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Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,
stávající tropické dny předznamenávají příchod letních prázdnin
a všichni se na ně jistě moc těšíte.
Školní rok 2011/2012 byl pro nás rokem usilovné výchovně
vzdělávací práce, velkého množství doplňkových akcí, soutěží, ale
i zábavy (pravidelně jste o našich aktivitách informováni na webových
stránkách školy). Máme radost z výsledků práce našich žáků nejen
přímo ve škole, ale i v přijímacím řízení na SŠ, těší nás jejich úspěchy
v okresních, krajských i celostátních soutěžích. Velkým přínosem
i obohacením pro činnost školy jsou i první zkušenosti z provozu nové
mateřské školy. Už nyní se těšíme na otevření druhého oddělení. Děkuji
všem pedagogům ZŠ i MŠ za jejich každodenní práci a přípravu
zajímavých aktivit pro děti.
Samozřejmě se při naší práci potýkáme i s celou řadou problémů
(převážně finančních), ale společnými silami a mnohdy i s Vaší pomocí
se nám je daří řešit. Vážení rodiče, moc si Vaší pomoci vážíme.
Finanční situaci každé školy ovlivňuje naplněnost tříd, my ale
dlouhodobě řešíme nízké počty žáků ve třídách, protože dostatečné
množství dětí pro jednotlivé ročníky zatím v Kanicích není. V případě
zachování školy chybějící finanční prostředky dokrývá zřizovatel, což je
pro každou obec obrovská zátěž. V minulých letech nám opakovaně
zřizovatel školy (Obec Kanice) vždy ochotně pomohl, ale bylo to zároveň
za předpokladu úsporných opatření – spojení ročníků a předmětů
výchovného charakteru. Právě spojování ročníků se chceme vyhnout
a naopak žákům nabídnout kvalitní výuku v samostatných ročnících.
Proto jsme se koncem května obrátili na zastupitelstvo Obce Kanice
s žádostí o finanční podporu a dokrývání finančních prostředků do té
doby, než stát vyřeší financování regionálního školství a nebude tímto
obce zatěžovat. S radostí vám mohu sdělit, že naše argumenty byly
vyslyšeny a od 1. září 2012 bude na naší škole ve všech ročnících výuka
samostatná.
Další příznivou zprávou je, že byla vyslyšena naše prosba na
zařazení ranního školního autobusového spoje z Bílovic nad Svitavou.
Pan starosta projednal náš požadavek se spol. KORDIS JmK
a od 3. září 2012 by měl jezdit z Bílovic n. Sv. autobus v 7.15 hod.
Moc děkuji panu starostovi Ing. V. Kalivodovi i celému zastupitelstvu
za jejich pochopení, podporu a vstřícné řešení školské problematiky.
Přeji Vám, vážení rodiče i milí žáci, krásné a pohodové léto.
Mgr. Hana Mazancová
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Mateřská školka „Broučci“
Ani jsme se nenadáli a první školní rok provozu nové mateřské školy
v Kanicích je za námi.
A jaký byl? Díky báječným a skvělým dětem, vstřícným a ochotným
rodičům, jsme si ho náramně užili.
Děti se dozvěděly a naučily nejen mnoho nových věcí a zajímavostí,
ale odnášejí si spoustu pěkných zážitků, které zažily na společných
akcích, jako byl např. Rej masek, Čarodějnické košťátkování, celodenní
výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov, jízda na konících, návštěva knihovny,
zahradnictví a další.
Během celého roku jsme krůček po krůčku děti vedli k samostatnosti,
k pěkným kamarádským vztahům, snažili jsme se u dětí vytvářet kladný
vztah k přírodě a dbali jsme na individualitu a potřeby každého dítěte.
Věřím, že se nám to povedlo a každý „brouček“ se ve školce cítil
dobře a spokojeně.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům za jejich nejen
sponzorské dary, ale i spolupráci s námi, které si nesmírně vážíme.
Zároveň bych chtěla všem popřát krásné prázdniny a našim
„největším broučkům“, předškolákům, hodně úspěchů a vytrvalosti
ve škole.
Gabriela Minaříková, vedoucí učitelka
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Přehled prospěchu a chování v 2. pololetí
šk. roku 2011/2012
Vysvětlivky k použitým stylistických označením v seznamech žáků:
Tučné podtržené písmo – žák prospěl s vyznamenáním (samé
výborné)
Tučné písmo – žák prospěl s vyznamenáním
Obyčejné písmo – žák prospěl
Kurzíva – žák nebyl klasifikován, neprospěl
Kurzíva – žák neprospěl

1. ročník - 11 žáků
prospěch třídy: 1,045
Seznam žáků:
Drnec Vít, Fila Ondřej, Halva Marek, Klimpar Filip, Kokojan Jan,
Kokojanová Jana, Nešpor Martin, Ryšavý Radovan, Sumcová
Vendula, Tomek Filip, Urválek Adam
Absence: 469 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 43 hodin

