OBEC BŘEZINA
Březina je nádherná obec s 880 obyvateli.
Máme tam kapli, také sokolovnu, fotbalové
i hokejové hřiště a novou tělocvičnu.
Chodil jsem do březinské školy. Svačiny jsme si
nenosili.
Byly tam jenom dvě třídy. Moje třída byla
spojena se 3. třídou.
/OS/

KONCERT JOSEFA VÁGNERA
V pátek 21. 10. 2011 jsme kreslili stonožková přáníčka.
Naše IV. a V. třída kreslila zimní krajinu. Kreslili jsme to tři
hodiny a pak začal koncert…
Michaela Tejkalová

Koncert začal v 10.30 h na hale školy. Pepa zpíval různé
písničky jako třeba Holky z naší školky a další. Zazněly
i jeho písničky například Láska nebo přátelství.
Potom následovala autogramiáda a Pepa rozdával svoje fotky a rozvrhy. Podepisoval
se hlavně do památníčku. Po koncertu jsme šli na oběd a potom domů.
Sára Janošková

............. Potom nám říkal o svých zážitcích. Taky nám říkal, co máme dělat, když
dostaneme špatnou známku a vyzval paní ředitelku k tanci.
Vojta Havlík

.............. On tak pěkně zpíval, že jsme ho ani nechtěli ze školy
pustit.
Moc se mi to líbilo.
Eva Procházková
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Dne 22. 10. se v Kanicích konal lampionový průvod. Původně
se průvod nazýval Masarykova vatra.
Doma jsme si museli nachystat lampiony a nasadit do nich
svíčky, potom jsme se vydali na náves, kde jsme se sešli s jinými
lidmi a poslouchali projev pana starosty. Dozvěděli jsme se,
proč se tento průvod koná a kde byla nalezena socha Tomáše
G. Masaryka.
Zhruba v 19.00 hod. jsme šli nahoru na staré hřiště, kde měl
pan starosta další projev a pan Ryšavý nám řekl, jak to bylo za války. Jako každý rok
bylo i občerstvení.
Potom jsme ještě s několika jinými dětmi šli kousek do lesa a zpátky. Celá slavnost
končila okolo 21.30 hodin.
Už se moc těším na příští rok. Mám tuto tradici ráda.
/Petra Petlachová/

HÁDÁNÍ DĚJIN
1. Kdy se odehrála 1. světová válka?
a. 1910-1914
b. 1914-1918
c. 1920-1923
2. Jaká byla největší letadlová loď USA
za 2.světové války?
a. BISMARCK
b. ENTERPRISE
c. DIGEJONS

6. Jak dopadlo Rakousko-Uhersko
v 1. světové válce?
a. vzdalo se
b. vyhrálo
c. prohrálo

3. Jak zemřel ADOLF HITLER?
a. zabili ho ve válce
b. odsoudili ho k trestu smrti
c. spáchal sebevraždu

7. Kvůli čemu se rozpoutala 1. světová válka?
a. byl zavražděn František Ferdinand d'Este
b. byl zavražděn císař František Josef 1
c. pohádali se Němci, Češi, Poláci

4. Které město nebo vesnice bylo zničeno
nacisty?
a. Lidice a Ležáky
b. Milonice a Loděnice
c. Lidice a Lysice

8. Kde má tank střílnu?
a. vpravo
b. severovýchodně od Slunce
c. tam, kde má dělo

5. Kdy se odehrála 2. světová válka?
a. 1938-1945
b. 1945-1948
c. 1940-1945

HODNĚ ŠTĚSTÍ!
/MT/
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Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě
spoustu dalších?
a) Hlemýžď
b) Páv
c) Housenka
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále
kulaté. Co to je?
a) Míč
b) Dýně
c) Měsíc
Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou
kluci. Jak je to možné?
a) Všichni jsou kluci
b) Kluci a holky
c) Není to možné
Pokud v závodě předběhnete závodníka na
druhém místě, na kolikátém místě budete?
a) První
b) Druhý
c) Třetí
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z
vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to
možné?
a) Měl plaveckou čepici
b) Je bez vlasů
c) Měl vlasy v culíku
Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?
a) Ticho
b) Vrah
c) Hláska
/OS/
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KOMETA BRNO

Mám Kometu rád, chodím na její
zápasy.
HC Kometa je brněnský hokejový klub.
Nejlepší hráči jsou:
Sasu Hovi - je brankář.

