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Mateřská školka „Broučci“ a „Motýlci“
Je až neuvěřitelné, jak ten čas „běží“. Ani jsme se nenadáli
a polovinu školního roku máme za sebou. A jakých bylo těch pět měsíců
společně strávených ve školce?
ZÁŘÍ:
„Hurá, jdeme do
školky!“
Tak tohle si možná
spousta z nás po prázdninách
říkala… Někteří šli do školky úplně
poprvé. Na začátku se objevilo
i pár slziček a smutek po
mamince,
ale
po
několika
společných dnech ve školce,
s novými kamarády, jsme si
všichni
na
sebe
zvykli
a smutné, uplakané období bylo
za námi.
ŘÍJEN, LISTOPAD: Po měsíci vzájemného poznávání jsme přivítali
podzim… Společně s rodiči jsme prožili jedno páteční odpoledne
nazvané Dýňové slavnosti. Děti si za pomoci rodičů vyrobily dýňová
strašidýlka, na školní zahradě si splnily několik úkolů a ty nejodvážnější
navštívily strašidelný dům,
ve kterém na každého
čekalo sladké překvapení.
Podzimní odpoledne nám
zpříjemnily
i
dýňové
„dobrůtky“
přichystané
maminkami. Na závěr jsme
nezapomněli
ani
na
výměnu nejlepších receptů a za blikání světýlek z dýňových strašidel
jsme se rozešli do svých
domovů.
Podzimní počasí přálo
i drakiádě. V tento den se
v naší školce sešli létající
draci nejrůznějších barev
a tvarů. Společně jsme se
pak všichni vydali na kopec,
kde jsme netrpělivě čekali na
příznivý vítr, který naše
dráčky
vynese
vzhůru.
Pravda je, že některým
drakům se moc nechtělo.
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Nakonec se však většině z nás podařilo dráčky na oblohu dostat
a s úžasem jsme pak sledovali, jak poletují ve větru. Možnost pozorovat
dráčky, jak létají a smějí se na nás z výšky, byla pro nás největší
odměnou celého dopoledne.
PROSINEC: A už tu máme „vánoční “ měsíc. Nejen doma, ale i ve
školce nás na začátku
prosince
navštívil
Mikuláš
s čerty
a anděly. Všichni
jsme
se
báli
a s napětím čekali,
zda si některý z čertů
nebude chtít odnést
nějakého
„broučka“
nebo „motýlka“ .
Naštěstí
se
tak
nestalo. Někteří sice
museli
Mikulášovi
slíbit, že se polepší
a nebudou už zlobit,
ale nakonec se všechny děti těšily ze sladkých balíčků, které jim přinesl
Mikuláš s anděly.
A protože k vánočnímu času patří i malá překvapení, tak i my jsme si
jedno takové (pro naše nejbližší) přichystali. Celý měsíc jsme pilně
trénovali, chystali a nacvičovali na vánoční vystoupení.
I přes malou trému, kterou každý z nás trochu měl, se nám vše
nakonec podařilo a vystoupení jsme (snad) zvládli.
Ani naše ručičky v tomto měsíci nezahálely. Při vánočních dílničkách
si nejen děti, ale i rodiče
vyrobily
nějakou
tu
vánoční dekoraci nebo
dáreček.
Zároveň
s ostatními
kamarády
a přáteli všichni prožili
příjemné
předvánoční
odpoledne.
A ani Ježíšek na nás
ve školce nezapomněl
a přinesl nám spoustu
nových her a hraček.

3

LEDEN: I přesto, že první měsíc v novém roce byl bez sněhové
nadílky, čas strávený ve školce jsme si náramně užili. Hráli jsme si, jaké
by to bylo, kdyby sněžilo – třeba i ve školce, vymýšleli jsme nejrůznější
soutěže a dokonce jsme postavili i sněhuláky, i když jenom z papíru a
vaty.
Důležitým dnem tohoto měsíce byl zápis dětí do první třídy. Všichni
naši předškoláci se na tento den moc těšili a pečlivě se s paní učitelkami
připravovali.
Tak tohle všechno a ještě mnohem víc jsme prožili……
Gabriela Minaříková,
vedoucí učitelka MŠ Kanice
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Ročník

Počet žáků ve třídě

Průměrný prospěch třídy

S vyznamenáním prospělo

Prospělo

Neprospělo

Výchovná opatření

Pochvaly

Celková absence třídy
(omluvené h./neomluv. h.)

Počet zameškaných oml.
hodin na 1 žáka

Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí
šk. roku 2013/2014

1.

25

1,000

25

-

-

-

-

849 h/ -

34 h

2.

10

1,063

10

-

-

-

-

387 h/ -

39 h

3.

11

1,091

10

1

-

-

-

271 h/ -

25 h

4.

