27. června 2014
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Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
krásné slunečné počasí posledních dnů láká k vodě a do přírody,
prázdniny jsou za dveřmi a doba dovolených je v plném proudu. Přesto
mi dovolte krátké zamyšlení nad uplynulým školním rokem.
Celoroční plán školní práce se nám podařilo naplnit zcela ve všech
směrech. Závazné osnovy školního vzdělávacího programu jsme
průběžně obohacovali o mnohé doplňkové aktivity – exkurze, výlety,
besedy, kulturní představení, projekty, rozmanitá byla i nabídka
mimoškolních aktivit. Velmi zdařilý byl lyžařský kurz, kurz plavání,
teambuilding, absolventské práce žáků 9. ročníku, projekt dopravní
výchovy, podařilo se nám dokončit a slavnostně otevřít Malé školní
arboretum, byli jsme úspěšní v mnoha soutěžích na různých úrovních,
všichni žáci devátého ročníku byli bez problémů přijati ke studiu na
středních školách. O všech našich akcích jste byli průběžně informováni
na našich webových stránkách.
V měsíci únoru proběhla na naší škole kontrola ze strany České
školní inspekce. Práci celého našeho školského zařízení (tzn. MŠ, ZŠ,
ŠD, ŠJ) hodnotila velmi pozitivně a v mnohých oblastech nadstandardně.
Toto hodnocení nás velmi potěšilo a vážíme si ho o to více, že je od lidí,
kteří problematice školství a řízení školy rozumí. Je pro nás dobrou
motivací pro další práci a byli jsme ujištěni, že směr, kterým se ubíráme,
je správný. Za kvalitní a zodpovědnou práci děkuji celému
pedagogickému sboru, dále i paním kuchařkám a správním
zaměstnancům, bez kterých by chod školy nebyl možný.
Před námi jsou sice prázdniny, ale hned první prázdninový týden bude
zahájena poslední etapa rekonstrukce školy – vybudování odborných
učeben v půdním prostoru. Dokončení stavby je sice naplánováno až na
konec března 2015, ale už teď se moc těšíme na novou učebnu
výpočetní
techniky,
učebnu
F/Ch,
jazykovou
učebnu
a knihovnu – studovnu, které tu vzniknou. Získáme tak nové odborné
učebny a tím se nám otevřou další možnosti zkvalitnění výuky na škole.
Děkuji celému zastupitelstvu Obce Kanice, zejména panu starostovi
Ing. V. Kalivodovi, že dělají vše pro to, aby tato etapa rekonstrukce mohla
být zrealizována, ale i za podporu v dalších oblastech. Do školní jídelny
byla zakoupena nová trouba a dva varné kotle v hodnotě téměř 300 tisíc
korun. Je nám známo, že obec vyvíjí velké snahy v oblasti vyřešení
bezpečnosti dopravní situace před školou, opakovaně jedná s Policií ČR,
SÚS Jihomoravského kraje i Jihomoravským krajem, ale stále se nedaří
najít shodu těchto orgánů v řešení stávající situace. Snad zvítězí rozum a
podaří se přispět k zajištění bezpečnosti dětí i všech, kteří se v této
lokalitě
pohybují.
Ráda
bych
též
poděkovala
panu
L. Láníkovi za pomoc při údržbě školního areálu. Poděkování patří
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i všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhají sponzorskými dary
či osobní pomocí.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
po dobře vykonané práci má následovat odpočinek. Myslím, že si jej
všichni zasloužíme. Přeji vám krásné léto a těším se na shledání
v novém školním roce 2014/2015. Obzvlášť se budeme těšit na nové
prvňáčky, kterých bude 22, nové děti v MŠ a všechny nové žáky, kteří si
naši školu vyberou.
Mgr. Hana Mazancová
Podrobnější informace o činnosti naší školy naleznete ve Výroční
zprávě školy za školní rok 2013 /2014, která bude na našich webových
stránkách k dispozici na konci září.

*********************************************************************
Nejlepší žáci školního roku 2013/2014
navržení k přijetí u starosty Obce Kanice
1. ročník – Vendula Petlachová,
Jaromír Halamíček
2. ročník – Terezie Vondrušková
3. ročník – Filip Klimpar
4. ročník – Kamila Čanky
5. ročník – ***
6. ročník – Kristýna Pospíšilová
7. ročník – Sabina Pancnerová
8. ročník – Anita Žemličková
9. ročník – Monika Haluščáková, Petr Sapák
3

Výprava za pirátským pokladem
V mnoha zemích světa se v červnu slaví den dětí, u nás ve školce
jsme slavili celý týden. Při této příležitosti provázel děti příběh
o pirátském pokladu, ukrytém na tajuplném místě v Kanicích. Děti v tyto
dny chodily do školky v pirátských převlecích a samy si vyrobily šátky
a pirátské pásky.
Během týdne plnily děti úkoly, které prověřily zdatnost, odhodlanost
a připravenost na pirátskou výpravu. Mezi nejzajímavější aktivity patřil
útěk ze zajetí, střelba na pirátského nepřítele, tetování, vylévání vody
z podpalubí a nejvíce děti bavilo popíjení pirátského rumu. 

