
 

 

 

 

 

    
 

 
 



Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, 

školní rok 2017/2018 pomalu končí a všichni se již velmi těšíme na slunečné prázdniny strávené 

s rodinou či přáteli.  

Je za námi spousta dobře vykonané práce. Prvňáčci se naučili číst, psát a počítat do dvaceti. 

Žáci devátého ročníku obhájili absolventské práce a byli přijati na střední školy. 

Naši žáci se úspěšně zapojili do mnoha soutěží. Získali jsme také zlatý certifikát od Českého 

olympijského výboru za aktivní účast 100% našich žáků v projektu Sazka olympijský víceboj. Žáci 

8. a 9. ročníku úspěšně zvládli celostátní testování SCIO. 

V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 50 dětí mateřské školy a 189 žáků základní 

školy. S podporou Obce Kanice jsme opět otevřeli dvě první třídy. Školní družina pracovala letos 

poprvé ve třech odděleních a s celkovou kapacitou 85 žáků uspokojila zájem všech žáků 1. – 3. třídy.  

Spustili jsme školní elektronický systém Edookit, který slouží žákům i rodičům druhého stupně 

jako žákovská knížka. Od příštího školního roku bude takto sloužit již od 3. ročníku. 

Bohatá byla i nabídka 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, florbalu, Hasičů 

Kanice a aktivity Sokola. Nově tu působily i roztleskávačky Crazy Pompons. 

Počet žáků v naší škole stále roste a v příštím školním roce překročí hranici 210. Do budoucího 

prvního ročníku je zapsáno 28 dětí.  

Současná kapacita školy je již téměř naplněna. Po dlouhých jednáních jsme ve spolupráci s obcí 

Kanice finalizovali projekt na vybudování přístavby školy. V nové části budovy vznikne prostorná 

jídelna, velká moderní kuchyně se zázemím, tři nové třídy, sociální zařízení, cvičná kuchyňka, učebna 

keramiky a kabinety. Se stavebními pracemi by se mělo začít na podzim a celá stavba by měla být 

hotova v září 2019. 

Stále udržujeme a zvelebujeme naše školní prostředí. Pedagogové spolu s žáky pečují o areál 

školy a školní arboretum. O prázdninách bude vymalována tělocvična a část učeben. V některých 

třídách bude vyměněna podlahová krytina.  

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i správním zaměstnancům za celoroční 

zodpovědnou práci. 

Velký dík patří i rodičům, kteří se školou spolupracují a pomáhají sponzorskými dary či 

osobně. 

Za podporu děkuji také našemu zřizovateli, Obci Kanice, zejména panu starostovi Ing. 

Vladimíru Kalivodovi a místostarostovi panu Lukášovi Láníkovi. 

Přeji vám všem krásné prázdniny a těším se opět na shledání ve školním roce 2018/19. 

 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Ondřej Dostalík 

 

 

Podrobnější informace o činnosti školy naleznete ve Výroční zprávě školy za školní rok 

2017/2018, která bude na našich webových stránkách k dispozici na konci září. 

 

  



Co dělali „BROUČCI“ a „MOTÝLCI“ celý rok ve školce? 

…tak se na to s námi pojďte „podívat“…😊 

Jen co jsme se během měsíce září seznámili, skamarádili, začala naše první akce a to: 

 Zvířátka ve školce (4.10.) – Mezinárodní den zvířat 

Dále pak následovaly tyto: 

 Rockové řádění (11.10.)  

 Logopedická depistáž (13.10.)  

 Bramborování (16.10.) – akce s rodiči 

 Vaření bramborové polévky a guláše  

 Drakiáda (17.10.)  

 Vaření dýňové polévky  

 Projekt „Zdravé zoubky“ (24.10.)  

 Strašidelný týden v maskách  

 Halloween (25.10.)  

 Výukový program „Den s netopýrkem“ - Dům přírody Moravského krasu (2.11.)  

 sv. Martin – pečení svatomartinských rohlíčků (10.11.)  