2. ročník - 10 žáků
prospěch třídy: 1,125
Seznam žáků:
Čanky Kamila, Kříčková Nikola, Kunčar Miroslav,
Menšíková Denisa, Pospíšilová Sandra, Stehlíková Barbora,
Ševelová Nikola, Švehlová Sára, Včelík Vít, Zukalová Markéta
Absence: 297 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 30 hodin
Pochvaly třídní učitelky:
Kamila Čanky - za vzornou práci a obětavou pomoc ostatním
Miroslav Kunčar – za 2. místo ve škol. kole matem. soutěže Klokan Cvrček
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3. ročník – 15 žáků
prospěch třídy: 1,192
Seznam žáků:
Drahovzal Radek, Hrabalová Anna, Menšík Jan, Němcová Barbora,
Nešpor Lukáš, Polanová Viktorie, Procházka Adam, Stejskal
Matyáš, Šrajer Pavel, Švábik Jakub, Švihálek Milan, Tichý Vojtěch,
Tomková Veronika, Uher Šimon, Zukalová Eliška
Absence: 471 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 31 hodin
Pochvaly třídní učitelky:
Pavel Šrajer – za 1. místo ve škol. kole matem. soutěže Klokan
– kategorie Cvrček
Anna Hrabalová – za 3. místo ve škol. kole matem. soutěže Klokan
– kategorie Cvrček

4. ročník – 12 žáků
prospěch třídy: 1,205
Seznam žáků:
Janská Barbora, Macourková Kristýna, Minaříková Aneta,
Molnárová Lea, Pernicová Šárka, Pospíšilová Kristýna, Ryšavá
Amálie, Sapáková Kateřina, Stehlík Ondřej, Svoboda Jiří, Tichý
Miroslav, Vlková Anna
Absence: 717 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 60 hodin
Pochvaly třídní učitelky:
Kristýna Macourková – za nezištnou pomoc kamarádce a spolužačce
Kristýna Pospíšilová - za aktivitu a práci nad rámec výuky
Barbora Jánská - za 1. - 2. místo v matematické soutěži Klokan
- kategorie Klokánek
Aneta Minaříková - za svědomitou přípravu do školy, pěkný vztah ke
spolužákům a reprezent. školy na výtvarném poli
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5. ročník – 15 žáků
prospěch třídy: 1,327
Seznam žáků:
Dostálová Monika, Drahovzal Martin, Havlík Vojtěch, Janošková Sára,
Kožnárek Josef, Menšík Michal, Odstrčil Jiří, Opletalová Kateřina,
Pancnerová Sabina, Petlachová Petra, Procházková Eva, Šenkyřík
Filip, Tejkalová Michaela, Zachrdlová Monika, Zemanová Eliška
Absence: 613 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 41 hodin
Pochvaly třídní učitelky:
Sabina Pancnerová - za velkou píli v přípravě na výuku, aktivitu
v hodinách a nezištnou pomoc spolužákům
Petra Petlachová - za 1. - 2. místo v matematické soutěži Klokan
- kategorie Klokánek
Sára Janošková - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, za
pěkný vztah ke spolužákům a každodenní pomoc
vyučujícím s pomůckami

6. ročník – 12 žáků
prospěch třídy: 1,521
Seznam žáků:
Adam-Einholzová Tereza, Čermáková Eliška, Mietusová Denisa,
Ondráčková Tereza, Pantůčková Adéla, Pidra Milan, Potrusilová Jana,
Rotreklová Vendula, Sehnal David, Ševčíková Adéla, Uhrová Sára,
Valachovič Filip
Absence: 502 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 42 hodin

7. ročník – 25 žáků
prospěch třídy: 1,617
Seznam žáků:
Bednařík Ondřej, Blatná Ludmila, Čermáková Renata, Černý Filip,
Dvořáček Petr, Haluščáková Monika, Havlík Kryštof, Kokojanová
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Magdaléna, Kovařík Radim, Krejčiříková Alžběta, Kytsyk Vladyslav,
Macková Lenka, Odstrčilová Klára, Petlachová Alena, Pospíšil Filip,
Pospíšilová Natálie, Prchal David, Remešová Vendula, Sapák Petr,
Starý Jakub, Šenkyříková Pavlína, Švehlová Erika, Touchyn Pavel,
Trávníček Antonín, Vlk Antonín
Absence: 1 409 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 56 hodin
Výchovná opatření: 4x důtka třídní učitelky

8. ročník – 14 žáků
prospěch třídy: 1,643
Seznam žáků:
Dvořáček Martin, Havlík Jaromír, Kabátová Adriana, Kalod Martin,
Kovář Vojtěch, Křížová Michaela, Martykánová Aneta, Navrátilová
Lucie, Novotný Aleš, Oherová Šárka, Opletalová Tereza, Pelant Lukáš,
Řepová Monika, Švehlová Marie
Absence: 845 - celkový počet zameškaných omluvených hodin,
na žáka je 60 hodin

