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PROJEKT ETWINNIGU „SOUSEDE,SUSED!“

Milí kamarádi na Slovensku,
četli jsme váš časopis a jak škola, tak i krajina nás velmi zaujala. Musí být u vás moc hezky.
Chceme vám také říct, že u nás máme také mnoho pěkných a památných míst. Jsme sice z
malé vesnice, ale v okolí máme hodně přírodních zajímavostí (Býčí skála, Macocha,
Pekárna…). A také mnoho kulturních památek (barokní kostel ve Křtinách a památky v Brně…)
Také video k pečení buchet se vám povedlo. Ale měli jsme co dělat, abychom některým
rychlým odpovědím porozuměli. Museli jsme si to znovu přehrát.
Těšíme se na vaše další aktivity.
P. S.
Máte pěkný časopis!
/Lea Molnárová/
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Z AKCÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis prvňáčků proběhl 17. 1. od 14,30 do 18,00 hod.. Celou akci
organizovaly paní učitelky z prvního stupně, ale přidala se i paní
učitelka Kabátková, která pomáhala na hale. Také zde bylo několik
žáků, kteří byli v maskách a měli zadané úkoly.
My dvě jsme byly za muchomůrky a naše místečko bylo v první třídě.
Nejdříve chodilo k zápisu jen málo dětí, ale pak se s nimi roztrhl
pytel.
První
byl
chlapeček se jménem
Dominik a byl moc
šikovný.
Zapsali jsme celkem
27 dětí. Kluků bylo více
než děvčat.
Zápis byl fajn.
/AV, KP/

DIVADLO
V pondělí 14. 1. jsme přišli do školy a měli s sebou pomůcky jen na první dvě hodiny. Ptáte se
proč? Po těch dvou hodinách jsme se sbalili a šli do šatny. Oblékli jsme se a šli na objednaný
autobus. Posedali jsme si a jeli. My jsme seděli vzadu. Byla to sranda. Přijeli jsme k Mahenovu
divadlu na představení O Popelce. V šatně jsme si uložili věci a pak jsme se šli posadit. Světla
zhasla a představení mohlo začít!!! Popelku všichni určitě znají. Když představení skončilo, šli
jsme na autobus. Představení bylo pěkné. Mělo krásnou výpravu a také tam byl balet.
/KP/

VIDĚT A BÝT VIDĚN
Ve středu 23. 1. jsme dělali zajímavou akci. Přinesli jsme si reflexní materiál (nějaký materiál
dostala paní učitelka i poštou). A co jsme měli dělat? Měli jsme naše oblečení různě ozdobit.
Lepili jsme a stříhali, až jsme byli s prací hotoví. Začali jsme chodit po škole a při tom jsme
hledali tmavá místa. Jak jsme nějaké našli, vyfotili jsme se tam. Při téhle akci jsme se moc
nasmáli, ale bylo nám horko jako v sauně.

Toto jsou naše foto
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HAHA DEN
Ve čtvrtek 31. 1. se konal Haha den. Byl to poslední den
prvního pololetí. Učili jsme se první tři hodiny. Čtvrtou hodinu
se rozdávalo vysvědčení. Jak jsme si ho rozdali, tak jsme se
začali chystat. Bylo to docela zábavné. Jak se naše třída
nastrojila, můžete vidět na fotografii.
Mezi zajímavě oblečené a oceněné žáky patřili: Denisa
Menšíková za nejlepší tanečnici, Honza Menšík za nejlepší
účes, Adam Zeman za nejlepšího tanečníka a Amálka Ryšavá
za nejlepší kostým.
Tenhle den byl
docela dobrý.
/KS/
J. Menšík
5. třída

Diskotéka
KAM NA VÝLET?
Vlčí rokle
Víte kde je Vlčí rokle? Je to takový spoj Adršpašských a
Teplických skal. Myslím, že se to tam ani neudržuje.
Jsou tam bažiny a v těch bažinách je malá ztrouchnivělá
kláda. Musí se tam přejít po mini kládách, i když je pod
námi hodně hluboká jáma. Je to tam skvělé a o to víc
vás potěší, když to přejdete a nebudete špinaví, což se
vám asi určitě nepovede. :)
Obrázek je ze stránek http://www.adrspach.cz. /KP/
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ZÁBAVA Z REDAKCE
HRY SE SLOVY
Skrytá zimní slova (zimní sporty a sportovní vybavení)
Děti stavěly železnici.
Strakatý ubrus ležel na stole.
Kočka se lísá někdy k noze.
Jsi pomalý nebo bystrý.
Gábo, poběž kyprým polem.
Děti nemají rády malého Kejchala.
Nedělní nákup uklízel Pepík.
/KS a KP/