Radim Bičánek, Jozef Kováčik, Tomáš
Malec, Juraj Valach, Tomáš Žižka - jsou
obránci.
Leoš Čermák, Tomáš Pospíšil, Miroslav
Holec, Radim Hruška, Petr Hubáček,
Tomáš Pospíšil, Jakub Svoboda,
Jaroslav Svoboda, Hynek Zohorna jsou útočníci.
/MT/

eTWINNINGOVÝ MARATON 2011
Píše se den 19. 10. a my jsme nažhaveni na luštění otázek od jiné školy.
Paní učitelka nám pustila video od té školy, která nám tam nahrála indicie, a my jsme
museli hádat, ze kterého státu a z kterého města jsou jejich partneři. Během
10 minut jsme to rozluštili, že jsou z Estonska a města Tallinu. A víte, s kým
spolupracujeme my??
/JK/

INDICIE ZEMĚ NAŠÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY
Hlavní město B_ _ _ _ _ š_.
Město má dvě l_ _ i_ _ě.
Má přes 2 m_l_ _ n_ obyvatel.
V době rozkvětu byla otevřena univerzita, akademie věd,
un_ _ e_ _ t _í knihovna, justinčí p_ _ _c.
Při zemětřesení z roku 1977 přišlo o život asi 1 500 lidí.
Prezident se jmenuje Tr_ _ n B _se _ _u.
Palác pa _ _ a_ _ _ t _ je největší ad_ _ _i _ _ ravn_ budovou
v E_ _ _ _ě a jeho vnitřní rozloha je 265 000 m2.
Měna _ _ m_ _ _ k _ leu (run)
Míša Tejkalová
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NAŠE KOMIKSY
Monika Zachrdlová a Míša Tejkalová

ŠMOULOVÉ HÝBOU ŠKOLOU
Šmoulové se opět vrátili do kina. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich
vesničky a během pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem,
který je zavede do našeho světa, doprostřed newyorského Central Parku. Šmoulové
musí najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel
znovu vystopuje.
Hodně našich žáků sbíralo Šmouly z Alberta a lepilo si je do alb. Ve škole si je pak
prohlíželi a porovnávali, kdo jich má více.
/JS/
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SPOJOVAČKY

/JO, OS/

/JS/
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VÍTE, CO JE KVALITA? Žáci 4. třídy to ví!
V ledničce
Máme doma ledničku,
která není na kličku.
Je tam dobré papání,
no, tak žádné váhání!
Jogurtíky, sýry, tvaroh,
všechno voní už i za roh.
Tohle všechno já jím ráda
a ještě k tomu marmeláda.
Smícháme to do misky,
máme z toho pamlsky.
Mňam, mňam, mňam,
na tom si já pochutnám.
Kvalita je veliká
jako celá Afrika,
no, tak nebudeme váhat
a s radostí papat!
Jogurt do misky,
sýry až potom!
Recept na pamlsky
a jak píšu o tom,
tak si tak vzpomínám,
na co zapomínám.
Marmeláda v ledničce
úplně ve spodní poličce.
Když to koupila maminka,
kvalita je veliká,
svědčí o tom záruka.
A tak z toho vyplývá,
že bude marmeláda jahodová
borůvková, meruňková,
tyhle všechny já mám ráda.
Namažu to na rohlík
a ještě k tomu jogurtík.
A co se sýrem?
Ten si vezme maminka
s tím výborným čajíkem.
Moc jí chutná,
to bude tou kvalitou,
marmeláda hutná.
A tak jíme s maminkou!
Kristýna Pospíšilová

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?
Dejte na kvalitní stravy.
Kvalitu nezahazujte,
radši se do ní s chutí dejte.

