ZPRÁVIČKY
Z KANICKÉ ŠKOLIČKY

Číslo 5
Školní rok 2011/2012

NAŠE MAMINKY
Jak popsali své maminky žáci III. třídy
Rozhodl jsem se pro popis své maminky, protože je hodná
a mám ji rád.
Je hubená a má vyšší postavu. Oči a vlasy má hnědé. Nos má větší
a ústa drobná. Je jí 35 let.
Je milá, laskavá a chytrá. Maminka ráda pomáhá druhým lidem.
Mezi její záliby patří vaření, jízda na kole a vycházky do lesa.
/Uher Š., 3. třída/

Vybrala jsem si svou maminku, protože je velmi důležitá (i s tatínkem) v mé rodině.
Mám ji ráda a pomáhá mi.
Moje maminka je střední, vyšší postavy. Má hnědé dlouhé vlasy po ramena, modré
oči a větší nos. Má krásné rty. Je jí 39 let a 10. září jí bude 40 let. Moje maminka sice
pochází z Česka, ale vyrůstala v Německu a ve 13 letech se přestěhovala do Anglie.
Do Česka se vracela jenom na prázdniny za příbuznými. Protože umí tři jazyky, stala
se překladatelkou.
Moje maminka je velice chápavá, hodná, milá, ale i trošičku upovídaná.
Ráda jezdí na koni, čte knihy, nakupuje a zpívá. Také pracuje na zahradě.
/Hrabalová A., 3. třída/
Rozhodl jsem se pro popis své maminky, protože ji
mám nejraději na celém světě.
Moje maminka se jmenuje Jarunka Menšíková (dříve
Nováková). Má dlouhé hnědé vlasy, krásný obličej a
zelenomodré oči. Její tenký krk se napojuje na
středně velká ramena. Má dlouhé ruce, štíhlý trup a
středně velké a silné nohy. Je vysoká a 15. 4. 2012 jí
bylo 40 let. Je velmi hezká a okouzlující.
Je velmi obětavá, hezká, hodná, milá, rychlá, hbitá a
rychle
a hezky plave.
Ráda chodí na procházky. Chodí rychlochůzí, chodí
s hůlkami a někdy chodívá s kamarádkami běhat.
/ Menšík J., 3. třída/

Rozhodl jsem se pro popis maminky, protože je
nejdůležitější na světě.
Moje maminka má malou postavu a barví si vlasy blond-hnědě. Má oči zelenohnědé a nosí brýle.
Moje maminka je hodná a milá, často se usmívá a hodně mi pomáhá.
Moje maminka ráda pracuje na zahradě, jezdí na kole a lyžuje.
/Drahovzal R., 3.třída/
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Rozhodla jsem se pro popis mojí maminečky,
protože je velmi chápavá, zažila toho tolik
v životě, takže mě chápe a poradí.
Moje maminka se narodila 18. prosince a
jmenuje se Jiřina. Je jí 36 let. Je malá, má
hnědé dlouhé vlasy a hnědé oči.
Moje maminka je hodná, obětavá, usměvavá
a vtipná. Je milá nejen na malé děti, ale i na
sousedy.
Ráda si čte detektivky a má ráda dějiny naší
obce. Ráda poslouchá staré hity a ráda chodí
s našimi sousedkami na procházku.
/Tomková V., 3. třída/
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KOMIKSY KE DNI MATEK

/AM/

/JK/

Pro maminku

/Petra Petlachová, 5.r/
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ZÁSAH HASIČŮ VE ŠKOLE
Dne 4.4 2012 se ve škole uskutečnil cvičný poplach.
Zrovna jsme měli češtinu, když tu přišla paní ředitelka a řekla, že máme poplach, a
že se máme seřadit na hřišti. Nakonec z toho bylo školení a povídali nám o tom, že
se nikdy při požáru nemáme schovávat, odkud bychom nemohli vylézt.
A když jsem šel ze školy domů, tak jsem viděl, že za školou skutečně HOŘÍ. Až jsem
došel na zastávku, tak
jsem viděl, jak jedou
hasiči ke škole. A začali
skutečně hasit.
/VH/

ÚKOLY PRO PRVŇÁČKY
Ahoj všichni, zdravím vás.
Určitě je pro vás škola náročná, ale určitě vás to ve škole baví. Mám takový nápad,
v každém čísle tohoto časopisu si budete moci udělat něco do školy. Bude to príma,
tak se do toho pusťte.
Trénujte si číslice podle teček.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Započítej si anglicky: one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten.
/AM/

