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  Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, 
o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových 

stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském roce 2011 jsme  
u příležitosti 50. výročí školy vydali školní Almanach, letos se opět 
vracíme k našemu školnímu Zpravodaji.  

Součástí našeho dlouhodobého záměru a základním cílem je 
poskytovat našim žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, rozvíjet 
osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, 
svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými 
životními a mravními hodnotami, snažíme se podporovat fyzické  
i psychické zdraví každého jedince, vytvářet odpovídající podmínky  
pro práci, pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách  
a vytvářet podmínky pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.  

Základním prostředkem k dosažení našich cílů je především plnění 
našeho ŠVP ZV „Otevřená škola“. Máme plně kvalifikovaný pedagogický 
sbor, obětavé učitele, kteří se s dostatečnou péčí věnují všem žákům, 
ale i žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami nejen v průběhu vyučování, ale i v mnoha mimoškolních 
činnostech. 

Velkou a přínosnou změnou je nová mateřská škola, která je  
od 30. 9. 2011 součástí naší školy. I zde se nám podařilo zajistit velmi 
šikovné a obětavé paní učitelky, vypracovat ŠVP PV „Moje krůčky 
k poznávání světa“ a troufám si říct, že činnost a každodenní chod 
školky zvládáme velmi dobře. Děti jsou tu spokojené, spokojení jsou  
i rodiče. Všichni si přejeme, aby se podařil realizovat záměr obce  
a otevřít 2. oddělení MŠ od 1. 9. 2012. 

Je pravda, že tomuto plánu musela ustoupit plánovaná dostavba 
odborných učeben v půdním prostoru školy, ale věřím, že i toto se 
jednou podaří dokončit. Zatím se snažíme maximálně využívat každý 
prostor školy, díky sponzorům obnovovat ICT vybavení školy, školní 
nábytek a pomůcky. Velmi nám pomohlo zapojení do projektu MŠMT ČR 
„EU peníze školám“, v rámci kterého jsme mohli zakoupit interaktivní 
tabule a další velmi hodnotné pomůcky, na které bychom jinak 
nedosáhli. 

Vážení rodiče, velmi si vážím dobré spolupráce s Vámi, oceňuji 
Vaši pomoc finanční, materiální i slovní podporu, děkuji členkám SRPŠ, 
které se aktivně podílí na aktivitách školy. Nyní máme velkou radost 
z nového výškově stavitelného nábytku pro nejstarší žáky, na který jste 
nám velkou měrou přispěli. V nejbližší době bychom se rádi zaměřili na 
postupnou výměnu podlahových krytin ve třídách, protože je již velmi 
opotřebovaná. Vážení rodiče, přeji Vám klidný a pohodový rok a hodně 
radosti z Vašich dětí.     

Mgr. Hana Mazancová, ředitelka ZŠ a MŠ Kanice 
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Mateřská školka „Broučci“ 
 
Jsou to již čtyři měsíce, co naši nejmenší „Broučci“ začali 

navštěvovat nově postavenou a otevřenou mateřskou školu v Kanicích. 
Většina z těchto dětí poprvé nastoupila do dětského kolektivu  

a na nás, p. učitelkách, bylo těmto dětem připravit a vytvořit prostředí,  
ve kterém by se cítily spokojeně a chodily do školky rády. Myslím si,  
že se nám to podařilo a vstup dětí do nového prostředí proběhl bez 
větších problémů. 

Během těchto měsíců, kdy jsme se vzájemně poznávali, jsme 
společně s rodiči prožili období aktivit, jako je vydlabávání dýní,  
za pochodu blikajících světýlek z lampiónků jsme doprovodili broučky 
k zimnímu spánku a v čase vánočním jsme si vytvořili spoustu pěkných 
výrobků. 

Jsem ráda, že naše školička se otevřela nejen pro děti, ale také  
pro rodiče. Vzájemná spolupráce a zájem rodičů přispěl k vytvoření 
pěkného a klidného prostředí v naší školce. Díky sponzorským darům 
jsme rozšířili vybavení mateřské školky a zpestřili tak nejen hravé 
činnosti dětí, ale také výchovně vzdělávací aktivity. 

Přála bych si, aby tato spolupráce, ochota a pěkné vztahy trvaly  
i nadále. 