9. ročník - 9 žáků
prospěch třídy: 1,521
Seznam žáků:
Galčan Radek, Krpeš Michal, Kučerová Lenka, Muselíková Eliška,
Petlach Martin, Procházka Jakub, Šnajdr Patrik, Tejkalová Kristýna,
Trávníček Alois
Absence: 523 - celkový počet zameškaných omluvených hodin
na žáka je 58 hodin
Pochvaly třídní učitelky:
Lenka Kučerová – pochvala za svědomitou práci a vzorné chování
během celé školní docházky
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Kristýna Tejkalová – pochvala za svědomitou práci a vzorné chování
během celé školní docházky
Alois Trávníček – za práci pro třídní kolektiv, za vzorné plnění funkce
pokladníka třídy a za ochotu

Pochvaly ředitelky školy:
Martin Petlach, Jakub Procházka – za čestné a poctivé jednání (nález
a předání firemního mobilního telefonu jeho majiteli)

Fotografie z obhajob absolventských prací žáků 9. ročníku dne 11. června
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Přijetí nejlepších žáků u starosty Obce Kanice
Ing. Vladimíra Kalivody 25. 6. 2012
1. ročník – Vít Drnec
2. ročník – Kamila Čanky
3. ročník – Jan Menšík
4. ročník – Aneta Minaříková
5. ročník – Sára Janošková
7. ročník – Alena Petlachová
8. ročník – Marie Švehlová
9. ročník – Alois Trávníček
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Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2011/2012
Žáci 9. ročníku
Galčan Radek

SOŠ informatiky a spojů,
Informační technologie
Brno, Čichnova

Krpeš Michal

SPŠ strojní, Brno,
Sokolská

Kučerová Lenka

Gymnázium, Brno,
Elgartova

Muselíková Eliška

Gymnázium, Brno,
Elgartova

Petlach Martin

SPŠ stavební, Brno,
Kudelova

Vodohospodářské stavby

Procházka Jakub

SŠ polytechnická, Brno,
Jílová

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických
zařízení

SPŠ stavební, Brno,
Kudelova
SŠ informačních
Tejkalová Kristýna technologií, Brno,
Purkyňova
ISŠ COP, Brno,
Trávníček Alois
Olomoucká
Šnajdr Patrik

Strojírenství, počítačová
grafika

Vodohospodářské stavby
Sociální činnost
Puškař

Žáci 7. ročníku
Pospíšilová
Natálie

Gymnázium Brno,
Křenová

Šestileté gymnázium

Odstrčilová
Klára

Gymnázium Brno,
Křenová

Šestileté gymnázium
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Co napsali druháčci ve slohu o svých mimoškolních aktivitách
Chodím do přírodovědného kroužku k paní učitelce Pospíšilové.
Povídáme si o zvířátkách a
o přírodě. Povídali jsme si o veverce, žábě, koníkách, papouškách,
opičkách, delfínkách, pejskách, liškách, ledních medvědech, o želvách
a žralocích. Líbí se mě tam a chci chodit i druhý rok.
Markétka Zukalová
My chodíme do míčových her, má nás paní učitelka Krupárová.
Hrajeme tam hry, například honičky, vybíjenou kapitánskou a vratku,
přehazovanou, florbal a soutěžíme ve štafetách. Líbí se nám tam.
Mirek Kunčar a Vítek Včelík
Já chodím do keramického kroužku. Mám to tam moc ráda, i když
tam nějaké děti zlobí. Učí tam dvě paní učitelky Kalvodová a Repová.
Potom chodím ještě do tanečního kroužku. Tam se učíme tančit. Učí tam
paní Jana Coufalová a líbí se mi tam.
Kamilka Čanky
Já chodím do tanečků. Líbí se mi, že hrajeme hry a že tam
tancujeme. Líbí se mi ještě, že dostáváme razítko a máme světlo na
krku. To není baterka, ale říkáme to tak, že nám na krku svítí světlo,
abychom měli narovnané tělo.
Bára Stehlíková
Chodím do klavíru a je to tam prima, učíme se tam poznávat noty
a hrajeme tam různé písničky. Chodím také do flétny a je to tam úžasné,
máme pana učitele Špalka, je na mě moc hodný, hrajeme tam různé
písničky.
Deniska Menšíková

Projekt Ovoce do škol
Naše škola se již třetím rokem účastní celorepublikového projektu
Ovoce do škol. Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně
podporovaný z EU (73%) a rozpočtu ČR (27%). Cílovou skupinou jsou
žáci 1. stupně (1. – 5. ročník).
Hlavním cílem je alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí
a tím omezit narůstající trend obezity. Děti dostávají ve škole zdarma
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čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné nebo zeleninové šťávy, a to
jedenkrát za 2 až 3 týdny.
Ze strany školy probíhá tzv. podpůrný program - začlenění
informací o zdravém životním stylu do výuky, motivování dětí ke
zdravým svačinkám. Na každý měsíc dostávají školáci průkazku
s různými zábavnými úkoly a s obrázky ovoce a zeleniny. Za zdravou
svačinku si průběžně úkoly a omalovánky vyplňují.
Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“. Na konci
školního roku budou všechny aktivně zapojené děti odměněny.
Mgr. Dana Pospíšilová

Výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí
Soutěž vyhlašuje, organizuje a vyhodnocuje Okresní sdružení hasičů
Brno – venkov. Našim žákům se v letošním ročníku velmi dařilo a získali
krásná umístění. Všem našim úspěšným žákům gratulujeme a děkujeme
za velmi pěknou reprezantaci naší školy.
Krajské kolo: Adriana Kabátová – 1. místo
Okresní kolo – literární práce:
Šárka Pernicová – 2. místo (kat. 1)
Okresní kolo – výtvarné práce: Anna Hrabalová – 2. místo (kat. 2)
Klára Odstrčilová – 1. místo (kat. 3)
Renata Čermáková – 2. místo (kat. 3)
Erika Švehlová – 3. místo (kat. 3)
Adriana Kabátová – 1. místo (kat. 4)
Kristýna Tejkalová – 3. místo (kat. 4)
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Výukový program Čína - říše mocného draka
Každý rok v únoru se žáci 2. stupně zúčastňují výukového programu
společnosti Planeta Země 3000. Letos měl program název Čína - říše
mocného draka. V minulých letech probíhal program v kině Scala
v Brně, letos poprvé v Sále Břetislava Bakaly v Brně.
A co jsme v programu zhlédli? Projekce byla rozdělena do několika
částí. Putování po Číně začalo v hlavním městě Pekingu, kde se nachází
řada pamětihodností jako Náměstí Nebeského klidu, Brána Nebeského
klidu a Zakázané město. Další zastávkou v programu byla návštěva
Velké čínské zdi, která je od roku 1987 na Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme také Tibet, který je od roku
1951 součástí Čínské lidové republiky. Seznámili jsme se s novodobou
historií Tibetu, s politickými problémy Tibetu, s významnými tibetskými
památkami a také s přírodními krásami pohoří Himálaj. Dozvěděli jsme
se mnoho informací o Terakotové armádě, která je celá vyrobena z hlíny
a mezi 8000 vojáky nenajdeme dvě stejné postavy.
Část projekce byla věnována přírodním krásám a zajímavostem
Číny. Mezi kriticky ohrožené živočišné druhy patří v Číně panda červená
a panda velká. Plavili jsme se po krásné řece Li, která je vyobrazena na
dvaceti juanové bankovce. Na tuto řeku se vydávají se západem slunce
místní rybáři a mnohým z nich pomáhají při lovu ryb kormoráni.
Kromě mnoha dalších zajímavostí o Číně nás zaujaly i části
programu věnované tradičním čínským výrobkům, výrobě čínského
porcelánu, pěstování čaje a čínským zvykům.
Program se všem žákům i vyučujícím líbil. Příští školní rok nás čeká
další program. Tentokrát s názvem Tajemný svět Ekvádoru a Galapág.
PhDr. Zdeňka Blatná
Keramický kroužek
Již mnoho let na naší škole pracuje jeden z nejoblíbenějších kroužků
– kroužek keramiky. Zájem
o práci s hlínou je mezi žáky
stále větší, proto v současné
době tvoří ve škole přes
40 malých i pokročilejších
keramiků. Naučí se zde
mnoha dovednostem, zapojují
svou fantazii a výtvarné
dovednosti. Náplní hodin bylo tvoření z hlíny – práce se šablonou,
13

vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení
sklem, glazování. Domů si děti odnášejí plošná a prostorová díla, někdy
kombinovaná s jinými materiály – lýkem, proutím, magnetem, látkou …
Pod vedením vyučujících paní
učitelky Repové a Kalvodové a za
jejich odborné pomoci tvoří malí
účastníci kurzu výrobky, kterými si
můžou vyzdobit své pokojíčky či
obdarovat své nejbližší. Jistě tato
činnost přispěje k rozvoji jejich
dovedností a pomůže jim od
malička pěstovat vztah k umění a kráse. Zároveň je učí smysluplně
využívat volný čas a vede je k aktivní tvořivé činnosti.
Mgr. Alena Repová, Mgr. Hana Kalvodová
Výtvarná a literární soutěž Voda štětcem a básní VII
Tuto soutěž pořádá pravidleně Povodí Moravy, s. p. I v této soutěži
byli naši žáci velmi úspěšní. Připojujeme blahopřání ke krásným
výsledkům a poděkování za velmi pěknou reprezentaci naší školy.
Alena Petlachová – cena generálního ředitele ve III. kategorii
Žáci 2. ročníku – cena generálního ředitele za „Básničky o vodě“
Žáci 4. a 5. ročníku – cena generálního ředitele za prózu „Pohádky
od řeky Moravy“
Žáci 4. a 5. ročníku – zvláštní cena redakční rady ve II. kategorii
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Divadélko pro školy
V březnu k nám přijelo královéhradecké Divadélko pro školy. Celý rok
se děti těší na představení, která tato divadélko nabízí. Tentokrát jsme
pozvali i malé děti z naší mateřské školky. Právě jim a dětem
1. - 4. ročníku bylo určeno představení Africká pohádka aneb
Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba. Hlavní postavou je známý
cestovatel Emil Holub, který vypráví o svých zážitcích z cest po africkém
kontinentu. Na cestách ho doprovází opičí kamarád Pepa. Hlavním
smyslem celého představení je, aby si děti vytvářely pozitivní vztah
k přírodě a ke všem živočichům. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých
věcí o Africe a seznámily se s osobou legendárního cestovatele.
Další divadelní představení s názvem Legenda V+W aneb Příběh
Osvobozeného divadla bylo určeno žákům 5. - 9. ročníku. Představení
bylo složeno z ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího
Voskovce a Jana Wericha. Herci nejprve podali odborný výklad o hrách
a potom následovaly úryvky dialogů a písní z her Osvobozeného divadla
- Vest pocket revue, Golem, Svět za mřížemi, Nebe na zemi a Fata
Morgána.
Obě představení se nám velmi líbila a těšíme se na další setkání
s hereckým souborem Divadélka pro školy.
PhDr. Zdeňka Blatná
Péče o zoubky
V letošním roce se naše škola zapojila do dvou preventivních
programů zaměřených na péči o zoubky.
První program s názvem „Zdravé zuby“ byl určen žákům 1. stupně.
Jeho cílem bylo přivést do stomatologických ordinací co největší počet
dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu a tím zlepšit
zubní zdraví dětí a mládeže a v budoucích letech i u dospělé populace.
Tento celorepublikový program, spojený se soutěží pro děti i školy,
probíhal letos již 11. rokem. Součástí projektu byly pracovní listy, dělené
podle ročníků, prostřednictvím nichž si žáci opakovali a osvojovali nové
informace týkající se chrupu. Vyplňováním pracovních listů se zabývali
všichni žáci 1. stupně v hodinách prvouky a přírodovědy.
17 dětí se účastnilo i druhé části projektu, což byla preventivní
prohlídka u svého stomatologa, který prohlídku potvrdil razítkem
a podpisem na kartičku pro zdravé zuby. Děti následně doplnily na
kartičku svůj odhad – „Kolik dětí pošle v letošním školním roce potvrzené
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kartičky do soutěže“. Vyplněné kartičky byly zaslány organizátorovi
projektu.
Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního
roku.
Druhý preventivní program nesl název „Veselé zoubky“ a byl určen
pouze nejmladším školákům. Organizátorem byla dm drogerie.
Dětem bylo promítnuto výukové DVD se zábavně-vzdělávacím
filmem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ zaměřeným na péči
o zoubky. Dále jsme společně vyplnili pracovní listy. Děti dostaly
samolepku do koupelny, aby měly správný postup čištění zoubků stále
před očima a preventivní balíčky.
Mgr. Dana Pospíšilová

