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Žízeň aneb voda nad zlato
V hodině přírodovědy a výtvarné výchovy jsme přemýšleli
o tom, co všechno víme o vodě a jak je pro nás voda
samozřejmá. (A při tom nezbytná.)
Potom jsme si na internetu přečetli dopisy dětí z jiných částí
Země a zjistili jsme, že tomu tak všude není.
Ma Yin Nwe z Barmy
Ahoj děti!
Jmenuji se Ma Yin Nwe a je mi 13 let. Stejně jako vy chodím do školy a musím říct, že
mě učení baví. Teď už mám na učení
konečně více času. U nás ve vesnici
totiž postavili nádrž na vodu, takže
nemusím pro vodu chodit tak daleko
jako před tím. No, teď si možná říkáte,
proč bych musela chodit pro vodu,
vždyť stačí otočit kohoutkem! Jenže
takto to u nás v Barmě není. Vodu si
musíme domů nosit sami, i několikrát
denně. Chodíme pro ni i my, děti.
Dříve cesta pro vodu trvala normálně
půl hodiny a během období sucha až
45 minut. Vyrážely jsme ráno před pátou hodinou, abychom stihly být na šestou hodinu doma. Maminka mezitím připravovala pro tátu a ostatní sourozence jídlo. Nosit
vodu v horkých dnech a na slunci bylo pro mě hodně náročné. Teď je to lepší. Díky
nové nádrži už nemusím každé ráno, ještě před začátkem vyučování, docházet pro
vodu daleko za vesnici jako před tím. Navíc voda z této nádrže nám vystačí nejen pro
domácnost, ale i na zemědělství. To je pro nás moc důležité, protože tak můžeme
pěstovat plodiny pro naši obživu.
Vaše Ma Yin Nwe
Zdroj: ADRA
Naše obrázky:
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NĚCO ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
Ovozel
Co je to Ovozel? Je to náš školní název pro celostátní projekt Ovoce
do škol. V rámci tohoto projektu dostávají děti prvního stupně
zdarma ke svačince ovoce nebo zeleninu.
Děti na prvním stupni dostávají lístečky a na nich je napsaný ten měsíc,
který právě je (např. leden, únor, březen, duben). Na lístečku jsou vždy nějaké
zábavné úkoly. Každý měsíc žáci dostávají několikrát ovoce či zeleninu. Když si děti
přinesou ovoce na svačinu z domu, tak si napíší čárku na ten lísteček a na konci
měsíce si spočítají ty čárky a zapíší si to do tabulky, kterou mají ve třídě na nástěnce.
Na konci školního roku si sečtou body za všechny měsíce dohromady, a kdo jich bude
mít nejvíc, tak může něco vyhrát.
/KM/

Karneval
Školní karneval se uskutečnil v sobotu 18. 2. na hale školy.
Na karnevalu se mi moc líbilo. Bylo tam hodně soutěží.
Nejlepšího diskotanečníka vyhrál můj mladší brácha.
Tento titul vyhrál už potřetí za sebou. Byly tam i jiné
soutěže a dvě tomboly. V první jsme dostali všichni cenu a
ve druhé to bylo o štěstí. A my jsme ho měli, vyhráli jsme
první cenu, byl to plyšový mýval, a ještě jsme vyhráli další ceny. Maskovali jsme se
dost dobře. Já jsem byl kominíkem, moje sestra byla Karkulkou a brácha byl opicí.
/JS/

Kuk a Cuk
Přišel pán se jménem Kuk a s pomocníkem Cukem. (Cuk
byl pejsek.) Zpívali srandovní písně. Také připravili
soutěže. Vyvolali pár dětí, které soutěžily mezi sebou.
Kuk měl legrační netradiční hudební nástroje, které
bezvadně ovládal.
/OS/

Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek je velmi zábavný. Každou hodinu dostaneme nálepku do
deníčku. Také máme každou hodinu nějaké téma. Například: Den stromů, mikroskop,
Amazonský prales…
Nebo dostáváme Mateřídoušku, to je velmi zábavný časopis. Plníme úkoly na
interaktivní tabuli anebo se díváme na videa o přírodě. Prohlížíme si knížky a pak si o
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nich povídáme.
Jak udělat kraslice

/KM/

Co potřebujete?
Bílá vajíčka
Papír – bílý a červený
Kuličkové pero
Malé nůžky s ostrou špičkou
Hedvábnou stuhu
Akrylové barvy – bílá a červená
Štětec
Lak
Lepidlo tekuté - Herkules

Postup:
1. Vyfoukněte vajíčko.
2. Některá vajíčka natřete červenou barvou a nechte zaschnout.
3. Druhou polovinu vajíček nechte bílé.
4. Na papír si přemalujte šablonky, kterou byste rádi přenesli na vajíčko.
5. Jemnými nůžkami precizně do nejmenších detailů vystřihněte motivy
překreslených obrázků.
6. Začněte lepit obrázky na vajíčka. Ale pozor! Na bílé vajíčko červený motiv a na
červené vajíčko bílý motiv. Dbejte na to, aby obrázek byl přesně ve středu vajíčka.
Nechte zaschnout.
7. Zalakujte.
8. Nakonec do vajíčka provlečte stužku k zavěšení a zauzlujte.
Hodně štěstí!
/OS/

