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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
 

Vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, hodně jedniček a všem přátelství, 
která vydrží. 

Přeje redakční rada časopisu 
/Katka Sapáková/ 

 
Co říkají paní kuchařky? 

 

Když vstoupí děti do jídelny, umí pozdravit? 
Jak které. 

Uklízí si po sobě? 
Ano. 

Pochválí vás za oběd? 
Ano. 

Chtěly byste jim něco vzkázat? 
Aby jim obědy dál chutnaly. 

/Kuchařky zpovídala Katka Sapáková, 6.r/ 
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KAPRÁLŮV MLÝN 
 
V Kaprálově mlýně jsme ve skupinách dělali 
pokusy s přístroji, kterých měli plnou 
budovu.  
Já jsem byla ve skupince s Petrem Sapákem 
a Ájou Petlachovou. Zaměřili jsme se na 
únik tepla skrz skleněné tabulky v okně. 
K měření jsme používali speciální laser.  
Nejprve jsme měřili venku a pak uvnitř, vždy 
třikrát. Výsledky jsme zapisovali do při-
pravených nákresů. Zjistili jsme, kde teplo 
nejvíce uchází. Bylo to po bocích skleněných 
tabulek kvůli špatným spojům nebo těsnění. 
Venku byly tabulky nejstudenější, uprostřed 
a na okrajích nejteplejší, protože ve skle byly 
kovové rámečky, které vedou teplo.  
Když nám zbýval čas, tak jsme se s naším 
vedoucím skupiny bavili o materiálech       
na výrobu teplého oblečení.  
V závěru jsme prezentovali naše poznatky 
ostatním a oni zase nám. Celý program byl 
zajímavý, dozvěděli jsme se hodně nového  
a mě to opravdu bavilo. 
/Eliška Čermáková, 8. roč./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOM SVĚTLA A TEPLA 
Naše skupina měla téma, ve kterém jsme 
zjišťovali, jestli se při lomu světla láme i 
teplo. Používali jsme k tomu lampičku (se 
100 W žárovkou), destičky polepené skelnou 
páskou, která funguje jako zrcadlo. 
Postup:  
1/ Lampičku připevnit na sůl a nastavit ji tak, 
aby byla vodorovně se stolem. 
2/ Zapnout lampičku. 
3/ Nastavit zrcadla tak, aby byla v půlkruhu 
před lampičkou. Světlo, které se odráží      
od zrcadel, se musí protínat v jednom bodě. 
4/ Změřit si teplotu v místnosti (pomocí 
laserového teploměru) a zapsat si ji. Poté 
změřit teplotu v ohnisku odrážejícího se 
světla. Provedeme měření vícekrát. 
Měli bychom dojít k tomu, že naměříme 
větší teplotu, čímž dokážeme, že se odráží 
se světlem i teplo. Záleží také na síle a 
vzdálenosti lampičky. 
Využití: Heliostat funguje na tomto principu, 
jenže za pomoci Slunce a v mnohem větší 
podobě. Postaví se věž a na jejím vrcholu je 
nádrž. Okolo věže jsou umístěna zrcadla, 
která odráží sluneční paprsky na věž a tím 
ohřívají vodu. 
 Zrcadla se 
otáčí za Slun-
cem, aby 
ohřívala vodu 
celý den. 
/žáci  
8. a 9. roč./ 
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NÁVŠTĚVA I. A II. TŘÍDY NA JEZÍRKU 
 

Nejvíc se mi líbilo, že jsme šli na pro-
cházku. 
/Linda Molnárová, 2.ročník/ 

Na mraveništi se mi nejvíc líbilo, jak jsme 
si hráli na mravence a jak jsme šli na 
procházku. 
/Ema Opletalová, 2.ročník/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Vojta Tomáš, 2. třída/ 
 

 

 
 