Vedoucí učitelka MŠ Kanice Gabriela Minaříková 
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Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí 
šk. roku 2011/2012 

 
Vysvětlivky k použitým stylistických označením v seznamech žáků: 
Tučné podtržené písmo – žák prospěl s vyznamenáním (samé 

výborné) 
Tučné písmo – žák prospěl s vyznamenáním 
Obyčejné písmo – žák prospěl 
Kurzíva – žák nebyl klasifikován, neprospěl 
Kurzíva – žák neprospěl 
 
 
 
 
 

1. ročník - 11 žáků 
 prospěch třídy: 1,011 

 

Seznam žáků: 
Drnec Vít, Fila Ondřej, Halva Marek, Klimpar Filip, Kokojan Jan, 
Kokojanová Jana, Nešpor Martin, Ryšavý Radovan, Sumcová 
Vendula, Tomek Filip, Urválek Adam 
 
Absence: 202 - celkový počet zameškaných omluvených hodin  

  na žáka je 18 hodin 
 
 
 
 

2. ročník - 10 žáků 
 prospěch třídy: 1,100 

 

Seznam žáků: 
Čanky Kamila, Kříčková Nikola, Kunčar Miroslav, Menšíková 
Denisa, Pospíšilová Sandra, Stehlíková Barbora, Ševelová Nikola, 
Švehlová Sára, Včelík Vít, Zukalová Markéta 
 
Absence: 204 - celkový počet zameškaných omluvených hodin   

      na žáka je 20 hodin
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3. ročník – 15 žáků 
 prospěch třídy: 1,156 

 

Seznam žáků: 
Drahovzal Radek, Hrabalová Anna, Menšík Jan, Němcová Barbora, 
Nešpor Lukáš, Polanová Viktorie, Procházka Adam, Šrajer Pavel, 
Švábik Jakub, Švihálek Milan, Tichý Vojtěch, Tomková Veronika, 
Zukalová Eliška, Stejskal Matyáš, Uher Šimon 
 

Absence: 461 - celkový počet zameškaných omluvených hodin  

 na žáka je 31 hodin 
 

Výchovná opatření: 1x napomenutí třídní učitelky 
 
 

4. ročník – 12 žáků 
 prospěch třídy: 1,227 

 

Seznam žáků: 
Janská Barbora, Macourková Kristýna, Minaříková Aneta, 
Molnárová Lea, Pernicová Šárka, Pospíšilová Kristýna, Ryšavá 
Amálie, Sapáková Kateřina, Stehlík Ondřej, Svoboda Jiří, Tichý 
Miroslav, Vlková Anna  
 

Absence: 405 - celkový počet zameškaných omluvených hodin  

 na žáka je 34 hodin 
 

Výchovná opatření: 5x napomenutí třídní učitelky 
 
 

5. ročník – 14 žáků 
 prospěch třídy: 1,300 

 

Seznam žáků: 
Drahovzal Martin, Havlík Vojtěch, Janošková Sára, Kožnárek Josef, 
Menšík Michal, Odstrčil Jiří, Opletalová Kateřina, Pancnerová 
Sabina, Petlachová Petra, Procházková Eva, Šenkyřík Filip,  
Tejkalová Michaela, Zachrdlová Monika, Zemanová Eliška 
 

Absence: 220 - celkový počet zameškaných omluvených hodin  

 na žáka je 16 hodin 
 
Výchovná opatření: 2x napomenutí třídní učitelky, 1x důtka třídní učitelky 
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6. ročník – 11 žáků 
 prospěch třídy: 1,523 

 

Seznam žáků: 
Adam-Einholzová Tereza, Mietusová Denisa, Ondráčková Tereza, 
Pantůčková Adéla, Pidra Milan, Potrusilová Jana, Rotreklová Vendula, 
Sehnal David, Ševčíková Adéla, Uhrová Sára, Valachovič Filip 
 

Absence: 287 - celkový počet zameškaných omluvených hodin  

 na žáka je 26 hodin 
 

Výchovná opatření: 1x napomenutí třídní učitelky 
 
 

7. ročník – 25 žáků 
 prospěch třídy: 1,606 

 

Seznam žáků: 
Bednařík Ondřej, Blatná Ludmila, Čermáková Renata, Černý Filip, 
Dvořáček Petr, Haluščáková Monika, Havlík Kryštof, Kokojanová 
Magdaléna, Kovařík Radim, Krejčiříková Alžběta, Kytsyk Vladyslav,  
Macková Lenka, Odstrčilová Klára, Petlachová Alena, Pospíšil Filip, 
Pospíšilová Natálie, Prchal David, Remešová Vendula, Sapák Petr, 
Starý Jakub, Šenkyříková Pavlína, Švehlová Erika, Touchyn Pavel, 
Trávníček Antonín, Vlk Antonín 
 
Absence:  730 - celkový počet zameškaných  
                           omluvených hodin  

 na žáka je 29 hodin 
 

Výchovná opatření: 2x napomenutí třídní 
učitelky, 2x důtka třídní učitelky 
 
Pochvaly třídní učitelky: 
Alena Petlachová - za vzornou reprezentaci školy na mnoha 
sportovních a kulturních akcích -  Vranovská empiáda, Želešická růže, 
kulturní vystoupení při slavnostním otevření MŠ. 
 