V den, kdy jsme se vydali na výpravu, jsme měli krásné počasí. Mapa
nás vedla po celých Kanicích a během cesty jsme plnili nejrůznější úkoly
(lezení po laně, oprava sítí, sbírání cenných mušlí, chůze po úzkém
můstku, …).
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Děti se těchto úkolů nezalekly, vše splnily a došly až k bájnému
pokladu. Všichni se s radostí vrhli na truhlu plnou zlatých mincí, diamantů
a dobrot.

Paní učitelky G*M*A*L* od Broučků a Motýlků
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Ročník

Počet žáků ve třídě

Průměrný prospěch třídy

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Výchovná opatření

Pochvaly

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

Počet zameškaných oml.
hodin na 1 žáka

Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí
šk. roku 2013/2014

1.

26

1,029

26

-

-

-

-

1006 h/ -

39 h

2.

10

1,188

10

-

-

-

-

373 h/ -

37 h

3.

12

1,104

11

1

-

-

3xTU

484 h/ -

40 h

4.

7

1,247

6

1

-

1xNTU
1xDTU

1xTU

279 h/ -

40 h

5.

15

1,380

9

6

-

-

665 h/ -

44 h

6.

12

1,474

7

5

-

-

-

622 h/ -

52 h

-

730 h/ -

43 h

5xNTU
4xDTU

7.

17

1,604

7

10

-

3xNTU
1xDTU
4xDŘŠ

8.

14

1,871

3

11

-

3xNTU
2xDTU

-

598 h/-

43 h

9.

24

1,711

11

13

-

-

3xTU

1879 h/ -

78 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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Můj první rok ve škole - názory prvňáčků
 Mně se nejvíce líbily křížovky, čtení, pracovní listy, psaní, počítání,
knížky, výtvarka, příroďák, divadlo, černoši, nejlepší počtář, jízda
s kolama, … (Dominik K.)
 Baví mě číst, zábava a přestávky. Baví mě ještě družina. (Tom)
 Mně se nelíbilo, jak někteří zlobili a černoši jak bubnovali. Líbilo se mi
spaní. (Dája)
 Matematika, Slabikář, Početníček, kniha, plavání, spaní. (Simonka)
 Mě nejmíň baví hudebka a nejvíc matematika, přírodovědný kroužek
a chytání brouků. (Honzík M.)
 Mě baví matematika, výlety, plavání a venkovní bazén v plavání.
(Barunka)
 Moc se mně líbil tělocvik a jak jsme byli v Rájci – Jestřebí. (Honzík K.)
 Mě nejvíc bavila Písanka, Přírodovědný kroužek a Noc
s Andersenem. (Vojta)
 Líbí se mi učení, plavání a 1, 1*. Nelíbí se mi 2, 3, 4, 5. (Jessica)
 Mě nejvíc zaujala matika, družina, a že můžeme chodit o přestávce
ven a také plavání. (Dominik M.)
 Nelíbilo se mi, jak se tu děti praly a líbilo se mi, co jsme se všechno
naučili. Ještě se mi líbily všechny soutěže a dobrodružství. (Daniel)
 Škola je dobrá věc. Naučím se psát, číst. Mám rád češtinu,
matematiku, tělocvik. Líbila se mi Noc s Andersenem. (Jaromír)
 Mě baví číst články a mám ráda paní učitelku. Bavilo mě plavčo.
(Vendulka)
 Mně se líbila hudebka, angličtina, matika a čeština. (Natálka)
 Ráno jdu do školy. Ve škole se učím počítat, číst, psát. Potom se mi
líbil výlet, ve družině a soutěže. Paní učitelka je moc hodná, jmenuje
se Dana a příjmením Pospíšilová. (Mareček)
 Ve škole je zábava. Angličtina je sranda. V češtině se naučím psát,
v hudebce zpívat, v matice počty. Je to všude úžasná zábava.
(Sofinka)
 Paní učitelka nás naučila psát, počítat a číst. Ve škole se můžete
naučit spoustu věcí. (Davídek)
 Líbilo se mi písmenko L, plavání, muzikoterapie, Noc s Andersenem,
družina, dětský den, obědy. (Lukášek)
 Mně se nejvíce líbilo to, že můžu chodit o velké přestávce ven a ještě
závody na kole, plavání, družina a tělocvik. (Josífek)
(gramaticky a stylisticky mírně upravila Mgr. Dana Pospíšilová, tř. uč.)
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Jak se dařilo našim žáků v soutěžích
Školní soutěže mají za úkol podporovat vzdělávání a podněcovat
aktivitu žáků, mohou umožnit srovnání jejich dovedností i znalostí
s vrstevníky z jiných škol, měly by motivovat účastníky k další práci.
V letošním školním roce jsme měli
velkou radost z umístění našich žáků
9. ročníku v soutěži Purkiáda. Soutěž je
zaměřena na práci s výpočetní technikou
– nejen znalostně, ale především
dovednostně, a to na dost vysoké úrovni.
O to víc nás potěšili: Filip Pospíšil, který
získal 1. místo a David Prchal, který
obsadil
krásné
6.
–
7.
místo
z 61 soutěžících.
V jarním období jsme se opět zapojili do výtvarných soutěží. V soutěži
Voda štětcem a básní, kterou
vyhlašuje v Jihomoravském kraji státní podnik Povodí
Moravy,
získala
Kateřina
Opletalová ze 7. ročníku velmi
pěkné
3.
místo.
Kolektiv
3. ročníku získal Cenu redakční
rady za prostorovou tvorbu.
Další – již tradiční výtvarnou
soutěží je okresní kolo Požární
ochrana očima dětí. Zde naši
žáci Kateřina Opletalová a Filip Černý obsadili ve svých věkových
kategoriích velmi pěkná 3. místa.