CELOSTÁTNÍ KOLO ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ 
 
V pondělí 2. prosince jsme se zúčastnili 
vyhlášení nejlepších časopisů v celo-
republikové soutěži „Školní časopis roku 
2013“. Naši redakci reprezentovala 
děvčata: Kristýnka Macourková, Verča 
Tomková a já, mohli totiž přijet jen tři  

zástupci.  
Setkání proběhlo v Brně na Střední škole 
polytechnické.  
Na začátku jsme si prohlédli všechny 
vybrané časopisy a ke každému časopisu 
jsme mohli napsat své hodnocení. Poté 
začaly workshopy, nabídka byla 
zajímavá. My jsme si nakonec vybrali 
orientální tance. Nejprve nám paní 
lektorka zatancovala. Následovala 
prezentace o druzích orientálních tanců. 
Nakonec nám lektorka pustila videa. 
Na zakončení tohoto pěkného dne jsme 
vyhráli 2. místo za titulní stranu. 
 /Aneta Minaříková 6.ročník/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA A ROZSVÍCENÍ 
STROMKU 

 

Jako každý rok jsme si připravili s učiteli 
pro rodiče bohatý program. Nácvik trval 
téměř celý měsíc listopad. Zpívali jsme 
koledy, nacvičovali scénky, básně, 
tanečky a doprovod na hudební nástroje. 
My jsme mohli celý program shlédnout 
jen při generálce, protože při besídce 
jsme byli schovaní ve třídách, abychom 
nerušili, a to bylo velké štěstí, protože mi 
bylo špatně a pozvracel jsem se.  
Na besídce vystupovaly také děti z naší 
mateřské školky. 
Program se všem líbil. Pak jsme 
s lucerničkami, které jsme si sami vyrobili, 
odešli k obecnímu úřadu, kde se 
slavnostně rozsvítil vánoční stromek. 
/Marek Halva, III. třída/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKULÁŠ 

 

Hned druhý den po besídce, 5. 12., jsme 
dlouho čekali na Mikuláše. Několikrát 
jsme slyšeli zvonit čerty, ale pořád 
nepřicházeli. Pak jsme se dočkali. 
Některé naše spolužáky Mikuláš káral, 
ale čerti nikoho neodnesli, jen nás 
všechny začernili.  
Jak vypadali, vidíte na fotkách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
SBĚR OBLEČENÍ 
 

V období Vánoc proběhl ve škole sběr 
oblečení pro děti ze Sýrie, které jsou 
v uprchlickém táboře v Jordánsku. Tuto 
akci organizovalo hnutí Na vlastních 
nohou Stonožka. 
Oblečení se shromáždilo hodně a tak 
doufáme, že někomu pomůže. 
Asi o tom, co se v Sýrii děje, moc nevíme. 
Na www.stonozka.org je odkaz na 

http://www.stonozka.org/
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stránky Ministerstva vnitra ČR, kde si 
můžete přečíst zprávu s názvem České 
děti zachraňují malé syrské uprchlíky 
před mrazem. 
Citace:  Více o pomoci prozradila prezidentka 
Běla Jensen: „Ráda bych poděkovala všem, co 
se na sbírce podíleli, nejvíce samozřejmě 
školám, ale sběru oblečení se účastnily také 
fary, charity, mateřské školy, gymnázia a 
rodiny. Takový největší bonbónek pro mě byl 
starosta Josef Hora z Chodova u Karlových 
Varů, který přemýšlel, jak to zařídí, když jsou 
prázdniny, aby lidé mohli nosit věci do sbírky. 
Nakonec požádal městskou policii a lidé tam 
mohli nosit oblečení 24 hodin denně.“ 
 /Katka Sapáková, 6.r/ 

ZACHRAŇTE PLANETU  

Soutěžili jsme ve sběru starého papíru. 
Fakta: 
Nejúspěšnější třídní kolektiv byl 6. ročník.  
Od organizátorů soutěže tak získává 
dvouhodinový volný vstup do Aquaparku  
v Kohoutovicích.  
V jednotlivcích: 
1. místo Šimon Uher (5. ročník) - 1.128 kg  
2. místo Šárka Pernicová (6. ročník) - 855 kg  
3. místo Eva Procházková (8. ročník) - 815 kg  
4. místo Petr Sapák (9. ročník) - 607 kg  
5. místo Jiří Svoboda (6. ročník) - 535 kg  
Celkově jsme nasbírali 8.547 kg od dětí a 178 kg 
ze školy, čímž jsme pomohli zachránit 186 
stromů!!!  

