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REVOLVINGOVÝ FOND
Ministerstva životního prostředí

Základní škola a Mateřská škola Kanice,
okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

PROJEKT „MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM A BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA“
V rámci realizace našeho projektu
„Malé školní arboretum a bylinková
zahrádka“ jsme v pátek 4. 4. 2014
instalovali informační tabuli v prostorách
arboreta. Venku bylo krásně, a tak jsme si
mohli prohlédnout voňavé bylinky, keře
a stromy, které máme v arboretu
zasázené.
Na práci při zhotovování informační
tabule se podíleli žáci 7. až 9. ročníku.
Slavnostní otevření naší venkovní učebny bude v úterý 22. 4. 2014. Tím ale naše
práce nekončí, budeme se vídat při
každodenní
péči
o
rostliny
v arboretu.
Ing. Jana Buřivalová

NÁVŠTĚVA DIVADLA RADOST
V úterý 11. 2. jsme konečně
navštívili představení v divadle
Radost. Měli jsme jet hned
počátkem
nového
roku,
ale
představení bylo přeloženo. Na prvním
stupni je nás tolik, že jsme museli jet
dvěma autobusy.
Hrálo se představení o Machovi
a Šebestové. Nejvíc se nám líbil
Jonatán. Bylo to i vtipné! Hrály se dva
příběhy. Zajímavé na těchto příbězích
bylo i to, že hlavní hrdinové nebyli
ve věku dětí jako v knížce.
/Radovan Ryšavý a Adam Urválek, redakce /
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KARNEVAL
V sobotu 8. 2. se konal ve školní hale dětský karneval. Akci organizovala školní družina. Malí
kovbojové, spidermanové,
princezny, různá zvířátka
a další masky soutěžily
a tancovaly.
Šel jsem za Bena 10.
V tombole jsem vyhrál
plyšáka a další ceny.
Karneval byl bezva a už se
těším na příští.
/Filip Tomek 3. r, přepsal Pavel
Šrajer, redakce /

DVA POHLEDY NA SOUTĚŽ
víceméně úspěšné. Já jsem se umístil
na prvním místě se ztrátou pouhého jednoho
bodu. David byl sdíleně na 6. a 7. místě.
Vyhlášení proběhlo 11. 2. v odpoledních
hodinách. Dostali jsme drobné ceny a také
diplom, který by nám mohl přinést nějaké
body navíc při přijímacích zkouškách
na školu.
/Filip Pospíšil, IX. třída/

Purkiáda
Purkiáda je soutěž v informačních
technologiích určená pro devátý ročník
základních škol. Soutěž pořádá Střední
průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97.
Soutěž se konala 29. 1. 2014. Soutěže jsme
se účastnili tři v doprovodu p. uč. Kovaříkové.
Při příchodu do školy nám byl přidělen kód,
pod kterým jsme některé úlohy odevzdávali.
Samotné řešení úloh začalo lehce po 9.
hodině.
Byli jsme rozděleni do několika učeben,
podle preferovaného softwaru, který jsme
nakonec stejně nepoužili. Já jsem zvolil jako
preferovaný software jiný než David a René,
a proto jsme nebyli ve stejné učebně.
Na řešení úloh jsme měli tři hodiny, což
byl alespoň podle mě čas dostatečný.
Všechny úkoly jsem měl hotové zhruba půl
hodiny před koncem. Nejdéle ovšem zabere
samotné rozkoukání. A tak si myslím, že
úlohy by šly vyřešit i rychleji. Konec řešení
úloh byl lehce po dvanácté hodině.
Po skončení soutěže jsme byli po celé škole
provedeni studentem. Výsledky ze soutěže
jsme se dozvěděli po pár dnech a byly