Natálie Pospíšilová - za vzornou reprezentaci školy na mnoha 
kulturních akcích - kulturní vystoupení při slavnostním otevření MŠ, 
kulturní vystoupení při vítání občánků v Kanicích a za účast 
v konverzační soutěži v AJ. 
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8. ročník – 14 žáků 
 prospěch třídy: 1,584 

 

Seznam žáků: 
Dvořáček Martin, Havlík Jaromír, Kabátová Adriana, Kalod Martin, 
Kovář Vojtěch, Křížová Michaela, Martykánová Aneta, Navrátilová 
Lucie, Novotný Aleš, Oherová Šárka, Opletalová Tereza, Pelant Lukáš, 
Řepová Monika, Švehlová Marie 
 
Absence:  673 - celkový počet zameškaných omluvených hodin,  

 na žáka je 48 hodin 
 

Výchovná opatření: 2x napomenutí třídní učitelky,  
 
Pochvaly třídní učitelky: 
Monika Řepová, Marie Švehlová, Lukáš Pelant, Adriana Kabátová 
- za účast ve školních kolech soutěží a za aktivní pomoc při pořádání  
   školních i mimoškolních akcí 
Lucie Navrátilová - za aktivní pomoc při pořádání školních  
                                      i mimoškolních akcí. 
Jaromír Havlík - za účast ve školních kolech soutěží a olympiád. 
 
 
 
 

9. ročník  -  10 žáků 
 prospěch třídy: 1,463 

 
Seznam žáků: 
Galčan Radek, Krpeš Michal, Kučerová 
Lenka, Muselíková Eliška, Petlach Martin, Procházka Jakub, 
Sedláčková Nikola, Šnajdr Patrik, Tejkalová Kristýna, Trávníček Alois 
 
Absence: 661 - celkový počet zameškaných omluvených hodin 

    na žáka je 66 hodin 
   146 - celkový počet zameškaných neomluvených hodin   

  
Výchovná opatření: 1x návrh na snížený stupeň z chování 

 
Pochvaly třídní učitelky: 
Radek Galčan - za účast ve školních kolech soutěží v AJ, kde dosahuje 
                         vynikajících výsledků. 
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Lenka Kučerová, Alois Trávníček, Patrik Šnajdr, Eliška Muselíková - 
za účast ve školních soutěžích a za aktivní pomoc při pořádání školních  
i mimoškolních akcí. 
Kristýna Tejkalová, Jakub Procházka - za aktivní pomoc při pořádání 
školních i mimoškolních akcí. 

 
 
 

Zprávičky ze školní družiny 
 

Naše školní družina má letos dvě oddělení. Kromě her ve třídách 
čteme knihy a časopisy, vyrábíme z korálků, z papíru, stavíme ze 
stavebnic nejrůznější fantazijní stavby a modely, kreslíme, chodíme 
sportovat na hřiště a do tělocvičny, v lesíku u školy si děti staví domečky 
pro skřítky, pořádáme také některé společné akce. 

S paní vychovatelkou Mgr. M. Sotolářovou chodí děti na sobotní 
výlety do přírody. Cílem je poznání okolí svého bydliště, učit se 
překonávat překážky, vzájemně si pomáhat a také dělat něco pro své 
zdraví. Vycházky se konají jedenkrát za měsíc, většinou v sobotu.  

V říjnu jsme šli do Babic nad Svitavou a na nejvyšší bod - na 
STÁDLA, odtud ke Kulatému dubu a zpět pěšky do Kanic.  

V listopadu i přesto, že bylo náledí, jsme se vydali přes Chocholu do 
Ochozi, odtud dále na Spáleniště a lesem do Bílovic nad Svitavou  
k Pomníku lesů, Liduščinu pomníku, Janáčkově studánce a Myslivně 
lišky Bystroušky. Z Bílovic jsme jeli domů autobusem.  

V prosinci jsme byli za zvířátky v ZOO Brno. Přinesli jsme ozdoby 
na vánoční stromeček, podívali se na krmení a výcvik některých zvířat. 
Samozřejmě jsme prošli celou zoologickou zahradu, stihli jsme také 
kousek koncertu zpěvačky Ylony Czákové a byli jsme při tom, když se 
rozsvěcoval vánoční stromek. Bylo to nádherné. 