 Fotografování (30.11.) – vánoční série 

 Mikuláš v MŠ (5.12.) – spolupráce se ZŠ (9. třída) 

 Vánoční dílničky a jarmark (7.12.) – akce s rodiči 

 Čertí dopoledne (8.12.)  

 Posezení u stromečku (19.12.) – aneb „Ježíšek nám nadělil spoustu dárků“ 

 Vycházka ke krmelci  

 Karneval – Divadélko Malé BO (19.2.)  

 Edukativně – stimulační skupinky pro předškoláky (únor – duben) – spolupráce s rodiči 

 Pečení koblížků  

 Zážitkový stan – projekt „Vesmír“ (23.2.)  

 Návštěva předškoláků v 1. třídách v ZŠ Kanice (19.3.)  

 Výroba a vynášení Morany, výlet do Bílovic nad Svitavou (20.3.)  

 Velikonoční tvoření (27.3.) – akce s rodiči 

 Pálení čarodějnic (30.4.) – akce s rodiči 

 Výroba „jedovatých“ muchomůrek (z rajčat, vajíček a majonézy) …mňam 

 Terénní výukový program Rezekvítek – „Vílí hrátky ze zahrádky“ (10.5.)  

 Plavání – Plavecká škola Brno (květen – červen)  

 Den matek – besídka pro maminky (15.5.) – měla velký ohlas  

 Fotografování (16.5.) – foto předškoláků na rozloučenou s MŠ + společné foto tříd 

 Návštěva žáků 5. třídy ZŠ Kanice – divadelní vystoupení „Jak pejsek a kočička pekli dort“ 

(18.5.)  

 Hrajeme si na maminky a tatínky (18.5.)  

 Vystoupení školáků – „Cirkus“ (24.5.)  



 Den dětí – „V cukrárně“ – zábavné dopoledne na školkové zahradě  

 Kuřátko a housátko ve školce – ukázka mláďátek  

 Knoflíkový jarmark – ukončení projektu „knoflíkování“ 

 Pasování předškoláků (15.6.) – akce s rodiči 

 Spaní ve školce (15.6.) + noční stezka odvahy (ale jen pro odvážné), kromě tří dětí, které 

u pohádky bohužel usnuly, ji absolvovaly všechny děti 

 Vyšetření očí (12.6.)  

 „Hasík“ – hasiči Kanice (19.6.)   

              A na samý závěr školního roku (25. 6.) nás čekal výlet do Hodonína v podobě pohádkové 

plavby. Na lodi jsme s královnou Konstancií chránili poklad před piráty, kteří nám ho chtěli během 

plavby uloupit. Poklad jsme společně zachránili a pak samozřejmě spravedlivě rozdělili. Po pohádkové 

plavbě na řece Moravě nás čekala královská hostina, která všem moc chutnala. 

A to byl ve zkratce náš další školní rok, který Broučci a Motýlci prožili v mateřské škole. 

                                                                                 Za kolektiv MŠ paní učitelky Alice a Lucka 

 
 

  



Výtvarná soutěž 
Naše mateřská škola se v únoru zúčastnila výtvarné soutěže pro předškoláky ŠKOLKA PLNÁ 

DĚTÍ. Projekt pořádala Mateřská škola Kampanova Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 

Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.  

 Zapojilo se 175 mateřských, speciálních a základních uměleckých škol z celé České republiky. 

Porota vybírala vítězné práce z více jak 3000 došlých obrázků.  

Děti od Motýlků i Broučků se velmi snažily a namalovaly moc pěkné obrázky. Mohly je tvořit 

libovolnou technikou a samy si zvolit téma. 

Nejúspěšnější v kategorii 5 leté děti byla výtvarná práce „Čáp v rákosí“ od šikovné malířky ze 

třídy Motýlků. Získala za něj krásné 1. místo! Odměnou jí byl diplom a věcná cena. Ještě jednou 

VELKÁ GRATULACE ! 