 
 
 

  
 
VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
 

Předposlední den před vánočními 
prázdninami se na naší škole odehrál 
turnaj ve vybíjené mezi třídami. Za 
každou třídu mělo hrát smíšené družstvo - 

tři holky a tři kluci. 
Naše třída je babinec, takže bylo těžko sestavit 
smíšené družstvo, bylo šest holek a jeden kluk.  
Soupeři našeho družstva byli páťáci. Nejprve nás 
porazili páťáci, potom jsme dvakrát porazili my je. Po 
nás hrála sedmá třída a ta vyhrála nad osmákama, 
tak hrála s devátou třídou. Jedna hra trvala 8 minut, 
paní učitelka to stopovala. Vítězem turnaje se stala IV. 
třída. 
/Kristýna Macourková, VI. tř. /  
Vybíjená byla docela dobrá, až na to, že jsme první 
dvě kola prohrávali, pak jsme poslední kolo vyhráli. 
Petr trefil Janu do obličeje a mě to dost rozhodilo. 
Doufejme, že z toho nebude mít žádné následky. Teď 
se jí v časopisu kýve zub. 
Jak se umístíme, nevím.  
/Marek Halva, III. třída/ 

 
 



7 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

 

Dne 20. 1. 2014 se uskutečnil zápis do první třídy. 
 Dětí bylo hodně a všem se to, doufáme, líbilo.  
Zápis probíhal ve třech třídách. V každé byly masky 
a na budoucí prvňáčky čekaly úkoly, se kterými jim 
 pomáhaly paní učitelky. 
My dvě jsme byly převlečeny za kočičku a pejska.  
Abychom vám nelhali, zápis nás ze začátku celkem  
nudil, dělali jsme jen křoví. Ale děti se bavily  
a později i my. 
Děti byly velmi šikovné, všechno zvládly na jedničku.  
Všichni odešli s nadšením domů s představou,  
že budou dalšími žáky školy v Kanicích. 
/Kristýna Macourková, Aneta Minaříková,  6.r /  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOBBY 

 

Jak se starat o morče 
 

1, Když dostanete morče, tak se o něho 
musíte denně starat. 
2, Nejméně 2x týdně se musí morčeti 
čistit podestýlka. 
3, Nejméně 4x týdně se musí krmit. 
4, Morče hodně pije, takže 4x týdně 
vyměňovat vodu. 
 
 

 
5, Morčeti se musí koupit domeček. 

6, Musí se mu stříhat 
po 10 dnech  
drápky.  
7, Dlouhosrstým 
morčatům se musí 
pravidelně česat srst. 
8, Morčata se 
většinou dožívají  8 

let, tak se o ně dobře starejte. 
/ Katka Sapáková, 6.r  a Verča Tomková, 5.r/ 
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PERLIČKY Z HODINY 

 Na štědrý večer budeme mít kapra a barborový salát. 

 Úhelník je úhloměr. 

 V listnatých lesích žije: jelen, liška, ptáci a hladovci. 

 Na Jihlavsku je dřevařský výmysl. 
/Kristýna Macourková, Aneta Minaříková,  6.r /  
 

 

PŘESMYČKY 
nájebívy 
letlokypo 
kanožSto  
týnlenVa 
 

/Kristýna Macourková, 6. r /  

 
HÁDANKA 
Uhodnete, co 
je na obrázku? 