Teambuilding
S blížícím se datem 28. 5. jsme se těšili čím dál tím víc. Víte proč?
Protože nás čekala akce s názvem Teambuilding. Je to určitý druh školy
v přírodě, ale zaměřený na stavění týmu naší třídy. V 7.00 hodin
se čtvrťáci, páťáci a šesťáci seřadili před školou, nastoupili jsme
do autobusu a vyrazili jsme na cestu. Nezapomněli jsme si užít
zajímavou exkurzi, protože cestou jsme si udělali přestávku ve Velkých
Losinách. Teď už víme, že se zde nachází světoznámá výrobna ručního
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papíru. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Potom jsme pokračovali
směrem na Jeseníky, do místa našeho pobytu ve Staré Vsi u Rýmařova,
do naší chaty Relaxy.
Po příjezdu jsme se seznámili s prostředím, ubytovali jsme se
a představili se nám naši instruktoři Petr a Bára – Cwak, kteří nás
provázeli celý týden a starali se
o nás. Po obědě jsme hráli hry, které
nás velmi bavily. A co nás čekalo
v dalších dnech? Zkusili army game
v lese. Obdrželi jsme zbraně
s laserovými zaměřovači a prověřili
jsme si naše strategické dovednosti.
Odvahu jsme si vyzkoušeli na
vysokých lanech, protože ne každý se
dokáže podívat dolů z osmimetrové výšky, sílu našich rukou na
horolezecké stěně a obratnost na nízkých lanech a trampolíně.
Do programu nám instruktoři zařadili i lukostřelbu a míčové hry. Týden,
který byl plný adrenalinu a zábavy, utekl jako voda a nadešel den
odjezdu. Bylo to super. Prostředí bylo překrásné, dobře nám vařili
a počasí nám přálo. Téměř pořád svítilo sluníčko.
Věřím, že se náš třídní kolektiv zlepšil, poznali jsme naše dobré
i horší vlastnosti a víme, na čem musíme v budoucnu pracovat. Škola
v přírodě – Team Building se všem líbila a domů jsme vrátili plni nových
zážitků. Musíme poděkovat i paní učitelce Jelínkové, Repové a paní
asistentce Houserové, které nás doprovázely a bez nich bychom tolik
zábavy a poučení nepoznali.
T. Ondráčková, S. Uhrová, E. Čermáková, A. Ševčíková, V. Rotreklová
z 6. ročníku
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Školní výlet žáků 7. ročníku
Ve středu 30. 5. 2012 jsme se hned ráno vydali na školní výlet. Já,
Ája a Majda jsme se sešly před mým domem a potom jsme šly dolů na
zastávku. Zde jsme as 10 minut čekali na autobus. Autobus, který přijel
se zpožděním, přijel s dětmi z Babic a s paní učitelkou Blatnou. Nasedli
jsme do autobusu a vydali se do Bílovic. Když přijel autobus do Bílovic,
zrovna přijížděl vlak, takže jsme museli utíkat, abychom ho stihli. Vlakem
jsme dojeli do Brna na Hlavní nádraží, kde jsme měli půl hodiny čas.
Většina z nás se vydala do Tesca nebo do Vaňkovky. Po půlhodině jsme
se vrátili na smluvené místo, kde jsme se setkali s ostatními. Odtud jsme
šli na další vlak do Vyškova, který nám jel v 9,03. Po jeho příjezdu jsme
nastoupili a posedali si do kupé po šesti. Já jsem seděla s Ájou, Natkou,
Davidem, Kubou a Filipem. Jeli jsme asi čtyřicet minut, když jsme
dorazili do Vyškova. Odtud jsme šli pěšky do ZOO, kde jsme si koupili
vstupenky a vydali se Dinovláčkem do Dinoparku. Cesta vláčkem nám
trvala asi 15 minut. V parku jsme chodili od jednoho dinosaura
k druhému, prohlíželi si je a fotili je. Někteří dinosauři se hýbali a někteří
vydávali zvuky. Prošli jsme celou trasu dinoparku a šli jsme se podívat
do kina. Zde jsme viděli příběh o dinosaurovi. Celé kino bylo v 3D
a hýbala se zde i podlaha.
Po kině jsme se šli najíst do bufetu. Někteří měli svoje jídlo, jiní si
kupovali hranolky. Po obědě jsme se šli podívat do různých obchůdků.
Asi ve 12.00 hodin jsme se vydali zpátky vláčkem do ZOO, kde jsme si
prohlédli expozice zvířat- veverky, králíci, pávi, plazi, želvy, pštrosi
a další. Po krátké prohlídce náměstí ve Vyškově jsme šli zpátky na
nádraží a odtud jsme odjeli v 16.30 h zpátky do Brna. Výlet se nám moc
líbil.
Klára Odstrčilová, 7. ročník
Dopravní výchova ve IV. třídě
Na podzim k nám přijel pán ze Střediska bezpečné jízdy v Brně. Byl
milý a učil nás, jak se chovat na silnici jako chodec nebo jako cyklista.
Měl pro nás program na interaktivní tabuli. Bylo to super. Dívali jsme
se na různé ukázky k vybavení kola. Také jsme plnili úkoly. Naučili jsme
se, jak se jezdí na křižovatce a on nám slíbil, že se za námi zastaví
na jaře.
Jak slíbil, tak udělal. Dorazil k nám 11. června. Opět jsme si
na interaktivní tabuli zopakovali předpisy a řešili křižovatky. Pak jsme
si napsali testy. Kdo ty testy zvládne, dostane průkaz cyklisty. A protože
jsme byli šikovní, průkazy jsme obdrželi všichni.
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Ale nejlepší bylo, jak jsme jezdili na kole na malém dopravním hřišti,
které nám pan instruktor připravil. Bylo to moc bezva. Všem se ten den
moc líbil.
Aneta Minaříková, IV. Třída

