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Nový rok 
Jiří Odstrčil 

 

Nový rok je za dveřmi, 
těšíme se a jsme tři. 

Predátora mám už zas,  
narostl mi zubní kaz. 

Lovce duchů jak by smet, 
dobrý ohňostroj udělám hned. 

Římské svíce taky máme, 
už se těším jako mrně. 

10, 9, 8, 7, .. pár sekund už zbývá jen, 
dočkat už se nemůžem‘. 
Šampaňským si ťukáme, 
hodně štěstí přejeme. 

 
 

ROK DRAKA 
 

Rok draka je pro všechna znamení velmi důležitým rokem. 
Začíná podle čínského kalendáře 23. ledna, kdy mu předává 
vládu zajíc. Úspěch může přijít snadno, jen je třeba pro něj 
něco udělat. Dříve nemožné se může stát realitou. Je dobré 
chopit se v tomto roce příležitosti, ale ti, kteří chtějí něco za 
nic, by se měli mít na pozoru. Draci někdy nabízí jen svůdné 
vize „jaké by to bylo, kdyby…“  
Rok draka je dobou skvělých objevů. 
( http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=drak#mt:1 )   
/MTe/                                                                                          

 

 

                         ČTENÍ POMÁHÁ 
                         O tomto projektu jsme psali už před rokem, ale nevíme, zda vás zaujal. 
Je to zábavný projekt, ve kterém přečtete knihu, vyplníte test a získáte 50,- Kč.  Těmi 
pak můžete přispět na některé projekty pro charitu. Já jsem vyplnil 10 knih, to 
znamená 500,- Kč. 
Přispěl jsem třeba na Sama (to je pes) pro Elišku, nebo na trenažér pro Milana. 
Dokonce se může zapojit celá třída a pak soutěžit o zájezd na Mallorcu. 
Není to bezva projekt? 
http://www.ctenipomaha.cz/ 
/MT/ 

http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=drak#mt:1
http://www.ctenipomaha.cz/
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

 

V pondělí 16. 1. přišlo k zápisu 12 dětí. Děti byly z 
Kanic, Řícmanic, Bílovic a Ochozi u Brna. Všechny děti 
byly šikovné a vypadalo, že se většina do školy 
skutečně těší. 
 

ZPRÁVY Z POPLETOVA 
 

Bylo pololetní vysvědčení 
Dobrá zpráva - všichni propadli. 
Za odměnu budou všichni po škole. 
Všichni se na poškolní vyučování těší.      

Maminky žáky doma za vysvědčení pochválily vařečkou. 
 

Akce, které nás čekají                         
Čeká nás krásný nerkaval. 
Dál nás čeká zábavné vystoupení uKk a kuC. 
Pro první, druhou a třetí třídu vánípla. 
Dokonce i nýtnelaV. 
/AM/ 

 

Proč přispíváme na tygra sumaterského? 
 
Žáci naší školy přispívají každý rok na tygra 
sumaterského. Víte proč? Protože Zoo Brno a ani jiné 
Zoo nemají dostatek peněz na krmivo a údržbu prostor pro chov zvířat. 
 A tak se firmy i jednotlivci stávají adoptivními rodiči. 
/JK/ 
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LYŽÁK 

 

Dne 23. 1. 2012 jsme šli jako každý den do školy, ale bez učení. Konečně jsme 
odjížděli na lyžák. Vyjížděli jsme asi v 8:00 od školy. Jeli jsme do vesnice Hraběšice, 
kde byla naše ubytovna „Chata u Jelena“.  Na chatě jsou dvou, tří, čtyř, pěti, šesti, 
sedmi, osmi a devíti lůžkové pokoje. Když jsme dorazili, vybalili jsme si kufry a šli se 
naobědvat. Po obědě jsme se teple oblékli a vyrazili na svah. Na svahu nás rozdělili 
učitelé do družstev na lyžaře a snowboardisty. Já byla v lyžařích začátečnících s paní 
učitelkou Jelínkovou. Každý den pro nás byl připraven večerní program. Nejlepší asi 
bylo, jak jsme převlékali kluky za holky, kteří soutěžili v různých disciplínách. Dále 
jsme stavěli sochy ze sněhu, ve středu jsme měli nachystaný poklad a ve čtvrtek byl 
nachystaný karneval a diskotéka. Ve středu, kdo chtěl, mohl jít na večerní 
lyžování a ostatní hráli hry v jídelně. Moc se mi to líbilo 
 a už se těším 
 na příště. 
/N. Pospíšilová, 7.r/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

/JK/ 

 
Naše škola na lyžáku 

 /JS/ 
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PÁR ŠŤASTNÝCH CHVIL 
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VTIPY 
 

Proč plavou sloni na zádech? 
Aby si nenamočili tenisky. 
 