Kresba Kateřiny Opletalové

Kresba Filipa Černého
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Školní žákovský časopis Zprávičky z kanické školičky získal
v krajském kole za obsah dokonce 1. místo a v celkovém
posuzování časopisů nádherné 2. místo.
Za pěknou reprezentaci školy v okresních kolech děkujeme Tomáši
Hrnčiříkovi (7. ročník) – Matematická olympiáda, Kristýně Pospíšilové
(6. ročník) – Olympiáda v AJ, družstvu Filip Pospíšil, Antonín Trávníček,
Sára Janošková v soutěži Finanční gramotnost.
V průběhu celého školního roku proběhla školní kola řady soutěží:
Logická olympiáda, Bobřík informatiky, Přírodovědný klokan,
Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Dějepisná olympiáda, Olympiáda
v ČJ, Olympiáda v AJ, Malá biologická olympiáda, Dopravní výchova.
Příležitost v soutěžení dostal každý žák naší školy. Ti nejúspěšnější byli
v závěru školního roku odměněni.
Všem uvedeným žákům a kolektivům blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Všem žákům přeji, aby se do soutěží zapojovali i nadále (nebo možná
i více ), získávali tak nové zkušenosti a rozšiřovali si svoje dovednosti a
znalosti.
Vyučujícím
rovněž
patří
poděkování
za
přípravu
a realizaci soutěží a za práci s přípravou žáků do soutěží.
Zpracovala Ing. Alena Kovaříková

Zamyšlení nad školní docházkou
První školní den si moc nepamatuji. Do školy mě vedla mamka a já
jsem se hrozně těšila. Ve třídě jsme si mohli vybrat místa podle sebe
a dostali jsme i nějaké dárky. Bylo nás 11 a většinu dětí jsem už znala ze
školky.
Pak jsme tak nějak rostli. Škola mě stále bavila, měla jsem spoustu
kamarádek a najednou jsme byli v 6. třídě. No, páni, 2. stupeň. Všichni
jsme si mysleli, že už jsme velcí, skoro dospělí. Teď jsme v 9. třídě
a myslíme si to stále.
Za ty roky se toho myslím moc nezměnilo. Někteří spolužáci odešli,
ale přišli zase noví a teď je nás ve třídě 24. Každý rok jsem si myslela, že
učivo je těžké, ale pak přišlo ještě těžší. K mému překvapení za nejlehčí
ročník považuji 9. třídu.
A co mi škola dala a vzala? Dala mi spoustu znalostí, které budu
využívat celý život. Dala mi kamarády a nezapomenutelné zážitky. Třeba
lyžařské kurzy, školy v přírodě, ale i normální školní dny, školní
besídky,…. Je toho opravdu spousta. A co mi škola vzala? Asi jen volný
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čas, ale když si položím otázku, jak bych ho strávila jinak. Chodit do
školy je lepší.
Po kanické škole se mi bude hrozně moc stýskat a určitě se sem ještě
mnohokrát vrátím. Na závěr bych chtěla poděkovat paní ředitelce
a všem paním učitelkám. Děkuji za léta trpělivosti, za to, kolik jste nás
toho naučili, i když to s námi nebylo vždycky jednoduché. Nashledanou.
Alena Petlachová, 9. ročník

