Kanická sojka

školní časopis ZŠ Kanice
čtvrtletník, ZIMA 2017

AHOJ VŠICHNI!

… přilétá Sojka, dává ti rady,
zimní číslo už je tady ...

Jsme moc rádi, že naše podzimní číslo mělo takový úspěch. Po
výtiscích se jen zaprášilo.
My jsme dva měsíce nelenili a chystali číslo další, zimní. Pracovali
jsme pilně (až na předvánoční hodinu, kdy jsme u sušenek a čaje studovali
časopisy z jiných škol), jen nám ve škole dělal problémy skřítek Neplecha,
který se usadil v počítačích a někteří z redaktorů díky němu přišli o materiál,
který pro vás připravili. To je velká škoda, ale nedá se nic dělat.
V zimním vydání Kanické sojky najdete příspěvky i od našich
externích přispěvatelů. Moc jim za články děkujeme a současně vyhlašujeme
soutěž o nejplodnějšího externího autora. Čím víc zajímavých článků a
příspěvků nám dodáte, tím větší máte šanci na pěknou cenu. Vítěze vyhlásíme
v červnu.
A teď k vítězům podzimní Sojky: zdá se, že naši čtenáři nechtějí
odměny. Do anketního boxu se dostaly jen 2 lístečky s odpověďmi, a to od
Klárky Sobolové (III.tř.) a Davida Kratochvíla. Tímto samozřejmě získávají
ceny.
V tomto vydání jsou úkoly také. Těšíme se na více soutěžících,
stříbrný box na vaše odpovědi, ale i příspěvky či nápady a názory je stále v
hale školy pod nástěnkou Kanické sojky.
/Hana K./
Hledáme sponzory!
Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy,
jestli se vám náš časopis líbí, budeme moc rádi, když nás podpoříte
jakoukoliv formou. Tisk není zadarmo, takže budeme vděční za papír, toner,
psací a kreslící potřeby, případně zajištění celého tisku či nějaký finanční
obnos. Za to vám můžeme nabídnout reklamu Vaší firmy v našem časopisu
nebo předplatné našeho časopisu.
Svojí pomocí nám moc pomůžete a budeme za ni opravdu vděční.
Děkujeme.
/REDAKCE /

Víte, kdo pro vás časopis chystá? Seznamte se s redakčním štábem Kanické
sojky. Rádi i tebe přijmeme do našeho týmu! Zatím náš tým tvoří: 2
třeťačky, 1 čtvrťák, 2 páťáci a 5 šesťáků.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Rozsvícení vánočního stromu
Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo u Obecního úřadu v Kanicích
každoroční tradiční rozsvícení vánočního stromu. K němu většinou patří jak
rozsvícení, tak vystoupení žáků Základní školy Kanice. Letos jsme si pod
vedením p.uč. Gronichové připravili písničky Tisíc andělů, Ryba rybě, Zelená
se louka a Vondráši, Matóši. Přítomným zapívala i skupina Kaničtí muži
(Michal Káňa, Martin Suchyňa, Petr Ševčík a já).
A potom BLIK!! Vánoční strom zazářil mnoha barevnými světly.
Samozřejmě nechybělo občerstvení v podobě perníčků a horkého nápoje (čaje
nebo svařáku). Všichni si to ohromně užili. (Dospělí si přece potřebují jednou
za rok pokecat, ne?)
/Adam, redakce/

Mikulášská ve škole
5. 12. byl normální den ve škole, kromě jedné věci. Měl totiž přijít
MIKULÁŠ.
Už jsme si mysleli, že nepřijde, ale v páté hodině zazvonil zvoneček,
někdo nám zabušil na dveře a Mikuláš, andělé a čerti vešli do třídy. Bylo jich
hodně. Mikuláš byl vysoký a bílý v ruce držel hůl a knihu hříchů, andělé byli
bílí, měli křídla, čelenky a košíky s bonbóny, čerti byli černí, chlupatí,
strašidelní, měli ocas, uhlí, a z naší třídy kupodivu nakonec nikoho neodnesli.
Nejdřív nám řekli dohromady básničku a potom nás požádali,
abychom i my jim zazpívali nebo zabásnili. Tak jsme jim společně zazpívali
"Skákal pes", a protože jsme většinou byli hodní, tak jsme dostali od Mikuláše
sušenku. Ale někteří trochu zlobili, a tak je čerti začernili. Byla to legrace.
Mikulášská ve škole byla skvělá a za rok se na ně budeme znovu těšit.
/Janča Č., redakce/