Co je to? Dup, dup, dup, čvacht, dup, dup, dup, čľup, dup, dup, dup, čvacht. 
Slon s jednou mokrou teniskou. 
 

Kolik slonů se vejde do taxíku? 
Čtyři. Jeden vedle řidiče a tři vzadu. 
 

Kolik žiraf se vleze do taxíku? 
Ani jedna, vždyť je tam plno slonů. 
 

Jak zjistíš, že jsou u tebe sloni na návštěvě? 
Před domem parkuje taxík. 
 

Muž opustil hotel a vyrazil na parkoviště. Bez jakéhokoliv pomocného světla, 
měsíčního ani pouličního, viděl své černé auto na 100 metrů. Jak je to možné? 
Byl den. 
 

Kolik dětí má muž, který má deset synů, když každý syn má ještě sestru? 
11, deset synů a jednu dceru, která je sestrou všech deseti bratrů. 
 

 Některé měsíce mají 31 dní, některé 30, kolik měsíců má 28 dní? 
Všechny, každý měsíc má přece minimálně 28 dní. 
 

Co je vrcholem obezity? 
Když spadnete ze všech čtyř stran postele najednou! 
 

Víš, co je to maximální rychlost?  
Když běžíš kolem domu a za rohem si vidíš paty. 
 /VH/ 

  
 
 

RECYKLOHRANÍ 
 
Naše škola dostala za plnění úkolů v Recyklohraní skládací kartonové obaly na sběr  
a třídění odpadu. Žáci 8. a 9. ročníku v pracovních činnostech tyto obaly podle 
návodu poskládali a chlapci 6. a 7. ročníku je polepili vymalovanými návody na sběr 
papíru. Tyto kartonové obaly pak rozmístili do tříd a do mateřské školy. Vytříděný 
papír sbíráme již několik let a pomáháme tak chránit přírodu. 
/Ing. J. Buřivalová/ 
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KUDY POJEDE LYŽAŘ DO CÍLE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGO 
Lego je báječná stavebnice pro kluky i holky. 
Postavíte si různé věci: město, cukrárnu, větrný mlýn, auto, robota…. 
Dá se s ní užít spousty legrace. 
Musíte si ale hlídat malé součástky. 
Stojí to od 50,-Kč až k 15 000,-Kč. 
/OS/ 
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KVÝS PRO CHITROLÝNI 
 

1. Proč zvířata v zimě spí? 
a) Protože jsou ospalé 
b) Není potrava 
c) Nechce se jim chodit 
 

2. Kdy se potopil Titanic?  
a) 19. května 1918 
b) 15. dubna 1912 
c) 24. prosince 2011 
 

3. Co pije Homer Simpson? 
a) Duff 
b) Sodovku 
c) Limonádu 
 

4. Kdo je náš šéfredaktor? 
a) Ondra 
b) Pepa 
c) Jirka O.  
 

5. Jaké je nejmenší auto světa? 
a) Peel P50 
b) Fiat Panda 
c) Škoda – Fiat 18BL 
 

6. Kolik škol dostalo titul Férová škola? 
a) 10        
b) 5            
c) 3 
/OS/ 
http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=motorky&c=A120130_021449_ak_aktual_ada&foto=ADA40d7e3_p50_7.jpg 
 
 
 
 

PLAVECKÝ VÝCVIK     
 
V pátek 2. 3. 2012. začíná plavecký výcvik v Aquaparku v Brně-Kohoutovicích. Na pla-
vecký výcvik pojede první, druhá a třetí třída. Určitě se děti těší. Já bych taky ráda 
jela, ale nemohu, protože už jsem čtvrťák. Ale těším se, až pojedu se svými spolužáky 
na školu v přírodě. Jedeme do Jeseníků. 
/KM/ 

 

http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=motorky&c=A120130_021449_ak_aktual_ada&foto=ADA40d7e3_p50_7.jpg
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Spočítej kostky a zapiš číslicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVÍZ  CELEBRIT 
 

