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Ahoj naši kamarádi na Slovensku.
Posíláme vám náš poslední časopis v tomto školním roce. Jestli budete chtít, budeme
vám posílat náš časopis i příští rok a vy můžete posílat nám.
Připravili jsme vám nějaké úkoly na rozloučenou.
Procvičte si naše české jazykolamy.
Tři sta tři a třicet stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta tři a třicet stříbrných střech.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jakmile mi toho vepře, kmotře Petře,
přepepříte, tak si toho vepře, kmotře Petře, sám sníte.
Napište nám, jak se vám naše jazykolamy povedly.
Přejeme vám pěkné vysvědčení, krásné a pohodové prázdniny!
Žáci 5. třídy ZŠ Kanice
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INFORMACE O DĚNÍ VE ŠKOLE












Barevný týden /25. 3. – 29. 3. /
Noc s Andersenem /5. 4. /
Zahájení projektu Malé školní arboretum /15. 4. /
Dopravní výchova, testování znalostí předpisů /23. 4. - 29. 4. /
Besídka ke Dni matek /7. 5. /
Jízdy zručnosti pro 1. až 5. třídu / 17. 5. /
Celostátní testování ČŠI 5. a 9. třída /od 20. 5. do 31. 5. /
1., 2. a 3. třída začala jezdit na plavání do Aquaparku Kohoutovice
Práce žáků 9. ročníku na závěrečných pracích /květen/
Obhajoba závěrečných prací 9. r. /červen/
Školní výlety /Arboretum – 1. a 2. tř., Archeoskanzen v Modré – 3. až 5. tř.,
Znojmo – 6. až 9. tř.; červen/

/KS/

BAREVNÝ TÝDEN
Od 25. 3. do 29. 3. se ve škole
konal ''Barevný týden''. Každý den
jsme měli mít na sobě oblečení v jiné barvě.
V neděli večer jsme si začali chystat oblečení.
Maminky hledaly, šily, stříhaly a lepily.
A na každý den jsme měli nové a nové hadříky.
A v pondělí.....byla naše školička oblehlá žlutou
barvičkou. Všichni ve škole byli šílení!!!!!!! První
den jsme nasbírali asi 50 bodů. Škoda že Amálka
na to zapomněla. Ale s tím se už nedalo nic
dělat.
V pondělí večer to bylo...stejné. V úterý byla

modrá. A nečekaně byli všichni modří. A naše
třída..dostala asi 130 bodů. Další den byla
zelená. A naše škola nabrala brčálovou barvu. No
a naše třída měla okolo 90 bodů. Čtvrtek byl ve
znamení červené. A nasbírali jsme cca. 120
bodů. A pak šedá. To jsme nasbírali cca. 70
bodů!!! Další týden bylo vyhlášení. Kdo myslíte,
že vyhrál??? No přece naše pátá třída!! Druhá
byla třída třetí. A třetí místo patřilo druhákům.
Všem se akce líbila. No a prý se dokonce někteří
jedinci přestali učit!
/KP, AV/

5. třída v barvě červené a šedé

INDICKÁ KUCHYNĚ
Při vyhodnocení školních časopisů jsme se přihlásili do workshopu o Indii.
Bylo to hodně zajímavé a zábavné. Ochutnávali jsme indická jídla, např. koření, oplatky, čaj, sladkou
omáčku. Taky jsme si povídali o tom, jak Indové žijí, jaké mají tradice. Také o jejich hygieně a jak si
vydělávají peníze.
/AR/
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NOC S ANDERSENEM
5. 4. 2013
Původním záměrem bylo uspořádat spaní ve škole s opékáním
buřtů. Ale vzhledem k počasí a
vysoké nemocnosti, jsme byli
nuceni od tohoto záměru upustit. A tak jsme
připravili akci Čtení s Andersenem.
Setkali jsme se na hale, kde byli žáci školy
seznámeni s obsahem a formou práce. Vysvětlili
jsme si, proč se děti v České republice schází právě
v tento den. Poté se žáci rozešli do tříd. Každá třída
si vybrala knížku z místní knihovny, která
odpovídala jejich věku. Seznámili jsme se s částí
textu, který byl uzavřen opakovacím dotazníkem.
Poté jsme si četli fiktivní rozhovor s Andersenem.
Dále následovala dobrodružná cesta po škole, kde
byly vyvěšeny obrázky od autorky V. Klimtové, které
byly doplněny písmenky. Písmenka dětem vytvořila
tajenku. Cesta zavedla děti do tělocvičny, kde se
podepsaly na arch papíru, dostaly sladkou odměnu.
Tady se seznámily s knížkami ostatních spolužáků,
kteří si nachystali scénky nebo povídání o své
knížce.
Akce se velmi vydařila, děti si užily čtení,
dobrodružství a spolupráci.
/Mgr. V. Tomášová/

