28. června 2013
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Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
ve shonu každodenní práce a spousty různých aktivit si mnohdy ani
neuvědomujeme, jak moc ten čas letí. Školní rok 2012/2013 utekl jako
voda, děti se těší prázdniny a my dospělí na dovolenou.
Je za námi spousta vykonané práce – zvládnuté učivo ve všech
ročnících, prvňáčci se naučili krásně číst a počítat, žáci devátého ročníku
dosáhli krásných výsledků, obhájili absolventské práce a byli přijati na
vysněné školy, dosáhli jsme pěkných ocenění v mnoha soutěžích,
úspěšně jsme zvládli celostátní testování žáků 5. a 9. ročníků, děti měly
možnost výběru z rozmanité nabídky zájmové činnosti, zapojením do
různých projektů zkvalitňujeme výuku, vylepšujeme si vybavení školy
i blízké okolí školy,… Za vším je mnoho obětavé práce všech
zúčastněných. Samozřejmě, že ne vždy je vše ideální, ne vždy se vše
podaří. Jsou děti, které si neplní své základní školní povinnosti, ani se
nezapojí do žádných aktivit. Letos nás hodně potrápila jarní chřipka,
několikrát nás zradila nepřízeň počasí, kvůli které jsme museli odložit či
zcela zrušit plánované akce. Troufám si ale říct, že převládá to pozitivní.
Ráda bych poděkovala všem našim učitelům za celoroční
zodpovědnou práci a nadšení, s jakým pracují.
Poděkování patří všem správním zaměstnancům za čisté prostředí
a paní kuchařkám za chutné obědy i svačinky.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhají
sponzorskými dary či osobní pomocí.
Za podporu děkuji též našemu zřizovateli, Obci Kanice, zejména
panu starostovi Ing. V. Kalivodovi.
Děkuji panu L. Láníkovi za pomoc při údržbě školního areálu.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
počet žáků v naší škole pomaloučku narůstá, do nového 1. ročníku je
zapsáno 26 dětí, mateřská škola bude od září naplněna na nejvyšší
počet – 56 dětí. Přibývá pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Moc
bych si přála, aby se nám podařilo dokončit půdní vestavbu školy a tím
získat další odborné učebny a také dořešit dopravní situaci před školou,
aby byla lépe zajištěna bezpečnost našich dětí a žáků. Držte nám palce!
Přeji vám všem krásné léto a těším se na další spolupráci.
Mgr. Hana Mazancová
Podrobnější informace o činnosti školy naleznete ve Výroční zprávě
školy za školní rok 2012/2013, která bude na našich webových
stránkách k dispozici na konci září.
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Školkáčci na výletě – 6. června 2013
1. … vyrážíme na výlet. A kam?

2. … no přece do PLANETÁRIA!

3. … na výlet jsme se všichni mooc těšili…
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4. … pohoda v malém planetáriu…

5. … čekají na nás dvě pohádky
– Kouzelný ohňostroj a Kráva na
Měsíci …

6. … hodná paní, která nám o hvězdičkách zajímavě vyprávěla …
a taky přístroj, co vyráběl nebe plné hvězd ***
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7. … obídek mňam mňam …

... kuřecí vývar, řízek, hranolky a kofča…
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8. … a po výborném obědě HURÁÁÁ na hřiště!

Dovádíme, hrajeme si a baštíme dobrůtky od maminek 

Výlet se nám vydařil, počasí přálo, a tak zase příští rok!!!
Paní učitelky G*M*A*L* od Broučků a Motýlků
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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 2. pololetí
šk. roku 2012/2013

1.

9

1,000

9

-

-

-

-

403 h/ -

45 h

2.

12

1,083

11

1

-

-

2xTU

614 h/ -

51 h

3.

8

1,109

8

-

-

-

2xTU

283 h/ -

35 h

4.

17

1,364

11

6

-

5xNTU

1xTU

765 h/ -

45 h

5.

11

1,227

9

2

-

-

3xTU

826 h/ -

75 h

2xŘŠ

-

987 h/ -

58 h

6xNTU

6.

17

1,541

11

6

-

7.

13

1,754

4

9

-

7xNTU

-

857 h/ -

66 h

8.

23

1,744

7

16

-

2xNTU
1xDTU

-

1207 h/-

52 h

9.