Aneta Minaříková

Kvalita
Mám ráda kvalitní čokoládu, banány, ráda
nosím kvalitní oblečení, ale za kvalitu musí
rodiče zaplatit. I když mám ráda kvalitu, tak
mi nevadí, že máme někdy nekvalitní věci.
Šárka Pernicová

Kvalita
Copak je to kvalita?
Koupil jsem si jelita.
Myslel, že jsou elita.
Tučným sádlem zalita,
sukýnka má polita.
Sličná sestra Edita,
neházej flintu do žita,
číše má je přelita,
trpělivost vybita.

Kristýnka Macourková

Kvalita
Co je to kvalita?
Kvalita je dobře odvedená práce,
musíme se snažit dnes a zítra zase.
Kvalita je značka Klasa,
každá husa by jí spásla.
Kvalita jsou boty Baťa,
má je ráda naše Káťa.
Kvalita je Adidas, tři pruhy a stačí.
Čína dělá čtyři, to nás ale straší.
Kvalita je jako dobrá lázeň,
v Číně to nevědí.
Pošleme jim tuhle báseň,
ať už se to dozvědí.
Ondřej Stehlík
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VRANOVSKÁ EMPIÁDA
Museli jsme vstávat v 6.15 hodin
a vyjížděli jsme v 6.50 h. Ale
někteří startující nepřišli včas.
Nakonec jsme všichni vyjeli.
V Babicích u školy jsme přibírali
ještě jednoho žáka. Přijeli jsme
do Vranova
u Brna. Znal jsem tam dva kluky
z fotbalu Leoše a Adama. Trať byla
samé bláto, které se nám lepilo
na boty.
Jak jsme se umístili? Posuďte! V nejmladší kategorii jsme skončili 30. ze 43, střední
byli 26. z 30 a nejstarší byli předposlední. Snad se nám příště bude dařit lépe.
/MT/

ZVÍŘECÍ KŘÍŽOVKA

Manželka od srnce
Manželka od jelena
Manželka od býka
Manželka od berana
Manželka od slona
/JS/

ZÁVOD V POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI
Plamem 2011
1. 10. 2011 byl závod mladších hasičů v požární všestrannosti. Závodilo 17 družstev
mladších žáků a 18 družstev žáků starších. Mladší žáci byli čtyři a starší byli dva. Mladší
žáci běželi přibližně 1 kilometr a starší žáci 1,5 kilometru. Bylo 6 disciplín: 1. - střelba,
2. - uzly, 3. - hašení požáru, 4. - šplh po laně, 5. - topografie, 6. – zdravověda.
/JK/
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NOVÝ OBLIVION
Oblivion 5 vyjde na trh 11. 11. 2011. Bethesda se
k příležitosti pátého výročí The Elder Scrolls IV.
Oblivion chystá vydat novou speciální edici hry, a to
pro PC, Xbox 360 a Playstation 3. "The 5th
Anniversary Edition" bude určena nejzápadnějším
sběratelům, vyrobeno bude jen asi 200 tisíc kusů.
Cena je stanovena na 30 amerických dolarů, což je
v přepočtu zhruba 500 Kč.
http://slepicka.blog.cz/rubrika/hry/4

/JO/

OMALOVÁNKY

http://omalovanky.info/sites/default/files/images/b3345c
ca95_34902806_o2.jpg
/OS/
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ROZHOVOR s Pepou Kožnárkem
1) Jak jsi spokojený se svým výsledkem
v soutěži z informatiky?
Můj výsledek je dobrý.
2) Kdo byl první?
Klára Odstrčilová.
3) V jaké kategorii jsi soutěžil?
V kategorii Benjamin.
4) Jak ses na soutěž připravoval?
Nijak.
5) Byla soutěž těžká?
Ano.
6) V čem si myslíš, že jsi neuspěl?
Netuším.