Informace z environmentálního vzdělávání v ZŠ Kanice
 RECYKLOHRANÍ
V letošním školním roce jsme pokračovali v práci v rámci projektu
Recyklohraní. Úkoly byly složitější, přesto se nám podařilo některé z nich
vypracovat, a tím získat body, za které jsme objednali hry pro žáky
I. a II. stupně i družinku, sportovní vybavení a výukové pomůcky.
Tak jako každý rok žáci sbírali vybité baterie, letos jsme odevzdali
46 kg, nejvíce baterií přinesli J. Odstrčil, M. Švihálek a V. Havlík,
dohromady skoro 21 kg. Ve sběru malého elektrozařízení je na prvním
místě K. Pospíšilová, která přinesla 13 ks drobného elektrozařízení.
V současné době máme na účtu 158 bodů, další body za sběr velkého
elektrozařízení získáme v nejbližší době. Tyto body si převedeme do
dalšího školního roku.
V roce 2013 žáci naší školy odevzdali 398 kg elektrozařízení, naše
škola získala certifikát s vyúčtováním, z kterého je jasné, že jsme přispěli
k ochraně životního prostředí.

 ADOPCE TYGRA SUMATERSKÉHO
Žáci naší školy již mnoho let přispívají na chov tygra sumaterského
v ZOO Brno. Letos jsme přispěli částkou 3 000 Kč a 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.

 PROJEKT „MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM A BYLINKOVÁ
ZAHRÁDKA“
V rámci projektové výzvy Ministerstva životního prostředí –
Revolvingového fondu jsme získali dotaci na projekt „Malé školní
arboretum a bylinková zahrádka“.
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Práce na projektu byla zahájena dne 15. 4. 2013, vytvořili jsme
venkovní přírodní učebnu, založili bylinkové záhony a zasadili stromy
a keře v arboretu. Na projektu pracovali žáci, učitelé, zaměstnanci naší
školy, zaměstnanci Obecního úřadu Kanice, rodiče a příznivci školy. Dne
22. 4. 2014 jsme arboretum slavnostně otevřeli a těšíme se na příjemné
chvilky strávené venku nejen při vyučování, ale i ve volných chvílích.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali.
Příspěvky připravila: Ing. Jana Buřivalová

Projekt „Ovoce do škol“ ve školním roce 2013/2014
Naše škola je pátým 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
- přírodovědný kroužek
- sběr pomerančové kůry
- výsev vlastní rostlinky a péče o ni
- čerstvé ovoce a zelenina podávané ve školní jídelně
- výstavka podzimní úrody, modelování ovoce a zeleniny
- zapojení do projektu „Zdravá 5“ podporovaného nadačním fondem
Albert
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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 dostanou všechny aktivně zapojené děti
„Ovozelácký diplom“.
Zapsala Mgr. Dana Pospíšilová

Čtení v anglickém jazyce
Od října 2013 navštěvuji kroužek „Čtení v anglickém jazyce'', který
vede paní učitelka Kalvodová. Angličtina sama o sobě mě baví. Jsou dvě
skupiny, ale v druhém pololetí fungovala jen jedna. Čtení mě velice baví
a myslím, že i s angličtinou dokáže hodně pomoci. Přečetli jsme plno
zajímavých knížek (např.: Kráska a zvíře; Sněhurka a sedm trpaslíků;
Šťastný princ; Americké pohádky; Špatné kalhoty, ...). Čtení v angličtině
je skvělé, baví mě a doporučuji!
Kristýna Pospíšilová, 6. ročník

Keramika
Keramika na naší škole má již dlouholetou tradici. Cílem a smyslem
naší práce v keramické dílně je ukázat a nabídnout dětem další možnost
výtvarného vyjádření, vést děti k samostatnosti, kreativitě. Dát jim
prostor pro uvolnění, dát jim možnost prožívat pocit uspokojení z dobře
vykonaného díla, těšit se z výsledků své vlastní práce, vážit si práce
kamarádů.
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Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále větší, proto v současné době
tvoří ve škole kolem čtyřiceti malých
i pokročilejších keramiků. Naučí se mnoha
dovednostem, zapojují svou fantazii. Náplní
hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou,
vykrajování z plátu, modelování z hroudy,
válečková technika, zdobení oxidy nebo
glazování. Domů si děti odnášejí plošná
a prostorová díla, mnohdy kombinovaná
s jinými materiály – lýkem, proutím,
magnetem, sklem …
Naše keramická dílna svou práci často
prezentuje. Výrobky slouží jako drobné
dárky k různým příležitostem, jako je vítání
občánků nebo prvňáčků, dárky k příležitosti oslav Vánoc aj. Keramické
práce našich žáků najdete i v prostorách školy, kde slouží jako výzdoba
prostor.
Mgr. Alena Repová, Mgr. Hana Kalvodová