Purkiáda 2014
Dne 29. 1. 2014 čekala mě, Filipa Pospíšila
a Reného Grudnika soutěž v informačních
technologiích, která se nazývá Purkiáda. Jak
již název vypovídá, konala se na střední škole
Purkyňova.
Doprovod nám dělala p.uč. Kovaříková. Po
úvodním slovu a rozdělení do skupin začala
samotná soutěž, která trvala tři hodiny. Na to,
že je pro žáky 9.tříd, byla poměrně těžká.
Opravdu vhodná spíše pro lidi, kteří se o to
zajímají důsledně. Výherci získali USB flash
disky s kapacitou 2- 32 GB.
Soutěž byla skvělá a zájemcům bych ji
doporučil.
/David Prchal, IX. třída/
/ Přepsala Kristýna Macourková, redakce /
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DIVADÉLKO PRO ŠKOLY Z HRADCE KRÁLOVÉ
Do naší školy přijelo
Divadélko z Hradce Králové.
První stupeň měl představení
ve školce. Hrálo se zábavné
představení Písnička je na draka aneb Jak se vaří pohádka.
Všechny děti se hodně
nasmály.
Další představení již bylo ve
škole, a to pro druhý stupeň.
Žáci 5. - 9. ročníku přišli k nám
do šesté třídy, kde nám herci
zahráli představení, ve kterém nám představili různé divadelní žánry. Ty byly chronologicky
seřazeny. Začínalo se středověkem. Mezi ukázkami byly: Polednice, Othello, Hadrián
z Římsů atd..
Moc se mi to líbilo.
/Kristýna Macourková, redakce /

V úterý 4. března k nám do školy zavítalo
Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jezdí
k nám již několik let a pokaždé je jeho
vystoupení zábavné.
Tentokrát nás herci seznámili s divadelními
žánry. Název vystoupení byl Divadlo nekouše!
aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Herci
nás velmi poutavě seznámili s tragédií, tragikomedií, komedií a činohrou. Z každého žánru
zahráli ukázku od různých autorů. Dokonce ve dvou hrách účinkovali i žáci naší školy.
Divadlo bylo pěkné, zábavné a velmi poučné.
/Radim Kovařík, IX. třída/

MADAGASKAR- příběh pradávné Lemurie
5. února jsme se zúčastnili velmi pěkného výukového programu Madagaskar- příběh
pradávné Lemurie. Tento program zhlédli žáci 4. - 9. ročníku. Viděli jsme příběh plný
dobrodružství. Ne náhodou říkají vědci Madagaskaru „ laboratoř přírody.“ Žije zde mnoho
zajímavých a jedinečných druhů živočichů. Patří mezi ně lemuři, kterých je na Madagaskaru
kolem 100 druhů, ale i mnoho dalších živočichů- chameleoni, krokodýli a další.
Na Madagaskaru je krásná i flóra. Madagaskar leží sice nejblíže k Africe, ale z geologického
hlediska se oddělil od Indie a ne od Afriky. První lidé, kteří připluli na Madagaskar, byli
Indonésané.
Program se nám všem líbil. Příští rok se těšíme na návštěvu programu o Indonésii.
/Žáci 9. Ročníku/
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DEN UČITELŮ V NAŠÍ ŠKOLE
V pátek 28. března byl Den
učitelů. Na naší škole máme
pěknou tradici, která se váže
právě k tomuto dni. Žáci deváté
třídy se rozdělí a jdou po skupinkách učit do nižších ročníků.
Já jsem se na tento den
těšila už mnoho let a on je
konečně tady. Už týden
dopředu jsme se rozdělili
a vylosovali si třídy. Já jsem byla
s Majdou a Filipem. Vylosovali jsme si: 1. hodinu češtinu v 5. třídě a 2. hodinu matematiku
ve 4. třídě. Popravdě, byla jsem trochu zklamaná. Doufala jsem, že dostaneme hodiny v 7.
nebo 8. třídě, ale co se dá dělat.
Ve čtvrtek jsme se šli poradit s třídními učitelkami obou tříd a opatřili si podklady
k tomu, co budeme učit. V 5. třídě to byly slovní druhy. Opakovali jsme hlavně slovesa,
dělali jsme cvičení z pracovního sešitu a z učebnice a nakonec i pracovní list, který jsme
sami vytvořili. Páťáci pracovali pěkně a na můj vkus byli až moc hodní. Ve 4. třídě jsme
procvičovali dělení a násobení jedno a dvojcifernými čísly. Je tam jen sedm žáků a všichni
byli celou dobu hodní.
Páťákům i čtvrťákům učivo šlo a cvičení i pracovní listy zvládli na jedničku. Já jsem si to
celkem užila a myslím, že Majda a Filip taky. Jen škoda, že už jsem v 9. třídě a příští rok už
tady nebudu.
/Alena Petlachová, IX. třída/

TONDA OBAL NA
CESTÁCH
V úterý 1.4. jsme
měli
vzdělávací
program
Tonda
Obal na cestách.
Bylo to srandovní.
Mně se nejvíc líbil
kontejner na děti.
Úplně jsem si představil, jak to v něm
vypadá. Kolik by se tam asi vlezlo dětí?
/Marek Halva, redakce/
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Šťastný výherce ve sběru papíru
Všichni ve škole známe Šimona z V. třídy.