Mikuláš, anděl a čert
Mikuláš byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi
oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před
pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků se
mu někdy říká Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých
v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším
svatým vůbec.
Svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s
rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro
vytvoření mýtické postavy Santa Clause.
I u nás ve škole chodil Mikuláš, byl i u nás ve 4 třídě. Hned věděl, kdo
zlobil a tak nařídil čertům, aby odnesli v pytli Dana Eichmeiera. Ani David
Rovenský neunikl čertům a tak ho čerti museli odvézt na židli. S Danem v
pytli točili a chtěli po Danovi a Davidovi básničku, ale oni neřekli ani tečku.
Ale odnesli děti i z jiných tříd. Byli to převlečení deváťáci. Ale i tak budeme
hodní celí rok, co kdyby se objevil skutečný Mikuláš.
/Luky, redakce/

Pracovní den v IPS
13. prosince 2016 jsme navštívili informační a poradenské centrum
pro volbu povolání při Úřadu práce Brno-venkov v Brně na Šujanově náměstí.
Přivítala nás hodná a příjemná paní, která nás na začátku obecně
informovala o tom, co nás čeká. Poté jsme měli možnost nahlédnout do široké
databáze škol, pracovali jsme s profesiogramy.
Paní nám také poskytla test, na kterém jsme si zjistili, pro jaké
zaměření se hodíme. Dále jsme postupovali do vedlejší místnosti, kde jsme si
na počítačích vyzkoušeli další test, ze kterého nám vyšly další možnosti
našeho profesního zaměření, mohli jsme si výsledky vytisknout a zjistit
podrobnější informace.

V tento den jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací, které jistě
využijeme. Program byl zajímavý a nás bavil.
/Aneta Minaříková a Kristýna Macourková, 9. ročník/
Vzpomínáte, jak jsme v podzimním čísle psali o výrobě fit
pomazánek? Čtvrťáci v soutěži bodovali!

Kuchtíci
Jednoho podzimního dne nám paní učitelka Jelínková oznámila, že
byla vyhlášena soutěž o nejlepší pomazánku. Měli jsme v krátké době přinést
nějaký recept na jednoduchou zdravou pomazánku.
Z celé naší třídy přineslo recepty 11 žáků. Paní učitelka potom vybrala
jeden, říkala, že to ale nebylo vůbec jednoduché. Domluvili jsme se na
kuchařském oblečení, paní učitelka nakoupila suroviny a ve středu ráno v 7
hod jsme začali vařit – spíš kuchtit. A tak jsme se pojmenovali Kuchtíci.
Paní učitelka vše nafilmovala a nafotila. Když jsme měli hotovo, tak
jsme pomazánku ochutnali. Všem nám moc chutnala, ale už bylo dost hodin a
museli jsme do třídy. Naši pomazánku jsme pojmenovali „Nejlepší
ředkvičková pomazánka“, protože byla skutečně nejlepší.