7

1,130

7

-

-

-

-

356 h/ -

51 h

1x
NTU
3x
DTU

-

330 h/ -

24 h

-

-

468 h/ -

39 h

-

582 h/ -

34 h

-

600 h/ -

46 h

-

1346 h/
-

56 h

5.

14

1,329

8

6

-

6.

12

1,370

7

5

-

7.

17

1,584

10

6

1

8.

13

1,783

4

9

-

9.

24

1,654

11

13

-

2x
NTU
4x
DTU
1x
DŘŠ
3x
DTU

-

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
NTU – napomenutí třídní učitelky
DTU – důtka třídní učitelky
DŘŠ – důtka ředitelky školy
TU – pochvala třídní učitelky
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Světový den výživy
Pod datem16. října najdete v kalendáři odkaz – Světový den výživy.
Žáci VIII. třídy si jej připomněli letáčkem, který vytvořila paní asistentka
Kořínková, a poskytli jsme jej i do ostatních tříd. Tento den jsme se
domluvili, že si ve třídě o velké
přestávce
uděláme
malou
ochutnávku
zdravé
výživy
a přinesli jsme z domova to, co
nám poskytuje naše zahrádka.
Do malého projektu se zapojili
všichni žáci třídy, a tak se na
stole objevily vzorky marmelád,
džemů, také med nebo povidla od
Milana, Anity, Denisy, Elišky
a Terezky O. Venda a Terka A.
přinesly sušené ovoce – ochutnali
jsme sušený ibišek, Fík přispěl
vynikajícím babiččiným kečupem (přinesl i recept), Sára se pochlubila
jablečným dortem a Adélka skvělou buchtou. Paní učitelka dětem
přichystala tmavý chléb s tvarohovou pomazánkou a na závěr jsme
ochutnali saláty od Jany a Adélky a David nás pohostil výbornou
limonádou. Pozvali jsme i paní ředitelku. Ta nás pochválila a naše
ochutnávka ze zahrádky se i ostatním líbila. Víme už, že zdravá strava je
i dobrá.
Žáci VIII. třídy
Kečup podle receptu Fíkovy babičky
Suroviny: 4 kg rajčat, ½ kg jablek se slupkou
bez
jadérek,
½
kg
cibule,
2 lžíce soli, ¼ l octa, 30 dkg krystalového
cukru, 4 čaj. lžíce mleté papriky, 1 čaj. lžíce
skořice, 1 čaj. lžíce hřebíčku (drceného),
1 hlavička česneku
Postup: Zeleninu rozvařit a rozmixovat.
Potom přidat: 2 lžíce soli, ¼ l octa, 30 dkg
krystal. cukru, 4 čaj. lžíce mleté papriky,1 čaj.
lžíce skořice, 1 čaj. lžíce hřebíčku
(drceného),1 hlavičku česneku (rozlisovat),
povařit do zahuštění, po vychladnutí přepasírovat přes síto. Pak už
láhvovat, sterilizovat na 80 stupňů po dobu 20 min. a kečup je hotov.
6

Vybíráme ze sešitů žáků 2. ročníku

Terezka Vondrušková

Jonáš Drábek

Linda Gronichová

Linda Molnárová

Materiály poskytla do zpravodaje Mgr. Vlasta Tomášová,
třídní učitelka 2. ročníku
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Ptačí krmítko
V našem malém školním arboretu roste jabloň a právě na ni jsme
zavěsili ptačí krmítko, které nám připravila paní učitelka Buřivalová.
Krmítko je zhotovené z přírodního materiálu, konkrétně z březového
kmínku, do kterého jsou vyvrtány 4 otvory. V horní části je otvor na
provlečení drátu k pověšení krmítka. V hodině praktických činností
v pondělí 13. ledna 2014 jsme s paní učitelkou Blatnou naplnili všechny
otvory tukovou směsí složenou z různých semínek (slunečnice, mák,
proso…) a tuku. Nakonec jsme krmítko zavěsili na jabloň ve výšce asi
1 a půl metru nad zemí. Sýkorky, už se na vás těšíme.
Chlapci 6. a 7. ročníku

