlenka 
nestačí) a poté si o ní vyplníte test. Pokud test vyplníte 
správně, dostanete  

padesát korun (virtuálních, ne skutečných) a můžete je 
věnovat na nějakou charitu.  

Nabídku charit najdete na stejné stránce. Případně si 
můžete peníze i šetřit a potom věnovat více. Projekt se mi 
velmi líbí a doporučuji ho.  

Pokud znáte někoho, kdo by rád přispěl, tak mu tuto stránku určitě ukažte. Když jsou 
Vánoce, tak by to bylo určitě od vás hezké.                                                     Adam Urválek, redakce  
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ROZHOVOR s Radovanem Ryšavým (fotograf v časopisu) 

 

Jak dlouho chodíš do časopisu?  
Do časopisu chodím 2,5 roku.  
Baví tě to tam?  
Ano, baví mě to tam.  
Dozvěděli jsme se, že máš funkci fotografa. Proč sis tu funkci vybral?  
Protože mě focení baví.  
Chtěl bys jinou funkci než tu, co máš?  
Ne nechtěl.  
A umíš s foťákem nebo s programem pracovat? A jde ti to?  
Umím obojí.  
A musí ti s tím někdy někdo pomáhat?  
Ne, nemusí.  
Teď se budeme bavit o tobě. Kolik máš roků?  
Mám 11.  
Znám tvoje sourozence, chodí k nám do školy. Jak jsou staří a jak se jmenují?  
Mám starší a mladší sestru. Ta starší se jmenuje Amálie a chodí do 8. tř. A má 14 roků. 
Ta mladší se jmenuje Miriam, chodí do 2. třídy a má 8 let.  
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?  
Můj nejoblíbenější předmět je informatika.  
Máš nějaké koníčky?  
Ano, mám. Elektroniku.  
Chystáš se jít na jinou školu?  
Ano, ale až od 7. tř.  

 Rozhovor vedla Eliška Vondrušková, redakce                                                

SOUFGNKOUTEK PRO NAŠE MAZLÍČKY  

MORČE  

Morčata chovají i indiáni. Připravují z nich pokrmy. Považují je za posvátné.  

Chov morčete je prostý. Každý den potřebují čistou vodu. Když jsou ještě malá, tak musí 
dostávat 3krát denně v menším množství granule pro morčata. Velká mají dostávat jednou za 
den větší porci. Čistit klec potřebují 2krát týdně. Existují 4 druhy morčat: hladkosrstá, rozetová, 
krátkosrstá a dlouhosrstá. Dlouhosrstá morčata vyžadují jednou týdně pročesat srst. Morčata 
se srstí potřebují v letních měsících jednou za 30 dní vykoupat ve vodě, ale ne v hluboké, 
morčata neumí plavat .  

Protože jsou to naši mazlíčci, tak bychom si je měli i pojmenovat a hrát si s nimi, aby nebyla 
plachá. Morčata vydávají zvláštní zvuky: pískají a dupou.                        Václav Žižlavský, redakce  
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NEJEN ZÁBAVA 
 

KVÝS PRO CHITROLÝNI  

 
1. Kdy je Štědrý večer?  
a, 28. 12.  
b, 1. 2.  
c, 24. 12.  
2. Kdo byl sv. Mikuláš?  
a, spolužák 
b, biskup  
c, soused   
3. Období před Vánocemi se nazývá?  
a, karneval  
b, masopust  
c, Advent  
4. Tradiční štědrovečerní pokrm u nás  
a, kapr a bramborový salát  
b, špenátové karbanátky  
c, krupicová kaše  
5. Co dostáváme pod stromečkem?  
a, zlaté prasátko  
b, kapra  
c, dárky  

 
 
6. Jména Tří králů jsou  
a, Mach, Šebestová a Jonatán  
b, Bonifác, Pankrác a Servác  
c, Kašpar, Melichar a Baltazar  
7. Co vypouštíme na Silvestra o půlnoci?  
a, vodu  
b, rachejtle  
c, psy  
8. S čím se loučíme na Silvestra  
a, se starým rokem  
b, se školou  
c, s rodiči  
9. Co to je předsevzetí  
a, když se dva vezmou - mají svatbu  
b, odhodlání  
c, přebrání pololetního vysvědčení  

Marek Halva, redakce  

 

BÁSNIČKY

 

Vánoční stromeček 

Vánoční stromeček 
krásou se plní, 

baňky i hvězdičky 
ohněm se sluní. 