14

1,620

6

8

-

-

-

937 h/ -

67 h

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
NTU – napomenutí třídní učitelky
DTU – důtka třídní učitelky
DŘŠ – důtka ředitelky školy
TU – pochvala třídní učitelky
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Nejlepší žáci navržení k přijetí u starosty Obce Kanice
1. ročník – Václav Žižlavský
2. ročník – Adam Urválek
3. ročník – Nikola Kříčková
4. ročník – Veronika Tomková
5. ročník – Kristýna Macourková
6. ročník – Kateřina Opletalová
7. ročník – Tereza Ondráčková
8. ročník – Magdaléna Kokojanová
9. ročník – Adriana Kabátová
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Cesta ke štěstí
Cesta ke štěstí je daleká,
to ví každý, je to pravda odvěká.
Pro mne je štěstí života květ,
beze štěstí nebyl by světem svět.
Štěstí je prostě radost ze života,
je to taková radostná nota.
Nota, která v uchu jemně hraje,
touto notou i kámen roztaje.
Štěstí je rodina, přátelé i zvířena,
štěstí je života voňavá bylina.
Bylina, která rozežene temné chvíle,
se štěstím tváří se každý mile.
Bohužel cesta trvá dlouhé míle,
zabere celý život, dlouhé chvíle.
Já nalezl jsem již část svého štěstí,
to dobré vyhlídky pro život věstí.
Jaromír Havlík, 9. ročník, Výchova k občanství

Cesta ke štěstí
Štěstí je pro každého něco jiného. Někdo chce být šťastný, bohatý,
zdravý, ... Každý většinou touží zrovna po tom, co mu chybí. Měli
bychom se radovat z toho, co máme. Pro mě je štěstí už to, že jsem se
narodila zdravá, mám oba rodiče, kteří mě mají rádi, dobré kamarády,
kteří mi vždy pomohou. Někteří toto štěstí nemají a ani za to nemohou.
Jako šťastný život si představuji mít rodinu, přátele, dobré zaměstnání a
být zdravá. Toto už sama mohu částečně ovlivnit, i když nevím, jak to za
pár let bude, musím se co nejvíce snažit a moje šance se zvýší. Každý
člověk by si měl jít za svým snem, nikdy to nevzdávat, i když pro to
občas musí udělat spoustu práce.
M. Švehlová, 9. ročník, Výchova k občanství
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Absolventské práce
Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků
a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými
vlastními možnostmi. Projekt absolventských prací se stal nedílnou
součástí Školního vzdělávacího programu Otevřená škola ZŠ a MŠ
Kanice. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu
a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů,
postojů a kompetencí. Žáci si tak ověří, jak dokážou získané dovednosti,
vědomosti a znalosti samostatně uplatnit. Výběr témat necháváme na
žácích, mají však vyjádřit jejich koníčky, zájmy a budoucí profesi. Všichni
žáci práce odevzdali a na veřejných prezentacích také obhájili. Sledovali
jsme, jak žáci dodržují stanovené požadavky na práci, nápaditost
a originalitu zpracování, gramatickou i stylistickou úroveň díla, prezentaci
i vystupování při obhajobě tj. kultivovanost i úroveň projevu. Slavnostní
zahájení i ukončení náročného dne za přítomnosti starosty obce podtrhlo
významný a důstojný okamžik pro všechny přítomné. Žáci ve většině
případů dokázali, že mají velmi dobré znalosti. Absolventské práce patří
k tradičnímu důstojnému zakončení školní docházky žáků 9. třídy.
Mgr. Alena Repová

Přírodovědné projekty a aktivity
 Malé školní arboretum a bylinková zahrádka
V červnu 2012 jsme v rámci projektové výzvy Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR vypracovali a odeslali projekt
„Přírodní učebna – Malé školní arboretum a bylinková zahrádka“.
V měsíci listopadu 2012 nám byl tento projekt s menšími úpravami
s dotací 67.000 Kč schválen.
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Práce na projektu byla zahájena dne 15. 4. 2013 a měl by trvat do
30. 4. 2014. Práce dle harmonogramu jsou vedeny v deníku projektu
a zveřejňovány na stránkách školy, brigády i na vývěskách obce Kanice.
V rámci projektu již byly provedeny práce odpovídající
harmonogramu projektu, úspěšně proběhly i brigády za účasti rodičů,
učitelů, žáků a příznivců naší školy. Na pozemku arboreta a bylinkové
zahrádky pravidelně pracují žáci naší školy v hodinách pracovních
činností, prvouky, přírodovědy i v rámci družinky.
Všem zúčastněným na těchto akcích děkujeme.

