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Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
školní rok 2016/2017 je za námi a všichni už se těšíme na prázdniny.
Byl to rok změn ve vzdělávacím systému. Školní vzdělávací program jsme přepracovali
v duchu tzv. inkluze. Myslím, že jsme přechod k inkluzivnímu vzdělávání úspěšně zvládli.
Velký dík za to patří nejen vyučujícím, kteří se žákům celý rok věnují, ale i rodičům, kteří se
školou spolupracují.
V letošním školním roce jsme poprvé v historii školy otevřeli dvě první třídy. Také se nám
podařilo navýšit počet míst ve školní družině a od příštího školního roku budou otevřena tři
oddělení s celkovou kapacitou 85 dětí. Školní družina tak může přijmout všechny žáky 1. – 3.
třídy.
Po dlouholetém jednání se v prostoru nad školou na silnici do Babic podařilo vybudovat
příčný práh, který zpomaluje projíždějící automobily a cesta našich žáků i dětí do školy a do
školky je hned bezpečnější.
Je za námi spousta dobře vykonané práce. Prvňáčci se naučili číst, psát a počítat. Žáci
devátého ročníku dosáhli pěkných studijních výsledků, obhájili absolventské práce a byli přijati
na střední školy.
Naši žáci se zapojili do mnoha soutěží, úspěšně zvládli celostátní testování SCIO žáků 8. a 9.
ročníku a výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku, které prováděla Česká školní
inspekce.
Letos si žáci mohli vybrat z dosud nejširší nabídky zájmových útvarů. Naši pedagogové
vedli 20 kroužků, další kroužky vedli pracovníci SVČ Lužánky – pracoviště Liška Bílovice nad
Svitavou a společnosti Věda nás baví. Ve škole tradičně probíhala výuka hudebního a tanečního
oboru ZUŠ Adamov, tréninky karate, florbalu, Hasičů Kanice a aktivity Sokola.
Škola se zapojuje do různých projektů. Snažíme se zkvalitňovat výuku, doplňovat vybavení,
staráme se i o blízké okolí školy, školní arboretum, park. Za vším je mnoho obětavé práce žáků
i vyučujících.
Počet žáků v naší škole stále roste a v příštím školním roce překročí hranici 190. Do
budoucího prvního ročníku je zapsáno 27 dětí. Díky finanční podpoře obce budou otevřeny dvě
první třídy. Mateřskou školu bude od září navštěvovat 51 dětí. S přibývajícím počtem žáků
roste i počet pedagogů a ostatních zaměstnanců školy.
Stále se snažíme opravovat interiér i exteriér školy. Pořídili jsme novou kuchyňskou linku
do školní kuchyně, jídelna bude vybavena novými stoly a židlemi. O prázdninách bude budova
školy odizolována proti vodě a bude opravena kanalizace.
Rád bych poděkoval všem pedagogům i správním zaměstnancům za celoroční zodpovědnou
práci. Děkuji všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhají sponzorskými dary či osobní
pomocí. Za podporu děkuji také našemu zřizovateli, Obci Kanice, zejména panu starostovi Ing.
Vladimíru Kalivodovi. A na závěr panu Lukášovi Láníkovi za pomoc při údržbě školního
areálu.
Přeji vám všem krásné prázdniny a těším se opět na shledání ve školním roce 2017/18.
Mgr. Ondřej Dostalík