Smějeme se pokaždé 
když se k nám sletí 

50 andělů, 
co sbírá smetí. 

Začíná nám nový den, 
Silvestr je za týden. 

Rachejtle si budem pouštět, 
nad hlavou nám budou pištět. 

 

Terezie Vondrušková, redakce                                                         Drábek, redakce 
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MAREČKOVA ANGLIČTINA  

Spojovačka  

        hvězda                                       star                             tree                                 vánoce  
 

          present                           zvonek                          strom                                     christmas                                                                                             

 

                              bell                              dárek  

 

Spoj český název s anglickým názvem v krabici.  

  Medvídek                   autíčko                    panenka                    míč                      čokoláda  

      teddy                  bear                    chocolate                  doll                ball                   car  

  

 
     Marek Halva, redakce 

 
 

ADAMOVA KNIHOVNIČKA 

Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež  

Napsal: Joachim Friedrich  
Ilustrace: Libor Páv  
Rok: 2011  
Hlavní postavy: Paní učitelka Šubrtová, Kalle, Ředkvička, Štefka, Ferda a 
Tomík  

Kalle zase řeší případ o paní učitelce. Paní učitelce se narodil kluk Tomík a 
potřebuje Ředkvičku na hlídání. Ředkvička zjistí od paní učitelky, že se jim někdo vloupal              
do domu. Kalle taky něco tuší, ale Ředkvička mu to nechce říct. Kalle šel potom v noci obhlížet 
učitelčin dům a tam narazí na zloděje.  
Hodnocení: Knížka se mi líbila a doporučil bych ji větším čtenářům.  

Adam Urválek, redakce 
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BLUDIŠTĚ 

 

                                                                                                                           Marek Hynšt, redakce  

 
VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA  
 

Jména svatých 

 v Adventu 

 

 

 

1. Biskup, 
který šířil 
křesťanství 
v Africe 

2. Křesťanská 
mučednice, která žila kolem roku 300 

3. Přijíždí na bílém koni 
4. O tomto svátku trháme třešňové větvičky 
5. Má svátek 13. prosince 
6. Podle Bible první žena 

Radovan Ryšavý, redakce 

1. E  Ž   

2. S V    K    Ř    

3.        

4.         

5. L     

6.    
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ROZDÍLY 

 

 

 

 

Najdi 11 rozdílů  

Jana Kokojanová, redakce 

 

Skládanka od Marka 
Hynšta 

Soutěž pro každého, kdo si rád zazpívá. 

První ročník pěvecké soutěže. Pořadatelé se     
na vás těší. 
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GEPARD  

 

* Běží až 130 km v hodině  

* Jeho drápy fungují jako rakety  

* Živí se gazelím masem  

* Rodí 1 až 3 mláďata  

Jan Kokojan, redakce 

 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  

Byla zima, jedna chudá chaloupka stála na okraji města a v ní žily dvě babičky, dva dědečkové, 
dva rodiče se svým jediným synem. Jeden z dědečků byl kdysi pracant ve známé stolárně. Věděl, 
že ta dílna je kouzelná a je v ní kouzelná knížka.   

Jednou večer hlásili ve zprávách, že do všech obcí přijdou dřevěné krabičky a jen v pěti z nich 
budou obrázky. Když někdo najde obrázek, může přijít do stolárny a může tam být celý den a 
vyrobit si cokoli.  

Dědeček dal vnoučkovi Karlíkovi svůj poslední dolar ke koupi krabičky. Karlík si ji utíkal honem 
koupit, ale neměl štěstí, v krabičce nic nebylo. Další týden měl narozeniny a rodiče mu koupili 
další krabičku, ale zase v ní nic nebylo.  

Jednou když šel ze školy, našel pod sněhem dolar. Utíkal honem do nejbližšího obchodu a tam 
si koupil další krabičku. Otevřel ji a byl v ní obrázek. Celý šťastný utíkal domů ukázat, co se mu 
povedlo.  