Žáci 2. a 5. ročníku

KRAJSKÉ KOLO ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ
Středa 11. 4. 2013, vyhodnocení časopisů
Ráno jsme se v 7:15 sešli na zastávce u obecního
úřadu. Jeli jsme do Brna na vyhodnocení krajského
kola školních časopisů.
Z hlavního nádraží jsme se přesunuli na ''Svoboďák''. A pak jsme hledali knihovnu Jiřího
Mahena. Našli jsme! Potom jsme vyjeli proskleným
výtahem do třetího patra. A dál už se muselo
pěšky! Škoda! Nedalo se, ale s tím nic dělat. Vyšli
jsme schody a byli jsme v pátém patře. Jakmile
jsme tam přišli, posadili jsme se a poslouchali
jsme, jaký bude program.
Nejdříve jsme hodnotili časopisy. Asi nejvíc se nám
líbil (až na ten náš) časopis '' Nová éra''. Každou
chvilinku jsme kontrolovali, co nám tam ti ostatní
napsali. Až jsme dohodnotili, šli jsme na
workshopy. Byl tam workshop o indické kuchyni,
pak o tom jak se dostat do televize, potom o
písničkách bez hudby. Následoval workshop s
názvem „Kdy citace mohou zlomit vaz“ a nakonec

byl workshop i pro učitele.
Já byla na workshopu ''Písničky bez hudby''.
Pracovali jsme v knihovně a bylo to o poezii.
Workshop se mi celkem líbil. Jelikož jsme na konci
měli čas, podívali jsme se do dětské knihovny. Je to
tam moc pěkné!
Potom jsme se všichni shromáždili zase tam, kde
jsme se rozešli. A začalo vyhlášení! Byli jsme celí
natěšení. Nejdříve se vyhlašovala naše kategorie.
Pán přečetl uchazeče. Nikdy by nás asi nenapadlo,
že vyhrajeme. Nejdříve se vyhlašovalo druhé
místo. A my to nebyli. A hned navázalo první místo.
A my byli první!!!! Potom jsme ještě vyhráli ceny za
grafiku a obsah. Byli jsme móóc rádi.
A jak jsme přebrali ceny, šli jsme na vlak, aby nám
neujel. Ještě jsme měli čas a něco málo jsme si
pokoupili. A šup do vlaku! Cestou domů jsme si
užili hodně srandy. Výlet byl prostě skvělý!!!
/KP/
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Zástupci
redakce přebírají diplomy

DEN MATEK

PROJEKT MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM

Celý měsíc duben jsme se pilně
připravovali na vystoupení ke Dni matek.
My žáci 5. třídy jsme si připravovali tanec
na skladbu La Bamba a v hudební výchově
jsme nacvičili charleston. Takže jsme si
pořádně zatančili.
Jiné třídy měly připraveny písničky nebo
básničky.
V úterý 7. 5. odpoledne besídka za hojné
účasti maminek a babiček vypukla.
Programem nás provázeli žáci 9. ročníku.
Obecenstvo spokojeně tleskalo a nás
účinkující těšilo, že jsme vystoupení dobře
připravili.
/KS/

Charleston

Projekt pod vedením Ing. Jany Buřivalové je v současné
době v plném proudu. Všichni žáci se těší na otevření
učebny v přírodě.
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MALÝ CYKLISTA
Druhá část dopravního projektu Bezpečná cesta
23. 4. - 29. 4., 17. 5.
Dopravní projekt probíhal na celé škole, na I. stupni v 9 vyučovacích předmětech a na II. stupni v 6.
Zapojeno bylo celkem 124 žáků, kteří byli 29. 4. podrobeni testům na počítačích. Jízdy zručnosti na
kole byly připraveny 9. ročníkem jen pro I. stupeň.

Výsledky:
Nejlepší žáci v jízdě
Ročník

Pořadí

4.

1.

5.

2.

3.