CO MI ŠKOLA DALA A VZALA?
Zamysleli jste se někdy nad tím, co vám škola dala a vzala? Určitě. Ať už ve školních
lavicích při zase jedné nudné hodině nebo při vzpomínání na svá školní léta. A určitě se
shodneme na tom nejdůležitějším. To nejdůležitější, co mně škola dala, je základní vzdělání, a
tím mě dobře připravila nejen na další studium, ale i na život. Dala mně taky kamarády, které
jsem postupem času poznávala. Taky měnila můj pohled na svět. Z toho dětského se stal ten
dnešní, skoro už dospělý.
Škola mně dala možnost reprezentovat ji v soutěžích a olympiádách, a tím vyniknout,
vědět, v čem jsem dobrá, a zdokonalit se. Díky škole jsem poznala radost z úspěchu a smutek
z neúspěchu. Pocit z dobré známky a pocit, že se mně něco podařilo, ale taky pocit zklamání.
Lhala bych, kdybych řekla, že mně škola vzala dětství. I když jsem strávila půlku dne ve škole,
měla jsem dostatek volného času na kamarády, rodinu i na své záliby.
A co mně tedy škola vzala? Když jsem dostala špatnou známku, vzala mně škola dobrou
náladu. Tu mně ale vždycky zvedli mí spolužáci. Ale teď se naše cesty rozejdou, protože každý
jdeme na jinou střední školu, a tak mi je škola, která mně je na začátku dala, zase na konci
vezme. Do školy jsem se vždycky těšila a cítila jsem se v ní dobře. Nejen díky skvělému
kolektivu spolužáků, ale taky učitelů. Vždy to s námi neměli lehké. Ale ať už jsou jakkoli přísní,
ať nás zahrnují úkoly a písemkami, musíme uznat, že nás toho hodně naučili. Dokážete si školu
představit bez učitelů? Nebyla by to nuda? Nebýt jejich názorných ukázek, legračních příkladů
a všeho toho, čím nám zpestřují nezáživné učivo?
Devět let povinné školní docházky jsem si užila a budu na ně ráda vzpomínat. Škola
mně toho opravdu hodně dala. A ne nadarmo se říká, že je základ života. Už teď vím, že školu,
do které jsem s radostí přišla, a do které jsem ráda chodila, budu smutně opouštět.
Šárka Pernicová

ROK V MŠ
Od začátku školního roku uběhlo deset měsíců a máme tu konec školního roku. A jaký byl?
Na začátku, tedy na podzim, jsme se zaměřili na vytváření kamarádských vztahů mezi
dětmi. Nové děti zvládly adaptaci velmi dobře, začlenily se a navázaly pěkné kamarádské
vztahy. K upevnění vztahů mezi dětmi přispěl i den, kdy si některé děti přinesly do školky
svého živého mazlíčka. Tento Světový den zvířátek /4.říjen/ jsme oslavili nejen pozorováním
našich domácích zvířátek, ale děti se dozvěděly také spoustu zajímavostí ze světa zvířat. Po
vzájemném poznávání jsme jedno podzimní odpoledne prožili společně s rodiči při akci
„DÝŇOVÁNÍ“. Děti si vyrobily dýňová strašidýlka, měly možnost ochutnat nejrůznější
dýňové dobroty připravené maminkami a také navštívily strašidelný dům na naší zahradě. „ČÍM
ŽIJE PODZIM“ je název programu, který jsme zhlédli v Domě přírody v Moravském krasu.
Zde se děti seznámily se změnami v přírodě, které nastávají během podzimu.

Začátkem prosince jsme ve školce přivítali Mikuláše, který přinesl dětem balíčky se
sladkostmi a ovocem. Společně s rodiči si děti na „VÁNOČNÍCH DÍLNIČKÁCH“ vytvořili
drobné vánoční dekorace. Během dílniček probíhal i VÁNOČNÍ JARMARK, kde si každý
mohl zakoupit krásné vánoční drobnosti vytvořené z řad našich rodičů. Oslavu nejkrásnějších
svátků jsme zakončili krásnou vánoční pohádkou „JAK SI JEŽÍŠEK UŽIL ČESKÉ
VÁNOCE“, kterou nám přijelo zahrát Divadélko malé Bo z Jesenicka.
S prvním měsícem v novém roce přišel i dlouho očekávaný sníh a nám přinesl mnoho
radosti a dovádění. Nejenže jsme si letos postavili opravdové sněhuláky ze sněhu , ale měli
jsme možnost zažít, jaké to je, když napadne spousta sněhu. A že ho letos bylo!
Nesmíme také zapomenout na úžasné kouzelnické představení s Jirkou Hadašem, který
pro děti přichystal „POHÁDKOVÝ KARNEVAL“ plný hudby, tance a soutěží. Ani na zvířátka
jsme v tomto období nezapomněli. Program „ZIMNÍ ŠTĚBETÁNÍ od Rezekvítku seznámil
děti, jak se mají o ptáčky během zimy starat. Ptáčkům jsme pravidelně sypali potravu do
krmítek a i návštěva v nedalekém krmelci se spoustou dobrot pro zvířátka měla u dětí veliký
úspěch. Od druhého pololetí probíhaly na naší škole Edukativně - stimulační skupinky pro
předškoláky. Celkem bylo 8. lekcí a cílem bylo děti připravit na úspěšný vstup do základní
školy.