NOC S ANDERSENEM
Šli jsme do deváté třídy a tam nám
paní učitelka Krupárová řekla, jaké
divadlo budeme hrát. Taky nám
pustila pohádku Zahrada, kterou
natočil Jiří Trnka. Udělali jsme si
dvojice, já jsem byl s Vítkem. A měli jsme
vyrábět loutky na pohádku O perníkové
chaloupce. A my jsme vyráběli Jeníčka.
Představení se povedlo.
/Miroslav Kunčar, 2.tř/

Noc s Andersenem
30. až 31. 3. jsme měli spaní ve škole, byla noc
s Andersenem. Je to noc, kdy se hrají a čtou
pohádky, luští se hádanky a vyrábí se něco k
divadlu.
V 17:00h to vypuklo! Všichni jsme byli v 9.
třídě. Paní učitelka Krupárová nám pouštěla 2
videa: První bylo o Jiřím Trnkovi a druhé byla
pohádka Zahrada (Jak ulovit tygra). Potom nám paní učitelka Krupárová rozdala
papírky a přidělila pohádky, které jsme si měli připravit.
Pak jsme šli do parčíku poslouchat pohádku Kuba švec (četli ji někteří páťáci). Po
pohádce jsme šli do třídy a nacvičovali pohádku od Boženy Němcové O dvanácti
měsíčkách. Moc se nám povedla.
Děti z 1. třídy hráli O slepičce a kohoutkovi, z 2. třídy hráli O perníkové chaloupce, 3.
třída O Smolíčkovi, 5. třída Kuba švec a 6. třída četla ukázku z knihy Karla Poláčka
„Bylo nás pět“.
Po vystoupení jsme večeřeli a
mohli jsme si dát v jídelně
fazolovou polévku. Po večeři
začal výběr pohádek, nakonec
jsme si vybrali RIO. Móc se mi
líbilo.
6

Ráno se nikomu nechtělo domů, ale museli jsme.
Dodatek: Jiří Trnka - 100 výročí.
Božena Němcová - 150 výročí.
Karel Poláček - 120 výročí.

/Kristýnka Pospíšilová, IV. třída/

KELTSKÉ TRADICE NA JARO
Již dávno si lidé všimli, že na jaře dochází v přírodě k znovuzrození. Rozhodli se něco
svého obětovat, aby něco nového mohlo začít.
Pokud slavíte staré zvyky, vyrobíte si jednoduché figurky z lýka a papíru, které se dají
obětovat ohni o májových slavnostech. Na rozdíl od velké postavy čarodějnice na
hranici vás to nebude nic stát a navíc ušetříte přírodu zápachu pálených silonových
tepláků nebo létajících jisker z umaštěné zástěry.
Na výrobu figurek stačí obyčejné lýko
(jutový nebo konopný provázek) a
kousek krepového papíru (papírového
provázku pro twist-art). Pokud náhodou
vlastníte kukuřičné šustí, figurky budou
ještě stylovější.
/KM/

http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/MAJOVE_FIGURKY.htm

DEN ČARODĚJNIC
Naši nejmladší kamarádi z mateřské školy si to užívali.
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KŘÍŽOVKA
V květnu je den…
V měsíci dubnu je
V květnu rostou
Na stromech kvetou…
V dubnu máme…
Z března na duben byla noc s…
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M

/MTe a JK/

TEST
Hlavní města
Hlavní město:
Švýcarska
a)Bern
b)Brémy
c)Mnichov

Bulharska
a)Sofie
b)Ulan Bator
c)Ankara
Ruska
a)Petrohrad (Leningrad)
b)Moskva
c)Minsk