Jméno

Nejlepší žáci v obou disciplinách
Jméno

Body

Ročník

Pořadí

Menšík Jan

0

3.

1.

Čanky Kamila

83

Macourková Kristýna

1

3.

2.

Včelík Vít

81

3.-6.

Čanky Kamila

2

4.

3.

Vonášek Martin

78

4.

3.-6.

Němcová Barbora

2

4.

3.-6.

Vonášek Martin

2

Ročník

5.

3.-6.

Pernicová Šárka

2

7.

Body

Nejúspěšnější řešitelé testu na II. stupni

2. třída na startu

Jméno

%

1.-3.

Rotreklová Vendula

90

8.

1.-3.

Sapák Petr

90

9.

1.-3.

Havlík Jaromír

90

Pořadí

Slalom, 5. ročník

Žáci 1. třídy
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DEN ZEMĚ
JEZÍRKO
Výlet do vzdělávacího střediska
V úterý 29. dubna jsme jeli
autobusem do střediska Jezírko
na výukový program. Jeli žáci
první, druhé, třetí
a čtvrté třídy. Když jsme přijeli,
šli jsme do hlavní budovy a tam
jsme si napsali na lístečky svoje
jména. Lísteček jsme si nalepili
na tričko. Pak jsme šli do horního
patra.
Tam
jsme
ohmatávali různé věci a poznávali čichem různé vůně. Naši
skupinu vedl pan učitel.
Venku v lesíku jsme hledali okousané šišky od
veverky nebo od datla. Také jsme nasbírali různé
přírodní materiály.
Vrátili jsme se z lesa. Na zahradě jsme si zavázali
oči šátkem a šli jsme cestičkou z písku, kamení,
šišek, jehličí, slámy, mechu a bláta. To se nám
moc líbilo. Nejhorší byly šišky, strašně píchaly.

Pak jsme se vrátili zase do budovy. Tam jsme
z těch nasbíraných přírodnin vyrobili motýlka.
Nakonec jsme šli do velkého mraveniště. Byly tam
chodbičky, které jsme prolézali.
Návštěva Jezírka se nám moc líbila a už se těšíme,
až tam zase pojedeme.
/Eliška Vondrušková, 2. třída, obrázek Jiří Svoboda, 5. třída/

Žáci 1., 2., 3. a 4. třídy při aktivitách na Jezírku
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Anglie
Belgie
Bulharsko

Navštívená země

Počet
žáků

Navštívená země

Počet
žáků

KAM NA VÝLET?
ANKETA
Kde jsme všude byli na dovolené

11 Polsko

33

2 Portugalsko

1

18 Rakousko

65

Černá Hora

8 Rusko

1

Dánsko

2 Řecko

20

Egypt

12 Slovensko

78

Finsko

3 Slovinsko

1

Francie

15 Srbsko

2

Chorvatsko

43 Španělsko

12

Itálie

40 Švýcarsko

4

Kanárské ostrovy

4 Tunis

Kréta

6 Tunisko

26

26 Turecko

20

Moldavsko

1 Ukrajina

3

Norsko

7 USA

4

Maďarsko

Německo

3

31 Zanzibar

Celkem žáků v uvedených zemích

1

503

/KM, ŠP/

KARDINÁL DOMINIK DUKA (* 26. DUBNA 1943)
Obrázky k 70. narozeninám
V naší třídě jsme kreslili obrázky pro pražského
arcibiskupa kardinála Dominika Duku.
Kreslili jsme na motivy církevních památek
v našem kraji. My dvě jsme kreslily kapli Panny
Marie pomocnice v Líšni.
Obrázky byly hezké, ale bohužel se nemohly
všechny použít. Vybrány byly obrázky Gabči, Lei
a Jirky. Obrázky ze škol se vložily do knihy
s přáním.
Celé to kreslení se nám velmi povedlo!
Nepoužité obrázky jsme si odnesli domů a někteří
si je dali do rámečků a pověsili na stěnu.
Akci připravilo Stonožkové hnutí.
/KP, AV/

8

ZÁBAVA Z REDAKCE
HRY SE SLOVY
1/Doplň slova

R

O

P

K

O

E

K

S

E

S

2/ Najdi skrytá jména zpěváků
ŠOMÁT LUSK................................. NATEA GOVARÁLEN.........................................
CELIU KOVDVÁRNOČÁ...................................... FOSEJ TEJKOV...............................

