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Školní rok 2015/2016 

Číslo 3 

KANICKÁ       

KECKA 
JARNÍ    

Z REDAKCE 

Protože má redakce v tomto školním roce jen žáky z I. stupně a práce na každém čísle je hodně náročná, 
rozhodli jsme se zaměřit jednotlivá čísla na roční období. Toto číslo je tedy k jaru a všemu, co s ním 
souvisí. Snad se vám bude líbit.  

Redakce  
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JARO 

 

JARO  

 

Již skončila zima  a je jaro. Na jaře se dá 
dělat spoustu věcí. Jako třeba si zajít ven 
do lesa a postavit si domek z listí a 
větviček. S mladším bratrem Mikulášem 
tomu říkáme domek pro skřítky, kdo 
ví, třeba existují. Mikuláš na ně věří. 
Nebo se dá jít na krásnou procházku a 
zlepšíte si náladu (u mě to platí 
naopak, mě se nálada zhorší). Nebo jít do 
lesa s plátnem a kreslit přírodu.      

                                           Jonáš Drábek, redakce  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L. Gronichová,      
IV. třída 

 
 

 
 
 
 

Jaro 

 

Jaro už je tady 
Včelky lítají 

Motýl kývá křídly 

A ptáčci zpívají 

 

Mikiny už odhoďte 

Slunce krásně svítí 
Jaro tady přece  je 

Venku roste  kvítí 
 

Jana Kokojanová, redakce 
                                                

 

Ocenění  

Blahopřejeme Marku Hynštovi, který získal 
výhru v celostátní soutěži Marťánci – Škola 
z Marsu.  

Obrázek dětí z MŠ 
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hykoqTKLREZWcHzruiowPI   NĚCO Z AKCÍ ŠKOLY   

VYBÍJENÁ  

První stupeň  

Vybíjená začala 28. 1.  Vyhráli: Vincent Major (naše domněnky byly potvrzeny), Honza 
Kokojan a Eliška Vondrušková. Všichni jsou z naší třídy.  

Hrála se vybíjená na tři dopady a kdo dostal zásah, prostě vypadl. 
Nejdřív hrála celá naše třída. Kdo postoupil, ten hrál kolo s těmi, kdo 
vyhráli z prvního stupně.  Pro naše to bylo lehké, protože jsme byli 
nejstarší. Naši výherci dostali diplom, bublifuk a nějaké sladkosti. 
Všechno bylo dobře zařízené a průběh byl ke spokojenosti všech 
soutěžících. 

Příští rok už to bude asi jiné, to budeme hrát jako šesťáci. 

                                                                                                 Adam Urválek, redakce  

 

VÝCHODNÍ AFRIKA – KOLÉBKA LIDSTVA 

Ve čtvrtek 18. 2. se 4. až 9. třída účastnila programu Východní Afrika - kolébka lidstva. Šli 
jsme do velkého sálu, kde se promítal program. Z programu bylo zajímavé to, že jsme se 
dozvěděli, jak se v Africe žije, viděli jsme africká zvířata, poznali jsme nedostatky 
civilizace, kterými tady rozhodně netrpíme a dokonce jsme viděli lávové jezírko. 
Dobrodruhové se tam dokonce zasekli s autem na poušti.  

 Celým programem nás provázel dobrodruh Adam.   

Zaujalo mě to, že tam měli chudinské čtvrti, ve kterých bylo 
tolik smetí, že bych tam rozhodně nechtěl bydlet. Taky mě 
zaujalo, že Adam si za čtyři a půl hodiny práce na čajových 

plantážích vydělal necelých osm korun. Kdybych jim dal svou 
pokladničku, měli by peníze na rok. Hodně jsme se toho 
dozvěděli, program se mi moc líbil.  

                                                                                       Adam Urválek, redakce 
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Lyžařský výcvikový kurz 

 
1.2. -5. 2. odjeli někteří žáci druhého stupně na lyžařský výcvik do Jeseníků do Karlova. Cesta byla 

dlouhá, ale nakonec jsme v pořádku přijeli. Hned po příjezdu nás ubytovali v penzionu Eden, kde 

na nás čekal dobrý oběd. Dále nás paní asistentka rozdělila do pokojů. A začali jsme vybalovat. 

Hned odpoledne jsme vyrazili na svah, kde jsme se rozdělili na lyžaře a snowboardisty. Po 

lyžování jsme šli zpátky do penzionu. A takhle to pokračovalo každý den. Dopoledne jsme šli na 

svah, odpoledne taky a večer na nás čekal večerní program. Většinou jsme ve skupinách hráli 

hry. Ve středu byl odpočinkový den, takže jsme odpoledne šli na procházku lesem. Poslední večer 

jsme byli odměněni diskotékou. 