Litvy
a)Vilnius
b)Riga
c)Tallinn
Portugalska
a)Dublin

b)Madrid
c)Lisabon
8

b)Oslo
c)Stockholm

Norska
a)Oslo
b)Helsinky
c)Stockholm
Švédska
a)Helsinky

Finska
a)Stockholm
b)Oslo
c)Helsinky

/MT/

Hrníčky dětí ze zájmového kroužku Keramika

O MEDVÍDKOVI S PUSOU DOLŮ
Byla jednou jedna firma a tam vyráběli medvídky.
Jednou se tam vloudila myšička.
A ta snědla šéfovi svačinu.
Ten šéf ji chtěl chytit, ale myška se schovala za medvídka.
A jak utíkala, tak toho medvídka shodila.
Medvídek se blížil ke stroji, kde se dělaly těm medvídkům pusinky.
A tak měl medvídek pusinku dolů.
Všichni medvídci byli odvezeni do obchodu.
A tam se vystavovali na polici.
Ale medvídka s pusou dolů si nikdo nechtěl koupit a tak ho dali do výprodeje.
A tam už byla modrá opice, barbína s vytahanou šňůrkou a tak dále.
Všechny tyto hračky byly smutné, protože jenom ležely a nikdo si s nimi nehrál.
Jak to bude dál, se dozvíte příště.
Možná to dobře dopadne a někdo si je koupí.
Koupili byste si takové hračky?
/ŠP/

NENÍ KLOKAN JAKO KLOKAN
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Co je Klokan?
Klokan je celostátní matematická soutěž, kterou děti řeší každým rokem na jaře.
Tady jsou výsledky podle kategorií v rámci naší školy:
CVRČEK (2. + 3. ročník)

KLOKÁNEK (4. + 5. ročník)

1. Pavel ŠRAJER (3. r.)

1. - 2. Barbora JANSKÁ (4. r.)

2. Miroslav KUNČAR (2. r.)

1. - 2. Petra PETLACHOVÁ (5. r.)

3. Anna HRABALOVÁ (3. r.)

3. - 4. Sára JANOŠKOVÁ (5. r.)
3. - 4. Monika ZACHRDLOVÁ (5. r.)

BENJAMÍN (6. + 7. ročník)

KADET (8. + 9. ročník)

1. Alena PETLACHOVÁ (7. r.)

1. Lukáš PELANT (8. r.)

2. Klára ODSTRČILOVÁ (7. r.)

2. Lenka KUČEROVÁ (9. r.)

3. Ondřej BEDNAŘÍK (7. r.)

3. Michal KRPEŠ (9. r.)

/KM/

BĚLA GRAN JENSEN
Maminka jí řekla, že touhle cestou půjde jen jednou a dobré by měl člověk v
životě udělat hned, protože další šanci nedostane.
O Běle Gran Jensen
Trénovala gymnastiku u Evy Bosákové, plavala,
chodila hrát na piano. Milovala knížky, o
prázdninách chodila na brigády do Památníku
národního písemnictví. Studovala filosofickou
fakultu, zajímala ji česká a ruská literatura 19.
století.
Byla knihomol, školu hravě zvládala a taky si
uměla vydělat i nějakou korunu bokem – myla
auta v garážích. Překládala zprávy a články do
ciziny.
Ve 20 letech odjela do Norska, chtěla studovat
skandinávské jazyky. Najednou jí zatelefonovali,
že musí v Norsku zůstat. Bylo to v roce 1969.
Univerzitu dokončila v Oslu, kde se jí ujali. Ještě
než dokončila univerzitu, začala se věnovat grafologii a následně personalistice.
Běla J. (tehdy ještě Běla Štýbrová) čekala na velkou lásku a našla ji. Za Brynjulfa
Jensena se provdala na jaře 1 980.
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Po sametovém převratu v Praze se konečně po dlouhé době setkala
s maminkou a nadšeně se procházela Prahou. Tato cesta rozhodla o dalším jejím
životě.
Při obědě s lékařem, který pečoval o její nemocnou maminku, zazněla prosba
zdravotní sestry z jedné nemocnice, jestli by jejich oddělení pomohla získat v
Norsku nějaké peníze či pomoc. Běla přislíbila pomoc, přestože zatím netušila,
jak to udělá….
A tak začala být užitečná.
V roce 2007 získala Běla Gran Jensen a její organizace Stonožka mezinárodní
cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.
/Zpracovala KO/

Rébusy od žáků ze 4. třídy

KVÝS PRO CHITROLÝNI
Kdy je letos Den matek?
a)
1. ledna
b)
24. prosince
c)
13. května

V měsíci dubnu je ….........
pátek?
a)
malý
b)
špinavý
c)
velký

Co roste v květnu?
a)
Autoboti
b)
květiny
c)
Deseptikoni

Hlavní město Estonska?
a)
Tallinn
b)
Březina
c)
Hnojovice

Co se stalo 4.4.2012 v kanické
škole?
a)
přijeli k nám hasiči
b)
vybouchla škola
c)
přijel Barack Obama