OSMISMĚRKA OD ŠÁRKY
milenci
ukulele
rok
miláček
myš
máma
mop
táta
boty
šaty
myšák
Karmen
prak
pes
klokan
OSN
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Tajenka_______________________

/ŠP/

Které slovo není podřazené slovu nářadí?
Nůž, vrták, pila, nůžky, pilník, štětec, jídlo, špachtle
Co není nábytek?
Židle, stůl, mýdlo, skříň, gauč, křeslo, taburetka, postel, sluha
Co nepatří do školy?
Šatny, učebny, jídelna, žáci, vodník, tělocvična, učitelé
/ŠP/
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KŘÍŽOVKA OD KAČENKY
?
14. 2. má svátek
Kamarádství
Polibek
Prezent
Ve váze je

Text křížovky____________________________________________

KVÝS PRO CHITROLÝNI
1. Jaké máme skupenství vody?
a) barevné, průhledné, čiré
b) pevné, kapalné, plynné
c) vodní, padavé, duhové
2. Z čeho se skládá sníh?
a) ze zmrzlé vody
b) z polystyrenu
c) z papíru
3. Co se dostává na Valentýna?
a) dárek
b) pěstí
c) počítač
4. Kolikáté ho je Valentýn?
a) 20.2.
b) 30.1.
c) 14.2.
5. Co je Valentýn?
a) den zamilovaných
b) den rozchodů
c) den odpočinku

6. Co se k nám na jaře vrací?
a) ovce
b) vlaštovky
c) laně
7. Kdy začínají pololetky?
a) 1. 1.
b) 31. 1.
c) 1. 2.
8. Kdy začíná jaro?
a) 21.3.
b) 21.2.
c) 1.1.
9. Co je polibek?
a) symbol lásky
b) symbol nenávisti
c) pozdrav
10. Co se dělá na Valentýna?
a) nic
b) vyznává se láska
c) malují obrazy

/KS/
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PERLIČKY Z HODIN
Vlastivěda
 Nacionalismus je nadřazení nádoru.
 První světová válka1814 - 1818
 Hlavní město Podkarpatské Rusi je Užnohorod.
 Sudety jsou hnědá místa.
 Legionáři natáčeli první světovou válku.
 Adolf Hitler byl český prezident za druhé světové války.
Geometrie
 Geometrický útvar je líchožrout .
Přírodovědy
 Rosnička má mezi prsty žábry.
/Zaznamenala KP/

ROZDÍLY
Hledej 6 rozdílů.
/AR/

BLUDIŠTĚ
Kdo se dostane ke sněhulákovi?
/Veronika Tomková a Jan Menšík, 4.r/
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MATEMATICKÉ BLUDIŠTĚ OD TÝNY
V první části bludiště vypočítej příklady. Jsou tam dva stejné a ti dva chlapci jakoby postupují
dál. V druhé části pak ten chlapec (vrchní chlapec má vrchní linku a spodní chlapec má linku
spodní), který má vyšší výsledek, přinese dívce kytičku.
/KP/

VTIPY O LÁSCE
Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí padesátník a má před sebou
hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na
vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných Hádej kdo!”
„Ale proč to děláte?”
„Jsem právník se specializací na rozvody!”
Námluvy
Mladý muž jde na námluvy a otevře mu budoucí tchýně. Vrazí jí kytku se slovy: „Dobrý den,
jdu požádat o ruku vaší dcery.”
„Starší nebo mladší?”
„To jsem nevěděl, že má každou ruku jinak starou!”
„Miláčku, je to pravda, že holuby jsou nejhloupější ptáci?“
„Ano, holubičko moje.“
Potkají se dva kamarádi a jeden povídá druhému: „Moje žena je anděl.“
Druhý odpovídá: „To máš ale štěstí, moje ještě žije.“
Zdroj: http://olasce.webnode.cz/products/namluvy/, http://www.ivtipy.cz/vtipy-o-valentynu/

/AM/
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VALENTÝNSKÁ OMALOVÁNKA OD GÁBULE

Úkoly pro prvňáky
 Kolik drží kočička květinek?
 Kolik je květinek na dece?
 Kolik je květinek celkem?
 Kolik má kočička vousů?
 Kolik je na obrázku srdíček?