A už tu byl pátek, všichni jsme měli sbaleno, ale nikomu se domů nechtělo. Všichni máme z 

výcviku ty nejlepší zážitky a každý z nás se zlepšil ať už na snowboardu nebo na lyžích. Ráda bych 

jela i příští rok. 
Aneta Minaříková, 8.ročník 
 

…Lyžařský výcvikový kurz se mi moc líbil. Byl 

zde dobrý svah a jídlo mně také chutnalo. 

Počasí bylo pěkné, dva dny sněžilo a byla 

docela zima. Příští rok bych se tam ráda 

vrátila. 
        Terezie Wawraczová, 8.ročník 

 

…Chodili jsme na svah asi 1,5 kilometru 

v lyžařských botách, což byl teror… A už tu byl konec.  V pátek ráno jsme balili, vystěhovali pokoje 

a šli na svah. Vrátili jsme se a v chaosu jsme se převlékali, chodili na oběd a tahali tašky do 

autobusu. Celou cestu v autobuse jsme prospali.      U školy na nás čekali rodiče a jeli jsme domů. 

Lyžák byl nezapomenutelný, zábavný a příští rok pojedu určitě znovu.   

       Anna Vlková, 8.ročník 
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DEN BEZPEČNÉHO INTERNETU  

 

Úterý 9. 2. 2016 bylo letos vybráno jako Den 
bezpečného internetu.  

V informatice o den později jsme si říkali, že máme 
být na internetu opatrní, že nikdy nevíme, kdo je na 
druhé straně. A pouštěli jsme si poučná videa.  

iSejf vyhlásil soutěž k bezpečnému internetu, která se jmenuje Romeo a Julie na 
Facebooku…aneb William Shakespeare online. Nyní je již uzavřena. 1. cena byla výlet do 
Londýna pro dva s návštěvou divadla Globe a centrálou Facebooku.  

Také jsme se dozvěděli, že existuje i služba, která nás chrání na internetu. Na stránkách 
http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni je odkaz k nahlášení ilegálního 
obsahu na internetu - nahlasíte ho kliknutím na tlačítko HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH. Také je 
zde odkaz k hlášení kyberkriminality. 

Marek Halva, redakce  

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL 

Přehlídka středních škol v OC Olympia s názvem: ,,Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za 
to?!" 
Dne 5. února jsme navštívili 2. ročník interaktivní prezentace středních škol v Olympii.                        
V prostorách obchodního centra jsme měli možnost prohlédnout si stánky asi 30 středních škol 
z Jihomoravského kraje. 

  
Nejvíc nás zaujala expozice SPŠ elektrotechnické, kde vystavovali funkční roboty postavené          
z lega. Slavnostního zahájení akce se účastnili významní hosté: hejtman Jihomoravského kraje 

Michal Hašek, 
ministryně školství 
Kateřina Valachová, 
náměstek hejtmana 
Stanislav Juránek a 
další...  

 

Celý program byl 
zajímavý, poučný a 
inspirující a těšíme 
se na 3. ročník, který 
proběhne další rok. 

 Tonda Regner a Petr 
Ševčík, 8. ročník 

 
 
 

http://www.bezpecne-online.cz/vyukove-materialy/ke-stazeni
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PAPÍR JE POMLETÝ LES 

 

V pátek 12. 2. jsme měli 

společně se 4. třídou výukový 

program Papír je pomletý les. 

(Poněkud neobvyklý název ). 

Nejdřív jsme s paní lektorkou 

Petrou dávali dohromady 

příběh. Potom jsme si 

z barevných papírů vystřihli 

listy. Každé družstvo mělo jinou 

barvu. Společně jsme si vyrobili 

takový malý les. 

Zbytky papíru, ze kterého jsme si vyráběli stromy, jsme natrhali do nádoby s vodou. Petra potom 

papír rozmixovala mixérem. Vznikla nám (žlutému týmu) něco jako bramborová kaše. Ostatním 

vznikly podobné patlaniny. Patlaniny jsme vysušili a dali do formiček. A v pondělí jsme měli 

krásně vysušený recyklovaný papír. Ještě jsme dostali takové zápisníčky na voňky a hmatky. 

Sahali jsme do pytlíčků a zapisovali jsme si postřehy. Na konci jsme si vyhodnotili výsledky. 

Celkový program se mi moc líbil a jenom trošičku jsme přetáhli čas. 

         Adam Urválek, 5. třída 

E.ON  

Dne 7. 3. jsme se společně IV. 
a V. třída zúčastnili programu 
Mise plus+. Program trval dvě 
hodiny. První hodinu byla 
naše IV. třída v Energy trucku 
E.ON, ve kterém se promítal 
krátký film o tom, jak máme 
šetřit energií. Hned po 
krátkém filmu jsme se 
snažili  plnit úkoly.   

Druhou hodinu šla naše třída 
do učebny V. třídy a tam byl 
krátký film, pak následoval 
psychotest. Psychotest měl 

skoro každý správně. Na konci hodiny všichni dostali odměny. Dostali jsme batoh a naučnou 
stolní hru. Následující den měli vzdělávací program i na druhém stupni.  

