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FLORBAL
přečtěte si zajímavé informace o
tomto sportu

FOTOPŘÍBĚH
aneb jak probíhá výuka na naší škole
ČTĚTE NA STRANĚ 5

ČTĚTE NA STRANĚ 3

Slovo úvodem

Milí čtenáři a čtenářky,
po dlouhých prázdninách
a dalších třech měsících školy
konečně vychází další číslo
Kanické sojky. Tentokrát
v novém kabátě. Nový kabát
jsme získali tím, že jsme
postoupili do celostátního kola
soutěže o nejlepší školní
časopis. Tento úvod píši

Jak jsem se dostala ke koním
z workshopu na této soutěži. Je
to úžasné, máme možnost
pracovat v School Press Clubu
a všichni jsme z toho hodně
nadšení. Doufáme, že se vám
bude líbit jako nám.
Ani letos nebudou ve školním
časopisu chybět zprávy ze školy,
rozhovory, ankety, vtipy, kvízy
a rébusy, ankety a soutěže.
Maxim Šmahel, Ondřej Neckář,
Veronika Halvová, Jana
Vašíková, Kateřina Šrajerová,
Lukáš Slabý, Ondřej Jurka,
Václav Žižlavský, Jonáš Drábek,
Šimon Drábek.
autor článku:
HANA KALVODOVÁ

Vyrob si loutku - divadlo Radost
Ve čtvrtek 12. října 2017 jsme
byli se 4. třídou v divadle
Radost na divadélku Vyrob si
loutku. Nejdříve jsme jeli
autobusem do Bílovic
nad Svitavou, pak jsme jeli
vlakem na Hlavní nádraží v Brně
a potom jsme jeli tramvají.
Kousek jsme šli pěšky, než jsme
dorazili do divadla Radost
na Bratislavské ulici. Nasvačili
jsme se. Po chvíli nás čekali Eva
Laseková a Michal Sopuch.
Nejdříve nám řekli, jak se
takové loutkové divadlo hraje.
Předvedli nám tři písničky a pak
nás požádali, jestli bychom si
nechtěli vyrobit loutku a zahrát

s ní představení. Samozřejmě, že
s tím všichni souhlasili.
Kristýnka Suchyňová zahrála,
jak ježibaba šla do Tesca
a koupila si oblečení nebo Janča,
Kačka a Nikča hrály
představení, jak tři kočičí
kamarádi šli spinkat. Až všichni
představení dohráli, tak jsme se
rozloučili a jeli zpátky do školy.
Byl to super výlet.
autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

foto: vlastní

Jmenuji se Vendy. Na koních už
jezdím od 6 let. Přivedla mě
k tomu školka, protože jsme
občas chodili na koně, a až tak
mě to chytlo, že jsem začala
jezdit. Začala jsem na Panské
Líše, jenže pak mi vyhodili
trenérku, a já jsem jsem přešla
na jiné stáje, kde jezdila moje
kamarádka. Momentálně jezdím
v Dětské Jezdecké škole
Řícmanice. Tam to vede paní
Lišková a její dcera Kateřina
Lišková (teď už Jurdová). Mají
tam celkem asi 12 koní + ještě
jsou tam nějací soukromí. Můj
nejoblíbenější kůň je Vuk, je to
kříženec (Ar1/1 x hucul), je
hnědý a má strakatý zadek. Jsou

Adamova knihovnička - Čáry života
Od Veroniky Rothové, která se
ve světě proslavila bestsellerem
Divergence - Aliance, se
nedávno (přesněji na konci roku
2016) objevila nová kniha Čáry
Života. Odehrává se
ve světě/galaxii, kterou prochází
síla zvaná proud. Ta poskytuje
každému zvláštní "Dar",
takovou osobní supersílu
zaměřenou na jeho osobnost.
V tomto světě na planetě Thuvhe
žije Akos, obdařený
přerušováním proudu, tedy
rušením darů ostatních, a jeho
bratr Eijeh, který vidí (částečně)
budoucnost. Na té samé planetě
žije Cyra Noavek s darem
bolesti, který ale působí i na ni.