 Recyklohraní
Od roku 2008 je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní.
Na úkolech zadávaných v tomto projektu pracovali žáci 4. a 5. ročníku
a všichni žáci II. stupně. Vypracovali jsme všechny úkoly realizovatelné
v malých školách. Tak jako každý rok žáci sbírali vybité baterie, letos
jsme odevzdali zatím 27 kg, body za druhý sběr nám zatím nebyly
připsány. Nejvíce baterií přinesli J. Odstrčil, V. Havlík a J. Havlík, každý
jmenovaný přinesl 8 kg. Ve sběru malého elektrozařízení je na prvním
místě J. Kožnárek, který přinesl 10 ks drobného elektrozařízení.
Za nasbírané body jsme pořídili sportovní vybavení, kreslící kartony,
pastelky a hry pro I. i II. stupeň. V současné době máme na účtu
833 bodů, další body za baterie a poslední vypracovaný úkol budou
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připsány v nejbližší době. Tyto body si převedeme do dalšího školního
roku.
 Adopce tygra sumaterského
Žáci naší školy již mnoho let přispívají na chov tygra sumaterského
v ZOO Brno. Letos jsme přispěli částkou 3 200,- Kč, stali jsme se opět
adoptivními rodiči tygra sumaterského. Za náš příspěvek nám náleží
výukový program dle našeho výběru pro 30 žáků v rámci volného vstupu
do ZOO Brno.
Ing. Jana Buřivalová

Tajemný svět Ekvádoru a Galapág
V tomto školním roce jsme opět přijali nabídku programu projektu
Planeta Země 3000 a 19. 2. 2013 jsme se vydali až k rovníku, do
Ekvádoru a na souostroví Galapágy. Program byl určený žákům 4. až
9. ročníku. Průvodcem při putování byl cestovatel, fotograf a také
zakladatel projektu Planeta Země 3000 Adam Lelek. Cestování jsme
zahájili v Ekvádoru, kde jsme nejprve navštívili hlavní město Quito.
Zajímavá byla především architektura města, která připomíná dřívější
koloniální nadvládu Španělů, ale také různé slavnosti. Nejzajímavější
byly oslavy na Velký pátek, kdy prochází městem mystické procesí
mužů, žen a dětí. Celému procesí dominuje fialová barva symbolizující
pokání a kajícnost. Celá slavnost je zakončena mší svatou na náměstí
Sv. Františka. V další části programu nás průvodce seznámil s polohou
Ekvádoru na mapě světa, se stručnou historií země, s politickým
zřízením, s památkami UNESCO, se složením obyvatelstva a životním
stylem lidí. Smutné je, že tato pěkná a zajímavá země se musí potýkat
s velmi vysokou kriminalitou.
V programu jsme se dostali do oblasti amazonské džungle, kde žije
mnoho zajímavých živočichů, např. chápan vlnatý, tapír jihoamerický,
nosál červený. Velkým problémem celé oblasti Amazonie je kácení
a vypalování pralesa.
V poslední části programu jsme navštívili souostroví Galapágy ve
východní části Tichého oceánu. Mezi nejzajímavější živočichy patří
leguán mořský a želva sloní. Vývoj na Galapágách probíhal izolovaně od
ostatního světa, a proto neustále přitahuje vědce a milovníky přírody.
Celé souostroví je na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.
Program byl velmi zajímavý, poučný a všem dětem se líbil. V dalším
školním roce navštívíme nový program, tentokrát věnovaný
Madagaskaru.
PhDr. Zdeňka Blatná
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Projekt „Ovoce do škol“
Naše škola je čtvrtým rokem zapojena do celorepublikového projektu
„Ovoce do škol“. Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně
podporovaný z EU (73%) a z 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
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 - soutěž
- přírodovědné kroužky
- sběr pomerančové kůry
- výsev vlastní rostlinky a péče o ni
- výstavka podzimní úrody, modelování ovoce a zeleniny
Na každý měsíc dostávají školáci průkazku z 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 dostanou všechny aktivně zapojené děti
„Ovozelácký diplom“.
Mgr. Dana Pospíšilová

Andersen v ZŠ Kanice
Dne 5. 4. 2013 proběhla v ZŠ Kanice akce, která byla zaměřena na
autora pohádek H. Ch. Andersena. Podstatou tohoto projektu bylo
přiblížit dětem pohádku a literaturu obecně. Projekt se konal
celorepublikově.
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U nás v Kanicích jsme původně plánovali spaní ve škole. Avšak
většina dětí i učitelů onemocněla, proto jsme byli nuceni plánovanou akci
uskutečnit v odpoledních hodinách.
Přesto se velice vydařila. Každá třída měla vypůjčenou knihu z místní
knihovny, čímž velice děkujeme paní B. Kalivodové. Téma knihy a její
zaměření odpovídalo věku a zájmu žáků jednotlivých ročníků. Přečetli
jsme si úryvek z knížky, poté následovaly hry a soutěže dle volby paní
učitelky. Seznámili jsme se s autorem pohádek H. Ch. Andersenem
a jeho tvorbou.
Celá akce byla zakončena cestou po škole a hledáním strašidýlek od
paní Vítězslavy Klimtové, která se touto problematiku zabývá.
Cesta vedla do tělocvičny, kde jsme se podepsali na společný arch
papíru a prezentace knížek ostatním spolužákům.
Vše bylo zakončeno sladkou odměnou a potleskem.
Mgr. Vlasta Tomášová