3/Najdi slovo, které do bubliny nepatří.

rosnička
lev

rohlík

kočka

puma

vlk

pes

salám

tygr

sýr

chleba
šunka
jablko
stůl

/GS/

DOPLŇ PŘÍSLOVÍ

1. Až naprší a …...
2. Bez práce nejsou …...
3. Co je šeptem, to je s …...
4. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na …...
5. Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když …...
6. Darovanému koni na zuby …...
7. Dvakrát měř, jednou …
8. Dočkej času jako husa ….
Nabídka: nehleď, čertem, zítřek, najdeš,klasu, řež, koláče, uschne
/KS/
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mléko

PŘIŘAĎ PÍSMENO

T
L
K
K
V
S
K
K

očka
ůň
ova
ygr
rychle
řeček
ev
lk

Je domácí zvíře
Je jezdecké zvíře
Je noční pták
Je kočkovitá šelma
Je geometrický útvar
Je malý roztomilý hlodavec
Je král zvířat
Je psovitá šelma

TROCHA PŘEMÝŠLENÍ NIKOHO
NEZAHUBÍ
Pepíček koupil v jednom zahradnictví 2
růže po 26,- Kč, v dalším koupil 3
tulipány, které byly o 6,- Kč levnější než
tulipány v předchozím zahradnictví. Tam
stál jeden tulipán 18,- Kč. Kolik stál
levnější tulipán a kolik stála Pepíčkova
kytice pro maminku?

/KS/

PERLIČKY Z HODIN

SKRYTÁ SLOVA

Ohrada -......................
Ohrady -......................
Zahradník -..................
Zahrada -.....................
Úklid -..........................
Postel -.........................
Pusa -...........................
Valentýn -....................

Český jazyk: A je předložka
Hudební výchova: Melioda / melodie
Vlastivěda:
 Spokojené státy Americké
 Památka UNESCO je nejsvětější trojice
 V kraji Jihlava je krajské město Vysočina
 Bílé Karpaty jsou nížina
/Zaznamenala KP, napsala KM/

/KM/

OSMISMĚRKA OD KAČKY
A

A

V

H

N

O

S

O

P

J

N

U

K

L

E

B

O

S

Á

V

G

Ž

L

U

T

Ý

V

Ě

T

A

L

Z

A

K

T

Ě

P

Á

A

L

I

L

D

P

T

P

R

A

H

A

Č

T

Y

Ř

L

Í

S

T

E

K

T

K

Ř

Ž

Š

O

R

O M

R

I

A

O

R

E

L

T

K

O

T

N

R

P

V

L

K

E

O

S

E

A M

E

R

I

K

A

Í

T

K

ANGLIČTINA, NUDLE, AMERIKA, KRTEK,
ŽLUTÝ, BOSÁ, NOS, VKLAD, ČTYŘLÍSTEK,
MOST, SVĚT, PĚTKA, VĚTA, PATA, LYŽE, PLOT,
PRŠÍ, MRAK, KOV, ŠLE, MOR, VLK, PRAHA,
ALA, OKO

Tajenka _ _ _ _ _ _ _ _ _
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KŘÍŽOVKA OD ANIČKY A KRISTÝNKY
?
Ovoce

Š

Projíždí tím auta

T

A

L

Zvíře v akvárku

B

Buchta s …

K

M

X

Je to na obličeji
Nosí to žáci do školy

V
X

Hlavní město ČR
Hudební nástroj
Kytka ve vodě

M

A

R

Černobílé zvíře v zoo

K

L

Í
B

A

Čtvrtý měsíc v roce
Dolní končetina
Pizza k nám přišla z

Á

Doupě lišky
Jinak rostlina

Text křížovek________
___
_____________________

I
A

B

N

/AV, KM/

A

KVÝS PRO CHITROLÝNI
1. Kdy je Den matek?
a) Na Mezinárodní den žen
b) Druhou květnovou neděli
c) Vždy 12. Května
2. Kdy se začal slavit Den matek u nás
a) Po druhé světové válce
b) Od roku 1923 na popud
Alice Masarykové
c) Od roku 1907 na počest Anny Reeves

c) Aby neuschla
6. Tři zmrzlí jsou:
a) Pankrác, Servác, Bonifác
b) Mrazík, Mikuláš, Santa Claus
c) Kašpar, Melichar, Baltasar
7. Jméno Žofie má původ v Řecku (Sofia)
a znamená:
a) Déšť
b) Krupobití
c) Moudrost
8. Od kdy se slaví MDD?
a) Od roku 2013
b) Od září do června
c) Od roku 1950
9. Kdy začínají hlavní prázdniny?
a) Na konci školního roku
b) Když už školáci zlobí
c) Když zlobí učitelé
10. Proč mají školáci prázdniny?
a) K načerpání nových sil
b) K lumpárnám
c) Pro velká vedra
/KS/