Žije se svým bratrem Ryzkem,
vládnoucím Noavekům, kteří
jsou - a pozor, zápletka nepřátelé Thuvhesanů. Obě
země jsou rozděleny polem
halucinogenní rostliny pernatky.
Docela zamotané, že? A co
teprve, když Ryzek unese
Eijeha, protože by si chtěl
přivlastnit jeho dar (on sám si
dokáže prohazovat vzpomínky
s ostatními).

ZŠ KANICE, Č.P. 135, 664 01 KANICE

dva druhy hodin: individuální,
a kurzy (jednou za týden), které
se rozdělují podle dovedností. Já
jezdím v kurzech ještě s pěti
holkami, které jsou hrozně milé
a super. Máme dvě trenérky,
které se střídají, a pak tam jsou
vodičky, které tam pomáhají.S
koňmi jsme na jízdárně a občas
si zajedeme i na vyjížďku.
autor článku:
VENDULA SUMCOVÁ

autor článku:
ADAM URVÁLEK
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Socha svobody
Socha svobody, anglicky Statue
of Liberty, plným názvem
Liberty Enlightening the world
(z francouzského La Liberté
éclairant le monde čili „Svoboda
přinášející světlo světu“) je
socha stojící na Ostrově svobody
u New Yorku v USA. Ačkoliv
by katastrálně měl náležet
Hudson County, New Jersey,
od roku 1664 je Ostrov svobody
součástí New Yorku.
Socha je vysoká 46 metrů
k tomu s 47 metovým
podstavcem je vrchol pochodně
ve výšce 93 metrů nad zemí.
Socha váží 205 tun, v obvodu
má 10,6 metru, ústa mají šířku
91 centimetů. Pravá paže držící
pochodeň je dlouhá 12,8 metru,
jen ukazováček je dlouhý 2,4
metru.

U nohou je vyryto poselství
sochy samé, jako úcta
k novinářce Emmě Lazarusové,
která díky tomuto textu pomohla
naplnit sbírku pro vybudování
podstavce sochy

autor článku:

„Dej mi své ubohé, unavené, své
schoulené masy toužící volně
dýchat, ten žalostný nadbytek
tvých přeplněných břehů. Pošli
je sem, zmítané bouří a bez
domova, pro ně já pozvedám
pochodeň u zlatých dveří!“ Emma Lazarus

ŠIMON DRÁBEK

Pokud jde o sochy, není socha
svobody zdaleka nejvyšší volně
stojící postavou světa.
Kupříkladu památník Matka
vlast volá na Mamajevově

foto: free google

Tvoje tvář má
známý hlas

Logická úloha

P. Hricko, E. Studená a N.
Macourková. V porotě byli: M.
Šmahel, K. Kožnárková, D.
Kárník a V, Tomáš. Moderátor
byl T. Vrba. Byla to parádní
zábava. Vyhrálo pěvecké duo N.
Macourková a E. Studená.
autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

"Tvoje tvář má známý hlas" je
soutěž, kde se zpívá. Někdo ji
zná z televize. My jsme si
takovou soutěž udělali v družině.
Zpívali:.O. Neckař, V. Němcová,

mohyle ve Volgogradu měří
od paty k hlavě bez podstavce
52 m a po špičku meče 85 m.
Největší na světě vůbec je
Čung-jüan ta-fu, socha Buddhy
v Číně, která dosahuje 208 m (z
toho podstavce 80 m).

autor článku:
ONDŘEJ NECKAŘ

Výtah je v přízemí. Ve výtahu
jsou čtyři osoby včetně mě.
Když výtah dojede do prvního
patra, jedna osoba vystoupí a tři
osoby nastoupí. Když výtah
dorazí do druhého patra, dvě
osoby vystoupí a šest jich
nastoupí. Třetí patro výtah
vynechá a ve čtvrtém patře
nikdo nevystoupí, ale dvanáct
lidí nastoupí (je to velký výtah).
Páté patro výtah vynechá, a když
projíždí šestým patrem, tak se
lana utrhnou a výtah spadne až
dolů do přízemí. Všichni
ve výtahu jsou mrtví.
Jak se mi podařilo přežít?

ilustrace: free google

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Řešení najdete dále v časopisu.