Plavecký výcvik žáků 1. – 3. ročníku
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy každoročně zúčastňují
plaveckého výcviku. V letošním roce jezdili do plavání žáci
1. - 3. ročníku. Výcvik začal 13. května 2013 a poslední hodina bude
19. června. Pod odborným vedením plavčíků
Komety Brno si v bazénu v Kohoutovicích
užili 7 plaveckých „dvouhodinovek“. Žáci byli
rozděleni podle výkonnosti do tří družstev.
Naučili se splývání, potápění, správnému
dýchání a ti nejzdatnější si zdokonalovali
plavecké styly - prsa, kraul a znak. Také si
zkusili šipky do vody.
Výcvik byl pestrý, doplněný hrami
a soutěžemi. Děti také jezdily na tobogánu,
pobyly v páře a ve venkovním bazénu.
Poslední vyučovací hodinu dostanou "Mokré
vysvědčení", na které se všichni těší.
Mgr. M. Sotolářová

Návštěva Arboreta Křtiny
Dne 7. června 2013 se třeťáci neučili tradičně ve škole, ale v přírodě.
Měli jsme „Batůžkový den" a zajeli jsme si do Arboreta ŠLP Křtiny. Tam
na nás čekala paní Ing. Horáčková a provedla nás po arboretu. Nestihli
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jsme si prohlédnout všechno, ale i tak jsme se toho hodně dozvěděli.
Například to, že arboretum založil August Bayer v roce 1928, že je zde
200 druhů vrb a dalších zajímavých stromů. Obrovský smrk ztepilý byl
starý 110 let, vysoký 37 metrů a jeho obvod kmene byl 45 metrů.
Obdivovali jsme krásné rhododendrony, které se svou žlutou, růžovou,
fialovou a bílou barvou doplňovaly jarní zeleň smrků, sedrů, modřínů,
jedlí a lip. Viděli jsme také korkovník amurský, ze kterého se získává
korek. Ochutnali jsme plody kýčelnice cibulkonosné. Je to jedlá rostlina a
chutná jako kedluben. V rybníku bylo plno pulců, ze kterých se za nějaký
čas stanou žáby. Kvetly i jiné keře- šeříky, ostružiny, azalky a kaliny.
Všude bylo plno vůní. Na závěr jsme za odměnu ochutnali plody ze
vzácného stromu bonbonovníku. Batůžkový den se nám vydařil.
Odcházeli jsme spokojeni, ale také příjemně unaveni. Oběd ve škole
nám moc chutnal.
Kolektiv žáků 3. ročníku