Za pár týdnů nám paní učitelka oznámila, že jsme vyhráli a umístili
jsme se mezi nejlepšími deseti z celé České republiky. Na vánoční besídce
jsme dostali spousty cen. Největší však byly do školní kuchyňky – robot a
nářadí Tescoma v hodnotě 10 000 Kč. /Kuchtíci ze IV. třídy/

Planeta Země 3000
Jako každý rok i letos jsme netrpělivě očekávali další díl dějepisného,
historického a přírodovědného programu Planeta Země 3000. Letos jsme se
společně s moderátorem a cestovatelem Adamem Lelkem vypravili na daleké
Filipíny.
Pořad s názvem Filipíny- za obry a trpaslíky nás jako každý rok
zaujal. Seznámili jsme se s přírodou, historií, neobvyklým jídlem, exotickými
zvířaty a pro nás neobvyklými zvyky tamějších obyvatel. Škoda, že moderátor
onemocněl, a musela jej nahradit jeho kolegyně. Poslední den před vánočními
prázdninami se vydařil a těšíme se na další pokračování tohoto unikátního
projektu.
/Kristýna M., Gábina, Terka 9. ročník/

Anglické divadlo
30. listopadu se konalo v naší základní škole divadelní představení pro
4. a 5. třídu s názvem „Lenka and the Tea Witch” (Lenka a čajová
čarodějnice).
Ze začátku nám herec, který mluvil jen anglicky, vyprávěl tuto
pohádku a pak nám ji s pomocí publika zahrál. Zahrána byla velmi vtipně. Pán
se převlékl do legračních šatů čarodějnice, Lenky a myši. Z publika si vybral
žáky, kteří si vybrali monstra, které si chtěli zahrát, mohli si vybrat:
monstrum, ducha, čarodějnici, Drákulu, kostlivce nebo kouzelníka.
Po divadle jsme odešli s páťáky ze ZŠ Babice a ZŠ Ochoz do fyziky
na pořádnou svačinu. Měli jsme bábovku, sušenky, koláče, buchty a další
dobroty. Učebna v angličtině byla úplně plná, protože nás tam bylo 30. V
angličtině jsme si sehráli scénku. Scénka byla pěkná. Po angličtině jsme měli
přírodovědu. V přírodovědě jsme si mohli vybrat, co budeme dělat.
Mohli jsme si vybrat pracovní list zaměřený na souhvězdí, nebo jsme
kreslili naši Sluneční soustavu. Děti z Babic odcházely dříve, aby stihly
autobus. Ochozáci odcházeli po 4. hodině. Byla to super akce a všichni mi
přišli sympatičtí a těším se na dobu, až budeme v jedné třídě. Celý den se mi
moc líbil. Třeba si jej zopakujeme.
/Vašek, redakce/

Anglické divadlo 3. třída
Jednou ve středu k nám přišla třetí třída z Babic. První a druhou
vyučovací hodinu jsme se učili a pak jsme se s nimi seznámili. Paní
učitelka nás rozdělila do dvojic. Třeťáci byli moc fajn. Naučili jsme se
vyjmenovaná slova po B a násobilku. Moc se jim to líbilo. Až jsme si
pohráli, tak jsme si dali výbornou hostinu. Pak jsme odešli na anglické
divadlo. Byli tam strašně směšný pán, který vařil a kouzlil. Naučil nás
některá slova: kečup, špagety, vidličku, nůž, lžičku, pizzu, mouku, a
další. Zval si děti na pódium, a ty tam soutěžily a vařily.
/Jana V. a Kačka, redakce/

Anglické divadlo pro druhý stupeň
Máte rádi Austrálii? Z této vzdálené země k nám přijel sympatický
pán, který nám zahrál divadlo The Australian Show.
Jak již název napovídá, celé divadlo bylo hráno anglicky. A byla to
ohromná legrace. Například hned na začátku nás ten pán velice překvapil.
Najednou si roztrhl košili a začal běhat kolem jeviště. Potom se uklidnil a
začal nás učit hrát na divný hudební nástroj, který vypadal trochu jako nějaká
trubka do kanalizace (tohle by mi asi domorodci neodpustili). Poté
následovala historie Austrálie, ale vztahovala se hlavně k domorodcům.
Ukázala se jako mnohem zajímavější než ta, kterou do nás hučí ve škole.
A potom jsme mohli ochutnat velice zajímavý pokrm Vegemate.
Sympatický pán nám nejprve pustil video amatérských youtuberů, kteří právě
tuto pomazánku ochutnali (a očividně hned potom vyzvraceli). Také nám řekl,
že lidé z Austrálie tuto “pochoutku” milují, ale Američané ji upřímně
nenávidí. Sám se kloním spíše na americkou stranu.
Netradiční divadlo se nám líbilo a doufáme, že k nám příští rok přijede
zase.
/Adam, redakce/