Velmi si cením pomoci rodičů, kteří s námi chodí na vycházky. Jsou 
to: paní Klimparová, pan Ryšavý, pan Tomek, pan Klimpar, paní 
Kokojanová, pan Kokojan a jejich dcera Magda. Panu Ryšavému ještě 
děkuji za fotodokumentaci z listopadové zimně laděné vycházky. 
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 Dále bych chtěla moc a moc poděkovat těm rodičům, kteří  přinesli  
dětem další  zajímavé  hračky. Paní Zukalová  přivezla děvčatům 
kočárek, paní Kokojanová darovala dvě sady obrázkových čtverců  
a ještě sedm nádherných panenek. Nesmím  zapomenout na pana 
Stehlíka, který věnoval dětem do ŠD velké množství pěkných pohádek 
a zajímavých příběhů na DVD. Je jich celkem 54! Ani nevíte, jak si 
vážíme  toho, že  se nám snažíte pomoci. Ještě jednou Vám za všechno 
děkujeme. 

V říjnu jsme v ŠD uspořádali tradiční drakiádu na Chocholkách. 
Děti si přinesly draky 
z domu, společně jsme 
za velkého větru dorazili 
na kopec a soutěžilo se 
v různých kategoriích, 
například nejdéle 
létající drak, nejhezčí 
doma vyrobený drak, 
nejstrašidelnější drak, 
nejmladší účastník 
drakiády atd. Protože 
byl letos silný vítr, draci 

létali jako živí. Vítězové i všichni účastníci byli odměněni diplomy  
a drobnými cenami. Vrátili jsme se do školy zmrzlí, ale spokojení 
z vydařené zábavy. 

Další společnou akcí byla návštěva Technického muzea v Brně. 
Abychom zaplnili celý autobus, přibrali jsme i nedružinové zájemce 
a vyrazili navzdory pověrám v pátek 13. 1. hned po vyučování zkoumat 
taje vědy a techniky.  

Průvodci nás rozdělili do dvou 
skupin, prohlédli jsme si komentovanou 
expozici Ulička řemesel, která 
představuje městská řemesla z období 
třicátých let 20. století. Výklad  
k programu rozšiřuje znalosti z oblasti 
regionální historie (se zaměřením na 
Brno) a historie první republiky. 

Dále jsme navštívili technickou 
hernu pro malé i velké, kde je dovoleno 
na všechny exponáty nejen sahat, ale je přímo doporučeno je zkoumat, 
ověřovat si, jak fungují fyzikální zákony v praxi, potrápit své mozkové 
závity a vyzkoušet si zručnost a důvtip různými hlavolamy. Protože jsme 
měli dovoleno ve všech výstavních prostorách fotografovat a natáčet, 
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vše jsme pilně dokumentovali a děti se teď mohou pyšnit třeba 
nahrávkou originálního původního orchestrionu ve svém mobilu.  

Nakonec jsme nemohli vynechat výstavu slavných figurek Igráčků  
a zakoupit suvenýry. Z výletu byly 
nadšené všechny děti 
a v podvečer  jsme se vrátili domů.    

 Další akci, kterou jsme v lednu 
uskutečnili, byla návštěva Obecní 
knihovny v Kanicích. Paní 
Kalivodová nás velmi ochotně přijala, 
vysvětlila dětem princip vypůjčování 
knih, seznámila je s obsahem 
knihovny a objasnila  jim spoustu zajímavých otázek. Děti si také mohly 
prohlédnout jakoukoliv knížku.  

Nejmladší čtenáři – prvňáčci - se snažili přečíst písmenka, která již 
umí. Ti starší  čtenáři už si dovedli poradit sami. S velkým zájmem si 
prohlíželi knížky a četli si zajímavosti. Všichni byli spokojeni a odcházeli 

domů obohaceni množstvím zážitků. 
V únoru nesmí v naší škole chybět 

karneval pro děti. Tentokrát se bude 
konat v sobotu 18. 2. 2012. Opět na děti 
čeká spousta tance, her, soutěží  
a samozřejmě bohatá tombola, do které 
každoročně přispívá mnoho štědrých 
dárců. Pokud mezi ně také patříte, 
srdečně Vám jménem všech dětí 

děkujeme a těšíme se na Vás i Vaše známé při karnevalové zábavě. 
 

Za ŠD zapsaly  
Mgr. Milada Sotolářová  a Mgr. Martina Krupárová 

 

 
S pohybem každý den 

 

V období od 14. 9. do 14. 10. 2011 se žáci 4. ročníku zapojili do 
soutěže S pohybem každý den. Soutěž  vyhlásil Státní zdravotní ústav  
v rámci Národního programu podpory zdraví. Žáci po dobu jednoho 
měsíce vyplňovali tabulku svých pohybových aktivit. V rámci třídy se 
mezi nejaktivnější prosadili: Šárka Pernicová, Lea Molnárová a Miroslav 
Tichý. V prosinci 2011 obdrželi uvedení žáci od SZÚ pěkné ceny, které 
děti potěšily. 