Novinový článek – práce žáků 9. ročníku
Žáci IX. třídy v hodině slohu dostali zajímavý úkol. Přečetli si limeriky
(krátké literární poetické útvary) Edwarda Leara z knihy Třesky plesky.
Měli se jimi inspirovat a zpracovat je jako krátkou novinovou zprávu.
Tady jsou dvě ukázky jejich zdařilých prací.
Byl jeden dědeček z Budína
poměrně velký prudina.
Rozbil bez cavyků
sklo a keramiku
všem v okolí rodného Budína.
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V noci z 38. na 39. 13. 2036 létala po celém Budíně keramika a sklo.
Zdá se, že senior Kryšpín Homolka (103) před touto osudnou nocí vypil
velké množství energy drinků. V jeho domě ve všech pokojích se
povalovaly desítky prázdných plechovek. Policii však tvrdí, že si chtěl
uvařit kaši v kouzelném hrnečku, ten však nefungoval, a tak se nový
vydal hledat i do okolních domů. Při rozhovoru nám prozradil: „Zkoušel
jsem již třetí hrneček a když ani ten kaši nechtěl uvařit, rozzlobil jsem se.
Protože jsem nevěděl, který je ten pravý, rozbil jsem raději všechny,
které jsem v Budíně našel.“ Škodu policisté vyčíslili na 3 miliony Kč. Nyní
ho čeká pobyt v psychiatrické léčebně a hrozí mu až 9 let ve vězení.
Byl jeden starý muž z města El Paso
pomáhal manželce dusiti maso.
Stalo se časem,
že spletla si s masem
starého muže z města El Paso.
Brutální vražda v El Pasu
Dne 5. 6. 2013 důchodce ve věku 74 let jménem El Inkognito
pomáhal manželce se zpracováním masa. Jeho manželka Esmeralda
však trpěla vážnou mozkovou poruchou, následkem čehož si svého
manžela spletla s masem, omráčila ho a začala ho dusit společně
s pokrmem v hrnci. Sousedka bylo vše podezřelé, a proto se obrátila na
policii. Ti už ale po příjezdu objevili jen prázdné talíře. Po ženě bylo
vyhlášeno celostátní pátrání, nejspíše se však stále ukrývá v El Pasu.
Mgr. Alena Repová
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Čteme o přírodě
V hodině přírodopisu jsme se domluvili, že si v pátek 22. března 2013
doneseme knihy o přírodě. Chtěli jsme tak oslavit Měsíc knihy. V pátek
jsme si doopravdy všichni vzali svoje knihy o přírodě – o zvířatech,
rostlinách a horninách, zkrátka samé knihy o přírodě. Pak jsme si
poslechli různé zajímavosti od všech dětí z jejich knížek.
Po čtení z knížek jsme začali dělat leporelo – naši vlastní knihu
o přírodě. Všichni dostali papíry a psali jsme a malovali to, co nás nejvíc
zaujalo. Takže v naší knížce jsou žraloci, stromy, sudokopytníci, opičky,
minerály a tak dále. Hodně jsme si to užili. Nakonec následovalo
společné foto nás a našich knížek.
Přijďte se podívat na naše dlouhé leporelo o přírodě – dali jsme mu
název Moudro z přírody.
Toto byl nejlepší přírodopis a den knihy.
Martin Drahovzal, 6. ročník

Malí čtenáři
Dne 10. 5. 2013 navštívili žáci první a druhé třídy místní knihovnu.
Paní Blanka Kalivodová byla velice ochotná a dětem vysvětlila, jak se
v knihovně orientovat, hledat potřebné knížky a informace z nich.
Návštěva se nám velice líbila, děkujeme za vstřícnosti a trpělivost.
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Předškoláci z Řícmanic na návštěvě v naší první třídě
Dne 12. 6. 2013 navštívili předškoláci z Řícmanic naši první třídu
v Kanicích. Všichni budoucí prvňáčci se do školy už moc těší a většina
z nich nastoupí v září do naší školy.
Ukázali jsme dětem hodinu českého jazyka a matematiky, které se
všichni aktivně zúčastnili. Vyzkoušeli jsme si práce s počítadly i spoustu
zábavných her, zaměřených na výuku.
Na nové prvňáčky se v září už moc těšíme.
Mgr. Vlasta Tomášová

Preventivní program „Zdravé zuby“
V letošním roce se naše škola opět zapojila do preventivního
programu zaměřeného na péči o zoubky.
Program „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.
Tento
celorepublikový
program, spojený se soutěží
pro děti i školy, probíhal letos již
12. rokem. Součástí projektu
byly pracovní listy, dělené podle ročníků, prostřednictvím nichž si žáci
opakovali a osvojovali
nové informace týkající se
dané
problematiky.
Vyplňováním pracovních
listů se zabývali všichni
žáci 1. stupně v hodinách
prvouky a přírodovědy.
14 dětí, což je o 3 děti
méně než v loňském roce,
se zúčastnilo i druhé části
projektu,
což
byla
preventivní prohlídka u
svého stomatologa. Zde
byla prohlídka lékařem
potvrzena razítkem a podpisem na soutěžní kartičku. Děti následně
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doplnily na kartičku svůj odhad – „Kolik dětí pošle v letošním školním
roce potvrzené kartičky do soutěže“. Vyplněné kartičky byly zaslány
organizátorovi projektu.
Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního
roku.
Mgr. Dana Pospíšilová