Jarvisové

3. Kdy je Den otců?
a) Celý rok
b) Třetí neděli v červnu
c) Takový svátek neexistuje
4. Kdy je 1. máj?
a) 1.6.
b) 1.5.
c) 1.4.
5. Proč má být dívka 1. května políbena
pod rozkvetlou třešní?
a) Aby pořád nespala
b) Aby nebyla líná
11

MÁJOVÁ OMALOVÁNKA
HLAVOLAM

Úkoly pro prvňáčky
1.úkol: Která postava chybí?
Bobík, Myšpulín, Fifinka,
_____
2. úkol: Víte, jaké je to
zvířátko?
Myšpulín =
Pinďa =
Fifinka =
Bobík =
Juchů, už je to hotovo!
3. úkol: Už víte, o kterou knihu
jde?
__________

NAJDI 8 ROZDÍLŮ

/AR/
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ZPOVĚĎ
1. Kde bydlíte?
V Březině
2. Máte domácí zvířátko?
Ano, psa
3. Která zvířata máte nejraději?
Psi, koně
4. Jaké předměty učíte?
Čj, Z, D, PČ
5. Jakou máte ráda barvu?
Červenou
6. Jaký je váš nejoblíbenější měsíc?
Květen
7. Máte oblíbeného herce nebo herečku?
Janu Hlaváčovou
8. Jakého máte ráda spisovatele, spisovatelku?
Otu Pavla
9. Který film je Váš nejoblíbenější?
Mama mia
10. Které země jste navštívila?
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Francii, Itálii, Rusko, Arménii, Rakousko
11. Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období?
Jaro
Uhodnete, koho jsme zpovídali?
/GS,KP,KS/

VTIPY
Malý synek jménem Jiříček se ptá otce:
„Proč je Tichý oceán tichý?"
Tatínek se zlobí: „Nemůžeš se zeptat na něco
rozumnějšího?" „Tak tedy jo. Jak vlastně
umřelo to Mrtvé moře?“

„Tati, maminka ti vzkazuje, abys chodil po
pokoji v ponožkách.”
„Proč?” „Ztratila tři napínáčky a chce, abys je
našel!”
„Tati, kde jsou Krkonoše?"
„Já nevím, máma pořád něco uklízí!"

Anička se ptá: „Pepíčku, jaký je tvůj
nejoblíbenější předmět?"
"Zvonění."

„Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce
vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme
zdraví."

Otec si prohlíží vysvědčení se samými
jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká:
„Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem
ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje."

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká:
"To, že máš 3 z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale
že si propadl z dějepisu, který má jen dvě
strany, to je hanba!"

Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím
opisovat." Z prostřední řady se ozve: „Taky
doufáme."
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PŘEČTĚTE SI!
PAN SMRAĎOCH
Napsal: David Nalliams
Ilustrace: Quentin Blake
Přeložila: Veronika
Volhejnová
V roce 2012 vydalo
nakladatelství ARGO
Hlavní postavy: Chloe, pan Smraďoch,
Annabelle, paní Crumbová, pan Clumž,
hraběnka, Alžběta, premiér
Kniha vypráví o dvanáctileté Cloe, snad
nejosamělejší osobě na zemi. Ale náhle se
vše změní. Na náměstí je lavička a na té
lavičce sedává pan Smraďoch. Chloe se s ním
seznámí. Zatím její matka kandiduje do
zastupitelstva.
Kniha je napínavá až do konce. Příběh pana
Smraďocha je sice smutný, ale díky Chlou je
pan Smraďoch ohromě rád.
Vřele doporučuju!!!!
/KP, přepsala Lea Molárová/