         Mgr. Martina Zonová 

 

 

 



Přehled hodnocení ZŠ za školní rok 2017/2018 

 

Tříd

a 

Třídní 

učitelka 

Počet 

žáků 

k 29. 6. 

Průměr 

za 1. 

pololetí 

Průměr 

za 2. 

pololetí 

Vyznamenání 

za 1. pololetí 

Vyznamenání 

za 2. pololetí 

1.A 
Mgr. Vlasta 

Tomášová 
15 1,00 1,07 15 15 

1.B 
Mgr. Lenka 

Vondrušková 
12 1,00 1,05 13/13 12 

2.A 
Mgr. Dana 

Pospíšilová 
16 1,04 1,10 16 15 

2.B 
Mgr. Kateřina 

Gronichová 
17 1,04 1,09 16/16 17 

3. 
Mgr. Zdeňka 

Čtvrtníčková 
23 1,08 1,18 24/24 19 

4. 
Mgr. Michaela 

Selingerová 
26 1,20 1,28 22/25 18 

5. 
Mgr. Alena 

Jelínková 
24 1,28 1,36 18 19 

6. 
Mgr. Šárka 

Zavadilová 
16 1,44 1,45 10 7 

7. 
Mgr. Hana 

Kalvodová 
19 1,47 1,57 10 9 

8. 
PhDr. Zdeňka 

Blatná 
7 1,57 1,66 3 3 

9. 
Mgr. Alena 

Repová 
13 1,94 1,97 3 2 

 celkem 188   
150 ze 188 

79,8% 

136 ze 188 

72,3% 

 

K poslednímu červnu k nám chodí 71 dívek a 117 chlapců. 

  



Zápis do 1. třídy 
Zápis dětí do 1. třídy se konal v pondělí 9. dubna 2018. Žáci 8. a 9. ročníku přivítali  v naší 

škole budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 

Samotné prověření znalostí a dovedností proběhlo ve čtyřech učebnách, kde na děti čekaly paní 

učitelky s různými úkoly, pomocí kterých prověřily u dětí připravenost do 1. třídy. Po skončení zápisu 

si děti vybraly odměnu a dostaly upomínkový list na tento významný den.  

Doplňkovými aktivitami pro zájemce byla prohlídka školy, omalovánky a focení na hale školy. 

Doufáme, že to bylo pro všechny zúčastněné příjemně strávené odpoledne. 

Celkem přišlo 36 dětí z Kanic, Řícmanic, Ochozi u Brna a z Brna. Do první třídy k nám 

v příštím školním roce nastoupí 28 prvňáčků, kteří se budou vzdělávat v jedné třídě. Vyučující bude 

paní učitelka Mgr. Dana Pospíšilová. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme. 

        Mgr. Dana Pospíšilová 

 
 

 

Absolventské práce 
Letošní školní rok byl již 13., kdy žáci devátého ročníku v závěru školní docházky museli 

prokázat své schopnosti, dovednosti a získané vědomosti napsáním absolventské práce. Ty jsou 

nedílnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Zpracováním a následnou veřejnou 

prezentací práce si klademe za cíl prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Žáci 

dokazují svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat 

potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk, umět 

použít jazyk cizí i prokázat schopnosti použití informačních a komunikačních technologií. Při 

obhajobě absolventské práce žák prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé 

argumentace. Na letošním třináctém ročníku vystoupilo třináct žáků deváté třídy a musíme říci, že 

mnohé práce byly velmi kvalitní a dosahovaly úrovně středoškolských prací. 

Mgr. Alena Repová 



 
 

Pěvecký kroužek 
V letošním školním roce náš pěvecký sbor vystupoval 20. 4. 2018 v Červeném kostele v Brně 

na jarním festivale Petrklíč. Tento jarní festival pořádala ZŠ Krásného, která akci měla velice pěkně 

zorganizovanou. Vystupovalo zde mnoho sborů z různých škol, např. ZŠ Labská, ZŠ Havířov, ZŠ 

Modřice, ZŠ Krásného a také náš pěvecký sbor Kosáček. Za doprovodu klavíru, fléten a dalších 

rytmických nástrojů jsme zazpívali několik jarních písní, abychom také potěšili diváky. Vystupovali 

jsme také v Babicích, při rozsvěcení vánočního stromu v Kanicích, na Dni matek a při slavnostním 

vyhodnocení školního roku. Myslím, že se nám vystoupení povedla a přinesla nové zkušenosti. 