Slavnostní stonožková setkání
Pátek 26. dubna 2013 byl pro stonožkové děti, pedagogy a přátele
Stonožky výjimečný. Do Arcibiskupského paláce přišli navštívit svého
patrona
Jeho
Eminenci Dominika
kardinála Duku OP,
aby
mu
popřáli
k jeho významnému
životnímu
jubileu.
V 11 hodin uvítal
pana
kardinála
bouřlivý
potlesk.
Oslavence
i všechny přítomné
přivítala paní Běla.
Panu
kardinálovi
předala
jménem
všech stonožkových dětí dary, na jejichž přípravě se podílely stovky
malých gratulantů. Jedním z darů byla unikátní kniha vázaná v pravé
kůži, která obsahovala ručně malovaná a psaná přání k narozeninám a
fotografie z mnoha stonožkových akcí, kterých se pan kardinál osobně
zúčastnil. Bylo nám ctí, že jsme do této knihy přání mohli přispět, setkání
se zúčastnit a připojit se tak k zástupu gratulantů.
Na dalším přátelském setkání se sešli stonožkoví pedagogové,
spolupracovníci
a
příznivci
Stonožky ve starobylých prostorách
Arcibiskupského paláce v sobotu
15. června 2013. Pozvání přijali
i další vzácní hosté - arcibiskup
pražský J. Em. Dominik kardinál
Duka,
velvyslanec
Norského
království J. E. Jens Eikaas,
probošt Kolegiální kapituly Všech
svatých na Hradě pražském prof.
Petr Piťha, gen. Pavel Štefka, gen. Miroslav Žižka, Mons. Karel
19

Janoušek, operní pěvec Adam Plachetka a mnozí další. V 15.30 hodin
přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka spolu s paní Bělou všechny
účastníky setkání. Oba ve svých krátkých projevech poděkovali všem
stonožkovým pedagogům za jejich významnou nezištnou práci ve
prospěch hnutí. Vždyť pod jejich vedením se na projektech Stonožky
během 23 let její činnosti podílelo více než půl milionu dětí. Veliký dík
patřil i vojákům Armády České republiky. Mnozí z pozvaných účastníků
netušili, že toto setkání bylo zorganizováno především pro paní Bělu
Gran Jensen, prezidentku hnutí Na vlastních nohou, u příležitosti jejího
krásného životního výročí. Paní Běla ve své skromnosti tento pravý
důvod úspěšně tajila. Byla
jsem moc ráda, že jsem přijala
pozvání na toto velmi milé
setkání a mohla této vzácné
a obětavé ženě osobně i za
celou naši školu poblahopřát.
Po dubnovém setkání nás
pan prof. P. Piťha informoval,
že dokončuje historickou knihu
pro
papeže
Františka
a vyslovil přání, zda by děti
mohly namalovat obrázky
některých světců. I když na práci bylo málo času, do této aktivity jsme se
zapojili. Krásná historická publikace vyšla 21. června 2013. Myslím, že
obrázky našich dětí v takovéto významné knize je pro naši školu velká
čest.
Mgr. Hana Mazancová

Keramický kroužek
Keramiku na naší škole tvoříme již mnoho let. Zájem o práci s hlínou
je mezi žáky stále větší, proto v současné době
tvoří ve škole přes 40 malých i pokročilejších
členů keramického kroužku. Učí se zde mnoha
dovednostem, zapojují svou fantazii a výtvarné
dovednosti. Náplní hodin je tvoření z hlíny –
práce se šablonou, vykrajování z plátu,
modelování z hroudy, válečková technika,
zdobení
sklem,
glazování.
Používáme
i předtočené střepy, a tak si děti mohly nazdobit
svůj hrneček. Dílna je vybavená elektrickou pecí
i potřebnými pomůckami. Domů si děti odnášejí
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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
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
a kreativní tvořivé činnosti.
V keramické
dílně
vznikají
i drobné předměty, které škole slouží
jako dárky, např. pro vystupující
hosty na Vánočním koncertu školy,
pro prvňáčky a byly věnovány
i dětem při vítání občánků.
Mgr. Alena Repová, Mgr. Hana Kalvodová

Projekty v anglickém jazyce na 1.stupni
V letošním školním roce byly realizovány na 1. stupni dva projekty
v anglickém jazyce.
V prvním případě se jednalo o pilotní projekt na učebnice Fairyland 2
vydavatelství Express Publishing určený pro 2. ročník. Od nakladatelství
jsme získali zdarma učebnice, pracovní sešity a další výukové materiály
související s učebnicí (CD, sadu obrázků). Materiály jsme využívali jako
doplňkové, pro děti byly příjemným zpestřením.
Druhý projekt byl zaměřen na ověřování výukových materiálů
vytvořených v nakladatelství Nová škola v rámci realizace projektu
Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka
v 1. - 3. ročnících ZŠ. Jako jedné z mála vybraných škol se nám podařilo
zdarma získat doplňkové výukové materiály v rozsahu pracovních listů,
hracích kostek, skládacích magnetických puzzle, hracích karet
s obrázky, magnetických tabulek a materiály pro výuku na interaktivní
tabuli. K tomuto projektu jsme já a paní učitelka Hana Kalvodová
absolvovaly také školení. Myslím, že nejvíce zaujala děti práce na
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interaktivní tabuli, hra s kostkami a skládání na magnetické tabulce.
Materiály sloužily převážně k upevnění a procvičení učiva.
Mgr. Dana Pospíšilová