Slovní úloha
Třída
Je třída s Jirkou O., Pepou, Ondrou, Jirkou S. a Mirkem.
Jirka O. je větší než Pepa. Pepa je větší než Jirka S.. Ondra je větší než Pepa.
Ale Mirek je stejně velký jako Jirka S.. Ondra je menší než Jirka O.
Kdo je největší? ___________________
/JK/

ŽELEŠICKÁ RŮŽE
Memoriál Zdeňka Dvořáka
Z naší školy jelo 24 soutěžících. Závod byl horší, než jsem si myslel. Počasí nevyšlo.
Trať byla špatná, někdy až nebezpečná. Celé to bylo na nic. Nedali nám tam nic k pití
ani k jídlu. Já byl 30., Lucie Navrátilová byla 9., Michal Menšík 16., Martin Drahovzal
byl 28., Adriana Kabátová 25., Sára Janošková 31., Sabina Pancnerová 40., Alena
Petlachová 41., Eva Procházková a Bětka Krejčiříková 43., Jakub Starý a Eliška
Muselíková 45. a další již nebudu uvádět.
/MT/
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ANDĚL
Anděl je nebeská bytost. Má hezké zlaté vlasy, bílé šaty a hvězdu
na čele. Nad hlavou má svatozář a na zádech křídla.
/Amálka Ryšavá, 4.r/

MIKULÁŠ
Mikuláš je vysoký, má dlouhý bílý plášť
a na hlavě mitru s křížem. Opírá se o velkou berlu. Na oválném obličeji má dlouhé
vousy. Je skoro celý bílý.
Mikuláše vídám každý rok.
/Kristýnka Macourková, 4.r/

ČERT
Čert se vyskytuje jen v pohádkách. Je to nadpřirozená
bytost. Můžeme se s ním potkat také 5. 12., v předvečer
svátku sv. Mikuláše. To je už ale převlečený člověk, který
společně s andělem a Mikulášem obchází domy, kde mají
malé děti a dávají jim drobné dárky,
Čert je zlý, ale některý může být i roztomilý. Na hlavě má rohy a vlasy. Na obličeji má
dvě oči, které mají černou barvu, má také nos a pusu. Tělo má špinavé a chlupaté.
Vody se bojí. Na nohou má jedno chodidlo a jedno kopyto.
/Kristýnka Pospíšilová, 3.r/

VÁNOCE
Na Vánoce odpočíváme nebo si hrajeme venku. Když nám je zima, tak jdeme domů
a hrajeme si v teplíčku. Také pečeme cukroví.
Když přijde Štědrý den, stromeček je v obýváku a hezky voní.
Po večeři se hned vrháme na dárky.
Na tento večer se moc těšíme.
/JS/
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eTwinning
Se svou třídou jsme zapojeni do
projektu, který připravila škola
z Brašova v Rumunsku. Další
zapojené země jsou Španělsko,
Polsko, Portugalsko, Turecko
a Litva.
Tento projekt je o nás - dětech.
Nejprve jsme vytvořili prezentaci o naší škole a místě
našeho bydliště. Potom jsme
malovali obrázky na téma „můj
talent“ a „čím budu“. Naše
práce umístila paní učitelka Jelínková na projektové stránky.
/MT/

eTWINING¨
Píše se den 21. 11. 2011 a máme
výtvarku. Máme nakreslit, čím
bychom chtěli být, až budeme
velcí. Před týdnem jsme zase
kreslili o tom, v čem vynikáme. Tyto práce děláme do
mezinárodního projektu, který organizuje škola v Brašově v Rumunsku. Také jsme si
prohlédli práce a fotografie žáků z této školy. Zjistili jsme, že jsou chudí, ale své
představy o budoucnosti mají stejné
jako my.
/JO/
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JAK JSME BYLI V PRAZE
V pátek 2. 12. 2011 jsme museli neobvykle brzo vstávat.
Nešli jsme do školy, ale vstávali jsme na autobus, kterým
jsme o chvíli později jeli do hlavního města ČR - Prahy.
Musel jsem vstávat už v 5.00 hodin, byla to makačka, ale
zvládl jsem to. Jela 4. třída, někdo z 3. třídy a žáci
z 2. stupně.
Cesta byla krásná, ale dlouhá. Nafotil jsem za tento den
116 fotek a z toho jsem 16 vymazal. Byli jsme ve Zlaté
uličce, v chrámu svatého Víta, ve Strahovském klášteře, kde se nachází největší
knihovna ČR a taky jsme byli na Petříně. Také jsme byli u Pražského hradu. Viděli
jsme Karlův most a několikrát jsme zastavovali na benzince.
Celé to bylo fajn.
/MT/