Mgr. Kateřina Gronichová 

 

 
  



Cirkus LeGrando 

Koncem měsíce května na hřišti ZŠ Kanice vyrostl cirkusový stan. Byl připraven pro žáky 

čtvrtého a pátého ročníků naší školy, kteří se pustili do ochutnávky cirkusových disciplín. Cirkus 

LeGrando je volnočasová aktivita střediska volného času Lužánky. 

V prvním dni se všichni účastníci třídenních aktivit prostřídali na jednotlivých disciplínách. 

Dále bylo na dětech, které disciplíně se budou více věnovat. Následovala dvoudenní tvrdá práce, 

trénování a vymýšlení závěrečného vystoupení. Přišli se podívat spolužáci z prvního i druhého stupně 

i naši kamarádi z naší MŠ. Odpoledne dětské snažení, trénovaní a plné nasazení všech zúčastněných 

vyvrcholilo programem pro rodiče a známé. 

Naši artisté byli odměňováni spoustou bouřlivých potlesků a hlasitého povzbuzování. 

Nezapomněli jsme ani na cirkusové trenéry, kteří od svých svěřenců dostali přání, obrázky i malé 

dárky. Velké poděkování patří rodičům, kteří aktivitu finančně podpořili.  

Na vystoupení přišlo mnoho kladných ohlasů od žáků i dospělých. 

Závěrem lze zhodnotit náplň akce jako velký přínos pro naše školáky. A to nejen pro tvorbu 

fungujícího kolektivu, rozvoj pohybových dovedností, vzájemnou důvěru, ale i překonávání sám sebe. 

 Mgr. Michaela Selingerová 

Cirkus LeGrando očima dětí: 
Od pondělí 21. 5. do středy 23. 5. jsme měli naše pátá a čtvrtá třída cirkus. Neměli jsme 

představení, ale sami jsme se učili různé cirkusové kousky. Mohli jsme si vybrat např. žebříky, trapéz, 

fakíra, lana, balón a kouzlení. 

Vybrala jsem si trapéz, ale bála jsem se, že mě nevezmou, protože nás bylo více. Nakonec 

někteří odešli na jinou atrakci. Bylo to skvělé, naučila jsem se hodně triků: sed na Měsíci, víčko, X, 

netopýra, váhu, plínky, čápa, hnízdo a pyramidu. Moc mě to bavilo. Cvičili jsme na hrazdě i ve 

dvojicích a dělali jsme také akrobacii, hlavně lidské pyramidy. 

Třetí den jsme měli generálku a sledovala nás celá škola včetně MŠ. Myslím, že nám to moc 

šlo. Odpoledne o půl páté jsme měli vystoupení pro rodiče. Bylo to úžasné, na závěr jsme měli skvělou 

úklonu a všichni nám moc tleskali. 

Tyto tři dny mě hrozně bavily, ráda bych si to zopakovala. 

 



Teambuilding 
Jako každý rok jede IV. a V. třída na teambuilding. Akci organizuje učitelka V. třídy Alena 

Jelínková. 

Letos jsme jeli do Jeseníků na chatu Orientku, ale cestou jsme se měli stavit na hradu Sovinec.  

V pondělí ráno 23. 4. jsme se všichni se sbalenými kufry a batohy sešli u školy. Zamávali jsme 

doprovodu a vydali jsme se na cestu za dobrodružstvím. Cesta od školy na hrad trvala asi hodinu a půl. 

Hrad Sovinec je napůl zřícenina a má moc zajímavou historii. 