Kdo je náš prezident?
a)
Miroslav Tichý
b)
Václav Klaus
c)
Josef Kožnárek

Co je nejhranější PC hra?
a)
WOW
b)
Minecraft
c)
Mafia 2

Kdy se potopil Titanic?
a)
15. dubna 1912
b)
tento rok
c)
24.prosince

/VH/

11

CHODÍM NERADA DO ŠKOLY?
Některé děti chodí nerady do školy, ale já chodím do školy ráda i nerada. Když
píšeme nějaký těžký test, tak chodím nerada.
Ale když píšeme nějaký lehký test, tak jdu do školy ráda a hlavně se vždy těším
na hodiny matematiky a někdy i na hodiny angličtiny a češtiny. A také mám ráda
paní učitelku.
/KM/

SLOVNÍ ÚLOHA
Na palouku vyroste za rok průměrně 923 482 květin, z toho jsou 412 241
sedmikrásky a zbytek jsou pampelišky.
Kolik je pampelišek? Kolik květin vyroste za 5 let, 10 let, 15 let?
!! Soutěžíme o CENY!!
/JK/

TITANIK
Titanik postavili v Irském Belfastu, aby sloužil k rychlé a luxusní přepravě přes
Atlantický oceán. 10. dubna
1912 vyplul na svou první
cestu. Nakonec trvala pouhé
čtyři dny a byla i cestou
poslední. Na palubě Titaniku
bylo asi 2200 lidí. Jeho
kapitánem byl zkušený
Edward John Smith. Pro
cestu přes Atlantik zvolili
severo-atlantickou
cestu.
Radio-telegrafistovi Titaniku
sice přicházely zprávy o ledových krách, ale nebral je vážně.
Dne 14. dubna dostali varování před ledovci na trase. Ve 23:30 plul Titanik
rychlostí 21 uzlů (asi 39 km za hodinu), když hlídka ve strážním koši spatřila
ledovec. V tu dobu zbývalo do srážky asi 40 sekund. Kormidelník se snažil loď
otočit. To se ale nepodařilo a Titanik se odřel bokem o ledovou horu. V 23:32 se
na palubě zdálo, že se skoro nic nestalo, ale tragicky se mýlili. Do podpalubí
vnikala voda. Za chvíli začal Titanik vydávat nouzové S.O.S.. 15. dubna v 0:30
posádka spouští první záchranné čluny. Ty ale byly naplněny do poloviny, a lidé
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do nich nechtěli nastupovat, protože nevěřili, že se Titanic potopí. Ve 2:00 je
příď skoro pod vodou a ve 2:05 je záď skoro úplně nad vodou, všechny
záchranné čluny jsou už spuštěny a na zádi Titaniku je ještě 1500 lidí. Ve 2:18
elektrická energie slábne a Titanic se noří do tmy. Zatím, co je záď ve vzduchu,
příď neunese tlak zádi a přelomí se. Přední část se okamžitě potápí a záď ji
následuje za několik desítek vteřin a poslední část Titaniku se potápí. Konec
snu. Ve 4:00 připlouvá první záchranná loď Carpathia. Ze člunů zachraňuje 711
lidí. Nikdo jiný nepřežil.
http://newspaper.li/titanic/
/JO,OS/

/Lea Molnárová, 4.r/

VTIPY
Plešatý se posmívá hrbatému:
"Co máš v tom batohu?"
Hrbatý: "Tvůj hřeben!"
Tatranka.rar - energie sbalená na cesty!
Baví se dva admini:
„Kámoš včera během 5 minut shodil hlavní server.“
„On je hacker?“
„Ne, je magor.“
Kdy je člověk maximálně ztracený?
Když ho ani google nenajde.
Víš, proč si blondýna maluje nehty u okna?? Aby se mohla vytahovat, že umí
pracovat s Windows!!!
Co znamená nápis "Intel Inside“… Odpověď: „Varování!“
/VH/
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/Kateřina Opletalová, 5.r/

/Vojtěch Havlík, 5.r/

ZPOVĚĎ
Chodíš do naší školy už od první třídy?
Ne.
Kam půjdeš na školu?
Na gymnázium.
Myslíš, že se ti bude v nové škole 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?
Sport, čtení, hasiče.
Jakého máš ráda zpěváka nebo zpěvačku?
Rihannu, Lady Gaga.
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/Filip Šenkyřík,5.r/