Šimon Drábek, redakce  
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STAŘENKA MORAVA VYPRÁVÍ                 

Dne 24. 2. k nám přijel pán se starými hudebními nástroji. Byli jsme spojeni s V. třídou. 
Pán nám nástroje i půjčoval  a mohli jsme si je vyzkoušet. Ze začátku jsme to neuměli, ale 
potom jsme je museli vrátit a ten pan muzikant na ně začal strašně krásně hrát. Určitě se 
to všem moc líbilo.                                                                                                    Jonáš Drábek, redakce 

BAREVNÝ TÝDEN 

 V týdnu 14. 3. - 18. 3. jsme měli barevný týden. V tomto týdnu jsme měli za úkol obléct si co 
nejvíce oblečení v dané barvě. Dané barvy byly: 
v pondělí modrá, v úterý zelená, ve středu 
červená, ve čtvrtek žlutá, v pátek oranžová. Je to 
třídní soutěž, takže se v třídách muselo 
domluvit, jestli výherce dostane odměnu.  

V naší třídě vyhrála s barvami Eliška 
Vondrušková (62), druhý byl Marek Halva (60) a 
třetí… paní učitelka A. Jelínková (48).             
Radovan Ryšavý, redakce 

  I paní kuchařky soutěž zaujala, kterápak asi    
  zvítězila?   

4. třída 

 

 

 

KANICKÝ KOS 

Ve čtvrtek 17. 3. byla ve škole soutěž, která se jmenovala 
Kanický kos. Byla to soutěž ve zpěvu. Soutěž začala ve čtyři 
hodiny.  Po celé hale byly rozmístěny židle a diváci vše 
obsadili, bylo jich hodně.  

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, do  desíti let a od 
desíti až do nekonečna, ale žádného stařečka jsme tam 

neměli. Nejdřív zpívali malí a hned po nich zpívali ti větší. Nejstarší zpěvák byl Martin Kurc, který 
byl v naší porotě a byl i v soutěži Superstar. Já jsem se naší soutěže účastnil také. Zpíval jsem 

písničku „Když v noci sněží“. Soutěž se mi moc líbila a doufám, že i rodiče z ní měli radost.   
Adam Urválek, redakce 
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MINIPŘEHAZOVANÁ 

Ve čtvrtek 17. 3. se vybraní žáci z páté třídy (já, Jana, Eliška a Honza) zúčastnili turnaje v mini-
přehazované, který proběhl v bílovické tělocvičně. Soutěžící obce byly: Blažovice - kategorie C, 
A, Bílovice- kategorie C, A, Žabčany - kategorie A, B a my.  

Bylo to dobré, byli jsme na druhém místě (ze dvou ), dostali jsme diplom a plnou hrst 
bonbonů. Odehráli jsme šest zápasů a tři z nich jsme vyhráli. 

Akce se mi moc líbila a doufám, že bude i příští rok.                            

Adam Urválek, redakce  

MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

 
V pátek 19. 3. proběhla již tradiční soutěž 
Matematický klokan. První stupeň ho psal kromě 
první třídy celý. Na druhém stupni jen někteří žáci.  

Určitě se Klokan všem líbil (hlavně těm, kteří měli 
dobré výsledky).  

 Jonáš Drábek, redakce 

 

PYTHAGORIÁDA 5.  ROČNÍKŮ 

Tento rok bylo překvapivě uspořádáno okres-
ní  kolo Pythagoriády. Byl jsem jediný ze třídy, kdo 
postoupil a zúčastnil se tohoto kola. Soutěžil jsem 
za okres Brno venkov. Trošku jsem se bál, ale moje 
obavy liché, protože to bylo lehčí než školní kolo. 
 
Jela se mnou paní učitelka Jelínková, ale ani ta na ZŠ 
Křídlovická ještě nebyla, a proto jsme školu hledali. 
Ale nebloudili jsme, všechno šlo bez problémů. Jen 
jsme nějakou dobu čekali před školou, než nás vpustili.  
 
Bylo tam hodně dětí, protože to bylo i okresní kolo Brna-města. Zahlédl jsem tam také našeho 
bývalého spolužáka Filipa Klimpara, ale hned se mi ztratil, protože byl v jiné třídě. 
Teď už jenom čekám na výsledky. 

                                                                  Marek Halva, redakce  
 

 

Kategorie 2. a 3. ročník 

Pořadí Jméno Počet bodů 

1. Josef HUSTÁK 61 

2. Tomáš  SLABÝ 57 

3. Jaromír HALAMÍČEK 56 

Kategorie 4. a 5. ročník 

1.- 2. Marek HALVA 88 

1.-2. Adam URVÁLEK 88 

3. Linda   Gronichová 74 

Kategorie 6. a 7. ročník 

1. Pavel ŠRAJER 39 

2. Nikola KŘIČKOVÁ 32 

3. Gabriela BERÁNKOVÁ 22 

Kategorie 8. a 9. ročník 

1. Tomáš HRNČIŘÍK 76 

2. Petra PETLACHOVÁ 59 

3. Antonín REGNER 55 
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DEN UČITELŮ 

Den učitelů ve 4. třídě 
Druhou hodinu k nám 
přišel Jiří Odstrčil a 
Michaela  Tejkalová. 
Učení s nimi se mi osobně 
velice líbilo. V angličtině 
jsme měli znovu Jirku, 
chtěli jsme si pouštět 
anglické písničky, ale kvůli   
některým žákům jsme 
dělali v pracovním sešitě.  