Od 12. do 14. 5. Proběhne na naší škole 2. kolo ve sběru
papíru.
Rozhovor se Šimonem Uhrem
Šimone, zapojíš se znovu do soutěže ve sběru papíru? Bude
probíhat 2. kolo.
Nevím.
Šimone, zapojil by ses do této
soutěže, kdyby tam byla jiná
hodnotná cena?
Asi ano.
Poznámka redakce:
Šimon je jako tajemný hrad
v Karpatech, asi má nějakou
mazanou strategii.
/Pavel Šrajer, redakce/

NOC S ANDERSENEM
Letošní noc připadla na 4. 4.
Od těch minulých se lišila tím,
že byla za odměnu.
Akce se mohli zúčastnit jen žáci,
kteří přečetli zadaný počet knih.
Některé třídy byly téměř kompletní.
V pátek o půl páté odpoledne jsme se sešli ve třídách. V 17.00 jsme se všichni sešli
venku před školou a paní učitelka Vlasta Tomášová nám vysvětlila program večera.
Opékali jsme buřtíky a hráli hru. Hra spočívala v tom, že jsme hledali bílé kartičky,
na kterých byly otázky o pohádkách.
Po opékání jsme se sešli v hale školy, kde byli vyhlášeni nejlepší čtenáři jednotlivých
tříd.
Tématem Noci s Andersenem byl komisař Vrťapka.
Četli jsme o Vrťapkovi a jeho přátelích, o psu Čendovi,
kočce Hermíně, slonu Marlonovi a krtkovi Zlokrtovi.
Každá paní učitelka si pro svoji třídu připravila soutěž.
Taky jsme si přinesli spousty dobrot, které nám
napekly maminky. Ani se nám to nepodařilo všechno
sníst.
Večer se zhaslo světlo a šli jsme spát, protože jsme
brzy ráno vstávali a školu jsme opouštěli v 8,00 hodin.
/Veronika Tomková, Jana Kokojanová a Vendulka Sumcová, redakce/
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AKCE ŽÁKOVSKÉ RADY
7. – 11. 4. Barevný týden
30. 4. Čarodějnice
28. 5. Školní kolo talentů
23.-25. 6. Pyžamový den
Akce školy:
22. 4. Slavnostní otevření Malého školního arboreta
Třída v červeném
22. 4. – 30. 4. Jarní kolo projektu Cesta do školy
28. 4. Zahájení plaveckého výcviku - I. – III. třída
29. 4. Testy dopravních předpisů a značek
29. 4. Jízdy zručnosti – 1. stupeň za pomoci žáků IX. třídy
2. 5. Den ředitelského volna
9. 5. Interaktivní výstava Naše cesta (IV. – IX. třída), I. – III. třída – jarní přírodovědná
vycházka
7. 5. Kulturní program žáků školy ke Dni matek
12. – 14. 5. Sběr papíru

Humor vás přejde
1. Co byste dali do boty?
a)hermelín
b)tavený sýr
c)tvrdý sýr

b)ve škole
c)doma
4. Co nejlíp klouže po vidličce?
a)bramborová kaše
b)špenát
c)rýže