1. V jaké zemi se narodil Bill Joe Armstrong? 
a) Velká Británie 
b) Kalifornie 
c) Kanada      

2. Jaký film natočil Justin Bieber? 
a) Never say never 
b) Avatar 
c) Justin Bieber on Movie      

3. V jaké skupině účinkuje Bill Joe Armstrong? 
a) Green Day 
b) Kabát 
c) AC/DC 

4. Kdy zemřel Michael Jackson : 
a) 12. června 2009 
b) 25. června 2009 
c) 13. června 2009   

5. Kolikátý byl Martin Harich v SuperStar? 
a) 6 
b) 5 
c) 4 

Soutěžíme o ceny! Už se konečně zapojte! 
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Co napsali druháčci ve slohu o svých mimoškolních aktivitách 
 

Chodím do přírodovědného kroužku k paní 
učitelce Pospíšilové. Povídáme si o zvířátkách  
a o přírodě. Povídali jsme si o veverce, žábě, 
koníčcích, papoušcích, opičkách, delfínech, 
pejscích, liškách, ledních medvědech, o želvách a 
žralocích. Líbí se mi tam a chci chodit i druhý rok. 
/Markétka Zukalová/ 

 
 

My chodíme do míčových her, má nás paní učitelka 
Krupárová. Hrajeme tam hry, například honičky, 
vybíjenou kapitánskou a vratku, přehazovanou, 
florbal a soutěžíme ve štafetách. Líbí se nám tam. 
/Mirek Kunčar a Vítek Včelík/  
 
 
 
 

Já chodím do keramického kroužku. Mám to tam 
moc ráda, i když tam nějaké děti zlobí. Učí tam dvě paní učitelky Kalvodová a Repová. 
Potom chodím ještě do tanečního kroužku. Tam se učíme tančit. Učí tam paní Jana 
Coufalová a líbí se mi tam.   
/Kamilka Čanky/ 
 
 

Já chodím do tanečků. Líbí se mi, že hrajeme hry a 
tancujeme. Líbí se mi ještě, že dostáváme razítko a 
máme světlo na krku. To není baterka, ale říkáme to 
tak, že nám na krku svítí světlo, abychom měli 
narovnané tělo.   
/Bára Stehlíková/ 
 
 

Chodím do klavíru a je to tam prima, učíme se tam poznávat noty a hrajeme tam 
různé písničky. Chodím také do flétny a je to tam úžasné, máme pana učitele Špalka, 
je na mě moc hodný.   

/Deniska Menšíková/ 
/Sandra Pospíšilová/     
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VALENTÝNSKÁ OMALOVÁNKA 
 
                            ACH!  
 
                                                                                                          ÁCH! 
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MĚSTA 

Z názvů měst vypadala písmenka. Doplňte vždy jedno písmenko ke slovu, abyste do-
stali české město. Získáte tajnou zprávu. 

lansko      _  
Z ín   _  
Psek   _  
Kroměř í  _  
Ko ln   _  
 
/AJ/ 

 
 

 
Otrava   _    
Přrov  _  
 
 
 
 
 
 

utá  Hora   _  
Prha   _  
Bunt á l  _  
Hodoín  _  
Ch b   _  
Tac ho  _  
Prd u bic e  _  
ouny   _

SPOJOVAČKY 

hlava církve     Alžběta II. 
nevětší dídžej světa   Barack Obama 
anglická královna    Ronaldinho 
nejmocnější osoba na světě  David Guetta 
3. nejlepší hráč ve fotbale  papež 
/MT/ 
 

 
                 /Lea Molnárová, 4.r/ 

 
Karnevalové brýle můžeš mít i ty! 
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NĚCO NAPÍNAVÉHO 
 