Vašek  Žižlavský, redakce 

Den s deváťáky  

Ve třetí třídě jsme měli deváťáky na matematiku, český jazyk, angličtinu a na tělesnou 
výchovu. Na tělesnou výchovu jsme říkali, že to byla hrozná hodina a ani nás neučili! Učili 
nás Martin Drahovzal a Filip Šenkyřík. Na matematiku nás učili Michal Menšík, Michaela 
Tejkalová a Sára Janošková. To bylo docela super. Na český jazyk nás měly Petra Petlachová 
a Kateřina Opletalová. V této hodině jsme toho udělali trochu moc. 

 

Míša 
Hynštová, 

redakce  

 

 

 

 

 
PURKIÁDA 

Purkiáda je soutěž pořádaná Střední průmyslovou školou Brno, Purkyňova 97. Otázky a úkoly 
jsou z oblastí informatiky: zpracování textů a tabulek, práce s kreslicím programem, vyhledávání 
informací na internetu, znalost běžného hardwaru a softwaru, dobré logické a kreativní myšlení. 
V této soutěži mezi 96 přihlášenými studenty z celého Jihomoravského kraje uspěl Tomáš 
Hrnčiřík, který se umístil na 30. místě a Jiří Odstrčil, který skončil 35. Oba jsou žáci 9. ročníku. 

Mgr. Jitka Grossová 
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NOC S ANDERSENEM    

 
 
V pátek 1. 4. odpoledne jsme museli odejít z domu a vrátit se do školy, protože právě ten den 
byla akce Noc s Andersenem. Na tuhle akci se nedostane každý, jenom ti, kteří přečtou určitý 
počet knih a zapíší si je do čtenářského deníku.  
 

Každý žák šel do své třídy, tam se postupně nahromadily batohy, ruksaky, krabice se sladkostmi 
a pytlíky s oblečením. V 17 hod jsme šli na zahájení, kde se probral program. Potom do naší 
třídy přišla i čtverka, protože měly být prezentace. Já jsem jednu měl provádět. Prezentace byla 
o Hansi Christianu Andersenovi, 
Pustili jsme si videoukázky z jeho známých pohádek a pak následoval malý kvíz. Všechno 
proběhlo výborně.  

Mezitím došel zbytek, který měl dorazit až 
později. Ve třídě jsme rozdali diplomy nejlepším 
čtenářům, vyrobili záložky, skládali jsme puzzle 
s Malou mořskou vílou a hráli vědomostní soutěž 
o H. CH. Andersenovi. Byli jsme dvě skupiny, 
všichni se snažili, ale nakonec to bylo 
nerozhodně. 
Po večeři jsme si pustili pohádku Malá mořská 
víla. Čtverka a my jsme měli tu originální, která 
končí smutně. 
My jsme si potom pustili ještě jednu pohádku. Ta 
se jmenovala Čarovný les a byla to taková 
kombinace Popelky, Červené karkulky a  Jacka  

s fazolí. Pohádka to byla super, akorát jsme kvůli tomu ponocovali asi do půlnoci. Spolužák 
Honza trefně poznamenal, že by to mělo být spíš ponocování s Andersenem. Ráno jsme se 
vzbudili, nasnídali jsme se a mohli jsme jít domů. Dobrot jsme měli spousty, ani jsme je nesnědli. 
Akce to byla super, ale jen do té doby, než jsem zjistil, že mě holky přes noc pomalovaly. 

                                                                                 Adam Urválek, redakce  
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NÁVŠTĚVA POLICIE VE ŠKOLE  

 
Policie v naší třídě  

Dne 23. 3. k nám do třídy přijela 
paní policistka. Povídali jsme si 
o šikaně. Když jsme si povídali o 
šikaně, tak jsem se nic nového 
nedozvěděl, ale když jsme 
začali o kyberšikaně, tak jsem 
se dozvěděl spoustu nových 
věcí. Ale na neštěstí jsem si nic 
nezapamatoval.  

 Radovan Ryšavý, redakce 

                                           

Byla u nás policie!  
Když u nás byla policie, 
tak jsme si nejen povídali, ale i sledovali různá videa o šikaně a kyberšikaně. Tento 
preventivní program jsme měli společně se šestou třídou, která byla v naší učebně. 