Vtipy
Jenž se rozveselte nad těmi tož
fórky, které jsme našli
na http://www.nejvtipy.cz/vtipyo-skole_sk&gr=3
„Ví někdo z vás, kde leží
Kuba?" táže se učitel.
„Prosím, v posteli s angínou!",
odpověděla snaživá žačka.
Pláče chlapeček na ulici. „Copak
se ti stalo, chlapče?" ptá se
kolemjdoucí. „Všichni mají
prázdniny, jen já ne," vzlyká
dítko. „Já ještě nechodím
do školy..."

Potkají se dva spolužáci
na hřišti:
„Proč nejsi ve škole?"
„Mám těžkou angínu."
„Se mnou je to horší — mám
zápal plic!"

Učitel: "Představte si, děti, že
v Africe děti nemají skoro
žádnou školu.
Víte tedy už, na co jsme vybírali
peníze?"
Žák: "Aby jsme odjeli
do Afriky?"

Učitelka zadala slohový úkol
o zvířatech, požadovala, aby text
měl nejméně 300 slov. Jenda
přišel domů a napsal:
„Náš kocourek se jmenuje
Mourek. Rád chodí na dlouhé
procházky. Když se dlouho
nevrací, musím ho jít hledat. Jdu
na dvůr a volám na něj - čičí,
čičí, čičí, čičí, čičí, čičí..."

"Vstávej synku, musíš
do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni
mě tam vůbec neberou a smějí
se mi. Opravdu tam musím jít?"
"Musíš, musíš, vždyť jseš
učitel."
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autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ
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Zajímavosti z
přírody

Bylo nás pět

foto: free google

Blobfish, česky sliznatá ryba, je
druh hlubinné ryby, která obývá
hluboké pobřežní vody
Austrálie a Tasmánie.
Ryba žije v hloubkách mezi 800
až 1500 metry, kde je
mnohonásobně vyšší tlak než
na hladině moře.
Goblin shark, česky žralok
šotek, má výrazný "bodec". Jeho
tělo je bílé nebo šedé, kůže je

však částečně průhledná. Bývá
někdy zbarven růžově. Jde
o hlubokomořského žraloka
žijícího v hloubkách 270–960
metrů u mořského dna. Dorůstá
maximální délky 3,85 metru
a váhy přes 160 kg.
Takovou potvoru bych nechtěl
potkat. Naštěstí je tento žralok
vzácný.
Poznali jste, který obrázek
zobrazuje žraloka a který
blobfish?
autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Florbal
O florbalu jsem chtěl napsat,
protože je to sport kterému
věnuji plno času.
Tento sport je velmi podobný
pozemnímu hokeji. V ruce držíte
florbalku a u toho běžíte. Florbal
se hraje na hřišti o rozměrech
40×20 metrů, které je
ohraničeno 50 cm vysokými
mantinely a hraje se s lehkým
dutým plastovým míčkem.Tento
sport je hlavně o týmové
spolupráci, tím myslím
přihrávání a nabíhání.
Bez spolupráce to nejde a je to
namáhavý sport.
Pravidla hry jsou taková, že
proti sobě nastupují dvě
družstva, která se skládají ze tří
útočníků, dvou obránců

Mikulášská

a jednoho brankáře. Cílem hry je
poslat míček do protější brány.
Hráči mohou míček odehrát
jenom pomocí florbalek.
Florbalka se nesmí dostat
nad úroveň kolen. Když se
florbalka dostane nad úroveň
kolen či pasu, tak tomu se říká
vysoká hůl, a ta se trestá. Hraní
rukou nebo hlavou je zakázáno,
hra tělem se ještě toleruje. Nelze