KRISTÝNČINY PŘEDJARNÍ HÁDANKY
Má to čtyři nohy, ale myš to není. Má to ocas jako myš, ale myš to není. Má to hlavu jako myš,
ale myš to není. Co je to?
Je to černé, potom bílé, zase černé a zase bílé. Pořád se to opakuje. Co je to?
Co se nečeše hřebenem, ale rukou?
Katka má tři sestry Ni, Na a Ne. Katčin otec si láme hlavu, jak se jmenuje jeho čtvrtá dcera.
Víte to?
Víte, proč Pepíček krmí slepici čokoládou?
http://www.youvtipy.cz
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ZPOVĚĎ
1. Máte nějaké zvíře?
Ano
2. Kde bydlíte?
V Babicích
3. Baví vás tahle práce?
Ano
4. Jakého máte ráda zpěváka, zpěvačku nebo skupinu?
Polly Jean Harvey
5. Jakou máte ráda barvu?
Oranžovou, modrou
6. Máte oblíbeného herce nebo herečku?
Ne
7. Jakou máte ráda spisovatelku nebo spisovatele?
Jane Austen
8. Co máte ráda za film?
Černá kočka, bílý kocour
9. Které země jste navštívila?
Slovensko, Německo, Rakousko, Lichenštejsko, Rusko, Velká Británie, Maďarsko,
Srbsko, Řecko, Itálie
10. Máte nějaké sourozence? Kolik?
Ano, sestru
11. Jakého jste znamení?
Panna
Uhodnete, koho jsme zpovídali?
/GS, KP, AV/

5. r při bruslení
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OBRÁZKY OD ŽÁKŮ
Portréty našich posledních prezidentů od Jonáše a
Marečka z 1. třídy, určitě je dobře poznáte. Moc se
klukům povedli.

Plakát Jirky Svobody

V úterý 5. února 2013 proběhl Den bezpečnějšího internetu, který letos slaví své desetileté
výročí.
Dobré informace k uživatelským pravidlům na internetu najdete na www.saferinternet.cz.

Práce žáků 2. stupně

Práce 1. a 2. třídy
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Město,
7.r.
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PÍSEMNÉ PRÁCE ŽÁKŮ

JAK JSME JELI NA VÝLET DO POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Stalo se to tenkrát o jarních prázdninách. Tehdy se moje
rodina rozhodla, že pojedeme na chatu. Já jsem tam osobně
jet nechtěla, ale musela jsem. Přijeli jsme na chatu, já jsem
odtud rychle utekla, protože vybalování nemám zrovna
v oblibě. Tak jsem šla, až jsem došla k malému jezírku.
Chodila jsem kolem něj pořád dokolečka a povídala jsem si
s ním. Slyšela jsem, jako kdyby mi odpovídal. Najednou mně podklouzly obě dvě nohy
a já spadla do jezírka. Ale ono bylo strašně hluboké a padala jsem pořád hlouběji. Až jsem
skončila na dně. Všude kolem mě byla tráva a zeleň, bylo to stejně nějaké zvláštní. Nikdo
nikde a najednou přede mnou stojí veliký hrad. Vejdu do něho a v tom jsou přede mnou čtvery
dveře a je na nich napsáno: urozené panstvo, strašidla, havěť, ostatní.
Pokračování příště.
/AM

NEOBVYKLÝ ÚLOVEK
Jedna kočka měla čtyři koťata. Každé ráno s nimi chodila na procházku k řece Moravě. Koťata
vždy u břehu pila a maminka jim připomínala, aby dávala velký pozor a nespadla při tom do
vody. Potom mláďata pozorovala, jak se jejich maminka v nízké vodě u břehu snaží ulovit
nějakou rybku k svačině.
Stalo se, že jeden malý neposlucha zapomněl na maminčin zákaz a hbitě, jako lovec, skočil
doprostřed vln po rybce, která se přiblížila. Toho dne byla řeka po velkém dešti mnohem hlubší
a divočejší a její proud dravější než obvykle. Ten kotě ihned strhnul a unášel jeho tělíčko
daleko od jeho vyděšené rodiny. Vypadalo to, že už je s ním konec, jenže mělo velké štěstí: za
zátočinou, kde byl proud klidnější, zpozoroval topící se kotě rybář. Zrovna v té chvíli se kotě
zachytilo do větví stromu sklánějícího se nad Moravou.
Rybář neváhal a několika rychlými skoky byl u něj,
vyprostil ho z větví stromu a spárů rozvodněné řeky.
Kotě se usušilo na slunci a rybářovy děti měly toho dne
obrovskou radost z tatínkova úlovku…
/AR/
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Poznáte, co je vyfotografováno?

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: Gábina
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií

Zápis do 1. třídy
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