REVOLVINGOVÝ FOND
Ministerstva životního prostředí

Základní škola a Mateřská škola Kanice,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace
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Muzikoterapie v 1. třídě
5. listopadu navštívila první ročník paní Mgr. Lenka Hradecká
s netradičním hudebně vzdělávacím programem. Jednalo se o hudební
Indiánský příběh s prvky muzikoterapie. V programu se děti formou
interaktivního příběhu seznámily s netradičními etnickými hudebními
nástroji. Příběh byl koncipován prožitkově – komorně a obsahoval prvky
environmentální výchovy.
Dětem se program moc líbil,
proto za námi paní Hradecká
přijela 28. ledna s pokračováním. Tentokrát byl program
zaměřen
na
poznávání
netradičních hudebních nástrojů.
Děti si mohly vyzkoušet, jak
nástroje fungují, k čemu se
používají,
z jakého
jsou
materiálu a dozvěděly se, odkud
tyto hudební nástroje pocházejí.
Mgr. Dana Pospíšilová,
třídní učitelka I.třídy
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Přírodovědný kroužek Fyzika a Chemie
Přírodovědný kroužek je zábavný, zajímavý a poučný. Děláme tam
pokusy, při kterých pozorujeme vlastnosti pevných, kapalných i plynných
látek. K jednotlivým tématům vypracováváme pracovní listy. Velmi
zajímavý byl pokus s hřebíkem. Hřebík jsme vkládali do různých kapalin
a sledovali jeho změny.
Každá hodina nám přinese něco nového. Rozhodně se tu nenudíme
a zábavnou formou se snažíme trochu porozumět chemii i fyzice.
Tento kroužek není k zahození :)
Kateřina Opletalová,
7. ročník
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Zápis do 1. třídy
V pondělí 20. ledna 2014 se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Žáci z 6., 7., 8. a 9. ročníku přivítali v pohádkových kostýmech budoucí
prvňáčky a jejich rodiče.
Samotné
prověření
znalostí
a dovedností se konalo ve třech učebnách,
kde na děti čekaly paní učitelky,
pohádkové
postavy
a různé
úkoly,
za jejichž splnění dostávali budoucí školáci
razítka na klaunovskou kartu. Po splnění
všech úkolů si děti vybraly odměnu
a dostaly upomínkový list na tento
významný den.
Doplňkovými aktivitami pro zájemce
byla procházka s pohádkovými bytostmi po
škole
a
pohádkové
omalovánky.
Nechybělo ani drobné občerstvení. Myslím,
že to bylo pro všechny zúčastněné
příjemně strávené odpoledne.
Celkem bylo zapsáno 31 dětí z Kanic,
Řícmanic, Bílovic a Babic. Na všechny
budoucí prvňáčky se už těšíme.
Zapsala Mgr. Dana Pospíšilová
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Lyžařský a snowboardový kurz 2014
Organizace a pořádání lyžařského kurzu pro žáky druhého stupně je
v naší škole zažitou tradicí. Zařizování, objednávání termínu i místa
začíná (pro někoho možná podivně) nejpozději na začátku školního
roku. Vedením a přípravou kurzu bývá pověřena paní učitelka
Mgr. Eliška Opletalová, protože je učitelkou tělesné výchovy
v 6. – 9. ročníku. Již druhým rokem jí z naší školy vydatně pomáhají
p. uč. Mgr. Vlasta Tomášová a p. asistentka Gabriela Kořínková.
Sestavu vedoucích však musíme vždy doplňovat externími instruktory,
většinou se jedná o studenty nebo studentky vysokých škol.
Ve škole pracuji již více než 10 let a nepamatuji se, že by nás zimní
(spíše ne-zimní počasí) tak velmi zneklidňovalo. Téměř jarní počasí od
začátku ledna sice podbízelo zrušení akce, ale to jsme dětem, které se
tolik těšily, udělat nechtěli. Proto jsme se rozhodli trpělivě vyčkávat, jestli
si to vrtochy letošní zimy přece jen nerozmyslí. Když už se blížilo
posledních pár dní, rozeslali jsme rodičům dotazníkové lístečky, zda by
vyslali-nevyslali své dítě na kurz i v případě, že by se místo lyžování
pořádaly předjarní procházky přírodou. Ani odpovědi z navrácených
lístků nepomohly – rodiče se rozdělili téměř na poloviny. Po
každodenních telefonátech do Karlova (telefonovaly p. ředitelka
i p. učitelky) to nakonec přece jen dobře rozhodlo počasí.
Pravdou je, že pro některé rodiče už nebylo možné narychlo zajistit
potřebné vybavení nebo nezbytná potvrzení, a proto několik dětí na
letošní lyžařský kurz neodjelo. Naštěstí jsou to žáci, kteří se mohou
lyžařského a snowboardového kurzu zúčastnit ještě v příštím roce nebo
v příštích letech. Moc bych jim to přála.  Stejně tak máme všichni
radost, že naše výprava do Jeseníků zažívá (podle telefonických a emailových informací) krásný týden a dokonce i NA SNĚHU 
Ing. Alena Kovaříková
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Vzdělávání dětí je nemyslitelné bez výchovy. Děti při svém vývoji
potřebují oporu i hranice a mantinely, vzory, pocit bezpečí, sounáležitosti
i solidarity k ostatním a mnoho dalšího. V naší škole probíhají různé
akce zaměřené na humanitární pomoc. Jednou z posledních byla sbírka
pro děti, které strádají více, než si zřejmě dokážeme představit. Všem
dárcům za příspěvky velmi děkujeme.

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno – venkov,
příspěvková organizace
Kanice 135, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 71001689
: zs.kanice@seznam.cz
www.zskanice.cz
 ZŠ: 545 227 268
 MŠ: 545 228 346
 ŠJ: 545 228 345
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