Projekt ZŠ Kanice – EU peníze školám
Po celý letošní školní rok jsme v naší škole realizovali schválené
projektové aktivity – tzv. šablony. V rámci individualizací byla 1x týdně
hrazena z prostředků projektu vyučovací hodina v těchto předmětech
a ročnících: český jazyk, anglický jazyk a matematika – 5. ročník, český
jazyk – 7. ročník (dělená třída - 2. skupina). Žákům se dostávaly
do rukou zajímavé křížovky, obrázkové kartičky, doplňovačky, pracovní
listy, častěji pracovali na interaktivních tabulích, protože pro ně byly
připraveny prezentace a interaktivní výukové materiály v řadě předmětů
v rámci plnění šablon inovace (ale i mimo ně  ). Finančně projekt dále
umožnil práci žáků 2. stupně na e-learningovém portálu Škola za školou
a nákup nových uč. pomůcek – výukový program Terasoft Matematika
pro 5. ročník, knihy a encyklopedie do přírodopisu a přírodovědy.
V závěru školního roku byla zakoupena další část nové výpočetní
techniky pro práci pedagogů i žáků (PC sestavy, tiskárna, interaktivní
tabule Activ, která bude umístěna do třídy pro 1. stupeň). Naše vyučující
se mohly z fin. prostředků projektu zúčastnit dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, získaly na kurzech mnoho nových podnětů
a inspiraci do výuky. Z projektových peněz byly našim žákům uhrazeny
2 exkurze.
Projekt nám umožňuje řadu aktivit i pořízení nových učebních
pomůcek. Na podzim vstoupíme už do poslední části realizace projektu,
protože jeho ukončení je stanoveno na 28. 2. 2013. I v této poslední
části se mohou žáci těšit na řadu novinek.
Ing. Alena Kovaříková
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Pohádkový les
Školní družina při ZŠ a MŠ Kanice připravila pro děti
k Mezinárodnímu dni dětí POHÁDKOVÝ LES. Děti z obou oddělení
školní družiny plnily úkoly na stanovištích, která velmi ochotně vytvořilo
šest rodičů v maskách pohádkových bytostí. Byla tu krásná princezna
Jasněnka, vodník Olšoveček, dědeček Hříbeček, PIPI Dlouhá punčocha,
Bobek - králík z klobouku a tajuplná Šeherezáda. Při plnění úkolů děti
prokázaly velké znalosti, protože celkový počet dosažených bodů byl
velmi vyrovnaný. Nejlepší hodnocení dosáhla dvojice dívek - Sandra
Pospíšilová a Denisa Menšíková. Dalším úkolem byla kresba na
chodník, kterou děti zvládly rovněž na výbornou. Za své výkony byly
všechny děti odměněny různými sladkostmi.
Tato akce by se nemohla uskutečnit bez vydatné pomoci
následujících rodičů - manželů Stehlíkových, paní Ryšavé, paní
Drncové, paní Tomkové a paní Stejskalové. Děkujeme Vám ještě jednou
za ochotu a čas, který jste našim dětem věnovali.
Mgr. M. Sotolářová, Mgr. M. Krupárová
Fotografie se školní družiny