 

 
ANKETA 
 

Zeptala jsem se vzorku – 10 žáků a 10 zaměstnanců naší školy, zda slaví svátek Valentýna. Jak to 
dopadlo, vidíte v následující tabulce. 
 

Ano-ne Žáci Jak slavíme Ano-ne Dospělí Jak slavíme 

Ne 9  Ne 9  

Ano 1  Od rodičů dostanu sladkosti, … Ano 1  Dáme si zákusky, … 
 

/Katka Sapáková, 6.r/ 

 

 
KŘÍŽOVKA S TAJENKOU 
 

Dopravní prostředek      

Jezdí se tím do školy         

Vzdušný dopravní prostředek        

Co pohání vysavač          

Krteček měl kalhoty ze    

Létající květiny (hmyz)       

Opak starého     

/Veronika Tomková, 5.r/ N 
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PŘEČTĚTE SI 
 

Karkulín ze střechy 
Astrid Lindgerová 
Ilustrace:Helena Zmatlíková 
Karkulín je malý tlouštík. Říká o sobě, že je krasavec, trochu při 
těle, náramně chytrý a v nejlepších letech.  
Karkulín se seznámil s Benem. Pořád si vymýšlí legraci a lže. 
Ale jen z legrace. 
Hodnocení: Vtipná a dobrodružná četba. 

Doporučil bych ji dětem, co mají rády legraci. 
 /Adam Urválek, 3.r/ 
 

 
ÚKOLY PRO PRVŇÁKY 
                

                                 =      +   = 
 
                                =      +      = 
 
                                =        +      = 

 
                                =        
 
           =        + +  = 
 
          = 
         + +          =  
 
/Kristýna Macourková, Aneta Minaříková,  6.r /  
       

 

ZPOVĚĎ ŽÁKYNĚ 9. ROČNÍKU 
 

1. Jaká je tvoje oblíbená barva? – 
Žlutá- 
 2. Jaký je tvůj oblíbený předmět? – TV- 
 3. Na co bys chtěla jít, až vyjdeš 
základní školu? - Na zdravku- 
 4. Máš nějakého domácího mazlíčka? 
     - Psa- 
 5. Čteš ráda? – Ne- 

6. Jakou máš ráda zpěvačku nebo 
zpěváka?   - Teď nemám nikoho- 
 7. Tvoje oblíbené zvíře? – Pes- 
 8. V kolikáté třídě si sem přišla?  
 - 6. Třídě- 
 9. Tvůj neoblíbený předmět? - Dějepis-    
10. Kterou máš ráda paní učitelku?       
         - Šárku Zavadilovou- 
 /Kristýna Macourková 6. ročník /     
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ROZDÍLY 

 
Najdi 16 rozdílů. 
/Jana Kokojanová, 3.r/ 
 
 

ZPOVĚĎ ŽÁKYNĚ 9. ROČNÍKU 
 

1. Kdy ses narodila?  - 8. 8.- 
2. Jaký máš plán, až vyjdeš ze základky?  

– jít na nějakou dobrou střední- 
3. Máš nějakého domácího mazlíčka? – morče, ptáčka- 
4. Kdy jsi přišla do naší ZŠ? – v 6. třídě- 
5. Z jaké školy jsi přišla? - z Ochoze- 
6. Tvůj oblíbený předmět? -VV, TV- 
/Kristýna Macourková 6. ročník /                                 
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU 

 
 
 
 
 
 
 
 