Teambuilding pohledem žákyň 6. ročníku
Huráá! Konečně nastal ten den, na který jsme se celý rok těšili.
V pondělí 19. května jsme vyrazili na teambuilding. A kam? No přece do
relaxačního střediska Březová.
Nasedli jsme do autobusu a jeli.
Cesta nám uběhla rychle. Konečně
jsme tady. Velmi krásné místo.
Vzali jsme si kufry a šli jsme se
ubytovat do chatek. Byly velmi
krásné a tak jsme si šli hned najít
pokoje. A copak jsme tam celou
dobu dělali? Chodili jsme po
různých stanovištích a plnili různé
úkoly (byli jsme na raftech, stříleli
jsme z luku, stříleli jsme ze
vzduchovky, byli na lanech atd.).
Jako instruktory jsme měli Káju, Báju a Petra. Byli super. Zažívali jsme
tam spoustu dobrodružství. Ach jo! Poslední den teambuildingu nastal.
Po snídani jsme si museli sbalit věci a vystěhovat se z chatek. Instruktoři
nám ještě rozdali letáčky a nezbývalo nic jiného, než se s nimi rozloučit.
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Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme domů. Všichni bychom se tam
zase někdy vrátili.
Terezie Wawraczová, 6. ročník
V neděli 18. 5. jsme si řekli:,,Už jen jedna noc!''. Ráno další den jsme
měli sraz v hale škole, abychom mohli odjet na školu v přírodě. Vzali
jsme si naše tašky a šli jsme do autobusu. Cesta uběhla docela rychle
a my už jsme viděli místo, kde strávíme několik dalších dní. Když jsme
přijeli, vzali jsme si zavazadla a samozřejmě jsme se šli ubytovat. Dostali
jsme krásnou dřevenou chatku s číslem sedm. Hned ve spodním patře
bydleli všichni kluci, v prostředním holky a úplně nahoře paní učitelky.
Dali jsme si věci do pokojů a měli jsme sraz s našimi instruktory pro dny
v Březové. Podle mého názoru jsme měli naprosto úžasné instruktory,
s kterými byla zábava, ale nepředbíhejme.
Před chatkou už na náš čekaly naše instruktorky. Jmenovaly se Bája
a Kája. Ty nás nejprve provedly po celém areálu a potom jsme šli na
oběd. Po obědě jsme si vzali povlečení a šli si odpočinout na chatky. Po
poledním
klidu
nás
čekalo
milé
překvapení, k Báji a Káji se připojil další
instruktor Peťa. S nimi jsme šli do budovy
hrát nějaké hry na seznámení. Když jsme
se seznámili, šli jsme do lesa. Tam jsme
hráli hru na princezny. A bylo to super. Po
hře jsme se šli navečeřet. A po večeři
jsme již měli volno! Mohli jsme jít buď do
jídelny dívat se na film, nebo jít na
Lanáček a třetí možností bylo zůstat na
chatce. My jsme šli na film, ale ten nás
přestal bavit, takže jsme brzy odešli.
V úterý jsme si vyzkoušeli střelbu
z luku, potom jsme šli na hřiště hrát hry.
Dále jsme se převlékli za hippies a chodili
jsme takto po celém areálu. Po obědě
jsme si vyzkoušeli velké trampolíny, lanové centrum a lezeckou stěnu.
V úterý se konala diskotéka, na které jsme nemohli chybět. Po tancování
nám instruktoři udělali ohnivou show, která byla super.
Ve středu jsme si vyzkoušeli jízdu na raftech, hry na louce, zkoušeli
jsme dělat transparenty na naši hippie demonstraci, nesměl chybět ani
paintball a nakonec večer jsme měli táborák. Poslední den jsme ráno
měli demonstraci na téma: ''PROTI ŠPATNÉ NÁLADĚ''. Demonstrace se
povedla a všechny to bavilo. Dále jsme si vyzkoušeli vzduchovky a lesní
golf. Bylo to super. Poslední den jsme se už spíše loučili. Instruktoři
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a Březová nám přirostli k srdci a nechtělo se nám domů. Poobjímali jsme
s instruktory a nasedli do autobusu
směr Kanice. Březová je překrásné
místo, kde si užijete mnoho legrace,
poznáte super lidi a zažijete plno
dobrodružství. Tento týden byl ale
taky skvělý díky našim skvělým
paním učitelkám. Zábava skončila,
ale vzpomínky zůstávají napořád. Byl
to skvělý týden, na který nikdy
nezapomenu. Bylo to super a snad
někdy příště!
Kristýna Pospíšilová, 6. ročník