.. kreslili jsme svatou Anežku a některé děti
vyhrály: Aneta Minaříková, Tereza Ševčíková.
/Kristýnka Macourková, 4.r/
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... Na Pražském hradě byl
slaměný betlém s jesličkami.
V jesličkách ležel Ježíšek
a u jesliček byla panna Marie
a svatý Josef, za nimi byli
velbloudi, oslíci a krávy. Vedle
nich byli tři králové. Potom
jsme šli do Zlaté uličky.
Ve Zlaté uličce bylo mnoho
starých domů a v nich nářadí,
které používali středověcí
lidé. Na kraji uličky byly
obchody s dřevěnými loutkami a starými hračkami, které byly vyřezány ze dřeva
a provázků. Potom jsme všichni šli do chrámu svatého Víta a tam jsme viděli našeho
arcibiskupa Dominika Duku. Naše a ostatní školy předaly dary. Potom jsme šli
na výstavu namalovaných Anežek Českých. Byly to moc pěkné obrázky od dětí. Byly
mezi nimi i naše. Pak jsme šli na Petřín. Na rozhlednu šel jen ten, kdo chtěl. Potom
jsme se setkali s paní ředitelkou, která mezi tím byla s některými dětmi
v arcibiskupství na vyhodnocení za namalované obrázky. Všem se to určitě moc líbilo!
/Lea Molnárová, 4.r/

......jeli jsme do Prahy v doprovodu
paní ředitelky Mazancové, paní
učitelky Jelínkové a paní asistentky
Houserové…........ Po dlouhé cestě
jsme s autobusem zaparkovali na
Hradčanském náměstí. Potom šla
paní ředitelka se mnou a Magdalenou
Kokojanovou do chrámu svatého Víta,
Václava a Vojtěcha. Byl tam nácvik na
mši. Předávaly se tam dary a říkaly
přímluvy.....
Domů jsme se vrátili velmi pozdě. Celý výlet se mi líbil.
/Kristýnka Pospíšilová, 4.r/
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Neznámá francouzská firma představila auto
s výkonem přes 1000 koní
Francouzská manufaktura Genty ukázala
supersport Akylon, jehož sériovou verzi chce
začít prodávat již příští rok. Francouzi na novince
s výkonem 1014 koní pracovali čtyři roky, plánují
vyrobit patnáct kusů. Prodejní cena nebyla
zveřejněna, dozví se ji pouze vážní zájemci.
O pohon se stará 4,8 litrový osmiválec spojený se sedmistupňovou samočinnou
převodovkou. Výkon motoru činí 1014 koní a 1200 Nm točivého momentu. Zrychlení
0-100 km/h je podle firmy 2,7 vteřin a nejvyšší rychlost činí 354 km/h.
http://www.novinky.cz/auto/247747-neznama-francouzska-firma-predstavila-auto-s-vykonempres-1000-koni.html
/JS/