Sníh, sníh, samej sníh
Napadl sníh a paní učitelka nám oznámila, že půjdeme ven. To bylo
radosti, všichni jásali, křičeli a smáli se.
A hned druhý den jsme si přinesli boby a sáňky a šli přes hřiště za
boudu, potom z kopce a byli jsme na louce. Někteří jezdili a jiní váleli
sněhové koule nebo hráli hru koulovanou. Celou hodinu jsme řádili a
dováděli. Potom jsme se vrátili do školy, naobědvali jsme se a šli domů.
Bylo to super, snad sníh ještě vydrží a tento tělocvik si zopakujeme.
/Luky, redakce/

Bruslení
Dne 5. 1. jsme my,
třeťáci, šli bruslit do
Řícmanic. Bylo to super.
Nejprve jsme jeli autobusem.
Měli jsme baťůžek s věcmi.
Bruslení se nám líbilo.
Kluziště bylo pevné a
klouzalo. Byly tam brusle na
půjčení za 50Kč. Někteří
spolužáci si je tam půjčili.
Bylo tam i hodně dalších
věcí. Například branky,
chodítka, trikoty na hokej a
brusle. Paní učitelka nám
řekla, že se budeme učit
bruslit.
Tento
týden
půjdeme bruslit zas. Moc vám doporučujeme si tam zajet
/Jana V. a Kačka, redakce,
obrázky ze 3. tř./

Naše pochvala míří do
kuchyně
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat
našim
výborným
kuchařkám, které pro nás připravují
skvělé obědy. Pokaždé si pochutnáme na špagetách nebo rizotu, naše chuťové
buňky potěší svíčková či rajská. Nemusíte se bát ani polévek a taková
koprová, hovězí nebo brokolicová, ty nám chutnají. Děkujeme Vám za prima
obědy a těšíme se na další skvělá jídla.
/Samuel Hrabal a další strávníci z 9. třídy/

ANKETA
Váš názor nás zajímá! Prosíme odpovědi do anketního boxu. Vyzýváme i paní
učitelky, aby anketu použily ve výuce a výsledky nám předaly.
1. Jaké jídlo ve školní kuchyni je tvoje
nejoblíbenější?
2. Jaké jídlo ve školní kuchyni je tvoje nejméně
oblíbené?
3. Navrhni nové jídlo do školní jídelny.
4.

Co ti ve školních obědech chybí?

5. Kterou zeleninu máš nejraději?
6. Které ovoce máš nejraději?

/Redakce/

Rozhovor panem ředitelem Mgr. Ondřejem Dostalíkem
1. Jaké profese jste vystřídal, než jste se stal ředitelem?
Při vysoké škole jsem pracoval brigádně na letišti v Brně, po té jsem pracoval
13 let jako učitel.
2. Co byste rád změnil na naší škole?
Byl bych velmi rád, kdyby se podařilo zrekonstruovat tělocvičnu a její zázemí šatny, nářaďovnu... Dále bych chtěl vybudovat v místě školního skleníku a
části parkoviště novou školní jídelnu s kuchyní, šatnami pro kuchařky a
provozní zaměstnance a skladem potravin. Prostory současné kuchyně a
jídelny bychom po menších technických úpravách využili jako třídy.
3. Za co všechno ředitel zodpovídá?
Ředitel zodpovídá za všechny zaměstnance, za stav školy obecně.
4. Co děláte ve volném čase?
Ve volném čase s rodinou cestujeme, občas zajdeme do kina či do divadla.
5. Jaké jsou vaše záliby?
Rád cestuji, jezdím na kole.
6. Jakému sportu se věnujete v zimě?
V zimě jezdíme na hory na sjezdovky, občas zajdeme bruslit.
7. Máte čas zajít do kina?
Pokud mě zaujme v programu kin nějaký film, určitě se rád podívám.
8. Jaký film jste viděl naposledy?
Anděl Páně 2