 
Mgr. Alena Jelínková 
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Hravě žij zdravě 
Pátý ročník soutěžního internetového kurzu zdravého životního 

stylu „Hravě žij zdravě“ skončil v prosinci 2011. Téměř 3 000 páťáků  
z celé České republiky získalo informace, jak 
snadné je žít zdravě! Mezi těmito páťáky jsou i naši 
žáci.  

Do  projektu jsme se zapojili poprve a přesto 
jsme v rámci našeho kraje skončili na pěkném  
3. místě s 301,7 bodu na žáka (první získali 318).  

Také žáci čtvrté třídy se seznámili s tímto 
kurzem a některé skutečně nadchl.  

 
Mgr. Alena Jelínková 

 
 
 

„Poznej kvalitu – vyhraj kvalitu“ 
 

V hodině slohu jsme si s dětmi povídali o tom, co je to kvalita. Děti 
tyto informace zrýmovaly a vytvořily básničky, které jsme odeslali 
organizátorům soutěže. Děti byly za své práce oceněny balíčkem plným 
lentilek.  

Mgr. Alena Jelínková 
 
 
 
Kvalita 
Milé děti, radím vám, 
mějte rády kvalitu. 
A co to je kvalitní? 
Ráda vám to prozradím. 
Kvalita je důležitá, 
umožní nám volně dýchat, 
vejce, mléko, čokoláda, 
kvalita je na nich ráda. 
Sice je kvalita drahá, 
ale za to je zdravá. 
Chcete být zdraví? 
Dbejte na kvalitu stravy. 
Kvalitu nezahazujte, 
radši se do ní s chutí dejte.                                       Aneta Minaříková 
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Znovu na anglickém divadle 
 

Každý rok jezdíme se školou na anglicky hrané divadlo. I letos pro 
nás paní učitelka objednala představení. A nebylo ledajaké. Už od října 
jsme se těšili na hru Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara.  
Nejdřív jsme se však museli dostatečně připravit. Dostali jsme do rukou 
scénář, pečlivě jej překládali a teprve potom mohli vyjet. Příprava nebyla 
marná, a proto jsme mohli sledovat divadlo a rozuměli jsme mu! Bylo 
zábavné i poučné a všichni se nasmáli. Byli jsme rádi, že už umíme 
vnímat anglický text. 

Doufám, že i příští rok zhlédneme další divadelní hru. 
 

Žáci VII. třídy 
 
 

Školní projekt – Bezpečná cesta, 1. část - Cesta do školy 
 
Plnění školního projektu Bezpečná cesta – 1. část Cesta do školy 

probíhalo ve dnech od 12. 9. do 30. 9. 2011. Jelikož je 1. část určena 
pouze žákům prvního stupně, účastnily se ho děti 1. až 5. ročníku. 

Realizace byla zařazena do předmětů prvouka (vlastivěda nebo 
přírodověda), český jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná 
výchova. Ve 2. ročníku i do matematiky. 

Obsahově a časově byl projekt přizpůsoben jednotlivým ročníkům, 
což bylo zcela v kompetenci třídních učitelů. Cílem bylo seznámit žáky 
s okolím školy, se silničním provozem v obci, s infrastrukturou, poučit je 
o otázkách bezpečnosti silničního provozu. Realizací projektu si žáci 

rozšířili vědomosti  
a dovednosti v dané 
oblasti, v z á j e m n ě 
spolupracovali  
a komunikovali, řešili 
různé s i t u a c e  
a problémy.  

Ve školním roce 
2011/2012 se 1. části 
projektu  účastnilo 
celkem 61 žáků naší 
školy. 

 
Mgr. Dana Pospíšilová 

 
 



 13 

Exkurze pro žáky 7. – 9. ročníku - Třebíč, Dukovany 
 

9. 11. 2011 odjeli žáci 7. – 9. ročníku na celodenní exkurzi  
do Třebíče a Jaderné elektrárny Dukovany.  

V dopoledních hodinách jsme přijeli do Třebíče a první naše 
zastávka vedla k Bazilice sv. Prokopa. 
Bazilika patří ke skvostům středověkého 
stavitelství, je postavena v románském slohu. 
K nejcennějším částem patří gotická krypta, 
křížová kamenná klenba, rozeta ve východní 
části apsidy a severní portál. V roce 2003 byla 
bazilika zapsána na seznam památek 
UNESCO. Nejzachovalejší částí kostela je 

krypta. Byla postavena jako pohřebiště 
mnichům a zakladatelům kláštera, ale 
jejich ostatky dnes spočívají jinde.  
50 sloupů a polosloupů podepírá strop. 
Každý sloup je originál a na každé 
hlavici jsou rostlinné ornamenty, zvířata 
a fantastické obličeje.  