V pátek dne 10. listopadu 2017
jsme jeli se 4. třídou do divadla
Radost na divadelní představení
Bylo nás pět podle stejnojmenné
knihy, kterou napsal Karel
Poláček. Jednou z hlavních
postav je Péťa Bajza, syn
obchodníka smíšeným zbožím,
který prožívá s kamarády
příhody. Postava Péti je
inspirována vlastním dětstvím
Karla Poláčka. Dalšími hlavními
postavami jsou Antonín Bejval,
jehož táta má provoznictví, Eda
Kemlink, syn úředníka, Čeněk
Jirsák a Pepek Zilvar
se do brány trefit nohou.
Když hráč míček do brány
kopne, je to porušení pravidel
a gól neplatí. Dále brankář
nesmí dostat nahrávku
od spoluhráče, a brankář
při výhozu nesmí přehodit míček
přes půlící čáru. Brankáři nemají
hokejky. Ze začátku byl kontakt
mezi hráči zakázaný, teďuž
tomu tak není.
Florbal vymysleli ve Švédsku
v roce 1986. Do Česka sel dostal
pomocí studentů na výměně
ze Švédska. První mistrovství
Evropy mužů se konalo v roce
1994 ve Finsku. Rok 1996 byl
prvním znamením oficiálního
mistrovství světa, jehož severské
finále sledovalo 15 000 diváků.
Pavel Kožušník je český
florbalista hrající nejvyšší
mužskou soutěž, Fortuna

z chudobince, syn žebráka.
Péťův tatínek je přísný a šetřivý,
jeho maminka naopak laskavá
a hodná. Péťa má bratra
Ladislava a sestru Mančinku.
V jejich domácnosti je také
služka Kristýna, které Péťa říká
Rampepurda. Kluci prožívají
hodně dobrodružství, např. zlobí
přísného pana Fajstu. Péťa má
rád Evu Svobodovou, dceru
pana cukráře. Představení se
nám líbilo a doufáme že
do Radosti pojedeme i na jiná
představení.
Ve škole v hodinách českého
jazyka čteme celá třída knížku
napsanou Karlem Poláčkem,
a tak můžeme srovnávat knižní
a divadelní zpracování těchto
příběhů, což je pro nás velmi
zajímavé a poučné.
autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

Extraligu, za tým Torpedo
Havířov.
autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

DRONY

Kdo to ťuká na dveře?
Kdopak jim je otevře?
Holky, kluci spěchají,
Mikuláše vítají.
Mikuláši v pytli sladkosti voní,
hodným dětem dá, na zvonek
zazvoní.
Červený plášť, biskupská hůl,
kdopak tu sladkostí dostane půl?
Kdo to za ním stojí?
Zlobivec se bojí.
Čert už pytel vytahuje,
svoje ruce natahuje.
Anděl prosí: "Milý čerte, ještě
chvíli vyčkej,
však on se nám polepší, ještě
je maličkej."
autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

foto: práce školní družiny

ahoj, já jsem Ondra a v každém
čísle bude něco o technologii
v tomto čísleto bude něco
dronech.
Dron je vlastně bezpilotní
letadlo, neboli taky letadlo
bez posádky. Mohou se vydat
mnohem dál než by se kdy
podíval letoun s lidskou
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posádkou a nemusíme se zde
bavit jen o vojenských účelech,
ale například meteorologické
průzkumy, nebo výlety
do kosmu.
autor článku:
ONDŘEJ NECKAŘ
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Víte, že ...?

PODZIMNÍ KVÍZ

ilustrace: práce žáků školy

1.Kdy začíná podzim?
a) 25. září
b) 1. října
c) 23. září

ilustrace: práce žáků školy

ilustrace: práce žáků školy

autor článku:

Řešení nám vhoďte
na podepsaném papírku
do anketního boxu v hale školy.
Odměníme 3 vylosované
úspěšné řešitele.