Další den šel s dědečkem do stolárny, bylo tam dalších pět dětí. Všechny byly z bohatých rodin 
a byly hodně rozmazlené. Karlík si tam vyrobil betlém na Vánoce, koníky pro babičky, srdce pro 
rodiče a pro dědečky Noemovu archu. Ostatní ani nevěděli, jak se nářadí používá.  

Když se objevil ředitel stolárny, Karlíkův dědeček se ho zeptal: "Pane řediteli, pamatujete si mě? 
Jsem váš bývalý pracant." Ale ředitel mu na to neodpověděl, jen řekl, že je provede po dílně. 
Všechno jim ukazoval, ale ostatní děti byly tak neposlušné, že to skončilo pláčem nebo je 
vyhodili z dílny. Karlík tam nakonec zůstal sám s dědečkem. Tu Karlík uviděl na podlaze knížku, 
hned ho napadlo, že by to mohla být ta kouzelná knížka, co mu o ní vyprávěl dědeček. Vzal si ji 
a pak si o ní řekl řediteli. Ředitel mu ji věnoval.  

Prohlídka skončila a ředitel věděl, že Karlík bude nový dědic dílny.  

Eliška Vondrušková, redakce 
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ZDRAVÁ SVAČINKA 

Recept na salát  

Suroviny: Několik listů čínského zelí, bílá ředkev, mrkev, konzervovaná 
kukuřice, okurek, rajčata 

Postup:  
Nastrouháme mrkev, ředkve a okurek. Nakrájíme čínské zelí, rajčata a 
postupně přidáváme všechny suroviny do mísy, potom všechno zamícháme 
a přidáme zálivku.  
 
Zálivka  
Suroviny:  
2lžíce oliv. oleje, lžička třtinového cukru, bylinky (pažitka, bazalka, petržel), umeocet, voda  
Postup: Vše smícháme s trochou vody a zalijeme salát.  

Radovan Ryšavý, redakce  

Recept vypadá dost dobře, určitě ho vyzkoušejte! A asi někteří nebudou vědět, co je umeocet 
a kde ho koupit. Je to produkt z nakládaných japonských švestiček. Nemá žádné konzervanty a 
je moc zdravý. Koupíte ho ve zdravé výživě.  

Poznámka redakce  

                                                                                                                                                              
 

JAK DĚDEČEK MĚNIL  

(Moderní pohádka)  

Žili jednou dědeček a babička ve svém moderním baráčku s bazénem. Jednou šel dědeček se 
svou elektrickou cigaretou nakoupit nová úložná zařízení pro své milované filmečky.  

Cestou se zastavil v sázkové kanceláři, aby si vsadil. Tenhle týden se losovalo o platební kartu, 
na které bylo podle dědečka hotové jmění. Poté zašel do svého oblíbeného obchodu s úložnými 
zařízeními. Když se vracel domů s batohem naplněným flash disky, najednou mu vstříc přibíhal 
pán, který volal: „Pane, vyhrál jste!“ Dědečka to zaskočilo a zároveň potěšilo. Do batohu mu 
tedy přibyla platební karta.  

Když už byl dědeček na cestě domů, tak potkal dalšího pána, který mu za platební kartu nabídl 
notebook. Dědeček si ho vzal a šel dál. Potkal ředitele podniku, ve kterém pracoval, a ten byl 
tak chamtivý, že mu za notebook nabídl jenom elektrický kartáček. Ale dědeček si ho stejně vzal.  

Když došel domů a chtěl si vyčistit zuby, zapomněl na to, že má všechny zuby zlaté, a kartáček 
se mu rozbil. Ovšem flash disky měl, takže si stejně užil.  