Po prohlídce baziliky jsme 
pokračovali směrem k Židovské čtvrti. Je 
jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou 
židovskou památkou Unesco mimo území Izraele. V tomto miniaturním 
prostoru žilo v době nejhustšího osídlení více než 1200 obyvatel. Měli 
svou radnici, chudobinec, špitál, školu, dvě synagogy a všude byla 
spousta obchůdků a dílen. Dnes se zde nachází 123 domů, které se 
vyznačují úzkými uličkami, veřejnými průchody, verandami a balkony. 
V zadní synagoze jsme viděli plán Židovského města, navštívili jsme  
i rekonstruovaný byt s několika obytnými 
místnostmi. Také Židovská čtvrť je 
zapsána od roku 2003 v seznamu 
památek UNESCO. Návštěva těchto 
dvou památek nám připomněla soužití 
dvou kultur - židovské a křesťanské. 

Odpoledne jsme odjeli do Dukovan, 
kde jsme měli objednanou exkurzi 
v Informačním centru jaderné elektrárny. 
Žáci se dozvěděli, jak se vyrábí 
elektrická energie v tomto typu elektrárny 
a proč jsou jaderné elektrárny nejlevnějším řešením energetické situace. 
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I když nás celý den provázelo chladnější počasí, exkurze se všem 
líbila. Získali jsme mnoho cenných informací z mnoha oborů, především 
z historie, chemie, fyziky, ale i dalších oblastí. 

PhDr. Zdeňka Blatná 
 

Rozsvícení vánočního stromu v Kanicích 
 

Vánoční čas v Kanicích začíná již tradičně 4. prosince. Tento den - 
na svatou Barboru - se totiž rozsvěcuje vánoční strom u obecního úřadu. 
Vše ale začíná ve škole. V 16 hodin již vře hala naší školy příchozími, 
kteří netrpělivě čekají na vystoupení žáků školy. A je to tady. Písničky, 
koledy, tanečky i recitace. Vystoupení končí a všichni se přesouvají – 
dospělí posilněni vánočním punčem, který připravili zástupci z řad SRPŠ 
– k obecnímu úřadu. Pan starosta čeká s krátkým projevem, zazpíváme 
si koledu i již je to tady. Blik a Vánoce mohou přijít. Krásně rozzářený 
strom nám připomíná, že je nutné se zastavit a připomenout si, že 
Vánoce nejsou jen shon, úklid a nakupování, ale i klid, pokora  
a umění radovat se z blížících se Vánoc. Domácí cukroví, čaj a svařené 
víno podávané u obecního úřadu už jen završily tento příjemně strávený 
den.  

Žáci VIII. třídy 
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Vánoční čtení 
 

Ahoj kamarádi, 
ve škole jsme v češtině četli s paní učitelkou A. Repovou Vánoční 

příběh od Evy Bavorové. Domluvili jsme se, že se jej pokusíme zahrát.  
A protože se nám naše divadlo líbilo, rozhodli jsme se, že jej zahrajeme 
v mateřské školce. 

Tento příběh je hlavně o sebedůvěře. Vypráví o zajíčkovi, který byl 
den před Štědrým dnem v lese a byla mu velká zima a najednou mu 
spadla na hlavu šiška. V tu chvíli uviděl kluka Honzíka z chaloupky pod 
strání. Honzík byl velmi smutný, protože věděl, že nemůže dostat dárek, 
který chce ze všeho nejvíc, chtěl by mít větší sílu. Hodný zajíc nevěděl, 
jak mu pomoci. Vtom dostal nápad. Vzal ze země úplně obyčejnou šišku, 
podal ji Honzíkovi a řekl mu, že kdo ji nosí v kapse, na toho si nikdo nic 
nedovolí. Honzík přemýšlel nad šiškou a ani si nevšiml, že se k němu 
blíží zlý toulavý pes.  Ten se však náhle otočil a pelášil pryč. Ale ne kvůli 
šišce, ale za Honzíkem přeběhlo divoké prase, kterého se pes lekl. Že 
by to byla ta kouzelná šiška? Ve škole se Honzíkovi nikdo neposmíval, 
ba právě naopak, všichni s ním chtěli kamarádit. My víme, že to šiška 
namohla způsobit, ale Honzík si začal víc věřit a stal se z něj úplně jiný 
kluk. 

Kluka pěkně zahrál Pepa a Honzíka mluvila Sára. A protože jsme si 
sehnali i loutky, všem dětem se naše vystoupení líbilo. 