9. Jaké knihy čtete?
Rád si přečtu cestopisy.
10. Jakou knihu nám doporučíte?
Ze starších titulů bych doporučil knihu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda
"S československou vlajkou na Kilimandžáro", z novějších knihu Leoše
Šimánka "Amerikou po hřebenech hor".
11. Chováte v rodině nějakého mazlíčka?
Máme kočku, rybičky a morčata.
/5. třída/

Úspěch ve výtvarné soutěži
Naše škola se účastnila výtvarné soutěže, kterou organizovala MAS
Slavkovské bojiště z.s., MAS Bobrava z.s. a MAS Moravský kras z.s. pod
záštitou projektu MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice, je spolufinancována ze zdrojů
Evropské unie v OP VVV.
Daniel Kárník z druhé třídy se umístil na krásném třetím místě a
dostal knižní cenu. Takto podle něj vypadá nejlepší škola na světě:

ZIMNÍ TÉMATA
Znáte zimní pranostiky?
Víte co je to pranostika? Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Je to
vlastně rčení, které vychází ze zkušeností lidí. V Čechách a na Moravě jich
známe stovky.
Pokuste se je správně propojit. Správné řešení s tvým jménem a
příjmením nezapomeň vhodit do anketního boxu na hale. Můžeš něco hezkého
vyhrát. Odměníme 3 vylosované autory správných odpovědi.
1. Ať si v zimě chlad,

a) doktor čeká

2. Lenivého v zimě

b) hnedle ji to mrzí.

3. Udeří-li zima brzy

c) jen když není hlad.

4. Zima měkká,

d) v zimě před mrazem.

5. Oděv chrání v létě před hmyzem

e) tím teplejší léto.

6. Pod sněhem chléb,

f) ani pec nezahřeje.

7. Čím chladnější zima,

g) hodně trávy.

8. Hodně sněhu -

h) hojnost mléka v dížce.

9. Rampouchy na stříšce,

i) dlouho nepoleží.

10.První sníh

j) pod deštěm hlad.

/Eliška Vondrušková, 6. třída/
CO NÁS BAVÍ

Čtenářova knihovnička
Tuto rubriku pro vás chystám už tradičně. Znovu vám doporučuji
skvělou stránku na internetu: Čtení pomáhá. Podívejte se na ni!

Harry Potter a Prokleté dítě
Tato knížka vás může velice překvapit. V prvé řadě je psaná úplně
jinak než minulé díly. Samozřejmě jde o další díl slavné kouzelnické ságy o
Harrym Potterovi. Ale tento díl nebude jen o něm.
Jelikož tady je Harry už dospělý, děj se bude týkat spíš jeho syna
Albuse Pottera a jeho kamaráda Scorpiuse Malfoye. Ovšem, jak by se mohlo
zdát, Albus se sice otci podobá svým zevnějškem, uvnitř je ale úplně jiný.
Albus si také s přibývajícím věkem pomalu uvědomuje, kolik nechtěných
chyb jeho otec v životě udělal, a jednu z nich, zabití Cedrika Voldemortem, se
pokouší napravit. Zjistil, že Hermiona Grangerová (ministryně kouzel a
Harryho kamarádka) ve svém kabinetu schovává obraceč času. S pomocí
Scorpiuse a kamarádky Delphi obraceč získá.
A potom začíná velké dělání chyb a jejich napravování…
/Adam, redakce/

POVĚSTI Z NAŠEHO OKOLÍ
Už víte, že mám rád historii a tuto zálibu chci s vámi sdílet. Zde si
přečtěte další dvě pověsti, které se vážou k obcím Babice nad Svitavou a
Ochoz u Brna.