Americká vlajka má padesát
hvězdiček, protože má padesát
států.
Plejtvák obrovský je největším
živočichem na světě.
Nejrychlejším živočichem
na zemi je gepard, může běžet až
sto kilometrů v hodině.
Pes vidí pouze černo bíle.
Nejrychlejší ryba na světě je
plachetník atlantický, pluje až 56
kilometrů za hodinu.
Sokol stěhovavý je
nejrychlejším ptákem na světě.

ŠIMON DRÁBEK

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

Vrbový list

2.Který významný spisovatel se
narodil 30. listopadu?
a) Mark Twain
b) Karel Čapek
c) Antoine de Saint-Exupéry
3. Jaké ovoce roste na podzim?
a) třešně
b) angrešt
c) jablka

foto: free google

4. Kdy končí podzim?
a) 1. prosince
b) 15.prosince
c) 21. prosince

Padá z vrby zlatý list,
vítr si v něm začal číst.
Než přečetl obě stránky,
list mu spadl do studánky.
autor článku:

5. Jaký pták neodlétá do teplých
krajin?
a) čáp
b) kos
c) vlaštovka

JANA VAŠÍKOVÁ

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

Výlet za Brněnskými pověstmi
Ve čtvrtek dne 5. října 2017 jsme
jeli se čtvrtou třídou
na Brněnské pověsti. Nejdříve
jsme jeli autobusem do Bílovic
nad Svitavou. Potom jsme jeli
vlakem do Brna a tramvají
na Moravské náměstí.
Na Moravském náměstí nás
čekala paní průvodkyně. Ukázali
jsme si plastický model celého
Brna a sochu koně s Joštem
Moravským. Pěšky jsme šli
na Jakubské náměstí do kostela
svatého Jakuba. Ukázali jsme si,
jak lidé dříve psali a obraz
Madony, k tomuto obrazu nám
paní průvodkyně řekla pověst:
„Jednou na Brňany zaútočili
Švédové a věřící lidé nosili
obraz, aby jim Madona
pomohla. Madona celé Brno
zakryla pláštěm. Švédové
nevěděli kam míří a prohráli.“
Z Jakubského náměstí jsme šli

foto: free google

přes náměstí Svobody na ulici
Orlí k domu U kamenné panny.
Tady jsme viděli studnu,
do které údajně skočila
zamilovaná Johanka, jejíž příběh
nám paní průvodkyně vyprávěla.
Potom jsme šli přes Zelný trh ke
staré radnici. Zde nám paní
průvodkyně řekla pověst

o Brněnském drakovi, kterého
jsme na staré radnici viděli.
Na staré radnici jsme také viděli
Brněnské kolo.
U staré radnice jsme se s paní
průvodkyní rozloučili.
Po rozloučení jsme šli pěšky
na Hlavní nádraží, odkud jsme
se vlakem a autobusem vrátili
zpět do naší školy.
Skoro celý den pršelo, ale
dozvěděli jsme se spoustu nám
neznámých Brněnských pověstí
a starých příběhů, a tak se nám
všem výlet moc líbil.
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autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

Škola
Kdo nechodí do školy,
nestíhá pak úkoly.
Chceme umět číst a psát,
všechno dobře spočítat.
autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
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Fotostory
Vítáme Vás ve fotopříběhu,
který bude i letos součástí
Kanické sojky.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

V redakci nám řádil šotek
a pomíchal nám obrázky.
Poznáte, jak půjde příběh
po sobě?
Očíslujte si obrázky.
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Čokoládové palačinky
Co budete potřebovat:
Mouka
Mléko (jakékoliv množství)
Kakao
2 vajíčka
Marmeláda, nutella
Nejdříve nalejeme mléko
do misky, množství je na vás.
Do mléka rozšleháme vajíčko.
Do mléka přisypáváme
mouku a s ní kakao, dokud
nebude těsto vláčné.
Těsto nalejeme na rozpálenou
pánev, nejlépe teflonovou

a počkáme, dokud se těsto
nespojí.
Potom těsto obrátíme. Hotovou
palačinku sundáme z pánve
a dáme na talíř.
Teď už je to na vás: palačinku si
můžete namazat nutellou či
marmeládou.
A dobrou chut´!
autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