MALÝ SLOVNÍČEK NA SLOVENSKO
Ovoce a zelenina
ovoce
česky - slovensky
borůvka- čučoriedka
třešeň- čerešňa
višeň- višňa
meruňka- marhul´a
broskev- broskiňa
lískový oříšek- lieskový oriešok
vlašský ořech- vlašský orech
černý rybíz- čierne ríbezle
hrozny- hrozno

zelenina
česky - slovensky
meloun- melón
brokolice- brokolica
brambory- zemiaky
okurek- ohoriek
česnek- cesnak
chřest- špargl´a
kedlubna- kaleráb
mrkev- mrkva

/KS/
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PÍSEMNÉ PRÁCE ŽÁKŮ
VAŘENÍ
RECEPT
Jak připravit skvělou snídani
Když si přivstanete a budete mít náladu, připravte si tuhle snídani. Samozřejmě když budete chtít.
Recept (jen pro čtyři osoby):
2 balení uzeného sýra, 4 plátky debrecínské šunky, 4 rohlíky, 1 stroužek česneku, ¼ Apetita ,lžičku
Perly a 8 stonků pažitky
Postup:
Nejdříve si nachystáte 8 plátků sýra a 4 plátky šunky. Vezmete si plátek sýra a plátek šunky. Šunku
ukrojíte tak, aby nic nevyčnívalo. Tak uděláte takový ´´ dort´´. Dáte si ho stranou. Zbylé okraje šunky
nakrájíte a odložíte. Pak přepůlíte rohlíky. Vyndáte pánev a nasucho ty dortíky osmažíte. Až je sýr
roztečený, vyndáte ho z pánve na talíř. Vezmete šunku a osmažíte. A také sýr necháte rozpéct.
Na řadu jdou rohlíky. Ty opečete. Teď připravíte česnekovou pomazánku. Česnek smícháte s Perlou
a Apetitem. Trošku pomazánky dejte na dortík. Vše dejte na talíř. K tomu dejte pažitku. Přidejte
vidličku.
Je to hotové!! Dobrou chuť!!!
/KP /

Detektivní pohádka
Za horami a lesy byla malá vesnice. V té vesnici bydlela zvířata a ta uměla mluvit.
V jednom krásném domečku žily dvě rodiny, psí a andulčí. Rodiny se hodně přátelily a jejich
děti spolu chodily do školy.
Jednoho dne se vydala nejmladší fenka Kolie se svou kamarádkou andulkou Karličkou
do lesa. Rodiče je varovali, že v lese bydlí bláznivá liška, ale ony si nedaly říct a šly.
V lese je to moc bavilo, hrály různé hry, a když si dohrály na schovávanou, Karlička se kamsi
ztratila. Kolie ji hledala, ale marně, nikde nebyla. Pak si vzpomněla na bláznivou lišku
a vrátila se domů. Doma řekla, že Karličku unesla liška. Rodiče ji hledali ještě dva dny, ale
potom šli za panem starostou. Stěžovali si, že liška unesla jejich dítě. Starosta, pan Slon,
uspořádal soud, vyzval zvířata ke svědectví.
Když předvolal kočku, tak ta únos sváděla na všechny, jenom ne na sebe. Starosta všem
řekl, aby šli domů a nechali si to projít hlavou. Chytrá kočka si záhadně sbalila všechny věci
a odjela. Nechala doma vzkaz, že odjela za svou tetou do Turecka. Druhý den se opět konal
soud. Ale kočka nepřišla, starosta jí prohledal dům, ale kočka nikde. Našli jen ten vzkaz.
Všem to bylo jasné, že za to může liška. Ale liška také nikde! Proto kočičin dům prohledaly
ještě jednou. Našli jen malé peříčko pod postelí. Nikdo nevěděl, kdo Karličku unesl.
Za chvíli do soudní síně vešel dobrý kamarád starosty a povídá: "Tetu lišku z toho
vynecháte, celou dobu jsem byl s ní a hráli jsme karty. A teď ji nemůžu vůbec najít. Můžete
mi říct kde je?“ Najednou se rozrazily dveře. Vešel černý mužík s kočičíma ušima. „Tady je
máte,“ řekl, „ ale do týdne mi musíte přinést pytel zlata jinak je unesu doopravdy!“

Vyřešte, kdo byla ta tajemná postava. Řešení je na poslední stránce časopisu.
/KM, AM/

15

Práce z Informatiky 5. r - letáček fiktivní cestovní kanceláře

LET S PTÁČKEM
POZOR !!!