Pověst o Leciánovi
Babická pověst vypráví, že kdysi dávno žil v našem kraji nebezpečný
zločinec Lecián. Četnictvem byl zadržen, ale několik dní po zatčení znovu
uprchl. Za svou skrýš si zvolil malou vesnici jménem Babice nad Svitavou,
protože se nachází na nepřístupných skalách, které by ztěžovaly práci četníků.
Po jistém čase, kdy četnictvo bezvýsledně po tomto zločinci pátralo,
přišla zpráva, že byl viděn u lesa v Babicích na místě zvaném Velká Skalka.
Četnictvo k tomuto místu dorazilo, obstoupilo jej a vyzvalo Leciána, který stál
na kraji této skály, aby se vzdal. Jeden z četníků vykřikl: ,,Jménem zákona vás
zatýkám.” A Lecián na to: ,,Jménem zákona vám utíkám!” a skočil ze skály
dolů.
Konec legendárního Leciána je opředen záhadou. Dodnes se neví, zda
zahynul. Jedna verze pověsti totiž říká, že když zločinec padal ze skály,
zachytil se za větev stromu, slezl dolů, četníkům se vysmál a utekl.
Ať už byl osud Leciána jakýkoliv, pro babické občany se stal
legendou.

Kopec Na Spáleništi
V Ochozi bydleli dva bratři. Starší, kterému matka umřela, a
mladší, který se zrodil z druhého manželství otce. Po svých matkách
měli rozdílné povahy. Starší byl hodný a spravedlivý, mladší byl zlý a
sobecký. Starší Josef se stal myslivcem a oženil se s místní krasavicí.
Nastěhoval se do nově postavené hájovny uprostřed lesů zvaných
Valchov.
Jeho bratr mu začal za ženou chodit. Aby odlákal bratra z domu,
začal klást v lese pasti a pytlačit. Josef pak vyčkával celé noci na
pytláka.
Stalo se jednou, co se stát muselo. Bratr Josef mladšího
Antonína při kladení pastí postřelil a ten zůstal chromý.
Tu se zrodila mezi bratry smrtelná nenávist. Číhali na sebe v
lese s tím, že jeden druhého zničí. Celý kraj věděl o této situaci, ale
nechávali je v klidu. Předpokládali, že se bratři umoudří.

Jednou se chtěl mladší dozvědět, kam ho půjde starší bratr v
noci hledat. Vylezl na půdu hájenky a naslouchal škvírou ve stropě. Na
stůl ale začalo padat smetí škvíry mezi prkny. Starší bratr vzal lampu a
šel se na půdu podívat a zde našel bratra. Při zápasu upadla lampa a
zapálila seno, v němž oba uhořeli.
Hájenku znovu nepostavili a zůstal onen název ,,Na Spáleništi.”
/Vašek, redakce/

BAVÍ NÁS SPORT
Silvestrovský běh do schodů
Dne 31. 12. 2016 se jako každý rok uskutečnil oblíbený běh do 144
schodů v Bílovicích nad Svitavou. Já jsem letos obsadil ve své kategorii první
místo s časem 40:30 s.
/Vojta Tomáš, 4. třída/

Do schodů běháme i ve škole 
Biatlon
Protože letošní zima je opravdu krásná, zúčastnil jsem se i dvou
biatlonových závodů. Jeden se konal v Babicích nad Svitavou, kde jsem
skončil druhý.
Další biatlonový závod byl 22. 1. 2017 v Řícmanicích, kde jsem byl
první a můj bratr Viktor Tomáš skončil za mnou na druhém místě. Ondřej
Jurka i Matyáš Jurka (z naší školy) byli třetí.
K dispozici jsme měli čtyři vzduchové pistole a střelba proběhla ve
stoje i vleže na čtyři terče.
Naše mamka byla druhá, musela na čtyři trestná kola a to ji stálo
prvenství.
/Vojta Tomáš, 4. třída/