foto: google free

Náš časopis
Zdravím všechny čtenáře
časopisu Kanická Sojka. Můžu
vám říct, jak to chodí v našem
kroužku. Scházíme se každé
pondělí sedmou hodinu, tudíž
od 13:20h do 14:20. Pracujeme
jako kolektiv, jenž píše zjímavé
články o tom co se stalo v naší
škole a ve světě.
Než začneme pracovat na novém
čísle, nejprve se pobavíme
o tom, co by se v něm mělo
objevit. Práci na rubrikách si
rozebereme. Nyní je to ještě
zábavnější, protože pracujeme

Želešická růže
v on line programu School Press
Club. Paní učitelka Kalvodová je
šéfredaktorkou a přiděluje nám
prostory pro naše články.
Pokud by tě bavilo pracovat
s námi, neváhej, přihlas se
do kroužku a rádi tě přivítáme
v redakčním týmu!
autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Hudba

Ve středu 27. 9. 2017 jsem se
zúčastnil, místo školy, běhu
v Želešicích. Jel jsem tam už
druhý rok, tak jsem trať znal.
I když jsem měl kašel a rýmu,
na závody jsem se moc těšil.
V autobuse byla legrace
a závody se nesly ve sportovním
duchu. Hodně jsme si navzájem
fandili, i když jsme nezískali
žádnou medaili, se svým
výkonem jsem byl spokojený.
Na závodech jsem skončil kolem
sedmého místa, Dan Eichmeier
kolem devátého, Dominik byl

asi dvacátý a David Hloušek
kousek za ním. Holky byly taky
šikovné. Reprezentovala nás
Terka, Bára, Zuzka a Emka.
Ještě jeden tým byli kluci
ze sedmé třídy. Ve složení
Matyáš, Honza, Vincent
a Adam. Ty to měli už těžší
a skončili v polovině startovního
pole.
Myslím si, že to pro nás dopadlo
dobře.
autor článku:
VOJTĚCH TOMÁŠ

Požární poplach

foto: free google

Ahoj, já Jonáš, jsem zpátky
a chtěl bych vás opět v každém
čísle Kanické sojky seznámit
s nějakou hudební skupinou,

hudebníky nebo skladateli. Budu
vás seznamovat určitě
s rockovými skupinami jako
třeba Queen, Rolling Stones,
Beatles a se slavnými zpěváky
(Elvis Presley, Freddie Mercury,
Paul McCartney, Mick Jagger)
a nebo se slavnými hudebníky
(Chuck Berry, Brian May, Keith
Moon).
autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

Vlaštovka

foto: škola

Jednoho dne byla normální
vlastivěda a najednou se ozval
pan ředitel z rozhlasu a řekl
„Vyhlašuji požární poplach,
okamžitě se všichni evakuujte“.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Září
žlutou barví topoly,
děti jdou zas do školy,
ať se jim tam dobře daří.

Jedna klička, druhá klička,
hle, už je tu vlaštovička.
Než napadne první sníh,
odletí na teplý jih.

V září, v září, slunce září,
podzim bude v kalendáři,
draky zas pustíme,
jablíčka sklidíme,
všichni už se těšíme.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
foto: google free

ilustrace: free google

Všichni jsme šli co nejrychleji
ven a tam jsme viděli, jak se
z poza školy černě kouří.
Někteří si mysleli, že doopravdy
hoří tělocvična. Byl tam
i doopravdický plamen. Ale
nehořelo. Potom nám pan
Kožnárek řekl něco o práci
hasičů. Někteří si šli
prohlédnout hasičská auta. Pak
jsme se rozešli zpět do tříd.