„Jé, podívejte se z okna, tamhle na větvi je hnízdo!“
Tímhle zvoláním odstartovala při prvouce ve druhé třídě práce na
projektu „Drozd“. Učivo je již probrané, zbývá opakování a procvičování
získaných znalostí, tak proč ne právě na pozorování ptáčka přímo za
okny třídy. Naše škola má tu výhodu, že se nachází uprostřed zeleně, je
obklopena parkem se vzrostlými stromy, kterým říkáme lesík a kam si
s dětmi chodíme užívat každou volnou chvilku.
Při pozorování hnízda na sebe nenechávají dlouho čekat jeho
obyvatelé, párek zpěváčků, kteří se tu snaží vysedět vajíčka.
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Odhadujeme a posléze si v atlase ověřujeme, že je to drozd a spouští se
lavina otázek. Takže na tabuli zaznamenáváme myšlenkovou mapu – co
všechno a kde zjistíme, sepíšeme, vyrobíme, zkrátka co podnikneme
a co nás čeká.
Děti jsou do práce jako divé, vůbec
je nenapadá, že si právě opakují psaní,
čtení, práci s atlasem, encyklopediemi,
hledání informací na internetu. Dále si
drozda modelujeme, upleteme si
hnízdečko z větví, jako má on,
spočítáme, kolik asi vysedí mláďat, než
postoupíme do 9. třídy, vymyslíme si
slovní
úlohy
o
krmení
ptáčat,
odhadneme a v knihách zjistíme, kudy poletí, kolik kilometrů a jakou
rychlostí bude putovat při cestě do Afriky. V tělesné výchově si
zahrajeme pohybové hry o ptáčcích, ve výtvarné výchově budeme
pozorovat a kreslit, jak vypadají rodiče, vajíčka a snad se dočkáme
i mláďat. Nezapomeneme také složit pro naše zpěváčky písničku,
básničku, vymyslet jména pro jeho mladé, všechno náležitě popsat
a vystavit.
Po celou dobu ptáčky na hnízdě pozorujeme, máme na to z domu
přinesené i dalekohledy. Po celou dobu
se snažíme chovat tiše, abychom
našeho vzácného souseda nevyplašili.
Takže jsou k sobě děti milejší, navzájem
se radí a pomáhají si, aby náš výsledný
projekt byl co nejkrásnější. Také jsme si
dali za úkol ptáčky chránit, vysvětlovat
ostatním, že se mají v lesíku chovat
ohleduplně,
zjišťujeme,
jaké
má
přirozené nepřátele.
A nejdůležitější je, že zatímco pilně
pracujeme, prázdniny se kvapem blíží a nám
ten nekonečný červen rychleji utíká. Pevně
věřím, že si děti všechny informace, které
samy zjistily a zpracovaly, budou hodně
dlouho pamatovat a třeba i chodit přírodou
s očima dokořán.
Mgr. Martina Krupárová, tř. učitelka 2. ročníku.
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Můj první rok ve škole – hodnocení žáků 1. ročníku
Nejvíc se mi líbí matematika. Naučil jsem se číst a psát, je to tu
zábava. (Martin N.)
Nejvíce se mi líbí matematika a naučila jsem se mluvit anglicky.
Čeština se mi nelíbila. A ještě se mi líbí, že se vždycky popereme na
koberci o místo vedle paní učitelky. Můj nejoblíbenější kroužek je
příroďák, protože se učíme o zvířátkách a moje nejoblíbenější zvíře je
delfín. (Jana K.)
Líbilo se mně tu skoro všechno. Hlavně to, že v matice počítáme už
do sta. Naopak se mi nelíbilo, že o přestávce někteří ze třídy házeli
vlaštovkama. Bylo to tu krásné, skoro je mi líto, že už za chvíli musím
postoupit do druhé třídy. (Adam U.)
Nejvíce se mi líbila čeština. Největší zážitek bylo plavání. Nelíbil se
mi tělocvik. Rád bych se učil o strojích. V přírodovědném kroužku se mi
líbilo, jak jsme si povídali o těle, moje nejoblíbenější zvíře je papoušek.
(Radovan R.)
Je to zábava učit se. Já jsem se toho hodně naučil a to se ještě něco
naučím, až budeme ve 2. třídě. Líbil se mi příroďák, mám ho rád a učí ho
paní učitelka Dana. (Honzík K.)
Nejvíce se mi líbila matematika. Ještě se mi líbil zámek v Bučovicích
a procházky v prvouce. Naučil jsem se číst, psát i počítat. Líbilo se mi
divadlo, které jsme hráli na spaní ve škole. V přírodovědném kroužku se
mi líbilo všechno, nejvíce povídání o sopkách a hádanky o lese. (Filip K.)
Ve škole se mi nejvíce líbila matematika, naučili jsme se písmenka,
ale nebavilo mě je psát. Dobře jsme se učili, dělali jsme křížovky na
tabuli a různé tabulky. Také se mi líbil výlet do Bučovic, výstava na půdě
a spaní ve škole. (Ondřej F.)
Naučil jsem se číst ale i psát a počítat. Můj nejoblíbenější předmět je
čeština a nebaví mě angličtina. Moc se mi líbilo spaní ve škole. Ve škole
se mi líbilo moc, paní učitelka byla moc hodná. (Filip T.)
Líbilo se mi ve škole, protože jsem měl hodnou paní učitelku.
Nejoblíbenější předmět byla matematika a plavání. Líbilo se mi, že jsem
se učil v češtině písmenka a čtení. V angličtině se mi líbila hra Znalec
slovíček. Dobrý byl také výlet do Bučovic s divadlem a bludištěm. (Marek
H.)
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Naučil jsem se psát a počítat, také číst a teď si mohu číst knížky. Měli
jsme hezkou písanku. Nejoblíbenější moje hra byla s míčem v angličtině
a spojovačky v matematice. Největším zážitkem bylo spaní ve škole
a jak jsem cinkal na triangl. Líbilo se mi, že jsme byli na výletě na zámku
Bučovice, bylo tam pěkné bludiště a hráli legrační divadlo.
V přírodovědném kroužku jsem se dozvěděl hodně o zvířátkách např.
o veverkách. (Vítek D.)
Zapsala: Mgr. Dana Pospíšilová

Environmentální výchova v ZŠ Kanice
Ve školním roce 2011/2012 jsme tak jako každý rok sbírali sušenou
pomerančovou kůru. Letos se zapojilo do sběru hodně žáků a podařilo
se nasbírat skoro 34 kg pomerančové kůry, kterou jsme odeslali do firmy
Leros. Nejvíce pomerančové kůry nasbírala M. Křížová z VIII. třídy.
Peníze, které jsme získali sběrem, budou použity na odměny pro žáky.
Již několik let je naše škola aktivně zapojena do programu
Recyklohraní, v rámci kterého sbíráme vybité baterie, vysloužilé drobné
elektrospotřebiče a staré počítače. V letošním školním roce jsme
odevzdali k recyklaci 252 kg velkých elektrospotřebičů, 18 kg malých
elektrospotřebičů a 25 kg baterií. Žáci aktivně v hodinách řešili úkoly,
které jsme od Recyklohraní dostali. Poděkování patří hlavně žákům
4. a 5. ročníku, kteří vypracovali nejvíce úkolů. Na našem účtu
v Recyklohraní máme momentálně 2 401 bodů, tyto body směníme příští
školní rok za zajímavé hry a sportovní pomůcky pro žáky.
Ing. Jana Buřivalová, koordinátor EVVO
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Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a Arcibiskupství pražské
vyhlásily společně výtvarnou soutěž k 1150. výročí příchodu
věrozvěstů na Velkou Moravu. Naši žáci vytvořili zdařilé práce, které
byly nejdřív vystaveny na půdě naší školy, posléze v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a v minulém týdnu byly odeslány
na Arcibiskupství pražské.

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
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