Ve školce jsme za odměnu dostali bombony a rádi bychom nacvičili 
ještě jedno divadlo. 

                 
Michaela Tejkalová, V. třída 
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Soutěžíme i v tomto školním roce 
 

Školní kolo Olympiády z českého jazyka 
 

V tomto roce se do školního kola Olympiády v českém jazyce 
přihlásilo 8 žáků 8. a 9. ročníku. Úlohy, které žáci řešili, byly rozděleny 
na gramatickou část a část slohovou. Úkolem soutěžících bylo například 
doplňovat do vět vždy jedno slovo, aby všechna doplněná slova měla 
stejný kořen, podtrhnout slova, která se od ostatních slov lišila počtem 
hlásek, podtrhnout slova, která do uvedené řady slov z hlediska 
slovotvorného nebo tvaroslovného nepatřila a jiné. Slohová část byla 
také velmi zajímavá. Úkol zněl: Za dveřmi je…. Nadpis si soutěžící 
doplnili podle svého výběru a zvolené téma zpracovávali libovolnou 
formou v rozsahu 25- 30 řádků. Nejlepších výsledků dosáhla Lenka 
Kučerová z  9. ročníku, na 2. místě skončila Adriana Kabátová  
z 8. ročníku a na 3. místě Kristýna Tejkalová z 9. ročníku. Do okresního 
kola, které se uskuteční v březnu, postupuje Lenka Kučerová. Přejeme 
hodně úspěchů. 

PhDr. Zdeňka Blatná 
 
English Cup a Olympiáda v AJ 
 

Naše škola se v 1. pololetí tohoto školního roku přihlásila do dvou 
soutěží v anglickém jazyce. 

English Cup je určen pro žáky 8. a 9. ročníku, každý ročník patří do 
jiné kategorie. Přihlásilo se mnoho zájemců, a ti se potýkali 70 minut  
s anglickými texty, úkoly k nim, se slohovými pracemi v AJ. Dalších  
30 minut strávili při poslechových cvičeních. Celkově byly testy opravdu 
náročné, osmáci bojovali s jazykovou úrovní A2 (což je výstupní úroveň 
jazyka na ZŠ) a deváťáci s úrovní B1 (odpovídá výstupům SŠ). 
Vítězem školního kola v 8. ročníku se stal Lukáš Pelant a v 9. ročníku 
Radek Galčan. Radek podal opravdu úžasný výkon, neboť v celé soutěži 
ztratil jen naprosté minimum bodů. Oba žáci postupují do finálového 
kola. 

Druhá soutěž je konverzační. Má opět dvě kategorie, zvlášť pro  
7. ročník a zvlášť pro 8. a 9. ročník. Žáci mají za úkol se krátce 
představit a povídat či konverzovat několik minut na zadané téma. 
Několik finalistů školního kola splní ještě poslechová cvičení a vítězové 
obou kategorií se zúčastní okresního kola v Ivančicích. Tato soutěž 
probíhá právě v těchto dnech, a proto nejsou ještě známy výsledky.  

Každopádně držíme všem našim žákům palce a přejeme jim mnoho 

úspěchů.                                                               
Mgr. Hana Kalvodová 
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Školní kolo Dějepisné olympiády 
 

Dějepisná olympiáda je soutěž určená žákům 8. a 9. ročníku. 
Soutěž je dobrovolná a v tomto školním roce se jí zúčastnilo 6 žáků. 
Téma je každý školní rok jiné a letos znělo V bohatství a chudobě 
aneb osobnosti k nezaplacení. A jaké úkoly žáci řešili? Některé úlohy 
nebyly vůbec jednoduché. Soutěžící srovnávali platidla od nejstaršího 
k nejnovějšímu podle toho, jak byla na našem území používána, luštili 
přesmyčky, doplňovali pojmy, které popisovaly středověkou společnost, 
hledali v textu špatně zapsané informace a zapisovali je do tabulky 
správně, doplňovali do textu správné pojmy (např. hanza, konfiskace, 
depot, korupce). Nejlepších výsledků dosáhl Jaromír Havlík z 8. ročníku, 
na 2. místě se umístil Michal Krpeš z 9. ročníku a na 3. místě Monika 
Řepová z 8. ročníku. Do okresního kola, které se uskuteční 1. února 
v Tišnově, postupují Jaromír Havlík a Michal Krpeš. Přejeme hodně 
úspěchů. 