V září, v září, slunce září,
podzim bude v kalendáři,
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autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
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KOLEČKOVÉ BRUSLE

Podzim
Podzim
Podzim si koupil malovánky,
pastelky a barvičky,
bílou míchá na beránky,
hnědou barví zajíčky.
stromy ně kde natřel rudě,
jinde celé ze zlata,
vybarvené listí pouští,
z větví rovnou do bláta.
autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

foto: práce žáků školy

Kolo má v dnešní době každé
dítě, a také každé dítě na něm
umí jezdit. Ale takové kolečkové
brusle má méně dětí. Někdo si
myslí, že kolečkové brusle jsou
pouze na cyklostezky, silnice
apod., ale na kolečkové brusle se
dají nasadit zvláštní pneumatiky,
díky nimž můžete s bruslemi
jezdit i do terénu. Dobrý, co?
Ale to není zdaleka všechno!
Vezměte si brusle a vyrazte
na louku! Bahno nevadí, jenom
brusle ušpiní a vy si je potom
musíte umýt. Můžete do lesa,
jezdit do louží atd. Je to paráda.
Pokud na bruslích neumíte, tak
můžete jet na tábor, kde vás to
během týdne perfektně naučí.
Na kolečkových bruslích se dají
hrát i různé sporty. Třeba hokej,
florbal basketbal atd.
Tak můžete vyrazit
na cyklostezky a můžete dělat

Recyklovaná
hruška

foto: free google

různé triky a předvádět se
před ostatníma. Tak pojd‛te
do toho!
autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Část žárovky potřete lepidlem
Herkules a začněte obmotávat
vlnu.
Během chvíle proměníte
žárovku ve žlutou šťavnatou
hrušku :-)

Vyrobte si recyklovanou hrušku!
Já vím, nedá se jíst
ale na ozdobu je perfektní!

A jak si ji vyrobit?
Budete potřebovat:
1. starou žárovku
2. větvičku
Pomůcky: tavná lepicí pistole
a nůžky

3. vlny- zelená a žlutá

Postup:
Vytvořte stopku – přilepte
na závit pomocí tavné pistole
kousek větvičky.

4. listy

V keramice děláme různé věci
z keramiky. Děláme spoustu
krásných věcí například: ježky,
kapry, magnetky, andělíčky
a různé takové věci. Keramiku
vede paní učitelka Hana
Kalvodová a Alena Repová.
Moc nás to baví. I vy se můžete
přihlásit, budeme moc rádi.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

ROHÁČEK

Keramika

foto: škola

Pokud chcete zjistit více,
podívejte se na stránky
i-creative.cz.
Mají tam víc nápadů, než
čekáte!

foto: škola

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

STRANA 7 / 9

CENA 25

PODZIM 2017, KANICKÁ SOJKA - ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ KANICE

Halloween

PLATEBNÍ KURZY

Určitě víte, že v každé zemi se
platí jinými penězi než jen
korunami. Proto vás seznámím
s jinými měnami.
V USA se platí americkým
dolarem. 1 dolar = 21.48 Kč

V Saudské Arábii se platí
Saudským riyalem. 1 riyal =
5,74 Kč
V J. Koreji se platí korejským
wonem. 1 won = 1.9820 Kč

V Brazílii se platí brazilským
realem. 1 b. real = 6,63 Kč

Ve Svazijsku se platí Svazijským
lilangeninem. 1 lilangeni =
1.542 Kč

Ve Velké Británii se platí
librami. 1 libra = 28.60 Kč

V Tanzanii se platí Tanzanským
šilinkem. 1 šilink = 0.957 Kč

V Číně se platí Juanem. 1 juan =
3,26 Kč

V Egyptě se platí Egyptskou
librou. 1 E. libra = 1.213 Kč
autor článku:

V Německu, Slovensku,
Rakousku.... se platí eurem. 1
euro = 25.46 Kč
foto: free google