Statek lorda Drada 
 

Statek lorda Drada je nedaleko města Anvil. Lord Drad je zlý muž a nutí Trolly, aby 
pracovali v Opuštěném dole. Bůh Mallacar, bůh Trollů, tedy čeká, až k němu přijde 
nějaký hrdina a položí na jeho sochu trollí tuk. Dlouho čekal a najednou se objevil 
mladý dobrodruh jménem Lucien Lucius. Ten položil trollí tuk a Mallacar na něj 
promluvil: „Prozkoumej Opuštěný důl a propusť mé Trolly.“ Lucien poslechl a vydal se 
na statek lorda Drada. Řekl mu, ať mu dá klíč k Opuštěnému dolu. Lord Drad mu řekl, 
ať okamžitě odejde nebo zavolá stráže. Lucius poslechl a šel k Mallacarovi a požádal 
ho o pomoc. Ten mu řekl, že bude muset k chrámu moudrých mudrců, kde ho naučí 
kouzlo, které otevře dveře. Tak se vydal na cestu. Šel dva dny, když tam dorazil, 
poprosil bratra Mulinolla, aby ho naučil kouzlo k otvírání dveří. Když se vrátil, šel 
hned k Opuštěnému dolu a otevřel dveře. Hodně se bál, tak šel do Anvilu a požádal 
strážce, aby šel s ním. Strážce s ním okamžitě vyrazil. Když otevřeli dveře k 
Opuštěnému dolu, tak se na ně vrhla hlavní stráž. Tu porazili a šli dál. Potkali ještě 
pár strážců. Pak dorazili k velké bráně. Odemkli ji a viděli obrovský důl a stovky Trollů. 
Zařvali, aby šli s nimi. Pak vyšli ven a uviděli jednoho strážce, jak běží do Anvilu.  
Zanedlouho zde byli osobní strážci lorda Drada. Křičeli: „Jste zatčeni!“ Oni ale běželi k 
soše Mallacara. Když tam dorazili, tak socha Mallacara řekla, ať si na ni vylezou, že je 
ochrání. Pak všechny strážce porazili a lord Drad byl zatčen. Luciusovi dali všechno 
bohatství lorda Drada, ale jemu stačil jen jeho kůň. Pak Lucius odjel do světa a vše 
dobře skončilo. 
/JO/ 
 
 
 

TAHLE KŘÍŽOVKA SE POVEDLA 
              ? 

Nejlepší fotbalista světa    s  

Hráč Realu Madrid P     

Nejrychlejší muž světa v běhu U    T 

Fotbalista Chelsea FC D   G    

Jméno českého tenisty Berdycha      

Baník ...        

NHL -  jméno brankáře Toskalova z Toronta Maple Leafs   S   

Závod končí v     

Anglicky sloveso „je“    

 
/MT/ 
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POHÁDKY MÁME RÁDI 
JAK OSKAVA VYSCHLA 
 

Úvod 
Oskava je řeka, 
kterou jsem dosud neznala. 
Proč Oskava? 
Třeba podle blízkého města Ostrava. 
Kdo ví?  
Vlévá se do řeky Moravy zprava. 

 

Pohádka 
Řeka Oskava si jednoho dne tak pěkně tekla, 

 že tomu ani nevěřila.  
Jak si tekla, bylo velmi parné léto,  

proto začala vysychat.  
Lidé si v ní nenamočili ani prst, 

 i když bylo velmi horko.  
V okolí také bydlela spousta trpaslíků. Jeden, ten, co je řídil, jednoho dne řekl: 
„Takhle to přece nenecháme, musíme do toho zasáhnout.“ Všichni souhlasili. 
Přemýšleli, přemýšleli, až na něco přišli. Napadlo je, že složí básničku mrakům, 

aby seslaly na zem déšť. Takhle ta básnička zněla: 
Deštíček, deštíček, 

snad ochladí prstíček. 
Jeden nebo dva, 

bude to snad zábava. 
Mraky, mraky, mraky, 
snad seženou šráky. 

„Snad se jim to bude líbit, “ říkal vedoucí. Hned se tu básničku naučili. O den později 
ji zarecitovali mrakům. Moc se jim líbila a tak na zem poslaly takový slejvák, že Oska-
va už nikdy nevyschla. A to je konec pohádky.    /Kristýnka Pospíšilová, 4.r/ 

 
ZAYA  

Velmi krásná je Zaya, 
zná ji i včelka Mája.    

Je hodně ledová. 
A když slunce svítí, je krásně medová. 

 

Chodí k ní holčičky, 
natrhat si pampelišky. 

Roste u ní travička, 
a je tam i malá lavička.  