Okolí Velehradu – školní výlet 3., 4. a 5. ročníku
V pátek 14. 6. 2013 jsme konečně jeli na školní výlet. Odjížděli jsme
od školy v 7,30 hodin.
První zastávka byla ve Starém Městě u
Uherského Hradiště. Byl pro nás připraven
vzdělávací
program
„Poklady
z naší
popelnice“. Nejprve jsme si prohlédli výstavu
prací studentů umělecké školy. Byly tam moc
pěkné práce - např. recyklované šaty a boty,
hezké obrazy. Pak jsme se uvelebili na
relaxačních pytlích a následovala prezentace
o recyklaci tříděného odpadu. Moc hezky se
nám leželo, ale všechno končí a tak jsme
museli nasednout do vláčku Steelinka, který
nás povozil po sběrném dvoře.
Nabrali
jsme
směr
Kovozoo. Zvířata: bizon, sova,
lev, gepard, krokodýl, lama,
žirafa, sup, orel, atd. byla
vytvořena ze železných částí
dříve nějakého stroje či
nářadí. Zvířata se nám moc
líbila.
Poslední program v REC
Kovosteel byla prohlídka lodě
a majáku. Byla tam sranda.
Následovalo
nakupování
suvenýrů a oběd. Šli jsme k autobusu a jeli do Archeoskanzenu
v Modré. Ujal se nás pán a ten strašně dlouho mluvil. Návštěvu jsme
zahájili u páru mladých Velkomoravanů, který nám povídal o tom, jak se
v této době lidé oblékali a zdobili. Pak jsme sprintovali do budovy, do
které jsme se hrozně těšili, ale pak jsme zjistili, že je to škola. Někteří
tam za neukázněnost dostali tresty a někteří napomenutí. Po škole jsme
šli do pekárny a tam jsme poznali, co se na Velké Moravě jedlo a také
jsme mohli ochutnat kousek placky.
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Další bod byla zbrojnice, kde nám ukázali
zbraně. V závěru jsme si zastříleli z luku. Celý
skanzen se nám líbil, ale nejvíce svině
Růženka a stará škola.
Hned u skanzenu byl areál Živé vody. Než
jsme
se
vypravili
do
sladkovodního
podvodního tunelu, zchladili jsme si nohy v
přírodním jezírku. Pak jsme šli do tunelu, kde
jsme pozorovali ryby. Plavala kolem nás
i dvoumetrová ryba - vyza.
Nastoupili do autobusu a při cestě domů
jsme se ještě zastavili na Velehradě. Prohlédli
jsme si baziliku a pak už jsme jeli domů. Výlet
se nám moc líbil.
Žáci 5. ročníku
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Náš školní výlet
Dne 19. 6. 2013 se žáci 2. stupně naší základní školy zúčastnili
výletu do Znojma a Vranova nad Dyjí. Sraz jsme měli v 7.05 u školy, kde
na nás čekal autobus a mikrobus. Hned jak jsme se naskládali do
„klimatizovaného“ autobusu, mohli jsme vyrazit na zhruba
jednohodinovou cestu. Nejprve jsme navštívili znojemské podzemí, kde
se nás ujala sympatická
průvodkyně. V podzemí
byl příjemný chládek a
asi 13°C teplota. Paní
průvodkyně
nás
varovala, že v podzemí
je vlhko a místy i nízké
stropy, kde se musejí
někteří z nás přikrčit.
Cesta podzemím trvala
asi hodinu. Dále jsme
navštívili
znojemské
náměstí,
kde
jsme
dostali
rozchod.
Po
krátkém odpočinku u zmrzliny jsme pokračovali směrem ke
znojemskému hradu. Cestou jsme
se zastavili u kostela sv . Mikuláše
a rotundy sv. Kateřiny.
Dále jsme cestovali do
Vranova nad Dyjí na návštěvu
zámku, kde jsme asi 20 minut
počkali, než se nás ujala 19letá
studentka, aby nás provedla po
zámku a zahradě. Vyprávěla nám
spoustu zajímavých věcí o historii
zámku. U každého salonku,
ložnice a koupelny jsme se také
zastavili. Celé toto putování po
zámku
jsme
absolvovali
v klouzavých papučích.
Po prohlídce zámku jsme šli
lesem asi 300metrů k parkovišti,
kde na nás čekal autobus.
A následovala cesta zpět do Kanic. Za sebe i za své spolužáky můžu
říct, že se nám výlet líbil, i když bylo velké teplo.
Magdaléna Kokojanová, 8. ročník
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Co mi škola dala a vzala