2. Kdo nazpíval písničku „Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš?“
a)Katy Perry
b)Justin Bieber
c)Rytmus

5. Co jde nejlíp požvýkat?
a)vajíčka
b)bramborová kaše
c)krupičná kaše

3. Kde se dají nejlépe pověsit kalhoty?
a)v autobuse

Nejvíce odpovědí A
Teda dobrá představivost, myslím, že z tebe bude nějaký komik.
Nejvíce odpovědí B
Možná z tebe komik bude. Ale musíš zapracovat na svém humoru, aby byl úplný.
Nejvíc odpovědí C
Z tebe komik asi nebude. Ale přes to se rád zasměješ.
Tyhle věci ale radši nezkoušej!!
/Aneta Minaříková, Kristýna Macourková, redakce/
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Medvěd
Na severním pólu žil byl jeden lední medvěd. Ten však nastoupil na loď a převezli
ho do Prahy. Medvěd byl nešťastný, protože mu bylo horko. Jednou zašel do ZOO,
našel ledovou kru (umělou), na které byl tučňák. Tučňáka nikdy neviděl, ale protože
byl tučňák vypasený, hlad v něm převládl a snědl ho. Když to ředitel ZOO zjistil,
prodal medvěda do ZOO v Brně. Tam ho dali do výborného výběhu mezi ostatní lední
medvědy. Bylo mu tam dobře a byl rád, že ho tak dobře ubytovali.
Cítil se tam, jako my v nejlepším pětihvězdičkovém hotelu, ale on tam měl jídlo,
zábavu a ubytování zdarma.
/Marek Halva, redakce /

Kamarádi
Byli jednou tři kamarádi: lední medvěd, lachtan a tuleň. Jednou se vsadili, kdo
nejdéle vydrží pod vodou. Potopili se, ale vytáhl je výzkumný tým vědců a zavřel je
do klece. Odvezli je do ZOO. Když už tam pobývali tři měsíce, přišel tam nějaký
pečovatel. Když jim dával jídlo, tak se hádali, kdo zavinil jejich pobyt na tomto
nechtěném místě. Ten nováček jim rozuměl, lední medvěd, lachtan a tuleň mu
povyprávěli svůj příběh. Pečovatel se slitoval, tajně jim připravil člun a jeli domů.
Když dorazili na Severní pól, byli šťastní. Pečovatel se potom vrátil domů, oženil se
a měl tři děti.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
/Jan Kokojan, III. třída/

O pytlákovi
Byl jednou jeden pytlák a ten měl v pytli netopýra a slepýše.
Netopýr uslyšel včelku, jak opylovala květ. Slepýš viděl koně s velkými kopyty, jak klopýtl
o kámen. Ten pytlák byl pyšný, že má toho netopýra.
Šli a šli a po cestě uviděli načepýřeného ptáčka. Pytlák si ho vzal a pokračoval do města
Chropyně. Když byli v Chropyni, tak se tam pytlákovi zalíbila jedna žena a začal se pýřit. A ta
žena povídá:“Máte na hlavě pýr.!“a pytlák řekl:“Vy máte krásný třpytivý diamant.“A žena
řekla:“Leskne se jak kozí pysk.“Najednou přijedou policajti a říkají:“Pytláku, teď budete
pykat za to, že jste chytil netopýra, ptáčka a slepýše.“
/Jana Kokojanová, redakce/

Naše třídní akvárium
Ve třetí třídě bylo akvárium, avšak prázdné. Přála jsem si tam mít rybičky, tak jsem
o tom řekla rodičům.
Mamka zavolala panu Minaříkovi majiteli zverimexu, že bych chtěla do akvária
rybičky, které něco vydrží. A tak tam máme mečovky. Já a moje kamarádka Janička je
pravidelně krmíme. Už jsou tam s námi půl roku a doufám, že ještě nějakou chvíli
budou a učivo III. třídy zvládnou jako my.
/Vendula Sumcová, redakce/
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JAK SE STARAT O KOTĚ?
1, Musí dostávat nejméně každou hodinu napít mléka od své mámy.
2, Jestli si ho chcete dobře vychovat, na konec provázku si připevněte kus nějakého
papíru (nebo samotný provázek) a tahejte ho po zemi a mělo by si s ním hrát.
3, Když dospívá tak ho musíte pravidelně odblešovat.
4, Když dospěje, tak by se mělo pravidelně odčervovat
5, Když nechcete další koťata, tak nechte kočku vykastrovat
6, Kočka / kocour mají většinou dlouhý život – 25 let
/Katka Sapáková a Verča Tomková, redakce /

BLUDIŠTĚ

Napiš správná slova tak, aby ti vycházel příklad:
Čáp – č ´ + rak – ak + zajíc – zajc + lev – ev = _________________
Kohout – hout + led + kachna – kchna = _______________
/Pavel Šrajer, redakce /

ANKETA

Akčňáky

Pohádky

Sport

Horror

Dokumenty

Historické
filmy

Romantické
filmy

Sledovanost

Komedie

Žánr

Seriály

Co sledujete v TV?