 Honza Kokojan, redakce 
 

Zebra 

Dne 3. 4. se první stupeň (kromě 5. třídy) zúčastnil programu Zebra, což je program, ve 
kterém jsme se učili, jak se chovat na vozovce. Do školy přijeli policisté a učili nás značky 
a přecházet přes silnici. Na konci jsme od policistů dostali deníčky.               Jonáš Drábek, redakce  

 
 

EXKURZE DO KUCHYNĚ (OKÉNKEM Z JÍDELNY) 

V hodině přírodovědy jsme si povídali o elektrospotřebičích, které používáme denně doma. Pak 

jsme začali řešit úkoly v rámci Recyklohraní – spojovačky, osmisměrku, a poté jsme šli zkoumat 

elektrospotřebiče v naší školní kuchyni. 

Protože do kuchyně nesmíme, tak jsme se 

dívali vydávacím okénkem z jídelny. Paní 

kuchařky nám ukázaly všechny přístroje, 

které doma nemáme, např. konvektomat, 

velikánské elektrické kotle, velký kuchyňský 

robot, velkou myčku (tu vidíme při 

odevzdávání špinavého nádobí), velkou 

elektrickou pánev a velikou lednici. Ještě 

jsme si půjčili obří vařečku a metličku – ty 

ale nebyly elektrické, tak o nich nemůžeme 

moc psát . 

Nakonec se s námi paní kuchařky vyfotily. 
     Vendula Sumcová, Radovan Ryšavý, Marek Halva, 5. třída 
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ŽÁKOVSKÁ RADA  

 
Na žákovskou radu chodím už 4. rokem. V tomto školním roce máme schůzky vždy první 
středu v měsíci. Akcí rada připravuje hodně, protože letošní devátá třída je dosti akční a 
pracuje velmi dobře.  Nechci předpovídat, ale osmáci nenosí náměty, takže příští rok bude 
všeho asi míň.  

                                                                Marek Halva, redakce  

SOUFGNKOUTEK PRO NAŠE MAZLÍČKY  

ANDULKY   

Andulky jsou zábavní papoušci. Andulky mohou mluvit, když je to 
naučíte.   Některé jsou pestře zbarvené. Jí proso a jako lahůdka se 
jim dává závěsná tyčinka s medem a slunečnicovými semeny.  
V kleci jim pomáhá zobák, aby mohli šplhat po tyči.  A můžete jim 
tam dát zrcadlo, a různé prolézačky. Potřebují létat aspoň 
ve voliéře. Ale také se jim musí jednou týdně uklízet.   
Jestli chcete vědět víc, podívejte se na internet nebo si v knihovně 
půjčte odbornou knihu o chovu andulek. Také každý chovatel vám 
rád poradí.  

Jan Kokojan, redakce  

 

 
Víte že...... rekordy ptáků                                                                   
 

Ptačích druhů existuje na světě asi 8600.  

Největší vajíčka snáší pštros. Každé váží až 1,7kg.  

 Nejmenší ptáček na světě je kolibřík 

čmeláčí, který váží 1,6g .  

Víme, že všichni ptáci mají peří. Rozdíl je v množství. 

Jeden může mít třeba 940 peříček a jiný 25000 per.  

Pták je nejrychlejším živočichem na světě. Rychlostí až 300 km/h 

dokáže letět  sokol stěhovavý, když se vrhá střemhlav k zemi.  

Největší rozpětí křídel má albatros stěhovavý. Když svá křídla 

roztáhne,  naměřili byste přes 3m.   

 

 Duben je měsícem ptáků už od roku 1900.  
Zdroj internet 

Jana Kokojanová, redakce  

 
 



13 
 

NEJEN ZÁBAVA 
 

KVÝS PRO CHITROLÝNI  

 

1. Kdy slavíme Velikonoce?  
 na podzim  
 v létě  
 na jaře  

2. Proč slavíme Velikonoce  
 abychom měli hromadu vajíček  
 je to křesťanský svátek  
 abychom vymlátili holky  

3. Kolik dnů jsou velikonoční prázdniny  
  2  
 18  
 65  

4. S čím chodí kluci na mrskut  
 s  klobásou  
 mrskačkou  
 s kuřetem  

5. Co kluci při mrskání říkají  
     koledu  
     hymnu  
     rokenrolové písně  

 

6.  Co si kluci vymrskají  
 nadávky  
 dům  
 vajíčka  

7.  Jaké zvíře snáší vajíčka?  
 prase   
 slepička  
 slon  

8.  Mrskačku pleteme z   
 proutí  
 betonu  
 vlasů  

9.  Co vážeme na mrskačku  
 kýtu  
 mrkve  
 stuhy  

10. Koho chodíme vymrskat  
 domy  
 holky  
 vrby  

Marek Halva, redakce 

 

BÁSNIČKY  A  VYPRÁVĚNÍ

VELIKONOČNÍ BÁSEŇ 
Krásná hladká vajíčka 
strakaté i bílé, 
na všechny si namalujem 
holubičky sivé. 
 