Závody na koních
Jsem Tereza a je mi devět let. Od čtyř let jezdím na koních. Svého
koně nemám, ale chodím do jezdecké školy. Půjčuju si tam poníka jménem
Vendula.
Jednou, když mi
moje
cvičitelka
Pavlína
Stejskalová řekla, že bych
mohla na závody, kývla jsem.
Nebyly to dostihy, ale byly
to disciplíny pro mladší.
Trénovala jsem každý
čtvrtek a někdy i o víkendu. Na
závodech jsem vybojovala
třetí a čtvrté místo z šesti. Moc
mi
v
tom
pomohla
Vendulka a cvičitelé Michal a
Pavlína.
/Tereza Hegerová, 4. třída/

Karate
Chodím do karate už více než půl roku a před měsícem jsem se
vypracoval už k červenému pásku. 21. prosince jsem byl na závodech. V
soutěži jsem vyhrál stříbrnou medaili, diplom, doklady a taky jsem dostal ten
červený pásek.
Jsem rád, že se mi to povedlo a už se těším na další
pásek - žlutý. Pásky se dostávají podle stupně technické
vyspělosti karatisty.
/Tom Slabý, 4 tř./

Lyžařské závody
Aktivně lyžuji už 3 roky za Sky team Viktoria Brno. Pravidelně
trénuji, abych se v lyžování zdokonalil. Potom se
účastním závodů. Poslední byly v Koutech minulý víkend.
Závodily čtyři kategorie: holky, kluci, přípravka, předžáci.
Závodníků bylo ve všech kategoriích dohromady dvě stě.
Pádů bylo jenom šest z toho jeden trochu vážný. Já jsem
soutěžil v kategorii přípravka chlapci. Byl jsem 19. a 25..
Závody byly skvělé.
/Marek Bajer, 4. ročník/

Okénko do minulosti
V této rubrice bych vás rád seznámil s minulostí některých věcí.
Tentokrát vám povím něco o tom, jak se vyvíjely počítače.
První počítač bylo počítadlo, děti v 1. třídě mají první počítač! Za
předchůdce dnešních počítačů lze považovat i zařízení, která se později
vyvinula v dnešní počítače, byla velmi jednoduchá a byla založena na
mechanických principech – logaritmické tabulky a pravítko, mechanické
kalkulátory, programovatelné stroje.

V roce 1943 Harward Mark I. vyrobil počítač, který vážil 5 tun, měřil
16 metrů. V roce 1952 byl už počítač, který měl paměť 32 bitových slov a
zvládl 2200 operací za vteřinu. Tento počítač byl první volně prodejný
počítač. Prodalo se jich 19 kusů.
V průběhu let se elektronky nahrazovaly magnetickými disky.
Dříve byl počítač velký jako školní tělocvična a v dnešní době může
být například i v prstýncích nebo v hodinkách. A předpověď počasí
předpovídá klidně i deštník!

SOUTĚŽ!!!!
Můj děda je stejně starý jako první počítačová myš. Víte, jak starý je? Kdo to
bude vědět, napište správnou odpověď se svým jménem a příjmením, a do
konce března ji vhoďte do časopisové schránky. Tři odpovědi vylosujeme a
výherci dostanou jarní vydání časopisu jako výhru.
/Luky, redakce/

/obrázky 6.tř./

Bobřík informatiky
Bobřík informatiky je logická soutěž, kde si můžete zkusit
vyhrát školní diplom. Můžete si ho zkusit i doma.
Jestli nechcete soutěžit, tak klikněte na archív testů. Soutěž a hru
si můžou zkusit i dospělí!
Rekord v naší škole měl Tomáš Slabý se svými 170ti body z
možných 190ti. Tomáš soutěžil v kategorii mini, tj. 4. a 5. třída.
Soutěž mini je nejmenší kategorie a nejvyšší kategorie je pro
seniory.
Když budete mít plný počet bodů, pojedete na celorepublikovou
soutěž.
Tak co, zkusíte si to?
/Luky, redakce/