113

112

88

77

68

60

58

46

41

Bez komentáře.
/Aneta Minaříková, Kristýna Macourková, redakce /
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„KINDER MALEN EUROPA“
V letošním roce se ve dnech
22. – 25. května konají volby
do Evropského parlamentu.
Při této příležitosti vyzval
německý internetový portál
pro děti HanisauLand děti ze
všech zemí Evropské unie,
aby společně namalovaly
mapu Evropy.
Žáci IV. třídy se svými
obrázky z Informatiky do projektu zapojili.
Denisa Menšíková

Petr Bláha

Moravský kras
Kamila Čanky

Křtiny

Sandra Pospíšilová

Odpověď z Německa:
Dear Mrs. Jelinková,
thank you very much for the beautiful pictures
and your and your pupils' efforts! The pictures
will be part of our Europe-Map which will be published on May 5th on www.hanisauland.de .
Kind regards,
Katharina Reinhold
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ZÁBAVA
Najde kuře cestu k vajíčku?

/Adam Urválek, redakce /

Ke kterému vajíčku
patří kuřátko?
/Adam Urválek, redakce /

/Veronika Tomková, redakce/
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/Veronika Tomková, redakce/

Vyřeš sudoku

/Radovan Ryšavý, redakce/

Chlapecké jméno
Dívčí jméno

T
E

Žhavá tekutina tryskající ze sopky

Křížovka od Marka

Obydlí Eskymáků

/ Marek Halva, redakce/

Mléko máme nejčastěji od
Opice začínající na O
Známá řeka v Egyptě

auto
děkuji
prosím
letadlo
vlak
kniha
dům
barva

Sídlo zraku
Konec závodní trati
Anglicky konec

Koutek angličtiny
Vybarvi políčka podle zadaných slov.
/Pavel Šrajer, redakce /

13

plane
book
color
thanks
car
house
train
please

KVÍS PRO CHITROLÝNI
1. Kdy začíná jaro?
a) 21. března
b) 3. dubna
c) 17. listopadu
2. Kdy jsou Velikonoce?
a) v březnu
b) v dubnu
c) první neděli po prvním jarním úplňku
3. Co se dělá o Velikonocích?
a) hází se kameny
b) kopou se kanály
c) malují se kraslice
4. Apríl je
a) den plný žertíků
b) 1. duben
c) název měsíce
5. K Velikonocům patří
a) křenová omáčka
b) mazanec
c) vánočka
6. Čarodějnice je
a) hodná víla
b) moje sestra
c) babizna
7. Čím se čarodějnice projevuje
a) čarováním
b) laskavostí
c) půvabem
8. Jaký používá dopravní prostředek
a) Student Agency
b) rychlovlak
c) koště
9. Kdy má čarodějka svátek
a) 1. dubna
b) 30. dubna

c) 1. května
10. Kde se čarodějky slétají
a) na Petrových kamenech v Jeseníkách
b) na hranici ve Velkých Losinách
c) na facebooku
/redakce/

PŘEČTI SI
ZÁKEŘNÉ KEŘE
Autor: Daniela Krolupperová
Ilustrátor: Eva Chupíková
Rok vydání: 2010
Hlavní postavy: Víly: Sofie,
Cecílie, Vincencie, Žofie, Emílie,
Viktorie, studniční skřítek
Stručný obsah knihy:

V zámeckém parku žijí malé
dobré bytosti – zahradní víly.
Zlý čaroděj Rulík pomocí
věnečku z jedovatých rostlin
začaruje a otráví vílu Vincencii. Pro její záchranu musí
její sestry podstoupit dlouhou
a namáhavou cestu lesem
a zahradou. Je třeba vrátit všechny větvičky
z věnečku skřítkům, kteří bydlí v jedovatých
keřích a bylinách. Tak se jim podaří zlé kouzlo
zlomit a víla Vincencie je zachráněna. Zlá kouzla
se nakonec obrátí proti čarodějovi a ten je
navěky zakletý do jedovaté rostliny, která nese
jméno rulík zlomocný.
Hodnocení knihy: Kniha se mi líbila, protože v ní
byly naučné texty.
Knihu bych doporučil středním čtenářům.
/ Radovan Ryšavý, redakce/