Dne 25. 10. 2017 ve středu jsme
měli ve škole Halloween. Přišli
jsme ve strašidelných maskách
a vše vypuklo o velké přestávce.
Šlo o různé soutěže,
nejstrašidelnější masku, nejlépe
vyzdobenou třídu a o nejlépe
vydlabanou dýni. Celou akci
organizovali naši deváťáci. Ti
nezapomněli ani na hudbu. Žáci
druhého stupně si pro nás
připravili tanec Waka Waka
a Čokoláda. Sedmáci pro nás
připravili ochutnávku jídel

a pochutin z dýní, která se
podávala v jídelně. Dýňová
polévka se podávala v kalíšcích
a bramborové placky byly volně
na talířích. Celou velkou
přestávku jsme si moc užili
a nechtěli jsme, aby skončila.
Halloween a celou tuto akci nám
stále připomínají vydlabané
dýně, které máme před školou.
autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

I v letošním roce plníme
s velikým nasazením v tělesných
výchovách Olympijský víceboj.
Žáci ukrajují z osmi soutěžních
disciplín. Ty testují jejich
obratnost, vytrvalost, rychlost,
sílu a také koncentraci. Žákům

V Chorvatsku se platí
chorvatskou kunou. 1 kuna =
3,36 Kč
V Indii se platí rupii. 1 ind. rupie
= 33,27 Kč
V Japonsku se platí japonským
jenem. 1 jen = 19,32 Kč
V Maďarsku se platí forintem. 1
forint = 8,13 Kč
V Afghánistánu se platí
Afghánským afghánem. 1
afghán = 31,15 Kč

Limerick - vtipné čtyřverší

Olympijský víceboj

foto: škola

ŠIMON DRÁBEK

i trpělivým paním učitelkám
velice děkuji a přeji mnoho sil
do závěrečných fází jejich
snažení.
V rámci tohoto projektu byla
vyhlášena soutěž o ztvárnění
sportovce, který nás bude
reprezentovat na Zimních
olympijských hrách v Jižní
Koreji. S žáky 1. A jsme si
vybrali oblíbenou a šikovnou
Gabrielu Koukalovou, které
snad náš obrázek přinese štěstí.
Společná práce nás moc bavila.
A i když třeba nevyhrajeme, už
naše společná práce byla pěknou
odměnou.
Tak sportu zdar a biatlonu
zvláště.
1. A s tř. uč. Vlastou Tomášovou

Byl jeden obchodní zástupce
z Thajska,
kterému nadevše chutnala
rajská.
Když však spatřil účet,
začal zlostně bručet:
,Myslel jsem, že na to postačí
pajska.“
(Jan Julian Dvorský)

(Jana Čivišová)

Splašil se jednou sloník,
v chobotu držel slovník.
Doskákal až na dálnici,
a potkal tam slonici.
Odteď sloník se slonicí,
skáčou pořád na dálnici.
(Vendula Sumcová)

Byl jednou jeden muž,
ten si pořád brousil nůž.
Když šel z domu pryč,
nesl s sebou rýč,
a nakonec zakop o tyč.
(Filip Tomek)

Žila jedna krásná paní,
a ta milovala psaní.
Chtěla popsat celý svět,
ale popsala jenom naši zeď.
Od té doby krásná paní,
nemiluje psaní.
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Byl jednou jeden mladík
z Prahy,
který zakopával o prahy.
Jednou takhle zakopl
a kus prahu ukopl,
ten divný mladík z Prahy.
(Matyáš Jurka)

V ledničce byl salám,
co každý den dělám.
Dědoušek si ho chtěl dát,
protože měl salám rád.
A navíc byl doma sám.
(Josef Brabec)
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Vystřihovánka - krabička

ilustrace: vlastní

Nejdříve krabičku vybarvěte
nebo na ni můžete něco napsat.
Následně vystřihněte tvar
nůžkami podle tlusté čáry. Dále
udělejte ohyby podle všech

čárkovaných čar.
Na lichoběžníkové části a krajní
obdélníky naneste lepidlo,
krabičku sestavte a slepte. Pozor,
abyste neslepili i víko krabičky,
toto musí zůstat neslepené, aby

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM

krabičku bylo možno otevírat.
Doporučuji tvar překreslit
na tvrdý papír (podle kót, které
jsou uvedeny v milimetrech).

autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ
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