Po prohlídce hradu jsme nasedli do autobusu a jeli až na Žďárský Potok u Staré vsi, kde už na 

nás čekali dva instruktoři Ash (Eš) a Honza. Ubytovali nás a po obědě jsme hráli pár her. Druhý den 

začal jako každý další rozcvičkou a snídaní. Pak jsme hráli hry a skákali na bungee trampolíně. 

Aktivity nám přerušilo jen jídlo a odpolední klid. Večer si zájemci mohli krátce zaplavat v malém 

bazénu a následovala večerka.  

Třetí den jsme měli kromě her a stavění domečků z přírodnin také Army game. Večer jsme si 

opekli špekáčky a dostali jsme pizzu. Také kdo chtěl, mohl do finské sauny. Čtvrtý den jsme měli 

kromě her bungee running. Je to jako bungee jumping, neskáče se, ale utíká co nejdál, ale guma táhne 

zpět. Večer byla diskotéka a pak nám Ash a Honza předvedli úžasnou ohnivou show. Kromě 

uvedených aktivit jsme byli na vysokých lanech, šplhali na stěně a řádili v hracím hradu. 

V pátek ráno jsme dobalili zavazadla, hráli ještě nějaké hry a pak jsme si rozdali námi vyrobené 

diplomy s tituly a spoustu cen. Po obědě jsme se rozloučili a jeli domů. Pobyt se mi moc líbil, ale také 

už jsem se těšil domů. 

Příště jedou čtvrťáci a páťáci do Březové u Třebíče, kde naše třída již byla.  

Žáci 5. ročníku 

 

 

Projekt ,,Ovoce do škol“ ve školním roce 2017/2018 
Naše škola byla letos devátým rokem zapojena do celorepublikového projektu ,,Ovoce do 

škol“. Je to projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU (73%) a rozpočtu ČR (27%). 

Cílovou skupinou byli žáci 1. stupně (1. – 5. ročník), celkem 133 žáků. Naším dodavatelem „Ovoce 

do škol“ byla i letos firma  LAKTEA.  

       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 týdně. 



        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 1. až 5. ročníku tzv. ochutnávkové koše – mix ovoce 

a zeleniny, které jsme využili k seznámení s některými druhy ovoce a zeleniny, s jejich zpracováním 

a ochutnávkou a také mléčné výrobky.  

Program byl dětmi kladně přijat a příští školní rok v něm budeme zase na 1. stupni pokračovat.  

 Mgr. Dana Pospíšilová 

 

 
 

 

 

Co se mi líbilo - názory prvňáčků ze třídy 1. A 
 
 

Plavání a Noc s Andersenem. 

Mně se líbilo, jak jsme šli místo plavání 

na procházku a taky bruslení. 

Na procházku do lesa a plavání, Barevný týden. 

Mně se líbilo plavání a Dům přírody. 

Mně se líbil celý rok. 

Mně se líbilo čtení a plavání. 

Stavění v lese a plavání. 

Mně se líbilo všechno. 

Plavání a učení 

 

 

Mgr. Vlasta Tomášová + dodatečná úprava pravopisu 

  



Recyklohraní 

 
 Na úkolu „Umíme žít bez odpadů?“ z cyklu EKOABECEDA pracovali žáci 9. a 8. třídy pod 

vedením vyučujících Mgr. Aleny Repové a Ing. Jany Buřivalové. V hodinách pracovních činností 

a výchovy ke zdraví vypracovali dílčí úkoly „Jde to i bez odpadů“ a „O oblečení jinak“, za které jsme 

dostali 250 bodů. 

 Poslední letošní úkol vypracovali žáci páté třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny 

Jelínkové. Úkol zněl „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“ a žáci pátrali po starých 

elektrických spotřebičích a navrhovali, jak asi některé kousky mohly vypadat. Poté nakreslili svoje 

exponáty a napsali k nim popisky. Tuto sbírku jsme vystavili na nástěnce ve škole. Vypracovaný úkol 

byl odeslán, měli bychom za něj dostat opět 250 bodů. 