Vždycky se mi líbily 
spirulky i srdce, 
každý den jsem malovala 
jednou tolik Bětce. 
 
Až Velikonoce skončí 
přijde za mnou mamka 
s tím, že dojdu za babičkou 
a dám jí palmu zdarma. 
Terezie Vondrušková, redakce 

 
Nezvyklé  prázdniny  

 

Byli jsme ve Venezuele, která leží v Americe poblíž 
rovníku. Je zde tropické klima, proto je tam i v 
zimě pěkné teplo. Roste tu spousta tropických 
rostlin. Mezi květy jsme zahlédli i kolibříka.  
Mimo koupání v moři jsem plavala i s delfíny. 
Děda si pochvaloval velmi levný rum a divil se 
nad cenou benzínu, která je jeden halíř za litr.     
   

                                  Simona Seidlová,   
přepsala Vendula Sumcová, redakce  
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MAREČKOVA ANGLIČTINA  

 
Spoj český název s anglickým v krabici. 

zajíc/králík           pomlázka             košík            vajíčko       beránek        mazanec 

 

     egg                   lamb                    easter cake            bunny                basket              whip    

  

 
  Marek Halva, redakce 

 
ADAMOVA KNIHOVNIČKA  

Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče  
 

Autor: Dušan Taragel  
Ilustrátor: Josef Gertli Danglár  
Hlavní postavy: Neposlušné děti  
Obsah: Tato kniha vypráví příběhy vymyšlených dětí, které se třeba 
nechtěly umývat, byly zapomnětlivé, šťouraly se prstem v nose nebo 
byly strašně líné.  
Například o žravém Petříkovi, který strašně moc jedl. Jednou například 
pomohl staré babičce, ale jen proto, že jí z tašky trčel rohlík a on doufal, 
že ho od ní dostane za odměnu.  Jenže než s nákupem došel k do-

mu staré babičky, všechen nákup jí snědl.  
Paní mu za to pohrozila, že jednou si pro něj přijde pan ÖZRÖTÖ. Petřík nevěděl, kdo to je, 
a tak se vůbec nestrachoval, že by se u nich někdy ukázal. Bohužel babička měla pravdu.  
Tak si z toho neberte příklad.  
Kniha se mi moc líbila a doporučil bych ji všem rodičům.  
   
A PRO    Z _ P _ MN_T _ l _ _ É 

Adam Urválek, redakce 

 

HÁDANKA  

Jsou čtyři kamarádi: slon, slepice, žirafa a pštros. Vyšli společně 
na pomlázku. Cesta byla široká a tak šli vedle 
sebe. Kdo je kde? Slon je na kraji, ale není 
vedle slepice, slepice není na kraji, pštros je 

vedle slepice, ale není na kraji.   

                                                                                                                                                                                                             
                                   Marek Halva, redakce  
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BLUDIŠTĚ 

 

                                                                                                                           
Marek Hynšt, redakce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JARNÍ KŘÍŽOVKA 
 

Pták s červenou čepičkou      

Díl    

Bicí hudební nástroje       

Anglicky konec    

Obyvatel Norska     

Marek Halva, redakce 

ROZDÍLY  

 

 

Terezie 
Vondrušková,  

redakce 
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SKRYTÝ OBRÁZEK  

Jonáš Drábek, redakce 

ZVÍŘECÍ REKORDY  

Nejrychlejší: SOKOL STĚHOVAVÝ - při útoku může dosáhnout až 334km/h 
Nejchytřejší: mimo člověka je nejchytřejší ŠIMPANZ 
Největší věk: VELRYBA GRONSKÁ - dožívá se 250 LET 
Největší, Nejtěžší, Nejhlasitější: PLEJTVÁK OBROVSKÝ - délka 30m, tíha 25t, 180db(o 60db 
více než start letadla) 
Nejrozšířenější: MRAVENEC 
Nejvzácnější: TYGR USURIJSKÝ - již zbývá 400 JEDINCŮ 
Nejstarší domácí zvíře: PES - po boku člověka se drží více jak 10 000 let 
Největší zabiják: SAMICE KOMÁRA za rok kolem 1 000 000 úmrtí. 

Václav Žižlavský, redakce  

 

ZDRAVÁ SVAČINKA 

Proč nedávat na svačinku sušenku? 