Kuličkiáda školní družiny
Příjemné jarní počasí nás vylákalo ven do přírody. Ve čtvrtek
10. dubna uspořádala školní družina soutěž ve šprtání kuliček do důlku.
Soutěže se zúčastnilo 15 dětí z obou oddělení ŠD. Děti utvořily
5
tříčlenných
družstev,
upravila se dráha v lesíku
pod smrky a začalo se
soutěžit.
Kuličky
padaly
úspěšně do důlku, souboj byl
velký. Po prvním kole se na
obloze objevily černé mraky.
Začalo pršet a také padaly
kroupy. Hru jsme přerušili
a utíkali jsme se schovat do
školy.
V soutěži
jsme
pokračovali ve třídě na
koberci, což bylo mnohem
obtížnější než venku. Kuličky se do důlku nakonec dostaly. Nejúspěšnější
byla Vendulka Petlachová z I. třídy, na 2. místě se umístil Honzík
Kokojan ze III. třídy a 3. místo obsadil Daneček Eichmaier z I. třídy.
Výherci obdrželi diplomy a odměny. Všichni účastníci této soutěže se
těšili ze sladké odměny.
Připravily paní vychovatelky: Mgr. Milada Sotolářová
a Bc: Jaroslava Zondlaková
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Spolupráce - partnerství v projektech EU
Naše škola v letošním školním roce spolupracovala v roli partnera ve
dvou projektech.
Prvním projektem byl projekt Pedagogicko-psychologické poradny
Brno, Hybešova (dále jen PPP) s názvem Diagnosticko-intervenční
nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce spočívala v umožnění
diagnostiky náhodně vybraných žáků z 1. – 4. ročníku odbornými
pracovníky za účelem přípravy nových materiálů zaměstnanci PPP pro
jejich práci a diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Druhým projektem je projekt SŠ strojírenské a elektrotechnické Brno,
Trnkova
Podpora
přírodovědného
a technického vzdělávání na středních
školách v Jihomoravském kraji. V rámci
tohoto projektu žáci 9. ročníku v doprovodu
p. uč. Mgr. Šárky Zavadilové několikrát
navštívili uvedenou střední školu. Zde mohli
sledovat a odzkoušet si pod odborným
vedením pedagogů střední školy různé
fyzikální pokusy či měření, vyrobit si některá
jednoduchá technická zařízení, apod.
Z tohoto hlediska považujeme pro naše žáky
partnerství v projektu za velmi přínosné
a rádi budeme ve spolupráci v následujícím
školním roce pokračovat.
Zpracovala Ing. Alena Kovaříková
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Preventivní programy zaměřené na péči o chrup
ve školním roce 2013/2014
V letošním roce se žáci 1. stupně opět zapojili do dvou preventivních
programů zaměřených na péči o zoubky.
První program s názvem „Zdravé zuby“ byl určen všem 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, mládeže a v budoucích letech
i u dospělé populace.
Tento celorepublikový program, spojený se soutěží pro děti i školy,
probíhal letos již 13. 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.
Celkem 24 dětí (1.tř. -11, 2.tř.-5, 3.tř.- 4, 4.tř.-1, 5.tř.- 3) 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 kartičky do soutěže.“ Vyplněné
kartičky byly zaslány organizátorovi projektu.
Vyhodnocení soutěže bývá vždy na začátku následujícího školního
roku.
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Druhý preventivní program „Veselé zoubky“ byl určen pouze
prvňáčkům. Organizátorem a sponzorem byla společnost dm drogerie
a na naší škole se uskutečnil potřetí.
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. Největší radost jim ale udělaly preventivní balíčky, protože
obsahovaly zubní pastu, kartáček na zuby, přesýpací hodiny, letáček
k dané problematice a žvýkačky.
Zapsala Mgr. Dana Pospíšilová