               Radovan Ryšavý, Adam Urválek, redakce 
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OSMISMĚRKA 

R  M  I  K  U  L  Á  Š  S  

A  P  Í  V  O  R  K  U  C  

M  R  A  I  L  E  D  Y  P  

P  O  N  K  O  M  E  T  A  

O  S  D  L  Y  Y  E  B  T  

U  I  Í  V  D  B  Ž  O  A  

CH  N  L  H  E  O  Y  S  K  

Y  E  E  Í  L  B  L  Ý  V  

B  C  K  N  O  E  Ú  R  A  

A  E  O  S  K  S  B  R  K  

Ň  T  R  Y  K  Ň  Á  S  S  

K  R  B  A  Ú  N  O  R  R  

Y  A  K  E  N  O  V  Z  P  

 
Jana Kokojanová, Vendulka Sumcová, redakce 

Míša Hynštová, redakce 

RAMPOUCHY, ANDÍLEK, ÚL, KAPR, SÝR, 

BAŇKY, SNÍH, MIKULÁŠ, CUKROVÍ, LYŽE  

PROSINEC, KOLEDY, ZVONEK, PRSKAVKY, 

BERAN, ABY, SOB, LYŽE, BROK, MIKULÁŠ, 

ÚNOR, KŮŇ, SÁŇKY, BOBY, KOMETA, 

LEDY, KRB, PATA. 

 

Tajenka: 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ 
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Jonáš 

Drábek, redakce 
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ŠKOLNÍ KACHNY 

KDO STOJÍ ZA ZÁHADNÝMI OBRAZY?  

Ráno ve škole, jako každé jiné, pomyslíte si, ale žáci Základní školy Kanice to 
vidí jinak. Každé ráno přichází do školy v obavách, ve strachu z neznámého malíře. 

Škola se proměnila v obrovské plátno. Na zdi, schody, dveře, okna i nábytek neznámý kreslí 
záhadné obrazce. Nikdo neví, kdo to dělá, proč, dokonce ani kdy a hlavně, co to všechno 
znamená. Učitelé i žáci jsou zoufalí. Bojí se, co na ně za rohem vyskočí za obraz. Nikdo není 
ve své kůži. Dokonce ani ředitel školy nám nebyl schopen říci, co se vlastně děje ... 

„Naše škola je jedno velké tajemství,“ vypověděl student. Kdy 
se ale toto tajemství podaří rozluštit?  

„Vypadá to, jako by nám pachatel zanechával určité stopy. 
Ale nikdo je nedokáže rozluštit,“ říká pro náš časopis vystrašená učitelka. 

Je za tím nějaký student, učitel nebo neznámý fantom? Přizná se, nebo 
zůstane navěky nepotrestán? O dalších událostech vás budeme informovat. 

Monika Zachrdlová pro neznámý senzacechtivý tisk, 9. roč. 

NEZNÁMÉ NÁPISY  

Je to paranormální jev? Nebo máme všichni halucinace?! Nikdo 
neví, ale to nic nemění na tom, že se v kanické škole začaly 
objevovat divné nápisy.  

Pro někoho možná jen divné čmárance, ale žáci IX. třídy jsou si jisti, že jde o něco 
jiného. Hieroglyfy?! Nebo se jedná o slova napsané mimozemskou řečí, a tím       
i mimozemskou civilizací?! Chtějí nás mimozemšťané naučit jejich abecedu? 

Nebo někde v temných komnatách školy spí zapomenutý faraon a po nocích nás chce varovat 
před blížící se hrozbou? Nikdo neví, nikdo netuší, ale žáci IX. třídy to tak nechtějí nechat, a proto 
vzali vyšetřování do vlastních rukou. Ve dne v noci, ve tmě i za světla, za hladu i žízně, pozorují 
a berou vzorky nápisů, ale zatím žádný výsledek. Náš anonymus je asi hodně opatrný!!!  

O dalším vyšetřování vás budeme informovat v dalším vydání našeho deníku již v úterý. 

  Michal Menšík pro neznámý senzacechtivý tisk, 9. roč. 

Tak si společně počkáme na další objevné zprávy z naší akční devítky. 
S jistotou však můžeme konstatovat, že již pralidé kreslili lépe než náš 
neznámý.             

Poznámka redakce 
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FTOGALERIE 

Vítání občánků                                            Děti ze ŠD vyvěšují vlastnoručně vyrobená krmítka pro ptáčky 

Příprava zdravé svačiny ve II. třídě 

IX. třída s novými triky                                                                 V. třída řeší úkoly eTwinningu 
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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 

casopis1@hotmail.com 
www.zskanice.cz 

 
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií 

 
 
 

 

Zápis  do I. třídy   2016  
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