Sušenka i čokoládová tyčinka nám sice rychle dodá energii, ale bohužel 
pouze krátkodobě. Jedná se o jednoduché cukry, které rychle zvednou 
hladinu krevního cukru, ale stejně tak rychle ji zase nechají klesnout. Což 
má za následek další chuť na sladké, hlad a nepozornost. Taková svačinka 
tedy není ani zdravá. 
Co je tedy vhodné? 

 celozrnné pečivo s lučinou, plátky ředkviček a rajčat 

 bílý jogurt s vločkami a pokrájeným ovocem 

 ovocný salát pokapaný citronovou šťávou s vlašskými ořechy 

 mix sušeného ovoce (neslazené, nesířené) a oříšků (nepražených a nesolených) 

 ovocný salát s nasekanými ořechy a plátky kukuřičného nebo rýžového chleba 
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VELIKONOCE V AFRICE 

  
V afrických zemích je rodina opravdu rozvětvená, a tak ke slavnostní tabuli nezasedne jen pár 
lidí, ale desítky spolustolovníků! V den Velikonoc se děti a rodiče nasnídají a jdou do na kilometry 
vzdáleného kostela. Po mši navštíví rodinu kamarádi a nastane velká hostina. Hned potom 
začíná zábava, děti se pomažou potravinovým barvivem a začnou tancovat. Potom nastává 
uklízení po hostině.  A všichni si půjdou dát odpolední klid.  

                                                                                                                 Šimon Drábek, redakce 
  

ANKETA 

Jak slavíme Velikonoce  

Třídy  
Počet dětí ve 

třídě 

Kdo slaví rád 

Velikonoce 
Kdo barví vajíčka 

Kdo plete 

pomlázku 

Kdo peče mazanec nebo 

beránka 

1. 21 19 11 14 14 

2. 13 11 12 1 8 

3. 21 20 19 8 12 

4. 11 4 4 0 4 

5. 8 8 7 4 8 

6. 6 5 4 0 5 

7. 14 12 5 4 4 

8. 10 3 1 2 1 

9. 16 7 8 2 2 

Vendula Sumcová, Eliška Vondrušková, redakce 

VTIPY 

VELIKONOČNÍ  

Jednoho dne maminka vaří a Pepíček se ptá: „Co to děláš?“ 
„Šlehám.“ „Aha, a proč pořád něco děláš?“ „Protože se blíží 
Velikonoce.“ Za týden říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, 
dneska jsou Velikonoce, tak musíš jít vyšlehat holky od vás 
ze třídy.“ „A mami, půjčíš mi mixér?“  
 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: "Mami, nejsou dneska 
náhodou Velikonoce?"  
"Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?"  
"No, že jsem si vykoledoval pětku..."  
 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ Výborně synku, když na to máš, tak studuj.  
 

"Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?" "Jedna, ta mrtvá. 
Ostatní uletí.“ 

 

Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš slepice čokoládou?"  
On odpoví: "Aby mi snesly kindervejce."                                            Více zde: http://our-jokes.webnode.cz/vtipy   

                                                    Václav Žižlavský, redakce  
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POHÁDKA 

KIM A JEJÍ PEJSEK 

Byla jedna holčička a ta se jmenovala Kim. Měla 12 roků. Bydlela se svou mamkou a 
taťkou na farmě. Měli tam spoustu zvířátek, například prasátka, koně, dva psy, tři kočky, 
krávy, ovce, kozy a jiná zvířátka. Kim každý večer  volala svého pejska Andy domů. Měli 
vlastně dva psy. Andy byla labradorka a ten druhý pes se jmenoval Rudl, byl to pes hlídač.  

Jednou navečer Kim volala Andy, ale Andy nepřišla. Proto se šla zeptat mamky, jestli neví, 
kde může být. Ale mamka o Andy nic nevěděla. Tak se zeptala taťky, ale on také nevěděl. 

Kim se navečeřela a šla spát. Ale nemohla usnout, myslela na Andy, bála se o ni, protože 
byla ještě štěňátko. K ránu Kim potichu vstala, oblékla se, vyšla tajně z domu a vydala se 
Andy hledat. Naštěstí už svítalo, takže nebyla moc tma.  

Na farmě však svoji Andy nenašla. Věděla, že Andy jako štěňátko má moc ráda hračky. 
Namířila si tedy do vsi do obchodu, kde měli spoustu hraček pro psy, ale tam ji také 
nenašla. Pomalu se vracela domů, třeba se už Andy vrátila? Najednou uviděla, jak Andy 
někdo vede, ale …. 

Pokračování příště.  

Adam Urválek, redakce 

 

Dokážeš přiřadit vajíčko k pomlázce?                                                             Marek Hynšt, redakce 
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Ping pong 

Ve středu 27. 1. se na hale objevil nový stůl na ping pong. Prý bude volně přístupný od 
neznámého data. Každopádně to bude bezva. Naše třída si už jednou zahrála. Stůl je dobrý 
a doufám, že tady zůstane. 

Adam Urválek, redakce 

Příběh rozlité tuše 
 

Byla jednou jedna škola a v ní byla v jedné třídě hodina výtvarky. Žáci zrovna kreslili tuší a jeden 
ji rozlil. Když louži utírali modrým hadrem, tuš se vsákla do parketové podlahy a dřevěné parkety 
začaly trouchnivět.  
 

Po čase byla ve třídě inspekce a hlavní inspektor se na těch ztrouchnivělých parketách 
propadl.  Šel za ředitelem a ten s ním ve třídě pátral, proč se propadl. Pátrali a pátrali, až zjistili 
příběh rozlité tuše. 