 V druhém pololetí jsme odevzdali 51 kg vytříděných baterií, a tím získali celkem 255 bodů. 

Žáci, kteří přinesli nejvíc kilogramů baterií, budou na konci školního roku odměněni. 

Ing. Jana Buřivalová 

 

 
 

 

Dyskluby a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Má Vaše dítě problémy s učením? Nejde mu čtení? I když se snaží a pravidelně připravuje do 

školy, stejně nakonec selže a úspěch se nedostavuje? Pak je možné, že patří mezi 4 - 5% jedinců 

z běžné populace, kteří jsou v průběhu procesu učení znevýhodněni specifickými vývojovými 

poruchami učení. Tyto poruchy dělají dětem potíže při osvojování si učiva běžnými metodami. 

K nejčastějším poruchám učení patří dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (neobratnost v písemném 

projevu), dysortografie (problém s pravopisem) a dyskalkulie (projevuje se v matematice). 

A právě žákům s těmito poruchami učení jsou určeny dyskluby, které na naší škole fungují již 

mnoho let. Dětem se v nich individuálně věnují učitelky, které jsou v této oblasti proškolené. Činnost 

v klubu je zaměřena na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pozornosti, audiomotorické 

koordinace, pravolevé orientace, čtenářských a řečových dovedností. K tomu slouží nejrůznější hry, 

doplňovačky, čtecí tabulky, cvičení na rozlišení zrakově podobných tvarů či písmen. Mezi oblíbené 

činnosti patří cvičení pravopisných jevů zábavnou formou na počítačích, které jsou vybaveny 

speciálními programy.  

Dyskluby mohou navštěvovat nejen žáci s doporučením PPP, ale i ostatní zájemci, kteří 

potřebují vysvětlit nebo procvičit problémové učivo. Na druhém stupni se zaměřujeme zejména na 



individuální přístup, ústní zdůvodňování problémových jevů, přizpůsobení se osobnímu pracovnímu 

tempu a na práci i spolupráci ve skupině. Procvičujeme morfologii, syntax, všestranné jazykové 

rozbory, jazykovědnou terminologii, literární přehled, ústní projev a samostatné tvůrčí činnosti. 

Hlavní snahou a cílem každé vedoucí dysklubu je zmírnění, případně odstranění potíží, které 

vyvolávají problémy v učení. Proces nápravy  obtíží, vyvolávajících poruchy učení, je dlouhodobý a 

vyžaduje velkou dávku trpělivosti ze strany vyučujících a pomoci ze strany rodičů. Rodiče nemusí mít 

obavy, pokud je porucha u dětí diagnostikována. Neznamená to, že dítě je odsouzeno k neúspěchu. 

Nezbytnou podmínkou úspěchu je však snaha, trpělivost a soustavná práce jak učitelů, tak i rodičů. 

Spokojené děti za to ale rozhodně stojí.  

Mgr. Alena Repová, výchovná poradkyně 

 

Výlet do ZOO – 2.A a 2.B 

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se naše druhé třídy vydaly na výlet do ZOO Brno. Byla to odměna za 

příspěvek na chov tygra sumaterského. A co děti všechno viděly a zažily? Napsali žáci: 

 My jsme byli v ZOO zahradě Brno. Mně se nejvíce líbilo, jak jsme si udělali procházku po 

ZOO zahradě a viděli jsme bílého medvěda ve svém bazéně. Bílý medvěd šupl do vody a plaval 

na zádech tam a zpátky. Já jsem si koupil náhrdelník s oslíkem a plyšáka kosatku. 

 Byli jsme v brněnské ZOO. Bylo tam vedro, ale vydržet se to dalo. Viděli jsme tygra, vlky, 

lvy, žirafy, medvědy, zebry, mluvícího papouška a roztomilou malou kočičku. Nakonec jsme 

si mohli koupit suvenýry. Moc se mi to líbilo. 