Velikonoční komiks

/JS/
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Zpověď paní učitelky Jany Buřivalové
Kolik let pracujete v téhle škole?
10 let.
Baví vás to ve škole?
Ano.
Kolik kroužků vedete?
Dva (přírodovědný a německý kroužek).
Jakou máte zálibu?
Knihy a příroda.
Máte domácího mazlíčka?
Ne protože mám alergii.
Jakou barvu máte ráda?
Modrou a černou.
Máte ráda přírodu?
Ano.
Čtete hodně nebo málo?
Velmi hodně.
Který je váš oblíbený herec?
Jan Werich.
Slovní úloha
Na pražském hradě projde průměrně za den asi 6 398 turistů, z toho 2 200 jsou děti
a zbytek jsou dospělí.
Kolik dospělých navštíví za den Pražský hrad?
Kolik za měsíc duben a kolik za přestupný rok?
4 198 dospělých
191 940 za duben
2 341 668 za přestupný rok
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Kvíz pro chitrolýni
Co kluci zpívají na Velikonoce
a)
Hody, hody….
b)
Jednou v roce…
c)
Halí, belí…

Z kterého stromu se plete pomlázka
a)
smrku
b)
jedle
c)
vrby

Z čeho se vyrábí kraslice
a)
z kamene a barvy
b)
z plastelíny a barvy
c)
z vajec a barvy

Který svátek je pro křesťany největší
a)
Velikonoce
b)
Vánoce
c)
Nový rok

Co je symbolem jara
a)
slunce
b)
mláďata
c)
teplo
/OS/

Školka v Kanicích
Už zhruba 6 měsíců je otevřena
Mateřská škola v Kanicích. Vedoucí
učitelka je Gabriela Minaříková a má
kolegyni Alici Sumcovou. Mateřská
škola má jednu třídu, "Broučci", kde je
zapsáno 28 dětí.
Je to velmi pěkná školička. Děti do ní chodí s nadšením. Nyní se rozjíždí přístavba
dalšího oddělení.
/AM/

Rozhovor s paní učitelkou z MŠ
Jak se líbí dětem ve školce?
Děti do školky chodí rády, dokonce některé z nich nechtějí
odcházet domů.
Co s dětmi děláte?
Hrajeme hry, učíme se poznávat svět kolem nás, chodíme ven do přírody.
Která byla vaše poslední akce pro děti v MŠ?
Rej masek.
Jaký byl program této akce?
Tancovali jsme, soutěžili, ochutnávali dobroty a na závěr jsme vystřelili šampus
s konfety. Děti dostaly i malou odměnu, z které měly velkou radost. V balíčku
s dobrotami se totiž ukrývaly tzv. frkačky, které se dětem moc líbily.
/AM/
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HAF, MŇAU, KDÁK, KVÁK, IHÁÁ, KVÍK..
ANKETA O DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH
Provedli jsme anketu o domácích mazlíčcích. Do zjišťování se zapojila celá redakční
rada. Ve všech třídách nám žáci ochotně odpovídali na naše otázky, jen v 8. třídě
jsme nepochodili. Anketa v naší škole tedy není kompletní. Tady jsou výsledky, které
jsme zjistili. Zkuste si nejprve odhadnout, kolik mazlíčků chováme. Výsledek je pod
tabulkou. Je jich dost, a to jsme se neptali učitelek ani dalších zaměstnanců naší
školy.
Mazlíček
kůň
papoušek
činčila
morče
křeček
králík
chameleon
Pejsek