Na příchod jara jsme se s dětmi moc těšili. Nejen probouzející se příroda, pozorování
broučků a hry na školní zahradě MŠ nám zpříjemnili čas ve školce, ale i spousta společných
akcí, které v tomto období děti prožily.
Jaro jsme přivítali v Bílovicích nad Svitavou vynesením MORANY do řeky Svitavy.
Svátky jara jsme oslavili společně s rodiči dílničkou „VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“, kde si
každý měl možnost vyrobit nějakou pěknou velikonoční dekoraci.
Naši předškoláci navštívili environmentální středisko JEZÍRKO s programem – „
Návštěva ve včelím úle“ a ke Dni Země jsme zhlédli ukázku dravců – ZAYFERUS.
Na konci dubna jsme uspořádali ČARODĚJNICKÉ KOŠŤÁTKOVÁNÍ, kde jsme si
společně zasoutěžili, zatancovali a také uvařili čarodějnický lektvar. V dubnu jsme začali jezdit
se staršími dětmi do aquaparku Kohoutovice. Bylo to 7. lekcí a pod vedením instruktorů
z plavecké školy se děti učily základům plavání. Během hodin plavání využívali vhodné
motivace a pomůcky tak, že děti vnímaly výuku jako hru.

Od února do června byl realizován projekt „KNOFLÍKOVÁNÍ“. Děti získávaly
knoflíky, pokud daný pokrm alespoň ochutnaly a dodržely „základní kulturu stolování“ . Pro
spoustu dětí bylo získávání knoflíků velkou motivací. Odměnou za jejich snažení byl pak „
KNOFLÍKOVÝ JARMARK“, kde si děti za nasbírané knoflíky nakoupily krásné drobnosti.
Na výlet, který jsme naplánovali na začátek června do ZOO HODONÍN, se děti moc
těšily. Počasí nám přálo a my jsme tak mohli pozorovat spoustu zajímavých zvířátek. Také na
dětském hřišti, které bylo součástí ZOO, jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Po příjemně
stráveném dopoledni jsme pak navštívili nedalekou restauraci, kde se podával oběd pro děti.
Děti si pochutnaly, protože řízek s hranolky chutná opravdu všem .
Poslední akcí v tomto školním roce bylo slavnostní rozloučení s dětmi tzv.
„PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“, kteří půjdou po prázdninách do první třídy. I přesto, že celá
akce proběhla v prostorách MŠ z důvodu deštivého počasí, se vše vydařilo a všichni jsme se
náramně bavili. Věříme, že budoucím školákům se ve škole bude líbit a přejeme jim hodně
úspěchů a vytrvalosti.
Všem dětem z naší MŠ přejeme krásné léto, hodně sluníčka a krásných chvil strávených
se svými nejbližšími.
Za kolektiv MŠ
Gabriela Minaříková

Přehled hodnocení za školní rok 2016/2017

Třída

Třídní
učitelka

Počet
žáků

Průměr
za 1.
pololetí

Průměr
za 2.
pololetí

1.A

Mgr. Dana
Pospíšilová

14

1,00

1,01

16

14

1.B

Mgr. Kateřina
Gronichová

16

1,00

1,00

16

16

2.

Mgr. Zdeňka
Čtvrtníčková

25

1,06

1,07

24

25

3.

Mgr. Vlasta
Tomášová

23

1,20

1,24

20

18

4.

Mgr. Alena
Jelínková

24

1,17

1,19

22

21

5.

Mgr. Lenka
Vondrušková

10

1,29

1,28

8

8

6.

Mgr. Hana
Kalvodová

20

1,37

1,39

13

13

7.

PhDr. Zdeňka
Blatná

7

1,57

1,65

2

3

8.

Mgr. Alena
Repová

13

1,82

1,95

3

2

9.