Vyjmenovaná slova po B
Měli jsme zahradu a na té zahradě jsme měli býka a kobylu. Bystrá kobyla nám snědla babyku
a bylinu. Potom jsme dobytek zavedli do příbytku a šli jsme do domů. V bytě máme nový nábytek
koupený v Bydžově.
Bratr Zbyněk a táta Zbyšek uvařili oběd. Byl moc dobrý, ale už jsem nemohla, tak jsem nechala
zbytek. Po obědě jsme jeli na obyčeje do Přibyslavi. Chtěli jsme tam být.
Mezi tím byl dobytek jediným obyvatelem našeho bydliště.
/Vendula Sumcová, redakce/
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JEN PRO OTRLÉ ANEB DETEKTIVKA OD ANETY
Když pojedete až na konec světa přes poušť, dvě moře, pár řek, prostě pořád za nosem,
narazíte na malou útulnou vesničku Kruplov. Je sice malá, ale dějí se zde věci, které
v žádné jiné obci nenajdete.
Víte, co se včera stalo? Začalo to takhle. Ráno se pan starosta probudil jako každé ráno,
zkontroloval vesnici a šel si znovu lehnout a tvrdě usnul. V tom někdo zaklepal, byla to
místní babka, která musí všechno vědět a znát. Začala bouchat, klepat, zvonit a řvát.
Zkoušela i otevřít dveře, ale bylo zamčeno. A tak bez rozmyšlení vyběhla ven a řvala:“Lidi,
lidičky, starosta je zavražděn!“ Lidé se lekli a všichni se sešli u starostova domu. Bušili,
klepali, snažili se dveře i vyrazit, ale starosta je měl zabezpečené, takže vyrazit nešly. Proto
nejchytřejší z vesnice zavolal hasiče, policii i sanitku. Než sanitka a policie dorazila, starosta
se vzbudil. Neslyšel nic, protože celá vesnice v tu dobu držela minutu ticha za zesnulého
pana starostu a tak si šel uvařit kafe. První přijeli hasiči. Dobývali se do domu, ale nakonec
vyšel starosta a divil se, co tu všichni dělají. Celá vesnice omdlela a upadla do bezvědomí.
Nakonec se přivolaná sanitka přece hodila.
Protože celá vesnice stála před starostovým domem, nikdo si nevšiml, že nikdo nehlídá
místní obecní poklad. Když se vesnice vzpamatovala, zjistila, že poklad je pryč.
Celá vesnice si na pomoc zavolala věhlasného detektiva, on ale nečekaně onemocněl.
Musíš to tedy vyřešit sám. Detektiv stihl sestavit seznam možných podezřelých:
1. Bezdomovec Franta
2. Místní klepna Frantina
3. Hospodský Rudolf
4. Babka kořenářka Rudolfína
Tak do toho!
1. Zpovídali jsme dceru starosty, ta nám poskytla tuhle indicii.
Vypočítej příklady a převeď je na písmena. Seřaď písmena, aby vyšlo smysluplné slovo.
2x2=_ 1x2= _
2 = O, 4 =T, 6 = E, 12 = F, 16 = L, 20 = N
4x4=_ 6x2= _
2x3= _ 10x2=_
1x6= _
Páté písmeno, které ti vyjde ve slově, je první indicie. Je to písmenko ze zlodějova jména.
2. Zpovídali jsme starostu a ten nám napověděl:“ Říkej abecedu“.
Písmenko na 22. místě je další písmeno zlodějova jména.
3. Ve jméně se žádné písmeno neopakuje, je tam jen 1x.
4. Jeli jsme se podívat na místo činu a zjistili jsme tuhle indicii. Na místě
činu byly stopy bot, podle velikosti to byla panská obuv. Už víš, kdo je
zloděj?
Zloděj je....................................................
Celá vesnice je ti velice vděčná, že jsi vyřešil záhadu. Blahopřeji.
Doufám, že mi příště pomůžeš taky.
/Aneta Minaříková, redakce /
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Připravili žáci ZK Časopis
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno – venkov
/Adam, Anetka, Janička, Kristýnka, Marek, Pavel, Radovan, Vendulka, Veronika/
casopis1@hotmail.com
Návrh obálky: Janička a Vendulka
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií

Práce III. a IV. třídy
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