PhDr. Zdeňka Blatná 
     

Olejové lampy 
 

Ve škole často děláme zajímavé experimenty. Před Vánocemi, když 
už jsme měli vše probrané a hodiny měly být spíše odlehčené, jsme 

dělali pokus, který byl podle mě 
nejzajímavější ze všech, které jsme 
doposud vyzkoušeli. Vytvářeli jsme něco 
jako „olejové lampy“. Paní učitelka 
donesla do třídy odměrné válce, jedlou 
sodu, potravinářské barvivo, ocet a olej. 
Byli jsme rozděleni do několika skupinek  
a každá skupinka si 
vybrala jednu barvu 

potravinářského barviva, kterou pak měla jejich 
„lampa“. Po rozdělení do skupinek jsme postupně 
krok po kroku začali pracovat. Do odměrného 
válce jsme nasypali jedlou sodu a na ni nalili olej. 
V kádince jsme zatím smíchali ocet  
s potravinářským barvivem a poté jsme směs 
postupně nalévali do odměrného válce. Po chvilce 
se začaly tvořit barevné bublinky, které „poletovaly“ 
ve sklenici dolů a nahoru. Všem se tento pokus 
velmi líbil a já si ho určitě znovu vyzkouším doma. 

 
Lukáš Pelant, VIII. třída 
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Zápis do 1. ročníku 
 

V pondělí 16. ledna 2012 se konal na naší škole zápis dětí  
do 1. ročníku. Děvčata z VIII. a IX. třídy přivítala v pohádkových 
kostýmech budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Samotné prověření znalostí 
a dovedností se konalo v učebně I. třídy, kde byla připravena cesta za 
Krtečkem a jeho kamarády. Po třídě bylo rozmístěno několik stanovišť 
s úkoly, za jejichž splnění dostávali budoucí školáci razítka  
na klaunovskou kartu. Po splnění všech úkolů čekaly na děti odměny  
a upomínkový list na tento významný den.  

Doplňkovými aktivitami pro zájemce byla procházka s pohádkovými 
bytostmi po škole a kreslení pohádek.  

Bylo zapsáno 12 dětí z Kanic, Řícmanic, Bílovic a Ochozi u Brna. 
 

Mgr. Dana Pospíšilová 
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Školní lyžařský výcvikový kurz 
 

Dne 23. 1. 2012 jedeme na již tradiční školní lyžařský kurz, který se 
uskuteční v Hraběšicích, Jeseníky. Ubytovaní budeme v chatě U Jelena 
s krásným výhledem na naše sjezdovky. Počasí nám přeje, teploty lehce 
pod bodem mrazu – co víc si přát . Tak jdeme na to! Návrat je 
naplánován na 27. 1. 2012. Držte nám pěsti!  
 

Mgr. Eliška Opletalová, Bc. Alena Jelínková a žáci 7. ,8. a 9. ročníku   

    
 

Školská rada při ZŠ Kanice 
 

Vážení rodiče, několik závěrečných řádků našeho Zpravodaje věnuji 
informacím o školské radě (zkráceně ŠR). Na podzim probíhaly volby 
(opět na tříleté období), ovšem kandidáti se nám nehlásili ani z řad 
rodičů, ani z řad pedagogických pracovníků. Považuji to spíš za 
nesouhlasný projev s principem, jak se rodič nebo pedagogický 
pracovník může stát členem školské rady. V tomto jsme však vázáni 
povinností dodržovat školský zákon. Vím o řadě rodičů, kteří škole 
pravidelně pomáhají, a jsem ráda, že po osobním oslovení ředitelkou 
školy Mgr. H. Mazancovou s nabídkou na členství ve ŠR  jsme nové 
členy do školské rady získali. S obsazením školské rady se můžete 
seznámit na našich internetových stránkách.  

První schůzka nových členů ŠR se bude konat v termínu jarních 
třídních schůzek, tedy 16. 4. 2012. Školská rada plní komunikační, 
poradní a kontrolní funkci ve vztahu ke škole, komunikační roli k rodičům 
a ke zřizovateli. Na schůzkách ŠR hovoříme o problémech a podnětech, 
se kterými se na nás obrací rodiče, o finančních obtížích v důsledku 
nízkých počtů žáků, vyjadřujeme se k dokumentaci školy (školní řád, 
školní vzděl. program, výroční zpráva, apod.). Přeji novým členům, aby 
se jim práce v ŠR dařila a těším se na spolupráci. 

 

Ing. Alena Kovaříková, členka Školské rady při ZŠ Kanice   
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V pátek 6. 1. 2012 ohlásil papež Benedikt XVI. jmenování 
pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP kardinálem.  Pro hnutí 
Na vlastních nohou - Stonožku je velkou ctí, že Mons. Duka je jeho 
vzácným patronem. 

K této významné události zaslali Jeho Eminenci Dominiku kardinálu 
Dukovi OP stonožkové děti a učitelé naší školy srdečné blahopřání.  

Mgr. Hana Mazancová 
 

 

   

 

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno – venkov, 
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