Mgr. Jitka
Grossová

11

1,51

1,65

6

5

130 ze 165

125 ze 163

celkem

163

1,30

1,34
78,8%

76,7%

Vyznamenání Vyznamenání
za 1. pololetí za 2. pololetí

V tomto školním roce byly uděleny 2 dvojky z chování,10 důtek ředitele školy (oboje na
druhém stupni), 16 důtek třídního učitele, 34 napomenutí třídního učitele.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V pondělí 3. dubna 2017 se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Žáci 7., 8. a 9.
ročníku přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče v naší škole.
Samotné prověření znalostí a dovedností se konalo ve třech učebnách, kde na děti čekaly
paní učitelky s různými úkoly. Po skončení zápisu si děti vybraly odměnu a dostaly
upomínkový list na tento významný den.
Doplňkovými aktivitami pro zájemce byla prohlídka školy, pohádkové omalovánky
a focení na hale školy. Doufáme, že to bylo pro všechny zúčastněné příjemně strávené
odpoledne.
Celkem se dostavilo 33 dětí z Kanic, Řícmanic, Babic, Ochoze a Brna. Do první třídy
k nám v příštím školním roce nastoupí 27 prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.
Vyučujícími budou paní učitelka Mgr. Vlasta Tomášová a paní učitelka Mgr. Lenka
Vondrušková. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme.
Mgr. Dana Pospíšilová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pokud nám počasí přeje, tráví děti ze školní družiny každý den část svého programu
venku na hřišti , nebo v lesíku u školy. Po celém dni ve školní budově se děti na venkovní hraní
opravdu upřímně těší.
V zimě nám sněhová nadílka připravila spoustu materiálu k stavění sněhuláků a k
bobování. V teplejším jarním a letním počasí zase patří mezi nejoblíbenější aktivity přetahování
a přeskakování přes lano.

Díky pravidelným pohybovým činnostem mnozí žáci získali v průběhu roku značné
pohybové dovednosti a vytrvalost. Letošní rekord v přeskakování lana byl 300 přeskoků Patrika
Hricka ze 2. tř.
Mgr. Silvie Hladká, Mgr. Kristýna Kyněrová

PĚVECKÝ KROUŽEK
Již druhým rokem na naší škole působí pěvecký kroužek. Tento rok měl 17 členů, z toho
4 chlapce. Reprezentoval školu na několika veřejných vystoupeních, např. Koncert tříkrálový
v Babicích nad Svit., vystoupení k příležitosti Dne matek v Bílovicích nad Svit., vítání občánků

v Kanicích atd. Děti dělají veliké pokroky a je slyšet, že je zpěv baví. V příštím školním roce
budeme určitě pokračovat a rádi přivítáme nové pěvecké posily.
Mgr. Kateřina Gronichová

PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“
Naše škola je již osmým rokem zapojena do celorepublikového projektu ,,Ovoce do
škol“. Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU (73%) a z rozpočtu ČR
(27%). Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně.
Hlavním cílem projektu bylo alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí a tím
omezit narůstající trend obezity. Děti dostávaly ve škole zdarma čerstvé ovoce a zeleninu,
balené ovocné nebo zeleninové šťávy a to jedenkrát za 2 až 3 týdny.
Ze strany školy probíhal tzv. podpůrný program - začlenění informací o zdravém
životním stylu do výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám.
Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“.
V letošním roce jsme opět využili nabídky doprovodného programu našeho dodavatele
„Ovoce do škol“ a objednali jsme žákům 2. až 5. ročníku tzv. ochutnávkové koše – mix ovoce
a zeleniny, mix speciál a ovocný koš, které jsme využili k seznámení s některými druhy ovoce
a zeleniny, jejich zpracováním a ochutnávkou. Pro všechny žáky 1. tříd jsme objednali
úkolníčky s tématikou ovoce a zeleniny. Prvňáčci, kteří budou mít nejvíce zdravých svačinek
za školní rok, dostanou hru Kvarteto s obrázky ovoce a zeleniny.
Program byl dětmi velice kladně přijat a příští školní rok v něm budeme zase na 1. stupni
pokračovat.
Mgr. Dana Pospíšilová

Můj první rok ve škole - názory prvňáčků ze třídy 1. A

Jsou tady dobré obědy. Bavilo mě plavání, sportovky a hra nejlepší počtář. (David)
Nebavilo mě plavání. Čeština mě bavila. Ráda jsem chodila do náboženství. (Klára)
Mně se líbilo, když k nám přijeli školkáčci z Řícmanic. (Lucie)
Líbily se mi výtvarné dílničky a pracovní činnosti. Nelíbí se mi angličtina. (Martina)
Líbí se mi hudebka, výtvarka, angličtina a náboženství. (Adélka M.)
Mně se líbí matematika, čeština a pracovní činnosti. (Ríša)
Mě bavil přírodovědný kroužek. (Jakub N.)
Bavil mě výtvarný kroužek, naučil jsem se tam vyrábět. (Patrik)
Bavila mě hudebka, výtvarka, náboženství a hra nejlepší počtář. (Nela)
Mě nebavila angličtina. Bavila mě výtvarka, plavání a hra nejlepší počtář. (Adélka V.)
Líbil se mi přírodovědný kroužek, čtení, tělák a písmena. (Ondřej)
gramaticky a stylisticky mírně upravila
Mgr.Dana Pospíšilová, tř. uč.