Počet
žáků
2
9
4
26
13
22
1
61

Mazlíček
slepice
žába
mravenci
andulka
ryby
ještěrka
Kočka

Počet
žáků
29
1
1
2
24
1
55

Chováme celkem domácích mazlíčků: 251
/MTe/

VTIPY
„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička.
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.”
Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!”
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou dietu: „Nášup dostanu akorát tak
o Velikonocích!”
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Zpověď naší žákyně
Bylas tady ve škole už od první třídy?
Ne.
Kam půjdeš na školu?
Merhautova Brno – Asistent zubního technika.
Myslíš, že se ti bude nová škola líbit?
Ano.
Těšíš se?
Ano.
Bude se ti stýskat po této škole?
Ano.
Čteš ráda?
Ano.
Jakou máš ráda spisovatelku?
Lenku Lanczovou.
Jaké máš záliby?
Čtení, hudba, přátelé.
Jakého máš ráda zpěváka nebo zpěvačku?
Karla Gotta.
Máš už kluka?
Ano.
Jakou máš ráda barvu?
Fialovou.
Jakého máš domácího mazlíčka?
Pejsky a kočku.
Máš oblíbeného herce nebo herečku?
Rob Pattison.
Odpovídala vám K. Tejkalová z 9. třídy
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Tygr sumaterský
Tak jako každý rok přispívali žáci naší školy na chov tygra sumaterského v ZOO Brno.
V letošním školním roce jsme přispěli částkou 3 400,- Kč. Za náš příspěvek dostáváme volný vstup na výukové programy v ZOO Brno.
Při této příležitosti jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější obrázek tygra sumaterského.
Žáci malovali ve svém volném čase i v družince, soutěže se zúčastnilo 66 obrázků. Z
každé třídy vyhrál obrázek s největším počtem hlasů. Bylo odevzdáno 126 hlasovacích lístků.
Vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 14. 3. 2012 v hale školy, kde je i instalovaná
výstava obrázků.
Z MŠ vyhrál obrázek tygra, který namalovala Terezka Třešková.
ZŠ Kanice:
1. třída
Kokojanová J.
2. třída
Kunčar M.
4. třída
Minaříková A.
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Tejkalová M.
Ševčíková A.
Odstrčilová K.
Kabátová A.
Tejkalová K.

1. stupeň
2. stupeň

1. místo
1. místo

Minaříková A.
Kabátová A.

98 hlasů
75 hlasů

Jana Buřivalová
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celkové první místo

/AM/

/OS/
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Križovka
?
Velikonoční pátek
Velikonoční čtvrtek
Velikonoční vajíčko
Velikonoční zvyky jinak
Velikonoční středa
Velikonoční den bílý
Velikonoční den červený
Velikonoční zapletené pruty
Čokoládové zvířátko
Velikonoční pečivo

Rébusy od žáků ze 4. třídy
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/KO/

12

/KO/
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POHÁDKY MÁME RÁDI

Mírovka
Řeka Mírovka je pravostranným přítokem řeky Moravy a je dlouhá 22 km.
Protéká krajem Olomouckým.

Pohádka o řece Mírovce
ylo, nebylo, ale spíš bylo. Byla jedna řeka. A ta řeka byla někdy veselá,
někdy smutná a někdy totálně naštvaná. A když byla naštvaná, byla to
totální pohroma. Pak byly záplavy a lidé se bouřili. A když byla veselá,
tekla v klidu a lidé měli radost a brali z ní vodu. Když byla smutná, tekla
pomalu.
Nejhorší to bylo, když králové
válčili.
Pak
byly
kruté
povodně. Tak lidé poznali, že
řece války nesvědčí, a proto
lidi trestá.
Poslední válka trvala patnáct
let a ta řeka jednou řekla
generálům, aby již přestali
bojovat, jinak se tak rozvodní,
že celou krajinu zatopí.
Řekla jim, ať okamžitě vyhlásí
mír. Oni dostali strach a raději
se dohodli a mír vyhlásili. Lidé
byli šťastní, tleskali řece a od
té doby už války nebyly.
Řeka byla už jen mírná a
klidně se klikatila krajinou. Tak
ji lidé dali jméno Mírovka.

B

/Miroslav Tichý/

Nakreslil Jiří Odstrčil
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Dlouhá řeka
Protéká Buchlovicemi, Bořšicemi a Nedakonicemi.
Je pravostranným přítokem řeky Moravy.
Délka toku je 12,1 km.

Bitva u Dlouhé řeky

Ž

il jednou jeden princ a ten měl rád války. A tak pořád válčil. Jednou válčil
u jedné řeky a ta se jmenovala Dlouhá řeka. Utkal se tam s nemrtvým
vojskem, a když poprvé prohrál, byl smutný. Dal vyhlásit: “Kdo dokáže
shromáždit ty nejstatečnější vojáky na světě!“ A tak čekal a čekal, když tu
najednou přišel posel a řekl princi, že už se našel někdo, kdo má takové
vojsko. Ten někdo byl přízračný rytíř. Princ za tím rytířem šel a požádal ho,
aby mu pomohl s tím nemrtvým vojskem v čele s Drákotou. Rytíř prozradil, že
má s Drákotou ještě nějaké
nevyřízené účty.
Rytíř si vykouzlil takové
vojsko, že ti nemrtví neměli
šanci. Dorazil na bojiště
a nemrtví přišli také. Vojska
se utkala a vojsko přízračného rytíře smetlo nemrtvé
vojsko na jednu hromadu.
Princ mu udělil odměnu
1 000 000 zlaťáků. A té
bitvě se dodnes říká Bitva
u Dlouhé řeky.
Vojtěch Havlík

Nakreslila Šárka Pernicová
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Obrázky na téma „hasiči“

Eva Procházková

Kristýnka Macourková

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,
Vojta, Šárka /
casopis1@hotmail.com
Návrh obálky: Kačenka Opletalová
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