/Marek Halva, 3.r/ 

 
„KVÝS PRO CHITROLÝNI“ 
 
1. Kdy je Nový rok 

• 2. května 

• 1. ledna 

• 3. srpna 
2. Co padá v zimě z nebe 

• kočky 

• medvědi 

• sníh 
3. Co je symbolem Valentýna 

• srdce 

• pavouk 

• parašutista 
4. Jak je dlouhý únor 

• 28 - 29 dnů 

• 27 dnů 

• 30 dnů  
5. Jaký je tento rok 

• 2000 

• 1500 

• 2014 
 

6. Jak se nazývá bydlení Eskymáka 

• jurta 

• iglú 

• stan 
7. Kolik nohou má sněžný sob 

• 8 

• 12 

• 4 
8. Valentýn je svátek 

• krys 

• zamilovaných 

• svobodných 
9. Co je to láska 

• zlozvyk 

• nejhorší vlastnost 

• krásná emoce 
10. Na vysvědčení bych chtěl mít  

• 1 

• 5 

• známky nejsou důležité 

/Veronika Tomková, 5.r/ 

 

 
ZAPOJTE SE 
 

Děti chrání planetu Zemi - 19. ročník mezinárodní soutěže pro děti Malujeme po síti 2014. 
Nakreslete, ztvárněte, vytvořte nápady, které by mohly pomoci chránit naší Zemi a její ži-
votní prostředí už teď, nebo někdy v budoucnosti. Zkusíme to společně?  

Chlapecké jméno, které začíná na V       

Části věty       

Opak ke slovu pracovitý      

Král savany (zvíře)      

Znak pro zápis tónů      

Číslovka      

1. vyjmenované slovo po B       

Druhý měsíc v roce     
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PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET. 

OSMISMĚRKA  
 

J N E T O P Ý R V 

A D I A L O G Y Y 

R O S N I Č K A S 

O P H R Á Č O Z V 

R I K O I P L V Ě 

E C G L U E I Í D 

L E D S E S V Ř Č 

L R L E S C A E E 

H O L E J Ú E N N 

O S K O B Y L A Í 

M A T I K A K O S 

R P O L O L E T Í 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JARO, ROSNIČKA, HRDLIČKY, ROSA, 
OPICE, KLECE, VYSVĚDČENÍ, POLOLETÍ, 
KOBYLA, ZVÍŘE, MATIKA, OLEJ, HRÁČ, 
OLIVA, SUP, PES, LEGO, OREL, NETOPÝR, 
LES, KOS, DIALOG 
 
 

Tajenka _ _ _ _

 
 

POHÁDKA K VALENTÝNOVI 
 

Byl, nebyl jeden princ, který miloval jednu princeznu. Ale její otec byl soutěživý          
a proto řekl, že ten, kdo princeznu rozesměje, si ji může vzít za ženu.  
Princ se hned přihlásil a začal jí říkat tyto vtipy:  
1. Nejkratší vtip o Titaniku: Žbluňk! 
2. Potkají se dvě blondýny v kavárně a začaly si povídat. První povídá:,,Tak co, 
zvládlas tu autoškolu?“,,Ne,“ povídá druhá.,,Jak to?“povídá první. ,,Měla jsem popsat 
funkci motoru.“  První se zvědavě ptá, co řekla. Druhá odpoví: „Brm, brm, brm, brm, 
brm.“  
Princezna se hrozně rozesmála, princ byl rád a princezna taky, ona ho také tajně 
milovala.  
Tím končí pohádka jako obvykle - šťastně .       
/Marek Halva, 3.r/ 

 jedna two 

tři four 

pět seven 
šest eight 

osm five 
sedm six 

čtyři three 
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KOUTEK ANGLIČTINY  
Vybarvi vždy dvě příslušná políčka.       
                                            
/Pavel Šrajer, 5.r/              

 
 
 
 

NAŠE GALERIE 
 
Práce z Informatiky 
               a 
Výtvarné výchovy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dvě one 
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Připravili žáci ZK Časopis 
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno – venkov 

 
/ Anetka, Janička, Kačenka, Kristýnka, Marek, Pavel, Veronika/ 

casopis1@hotmail.com    
Návrh obálky: Veronika  

 
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií  

 
 

Vánoční dílna 
 
 