Návštěva předškoláků z MŠ Řícmanice
12. června přijeli do I. třídy předškoláci z MŠ Řícmanice společně
s paní ředitelkou Mgr. Hanou Janoškovou. Celkem se s námi celé
dopoledne učilo 7 „školáčků“, z nichž některé u nás v září uvítáme
v první třídě.
Zapsala Mgr. Dana Pospíšilová
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Teambuilding Březová 2014
V letošním roce se naše škola zúčastnila výukového pobytu v přírodě
ve
středisku
Březová
na
Českomoravské
vrchovině.
Žáci
4., 5. a 6. ročníku prožili v termínu 19. – 23. května pět nádherných dní
v krásné přírodě s báječnými instruktory – Barčou, Kájou a Petrem.
Ubytování bylo zajištěno v chatkách. Do hlavní budovy jsme chodili na
snídaně, obědy a večeře a také na filmy a diskotéky.
Uprostřed areálu se nacházel rybník, ve kterém byl nejen velký kapr
Pepa, ale ještě dalších 10 pořádných kaprů. Na pravém břehu rybníka
stál „lanáček“, za ním hřiště, středověké opevnění a les. Na jeho levém
břehu se nacházelo lanové centrum, horolezecká stěna, trampolíny,
hlavní budova, louky a les.
Každý den byl budíček v 7.15 hodin, potom následovala ranní
hygiena, snídaně a bodování pokojů.
Od 9.00 hodin bylo zaměstnání s instruktory. Pak následoval oběd
a polední klid do 13.30 hodin.
Odpolední zaměstnání bylo přerušeno svačinou. Večeřelo se
v 18.30 hodin. Potom následovalo osobní volno, ve kterém byl čas na
hygienu a zábavu. Dvakrát v týdnu se promítal film, dvakrát byla
diskotéka zakončená ohňovou show. Večerka byla stanovena na
22. hodinu.
Každý den byl jiný program, a tak dny rychle ubíhaly. Děti střílely
z luku, jezdily na
raftech, zdolávaly
horolezeckou
stěnu, „lanáček“,
střílely
ze
vzduchovky
a z pistole (hra
paintball).
Také
vyráběly plakáty
proti
špatné
náladě
a demonstrovaly
v areálu s těmito
plakáty. Skákaly
na
trampolíně
a
naučily
se
spoustu nových
her. Ale největším zážitkem bylo pro každého lanové centrum, které
všichni zdárně zdolali.
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Ve středu byl táborák s opékáním špekáčků. Přišli za námi naši
instruktoři. Panovala dobrá nálada – vyprávěly se anekdoty a přednášely
se verše. Kdo v průběhu dne někde něco zapomněl, musel skládat verše.
Některé byly opravdu povedené a vtipné.
Čas nám rychle ubíhal a byl tu pátek - den odjezdu. Po snídani jsme
si sbalili věci, uklidili chatky a čekali na autobus. Než přijel, nakreslily děti
instruktorům na rozloučenou pěkné obrázky. Pak už jen následovaly
poslední stisky rukou a vzájemné objímání s instruktory. BYLO TO TU
FAJN!
Mgr. Milada Sotolářová, Mgr Eliška Opletalová, Mgr. Šárka Zavadilová

Školní výlet 7. a 8. ročníku do Permonia
Máte volný den, ale nevíte, co dělat? Zajeďte si jako my do Oslavan
do Permonia! Co říkáte? Že máte malé děti? Žádný problém! Hra
v Permoniu má několik verzí, a to přesně z důvodu různých věkových
kategorií. Takže si užijete všichni-jak děti, tak i dospělí.
Dne 5. června 2014 se do Permonia vydala 8. a 7. třída naší školy.
Ráno v 8.00 hod. jsme měli sraz
na Hlavním nádraží v Brně, odkud
jsme jeli na Mendlovo náměstí,
a tam přestoupili na autobus,
který jel už rovnou do Oslavan.
Po dlouhé cestě MHD jsme
konečně dojeli do cíle naší cesty
a došli do Permonia. Je to bývalý
důl, který byl přestavěn na úžasné
zábavní centrum. Po příchodu za
námi přišel pracovník, který nám
vysvětlil pravidla hry a postupně
nás pouštěl po skupinkách, do
kterých jsme byli rozděleni.
V Permoniu se nám moc líbilo. Hodně z nás se nejvíce asi líbil lanový
úsek, sopka nebo také cesta bludištěm. Sice jsme hru někteří nevyhráli,
ale domů jsme si všichni vezli mnoho zážitků a HLAVNĚ únavu.
Anita Žemličková, 8. ročník
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Ještě jste nebyli v Permoniu? Tak to je velká chyba. My jsme se tam
vypravili 5. května 2014 a byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek. Permonium se
nachází v obci Oslavany. Když jsme do
Permonia dojeli, ochotní pracovníci nám
vysvětlili pravidla hry a my se ve
skupinkách vypravili hrát interaktivní hru
Magic Permon. Hra spočívá v plnění
deseti jak fyzických, tak i logických úkolů,
přičemž ovšem nesmíte ztratit tři životy,
které dostanete na začátku a nakonec
najít jednoho z šesti oslavanských
permonů. V Permoniu jsme museli zdolat
lanové centrum, labyrint, prolézt různými
nástrahami a nakonec se svézt po
skluzavce. Já se svou skupinkou jsme
toto vše překonali a nakonec svého
permona našli. Dostali jsme i malou
odměnu, která nám bude tento skvělý
zážitek připomínat. Mně osobně se tento výlet opravdu líbil a doporučuji,
abyste se do Permonia vypravili i vy, třeba se svými rodiči, protože
Permonium je pro všechny věkové kategorie a věřím, že si to užijete tak,
jako my.
Adéla Ševčíková, 8. ročník