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Nabízíme Vám pobyt přímo v jádře Českého lesa!!
Penzion Rybník Vám nabízí pokoje s vlastním
sociálním zařízením a TV za přijatelnou cenu
pro každého (děti do 3 let ZDARMA!).

2 noci = 350.- kč / osoba / noc

Nabízíme Vám výlet na zámek Zbiroh a jeho okolí!
Cena na osobu (děti do 3 let ZDARMA!) je: 400kč je to celodenní jízdné vstupné na
zámek a okolní objekty si hradíte SAMI!!

Nabízíme Vám výlet na hrad Rabí v Sušicích a jeho
okolí!
Cena na osobu (děti do 3 let ZDARMA!) je 450 Kč
(jízdné a vstupné na hrad).
Ostatní si hradíte SAMI!!

+ 420 737 198 139

www.let-s-ptackem.cz

letsptakem@email.cz

/KP a GS/
16

Cedrik

Jak jsme stavěli domečky pro drobné
živočichy

Měla jsem kamaráda,
měla jsem ho ráda.
Teď už není mezi námi,
všichni ho však měli rádi.

V přírodovědě jsme se vydali do našeho
školního arboreta. Stavět domečky pro
zvířátka? Divíte se?? I zvířátka musí
někde bydlet.
Nejdříve jsme se vydali najít si místo na
stavění. Skoro všichni jsme stavěli ve
dvojicích. Já byla s Kačkou. Hledali jsme
různé přírodní materiály pro naše
domečky. A začali jsme stavět. Nejdřív
jsme místo ohraničili kamínky. Zapíchali
klacíky. Ohraničené místo jsme vystlali
senem. Našli jsme opadané květy vlčích
máků, tak jsme je tam dali. Dál jsme
našli kůru. Použili jsme ji na pítko. Pak
jsme našli velký kus větve. A střecha
byla na místě. Tu jsme ještě posypali
senem. Udělali jsme cestičku a domeček byl hotov!! Byl pro šneka.
Náhoda byla, že jsme celou dobu
jednoho šneka opatrovali. A tak jsme ho
tam ubytovali.
Potom jsme se šli podívat na další
domečky. Gabča a Anička měly domeček pro myšku. I s ohništěm!! Moc
pěkný. Amálka měla domeček pro
broučky. Byl moc pěkný. Jirka měl
domeček pro ještěrky. Moc se mu
povedl. No a nakonec jsme viděli
domeček Šárky, Anetky a Lei. Byl pro
myšky. Nebyl to dům, ale vila. Měla
terasu a velký obytný prostor.
Nádhera!! Pak domečky paní učitelka
vyfotila a přemístili jsme se do školy.
Všechny domečky byly nádherné. Při
této akci jsme se i nasmáli. Bylo to
super!

Byl to pejsek rasou Šarpej,
hnědou barvu na kožíšku měl.
Plyšáky moc miloval,
k Vánocům je dostával.
Z okna vždycky vyhlížel
a zloděje odháněl.
Taťky se moc bál,
proto vzorně poslouchal.
Do školy chodil
a vzorně se učil.
Z okna vždycky vykukoval,
z babičky si utahoval.
Když mu taťka přikázal,
správně se vždy zachoval.
Měl i malá štěňátka,
krásná malá šarpejátka.
Na přehlídky chodil,
jednou třetí byl.
Kamarády taky měl,
s radostí je chránit chtěl.
Špatně na to doplatil,
pokousaný celý byl.
S gothajem byl kamarád,
k jídlu ho měl tuze rád.
Mazlení moc neměl rád,
lenošný byl kamarád.
Po cestě i po chodníku,
chodil jako na vodítku.
Děti se ho nebály,
všechny ho dobře znaly.
Slabším vždycky pomáhal,
a hodné chráníval.
Byl to pes nejlepší,
Cedrik můj nejmilejší.
Byla to má láska blízká,
všem se po něm hrozně stýská.
/AM/

/KP/
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AHOJ PO PRÁZDNINÁCH!
Vaše redakce školního časopisu

Připravili žáci ZK Časopis
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno – venkov
/Amálka, Anička, Anetka, Gábina, Jirka S., Kristýnka M., Kačenka, Šárka a Týna /
casopis1@hotmail.com
Návrh obálky: Jirka
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií

Řešení k detektivnímu příběhu: Aandůlku i lišku unesla očkak.
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