Zábava a vtipy
Dokáže klokan vyskočit výš než dům?
Ale samozřejmě. Dům skákat neumí.
Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: „Promiňte
pane, mohl bych vám přeběhnout támhle po tom poli? Hrozně potřebuju
stihnout vlak v 16:23!“
Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: „Ale jo, klidně. A když si vás všimne můj
býk, stihnete i ten v 16:05.“
„Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z něj jen prach?“ „Ano, to je
pravda Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel pod postelí!“
„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“
posteskne si stařec. „To je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž
čokoládu.“
Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, je to moc
drahé!“ „Ach jo, a nechceš si se mnou hrát aspoň na maminku a na tatínka?“
dál žadoní kluk. „To bychom mohli.“ souhlasí matka. „Tak se obleč, jdeme
koupit malému kolo!“
/Janča Č., redakce/
11 nejčastějších vět ve škole:
1. Za jak dlouho zvoní?
2. Co? Jaká písemka?
3. Dáš mi to opsat?
4. Já to nechápu!
5. Co máme za hodinu?
6. Jaká strana?
7. Já už chci domů!
8. Cože? Byl úkol?
9. Tohle jsme se neučili!
10. Konečně přestávka!
11. Co říkal/a?
/Vendy, redakce/

Vyškrtávačka
Když vyškrtáš všechna zadaná slova, zbylá písmena vytvoří tajenku.
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VLOCKA
VANOCE
BOBY
LED
DEKORACE
MRÁZ
JMELÍ
PURPURA

PROSINEC
LYŽE
BÍLÁ
BAMBULKA
RUKAVICE
LOKOMOTIVA
EVA
ZVYKY

SOB
ROK
SKOŘICE ADAM

MRAZÍK
PRSKAVKA
SNÍH
RAMPOUCH
KOLEDY
POHÁDKY
PERNÍK
SNĚHULE

MIKULÁŠ
KAPR
ANDÍLEK
NADÍLKA
ROLNIČKY
SVAŘÁK
SVÍČKA
PUNČ

CUKROVÍ
VEČEŘE
JEŽÍŠEK
ÚNOR
SÁŇKY
ADVENT
OSEL
ŘÍZEK

KRB
KOPEC

PF
ZIMA
/Janča K. a Vendy, redakce/

Kreativní stránka
Sníh v létě - jak na to
Zrovna teď je sněhu náhodou dost. Ale kdyby zmizel, nezoufejte. Můžete si s
ním pohrát i v létě.
Potřebujete:
1 jakoukoli bílou pěnu na holení ve spreji,
2 krabičky bramborového škrobu,
třpytky (nejsou nutné).
Postup:
Do misky dáme všechnu pěnu, a postupně přidáme škrob. Rukama to
zamícháme a přidáme třpytky. Poté znovu zamícháme. A JE HOTOVO !
Sníh můžete využít k modelování, lze využít formičky (třeba na bábovičky),
ale určitě i ke sněhové bitvě (raději venku).
Sníh uchovávejte v igelitovém sáčku
Stránky
kde
si
můžete
pustit
https://www.youtube.com/watch?v=N4ukLDzgdSg

tohle

video:

Tento sníh bych radši nejedla, přece to je pěna na holení.
/Jana Č., redakce/

31.1. 2017 bylo vydáno vysvědčení za I.pololetí školního roku 2016/17.
Zde je přehled výsledků žáků naší školy:
Třída

Průměr

Počet
žáků

Počet
vyznamenání

Průměr
zameškaných
hodin

1.A

1,00

16

16

19,1

1.B

1,00

16

16

32,5

2.

1,06

24

24

28

3.

1,2

23

20

33,6

4.

1,16

25

23

20

5.

1,29

10

8

14,4

6.

1,37

20

13

30,3

7.

1,57

7

2

69,7

8.

1,82

13

3

42,8

9.

1,51

11

6

79,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------Připravili žáci ZÚ Časopis ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno-venkov.
Titulka a ostatní obrázky: výtvarné práce žáků naší školy, free grafika.
Fotografie: vlastní; rodiče souhlasí s použitím fotografií a prací svých dětí a
jejich zveřejněním.
zskanice.casopismail.com, www.zskanice.cz