 Třída 2.B a 2.A navštívily ZOO Brno. Byli tam zvířata: lvi, hadi, ptáci atd. Bylo tam hezky. 

Prošli jsme celou ZOO. Všem se tam moc líbilo. 

 Prvně jsme byli u tygra. Viděli jsme různá zvířata. Dali jsme si dvě přestávky. První byla u opic 

a ptáků, druhá přestávka byla u zeber a žiraf. 

 

   
 

 

 

  



Přehled soutěží, aktivit a olympiád, kterých se naši žáci zúčastnili 
 

Sběr pomerančové kůry, baterií a elektroodpadu 

Recyklohraní 

Požární ochrana očima dětí 

Povodí Moravy - Plavba 

Matematická olympiáda 

Pythagoriáda 

Dějepisná olympiáda 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Matematický klokan 

Přírodovědný klokan 

Purkiáda 

Malá biologická olympiáda 

Bobřík informatiky 

Logická olympiáda 

SCIO testování 

Dopravní výchova 

Karlovarský skřivánek 

Skládání hymny školy 

Tvorba školního časopisu Kanická sojka 

Železný Empík 

Sazka olympijský víceboj 

Minipřehazovaná 

Želešická růže 

 
První stránka podzimního čísla časopisu 

 

 

Výlet 8. třídy do Slavkova u Brna 
 

Dne 20.6.2018 jela naše třída na výlet do Slavkova. Měli jsme sraz v 7,15 hod. v Kanicích na 

návsi. Autobusem jsme odjeli do Bílovic nad Svitavou, kde jsme přestoupili na vlak, který nás dovezl 

do Brna. Do Slavkova jezdí pravidelně vlak, ale protože je na trati výluka, tak jsme odjeli náhradní 

autobusovou dopravou. Do Slavkova jsme dorazili kolem deváté hodiny a od nádraží jsme šli přes část 

města až k zámeckému návrší, dominantě města. Prohlídka historických sálů slavkovského zámku 

začínala až v 10 hodin, a tak jsme měli dostatek času na procházku po zámecké zahradě, která je 

vybudována částečně ve francouzském a částečně v anglickém stylu.  

      V 10 hodin začala prohlídka historických sálů zámku. Měli jsme skvělou paní průvodkyni, 

která nám pověděla mnoho zajímavých věcí. Všimla si, že máme o její výklad velký zájem, odpovídali 

jsme i na její dotazy ohledně vystavených historických exponátů. Na konci hodinové prohlídky nás 

pochválila, vyprávěla by nám určitě i dál, ale spěchala k dalším návštěvníkům. 



      Další částí našeho výletu byla prohlídka expozice Austerlitz - Malé město velkých dějin. Jak 

název napovídá, jednalo se o výstavu věnovanou bitvě u Slavkova, která se odehrála nedaleko 

Slavkova v roce 1805. Expozice byla také moc pěkná a poučná. 

      Ze zámku jsme odcházeli po dvanácté hodině. Na náměstí jsme se na hodinku rozešli po 

skupinkách. Koupili jsme si zmrzlinu a suvenýry. Ve 14 hodin jsme nastoupili do vlaku a jeli jsme do 

Brna. Po půlhodinovém čekání jsme nastoupili do vlaku a frčeli do Bílovic. Odtud jsme pokračovali 

autobusem směr Kanice, Ochoz u Brna.  

      Výlet se nám velmi líbil. Počasí nám také vyšlo, bylo sice moc teplo, ale co bylo hlavní, že 

nepršelo. 

Žáci 8. ročníku  

 

 

 

  
Staň se žákem ZŠ Kanice    Den matek 

 

 

 

    
Výuka bruslení       Výtvarné práce 

 

 

 

  



Železný Empík 
 

Děti z páté třídy zvítězily 

v soutěži pořádané Policií ČR. 

Byli první mezi 14 družstvy. 
 

 

 

 

 

Přijetí nejlepších žáků školy u starosty obce Kanice 
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