  
Od té doby nejsou ve školách dřevěné parkety, a když už jsou, nejsou tam tuše.   

                                                              Marek Halva, redakce  

 TROCHU MATEMATIKY 

Vyřeš hádanky, použij římská čísla  
 

1 000  1  10  

Napiš odpověď: _____________ 

5  1  1 000  

Napiš odpověď: _____________ 

50  1  500  

Napiš odpověď: _____________ 

1000  1  

Napiš odpověď: _______________ 

100  1  50  

Napiš odpověď: _______________ 

500  1  5  

Napiš odpověď: _______________ 

Radovan Ryšavý, redakce  
 

  

Míša Hynštová, redakce 
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Terezie Vondrušková, redakce 

 

 

 

 

 

Slovní úloha  

Slepice snese denně dvě vajíčka. 
Pan Kozák má deset takových slepic 
a šetří od 1. 2. do 3. 3. vajíčka na 
Velikonoce, musí je všechny obarvit. 
Na barvení vajíček má denně 2 
hodiny, jedno vajíčko barví deset 
minut. Kolik vajíček snesou slepice? 
Jaký den musí začít malovat vajíčka, 
když Velikonoce jsou 13. 3.?   

Marek Halva, redakce 
 
 

 
Pomůcka na římská čísla 
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Malování mimozemské školy  
Jednoho dne jsme ve výtvarce ma-   
lovali mimozemskou školu.  
Všichni ji měli hezkou a já jsem ani 
netušil, že vyhraju soutěž. Cena přišla 
do školy, všichni věděli, že jsem 
vyhrál, ale nikdo mi to neřekl, 
protože to mělo být pro mě překva- 
pení.  
Ve středu 6. 4. 2016 mi paní učitelka 
Jelínková vítěznou cenu za 5. a 4. 
třídu předala. Dostal jsem 
knihu Lexicon vesmíru a pak jsem 
ještě dostal nějaké věci. 

  Marek Hynšt, redakce 

 
 

OSMISMĚRKA 

M A B R V H N Í Z D O S 

A L K O Č I Č K Y D N P 

Z K Á B Ř E Z E N Ě K O 

A P Í Ď E T R E Ž O Č M 

N R A Š A T S E N Ě Í L 

E Á P J O T N V Ě Š L Á 

C Z R A Í K A M P E K S 

O D Í R A L H S U D R K 

N N L O I K O H O U T A 

O I E N M K D N P B E Ú 

K N K A Č A Y J A E P L 

I Y Š Í K V Ě T E N S E 

L L J K A CH N A R O E Ř 

E A P E R N Í Č K Y P U 

V O V C E C I L S A R K 

B E R Á N E K Z A J Í C 

Jana Kokojanová, 

Vendulka Sumcová, 

redakce 

 

 
 

Fota z výuky 

BERÁNEK, OVCE, KUŘE, 

ZAJÍC,  POMLÁSKA, ÚL, 

VELIKONOCE, KRASLICE,    

VAJÍČKO, VRBA, HODY, 

KUŘE, MAZANEC, TEĎ, 

MLÁĎATA, SNĚŽENKY, 

KOHOUT, PERNÍČKY, 

PETRKLÍČ, KOŠÍK, JARO, 

KACHNA, DNES, APRÍL, 

KONVALINKY, DUBEN, 

PRÁZDNINY, KVĚTEN, 

HNÍZDO, BŘEZEN, PES, 

KOČIČKY, POUPĚ, ŽERT.  

Tajenka: 

_ _ _ _ _ _  _ _  _ _   

_ _ _ _ !                        
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ROZDÍLY OD MÍŠI  
Najdi 16 rozdílů 

 

 

Míša Hynštová, redakce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPOVĚĎ DRÁBKOVÝCH 

Jak dlouho ty mince sbíráte? 

Sbíráme je od šesti let. 

Které mince jsou nejvzácnější? 
Asi mince z Indie. 

 
Kolik těch mincí už máte? 

Máme jich kolem sto dvaceti. 

Z kolika jsou zemí? 

Jsou přibližně z třiceti zemí. 

Jaké máte další sbírky? 

Sbíráme všechno. 

Co bys za tuto sbírku dal? 

Možná zájezd na hory. 

To by bylo asi málo! 

Adam Urválek, redakce 

 

 

 

JARNÍ PŘESMYČKY 
 

NATIKVĚ 

BLELEDU 

BAVR 

EKLÍČKRÁ 

PISLEČKA 

ČÍLKRTEP 

JÍKAČVA 

LÁZPOMKA 

KAPELKEŘ 

NOKOVELICE 
Jan Kokojan, redakce 
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FOTOGALERIE 

 

1.třída ve výuce 

                   Noc s Andersenem 

 

 

Den učitelů 

             Kanický kos
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Kanický kos 

Velikonoční dílny 

 Papír je pomletý les 
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