 / Sára Janošková, 5.r/ 



16 

 

OTRÁVENÁ MORAVSKÁ SÁZAVA 
 

V dávných časech se u řeky usadili potulní rybáři. Bylo to 
příjemné místo, tak tam zůstali.  
Asi po 5 letech nastal osudový zvrat. Ryby plavaly mrtvé na 
hladině. Ani jedna nežila. Jako první to spatřil mladý rybář 
Alaxar. Honem běžel k šamanovi. Jakmile přiběhl do chýše, 
šaman řekl: „ŘEKA JE OTRÁVENÁ, TY JEDINÝ MŮŽEŠ ZACHRÁNIT 
NAŠI VESNICI.“ Alaxar se nejprve lekl, ale potom pochopil, že 
osud jejich vesnice je v jeho rukou. Šaman řekl, že je potřeba 

najít bylinu, která se jmenuje Moravská Sázava. Alaxar ji opravdu po dlouhém 
hledání našel. Rychle běžel k řece a hodil do ní rostlinu. Po pár dnech se řeka 
vyčistila, ryby se do ní vrátily a Alaxara zvolili náčelníkem. A po této rostlině řeku také 
pojmenovali.   
  /Petra Petlachová, 5.r/ 
 

 

VALOVÁ 

 

Řeka Valová vznikla z toho, že se lidé nedaleko Prostějova 
váleli na louce a vyváleli tam do kruhu jámy. Začali tam kopat 
a narazili na vodu, která zaplavila celý vyválený okruh a tak 
vznikla řeka Valová.  
Když naplnila vyválené jámy, valila se dál a dál.  
Po 53 kilometrech narazila na řeku Moravu.  
Tak se stala jejím pravým přítokem. 
Nyní už se tam lidé neválejí, ale koupou. 
/Filip Šenkyřík, 5.r/ 

 
 

Kopaná v dešti 
 

 
 
/OS/ 
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VYROB SI ZÁLOŽKU DO KNIHY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den bezpečnějšího internetu organizuje 
každoročně v únoru mezinárodní síť INSAFE. 
Cílem akce je podpořit bezpečnější a 
zodpovědnější využívání online technologií 
včetně mobilního internetu, a to především 
u cílové skupiny nejmladších uživatelů a dětí 
po celém světě. 

 

Motto Dne bezpečnějšího internetu 2012 vybízí k mezigeneračnímu dialogu. Jeho 
cílem je dodat kuráž a odvahu generaci rodičů a prarodičů ponořit se do světa online, 
do světa, ve kterém mladá generace tráví většinu svého volného času, a který je jí      
v současné době tak blízký. Heslem "Objevujte digitální svět spolu... bezpečně!" 
bychom rádi poukázali na potřebu o moderních technologiích a trendech spolu 
hovořit, zkusit vzájemnou pomocí pochopit jejich kouzlo a nesnažit se je šmahem 
odsuzovat jako nepotřebný a nic nepřinášející módní výstřelek. Mladí dnes využívají 
nejnovější technologie plnými hrstmi, přijímají je s nadšením a rychle se adaptují    
na nové zvyklosti, které jejich užívání s sebou přináší. Co ovšem mladé generaci 
chybí, jsou životní zkušenosti, díky kterým by se lépe a úspěšněji vyvarovala 
potenciálním nebezpečím, které s sebou svět online přináší. 
 www.saferinternetday.cz 

http://www.saferinternetday.cz/
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Milí žáci, 

 

přejeme všem úspěšné druhé pololetí školního roku 2011/2012.  
Naše rada školního časopisu se od pololetí rozrostla a tak by časopis mohl vycházet 
častěji než v prvním pololetí.  
Pokud jste kreativci a nechcete si své práce nechat jen pro sebe, můžeme vaše práce 
přidat do časopisu. Je možné práce předat osobně anebo zaslat mailem na níže 
uvedenou adresu časopisu. 
 

 
JDU K ZÁPISU 

Kristýnka Macourková 
 

Zítra půjdu do školy, 
nemusím mít úkoly. 

Nejsem ještě řádným žákem, 
ale už jsem předškolákem. 

Zítra půjdu k zápisu, 
tašku s sebou ponesu. 

Budu mít rodný list, 
u zápisu budu číst. 

Budu říkat básničku  
a zazpívám písničku. 

Už se na to těším moc! 
Teď už spinkat!  

Dobrou noc! 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
/Ondřej, Pepa, Mirek, Jirka O., Jirka S. a Kristýnka M., Kačenka O., Anetka, Michaela, Šárka/ 

casopis1@hotmail.com    
Návrh obálky: Kačenka Opletalová 

 
 