Když se zamyslím nad touto otázkou, není vlastně nic, co by mi škola
vzala. Možná, že mi vzala čas, ale co bych v tom čase dělala, když bych
neuměla číst ani psát? A co mi škola dala? Škola mi toho dala strašně
moc, dala mi hlavně základ do života. Poznala jsem spoustu lidí, od lidí,
se kterými se jen tak pozdravíte, po lidi, se kterými jste kamarádi na život
a na smrt. Škola není jen radost, ale i starost, ale když máte okolo sebe
dobré spolužáky a učitele, všechno se dá zvládnout.
Do první třídy jsem nastupovala do Základní školy v Ochozi u Brna.
Ve škole mi to moc
nešlo a po čase se
zjistilo,
že
mám
poruchy učení. Tato
škola na to nebrala
moc ohledy a vůbec
přístup celé školy
a učitelů byl zvláštní.
Ve třetí třídě jsem
spolu s Maruškou
přestoupila
na
základní školu do
Kanic. Kanickou školu
už jsem trochu znala, protože do ní chodil můj starší bratr, ale přesto tu
bylo spoustu nového. Noví kamarádi, učitelé i prostředí. Jak už to ale
bývá, po čase si zvyknete a
uděláte si o lidech i jejich
přístupu
nějaký
názor.
Kanická škola mi pomohla, a
to hrozně moc. Přívětivý
přístup
učitelů
mě
až
překvapoval a spolužáci byli
taky moc fajn.
Škola je vlastně taková
druhá rodina, i když si to
často nechceme přiznat.
Zažíváme zde nejrůznější
situace. Každý z nás občas
řekne, že nemá rád školu. Ale musíme si uvědomit, že kdyby nebylo
školy, neuměli bychom vůbec psát a nemohli bychom se přihlásit na
sociální síť facebook, na které spoustu z nás s radostí tráví svůj volný
čas.
Kvůli pár písemkám a nevydařeným ústním zkoušením nemůžeme
říct, že škola je zlá, občas se to prostě stane každému. Škola je základ
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života každého z nás. Je to místo, kde poznáme nejvíc kamarádů, na
které nikdy nezapomeneme. Vždyť řekněte, s kým prožijeme ty nejlepší
prosmáté hodiny a přestávky plné bláznivostí? S kým jiným než se
spolužáky!
Na každé prázdniny se nesmírně těším, ale teď je mi to vlastně
i trochu líto. Čas
uplynul rychle a my
opouštíme budovu,
do které jsme každý
den
přicházeli
a odnášeli si něco
nového. Je mi líto, že
ten čas tak rychle
letí. Není to tak
dávno, co jsme byli
děti a nastupovali
jsme do první třídy
s pocitem, že se
přece do deváté třídy
nikdy nemůžeme dostat. A teď? Nemůžu uvěřit tomu, že odcházíme.
Některé chvilky bych chtěla vrátit zpátky a znovu si je zažít, ale to nejde
a je to vlastně dobře.
Naše cesty se rozcházejí. Kanické škole i učitelům bych chtěla
poděkovat za to, že to s námi vydrželi až do deváté třídy a že nám dali
základy do života. Je čas jít dál, čekají nás nové radosti i starosti.
Myslím, že se základy, které nám dala kanická škola, to všechno
zvládneme.
Michaela Křížová, 9. ročník
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Můj pejsek

Kaťuška

Anna Vlková, 5. ročník

Lea Molnárová, 5. ročník

Znáte naši fenečku?
Bydlí v našem bytečku.
Má tam malou misečku
a v pelíšku kostičku.
Je moc krásná, veselá,
barvu černohnědou má.
Máme ji moc rádi,
jsme velcí kamarádi.
Jmenuje se Lucky,
miluje nás taky.

Moje malá kočička,
jmenuje se Káťuška.
Hlavičku má malinkou,
pacičku má hlaďounkou.
Kožich má jak motýlí křídla,
oranžová, černá, bílá.
Srst má pěkně uhlazenou,
ráda spinká pod peřinou.
Je to mrňous chlupatý,
spřádá svoje šelmí sny.
Káťa se moc ráda fotí,
svými snímky se pak chlubí.
Je to krásná kočička,
tím končí má básnička!
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Přejeme vám všem krásné a pohodové prázdniny a dovolenou 
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