Školní výlet 9. ročníku
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 jsme byli s celou třídou na školním výletě
v Boskovicích. Sraz byl v 7.40 hodin na Hlavním nádraží v Brně. Pak
jsme jeli vlakem do Skalice nad
Svitavou a následovala cesta malým
motoráčkem do Boskovic. Celá cesta
trvala asi jednu hodinu a všichni se
dobře bavili.
V Boskovicích
jsme
nejdříve
zamířili na zámek. Zámek je zvenku
i zevnitř opravdu moc hezký a stojí za
prohlídku. Došli jsme na nádvoří, kde
jsme čekali na paní průvodkyni. Poté
si pro nás došla a provedla nás
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zámkem. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí. Po
prohlídce zámku jsme se šli podívat do zámecké zahrady, kde jsme se
krátce procházeli a odpočívali jsme.
Další cesta směřovala na boskovický hrad. Jak jistě víte, hrady se
staví na kopcích a kopec k tomuto hradu byl neobyčejně příkrý. Po
návštěvě hradu jsme se vrátili zpátky na náměstí, kde jsme dostali
rozchod. Někteří šli do cukrárny, jiní zase nakupovat na trhy, atd. Volný
čas uběhl jako voda a my už jsme museli jít na sraz. Byl to senzační výlet
a moc jsme si ho všichni užili, protože to byl poslední výlet se základní
školou.
Monika Haluščáková, Alena Petlachová, 9. ročník
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Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ Kanice
V průběhu školního roku se uskutečnila dvě jednání, na nichž se
členové zaobírali jak administrativní oblastí – dokumentací školy
(seznámením se a schvalováním výroční zprávy o činnosti školy,
prostudováním a schvalováním změn ve školním vzdělávacím programu
a školním řádu naší školy), tak i běžnějšími provozními problémy, popř.
školními akcemi. Zápisy z jednotlivých jednání jsou zveřejněny na
webových stránkách naší školy (www.zskanice.cz) pod odkazem Školská
rada.
Spolupráce se dařila i v komunikaci se zřizovatelem školy Obcí
Kanice prostřednictvím členů: paní Kokojanové, paní Uhrové a pana
Molnára. Právě v této oblasti jsme se opakovaně věnovali stále
nedořešené dopravní situaci před areálem naší školy. Bohužel, ačkoliv
pan
starosta
a zastupitelstvo obce vyvíjí opakované úsilí a jednání, nedaří se
dosáhnout žádoucích výsledků. Doufám však, že i úřednická byrokracie
má své hranice a konečně se zvýšené bezpečnosti na silnici
a chodnících v těsné blízkosti školního areálu přece jen dočkáme.
V podzimním období vyprší tříleté volební období členů školské rady.
Proto chci na tomto místě všem členům: Mgr. Aleně Repové, Mgr. Daně
Pospíšilové, paní Kateřině Opletalové, paní Haně Rotreklové, paní Ivoně
Ondráčkové, Mgr. Radce Kokojanové, paní Haně Uhrové a doc. Ing.
Karolu Molnárovi Ph.D. poděkovat za velmi dobrou spolupráci, za ochotu
věnovat škole kus svého osobního volna, za opravdový zájem, s jakým
přistupovali ke všem úkolům souvisejícím s členstvím ve školské radě. Za
podporu školních akcí patří další poděkování: paní Uhrové za přípravu
různých dobrůtek, paní Rotreklové za spolupráci na vánočních dílnách,
paní Kokojanové za několikeré věnování hraček a her do školní družiny.
Snad se někteří z nich opět stanou členy školské rady pro období 2014 –
2017. To bude záležet na všech rodičích školy, protože každý z rodičů
bude mít možnost v podzimním období do školské rady kandidovat. Stačí
jen sledovat aktuální dění ve škole a ve správnou chvíli se přihlásit do
kandidátky. Z řad zákonných zástupců našich žáků vzejdou 3 noví
členové školské rady, další trojice budou zvolení (popř. jmenovaní)
pedagogičtí pracovníci a poslední tři členy školské rady jmenuje
zřizovatel školy.
Přeji Školské radě při ZŠ Kanice úspěšné kandidáty a nadále velmi
ochotné a pracovité členy!
Zapsala Ing. Alena Kovaříková
předsedkyně Školské rady při ZŠ Kanice
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Přejeme vám všem krásné a pohodové
prázdniny a dovolenou 

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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