Den matek

Fit pomazánka

KANICKÝ KOS
Tento školní rok se na naší škole uskutečnil 2. ročník pěvecké soutěže Kanický kos.
Celkem soutěžilo 20 žáků ze ZŠ Kanice, ZŠ Ochoz u Brna a ZŠ Bílovice nad Svitavou.
Všichni byli velice šikovní, a proto jim ještě jednou děkujeme za účast a odvahu.

Výherci 2. kategorie 11 – 15 let: 1. místo Barbora Lošťáková (ZŠ Bílovice nad Svit.),
2. místo Sabina Klimentová (ZŠ Bílovice nad Svit.), 3. místo Ondřej Fila (ZŠ Kanice).
Bohužel v této kategorii více dětí nesoutěžilo a je to veliká škoda.

Výherci 2. kategorie 6 – 10 let: 1. místo
Lucie Chybová (ZŠ Ochoz u Brna), 2. místo
Kristýna Suchyňová (ZŠ Kanice), 3. místo Hana
Suchyňová (ZŠ Kanice), 4. místo Anna Čejková (ZŠ
Bílovice nad Svit.)
Mgr. Kateřina Gronichová

Přehled soutěží, aktivit a olympiád, kterých se naši žáci zúčastnili
Sběr pomerančové kůry, baterií a elektroodpadu
Recyklohraní
Požární ochrana očima dětí
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Malá biologická olympiáda
Bobřík informatiky
Logická olympiáda
Dopravní výchova
Eurorébus
Let it grow – Nechme je žít
Kanický kos
Karlovarský skřivánek
Soutěže s časopisem Gate
Škola je bezva – výtvarná soutěž
U6 – úžasný svět techniky
Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!
Soutěž školních časopisů
Železný Empík
Sazka olympijský víceboj
Fit pomazánka
McDonald´s Cup
Sport bez předsudků
Minipřehazovaná
Želešická růže

ŠKOLNÍ VÝLET VII. TŘÍDY
7. června jsme se vydali na školní výlet s naší sedmou třídou. Sraz jsme měli v 7,30 na
zastávce v Kanicích. Autobusem jsme jeli do Bílovic nad Svitavou a tam jsme přesedli na vlak,
kterým jsme dojeli do Skalice nad Svitavou. Zde jsme přestoupili do malého vláčku, který nás
odvezl až do Boskovic na nádraží.
Nejdříve jsme se šli podívat do zámku, kde jsme stihli ještě první prohlídku dne v 9, 30
hodin. Paní průvodkyně ná m popsala historii zámku. Prohlídka zámku trvala asi jednu hodinu
a byla moc pěkná. Mohli jsme si pohladit sochu, která by nám měla přinést štěstí, pohoupali
jsme si kolébku, aby se nám do rodiny narodil potomek. A pak jsme procházeli další místnosti.
Byl to moc pěkný zážitek. Po prohlídce jsme si šli koupit nějaké suvenýry. Odpočinuli jsme si
v krásné zámecké zahradě. Naší další zastávkou byl boskovický hrad. Tam jsme dostali mapu
a prošli jsme si trosky hradu. Je to pouhá zřícenina, takže jsme toho moc neviděli, ale snažili
jsme se alespoň představit, jak to mohlo vypadat v minulosti. Bylo tam hodně podzemních
chodeb, studna, hladomorna a mučírna. Z hradu byl pěkný výhled do širokého okolí. Hrad
zůstal bez střechy, ale komín z kuchyně tam ještě zůstal.
Na náměstí v Boskovicích nám dala paní učitelka na chvíli rozchod a my jsme si prošli
obchůdky, dali jsme si něco na pití a k jídlu. Byl to krásný výlet. Zpátky jsme jeli zase vlakem
a autobusem. Cestou jsme se hodně nasmáli. Celý výlet byl moc hezký. Chtěli bychom se do
těchto míst ještě někdy podívat.
Nikola Kříčková, Kristýna Neužilová, žákyně VII. třídy

Adaptační kurs 6. ročníku

Přijetí nejlepších žáků školy u starosty obce Kanice
I. A

Nela Urválková

I. B

Daniela Lorencová

II.

Veronika Halvová

III.

Jana Vašíková

IV.

Josef Husták, Marek Bajer

V.

Linda Gronichová

VI.

Jan Julian Dvorský

VII.

Nikola Kříčková

VIII.

***

IX.

Anna Vlková

Bruslení v Řícmanicích

Výrobky z výtvarných dílniček
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