Máš už kluka?
Ne.
Jakou máš ráda barvu?
Fialovou.
Jakého máš domácího mazlíčka?
Křečka.
Máš oblíbeného herce nebo herečku?
Ne.
Tentokrát jsme zpovídali Lenku Kučerovou, 9. r.
/MTe a ŠP/

Nečekaná návštěva pana učitele Libora Žandy
a jeho roztomilé Agátky.
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/JS/
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PÍSNIČKA ZAMILOVANÝM
Zpívá Lucka Vondráčková
Láska na 100 let

Až mě budeš chtít,
já budu mít,
co žádný nemá.
Až mě budeš chtít.
Jedenkrát.
Až se budem znát,
budem se ptát,
co nás dva čeká.
Až se budem znát.
Jedenkrát.
Budem chtít,
lásku na sto let,
za ní jít a znát ji nazpaměť.
Co může být víc,
než mít někoho rád.
Najdem svůj ostrov pokladů,
na něm já s tebou zůstanu,
co může být víc, než mít
někoho rád.

Bude chtít,
lásku na sto let,
Za ní jít a znát ji nazpaměť.
Co může být víc,
než mít někoho rád.
Žádný pláč, žádný trápení,
kolem nás ať nikdy už není.
Co může být víc, než mít
někoho rád.
Budem chtít,
lásku na sto let.
Za ní jít a znát ji nazpaměť.
Co může být víc,
než mít někoho rád.
Každý den místo zázraků,
stačí nám nebe bez mraků.
Co může být víc, než mít
někoho rád.
Budem chtít lásku na sto let,
za ní jít a znát ji nazpaměť.
Co může byt víc, než mít
někoho rád.
Budem chtít,
lásku na sto let.
Za ní jít a znát ji nazpaměť.
Co může být víc,
než mít někoho rád.

Až se budem brát,
bude znít chór všech zvonů
světa.
Až se budem brát.
Jedenkrát.
Až pak budem chtít,
budeme mít, co žádný nemá.
Až svět kolem nás.
Jedenkrát.
.

/Přepsala KM/

BYL 1. MÁJ, BYL LÁSKY ČAS….

/AM/
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/Sára Janošková, 5.r/

DEN MATEK
Všichni jsme se těšili na odpoledne 9. 5., kdy jsme měli svým
maminkám a babičkám předvést, co jsme si pro ně připravili.
A bylo se na co těšit. Žáci všech ročníků včetně dětí z MŠ
předvedli pěkné básně, písně, scénky a tanečky.
Pěkným programem diváky vkusně provázeli žáci 6. ročníku.
Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem.

PŘEČTĚTE SI KNIHU!
Čtyři a půl kamaráda a podezřelý ředitel
Napsal: Joachim Friedrich
Ilustrace: Libor Páv
Přeložil: Ondřej Müller
Postavy: Kalle, Štefka, Ferda, Ředkvička, Sedmikrásek,
ředitel Kratochvíl, Marian
Devátá kniha ze série Čtyři a půl kamaráda
Je to o čtveřici dětí a psovi, kteří tvoří „Kallovu
detektivní kancelář“ a mají nový případ.
Někdo se vloupal do sborovny, ale ukradl tam jen dvě sklenice marmelády, hrníček
na čaj, dvě knihy a kosmetickou taštičku. Nový zapeklitý případ pro Kallovu
detektivní kancelář se z počátku vyvíjí slibně, protože Ferda v době činu viděl
podezřelého muže, který se potuloval kolem školy. Je tu však jeden problém –
podezřelý se hodně podobá řediteli.
/Kristýna Pospíšilová, 4.r/
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Maminka
Jednou se mi zdál krásný sen,
a v tom byl slunečný den.
Trhala jsem pro tebe pampelišky
a potkala jsem zlé lišky.
Ty jsi mě zachránila
a štěstím jsi mě obklopila.
Tím jsi lišky odehnala
a domů jsi mě vzala.
Ve snu jsem ti děkovala
a pusu jsi mi dala.
Jsi moje nejmilovanější maminka,
se svým krásným jménem Žofinka.
/MTe a KO/
/Michal Menšík, 5.r/

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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