RECYKLOHRANÍ
1. Úkol

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je místo, které určuje občanům, kam mohou bezplatně odkládat složky
komunálního odpadu. Poplatek je vybírán za odpady stavební a demoliční, odpady
z demontáže a údržby vozidel a za některé odpady z olejů a kapalných paliv dle platného
ceníku.
/5.r/
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Celorepubliková soutěž „Školní časopis roku 2011“
Náš školní časopis všichni znáte, dostal se do finále v celorepublikové soutěži
školních časopisů.
Ve čtvrtek 1. 12. jsme jeli se zájmovým kroužkem Časopis do Brna na vyhodnocení
finále soutěže Časopis roku. Když jsme přijeli, nejdřív jsme si šli najít náš časopis, ale
dlouho jsme ho nemohli najít, asi po 10 minutách hledání jsme ho konečně našli a šli
jsme se posadit do velkého sálu, kde mělo všechno začít. Poslouchali jsme, jak
soutěž vznikla a jak hodnotí porota. Potom nastaly workshopy. Já jsem šla
na hodnocení ostatních časopisů a Jirka s Pepou chtěli jít nejdřív na grafiku, ale tam
už bylo obsazeno, tak šli na workshop reklamy. Na mém workshopu byli jeden až dva
zástupci z každé redakce. Nejdřív jsme každý představili náš časopis: jak se jmenuje,
odkud jsme přijeli a co si myslíme, že se nám daří nejvíc. Potom jsme si šli asi
na 10 minut prohlédnout časopisy, které nás zaujaly. Potom jsme měli hlasovat o
tom, který se nám líbil nejvíc, já jsem hlasovala pro časopis Kravařské novinky
(Kravinky). Po workshopech jsme šli na oběd, kde jsme dostali bagetu, sedli jsme si
zpátky na svá sedadla a čekali jsme na paní učitelku Jelínkovou. Potom začalo
vyhodnocení všech časopisů podle poroty a v kategoriích jako grafika, titulní strana
nebo obsah. Naše redakce bohužel nevyhrála nic, ale přesto se nám výlet líbil. 
Nejlepší školní časopis mají ve Šlapanicích, Morašicích u Litomyšle, Třebíči
a v Babicích nad Svitavou.
/Klára Odstrčilová, 7.r/

Nevěřili byste, koho jsme tam potkali! Nechtěl se
vyfotit, při zmáčknutí spouště se otočil. Můžete
hádat.
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ŠTĚDRÝ DEN
Josef Kožnárek

Štědrý den už je tu,
máme dobrou náladu.
Pod stromečkem dárky jsou,
Děti už se radujou.
Kapr voní na stole,
svíčka hoří vesele.
Šupinky pod talířem ukryté,
slibují bohatství veliké.
VÁNOCE
Vánoce pro mě znamenají to, že rodina může být společně.
/Kačka Sapáková, 4.R/

Štědrý den
Jiří Odstrčil

Stromy voní,
zvony zvoní.
Kapr už je nervózní,
všichni už jsou famózní.
Štědrý den je za dveřmi,
koulujem se a jsme tři.
Viděli jsme prasátko,
dárky budou za krátko.
Ježíšek se prohání,
Bugatti ho pohání.
Skutečně ho pohání,
i když to není normální.
Bugatti je pomalé,
už moc dlouho čekáme.
Dárky ale budou hned,
k nim si dáme sladký med.

18

Předvánoční rýmování aneb Vánoce v pranostikách
I když to tak nevypadá,
zima už se pěkně vkrádá.
Na svatého Martina,
přece sněžit začíná.

O svaté Albíně
schovej se do síně.
Namaluj perníčky
a zabal dárečky.

Na svatého Otmara
neuvidíš komára.
Zima, ta je nemá ráda,
fouká jim na holá záda.

Advent bude brzy v cíli,
stromečky jsme nakoupili.
Uklízíme o život,
snad to stihnem do Vánoc.

Svatá Cecílie
sněhem pole kryje.
Vytáhneme rychle boby,
hurá, na zasněžené hory.

Štědrý den se kvapem blíží,
dobroty jsou již ve spíži.
Snad to nesní mlsné myši,
které jsou ukryté v skrýši.

Na svatou Kateřinu
už mám pořádnou rýmu.
Schovám se pod peřinu
a sleduji z okna zimu.

Ježíškovi už jsme psali,
za okno jsme dopis dali.
Kapr brečí u kamen,
protože ho zabijem.

Na svatého Ondřeje,
to už je mi vesele,
pečeme cukroví
s vanilkovou příchutí.

Už je tady svatý den,
jmenuje se Štědrý den.
Stromeček a cukroví
celý byt nám provoní.

O svaté Barboře
mám už sáně na dvoře.
Mikuláš je za dveřmi,
co mi asi nadělí?

/Žáci 4.r/
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HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Naše třída se přihlásila do projektu Hravě žij zdravě. 4. ročník nesoutěžil, ale zkusil
si to 5. ročník. Program mě velmi bavil. Zvládla jsem ho celý a ještě jsem ostatním
pomáhala. Získala jsem spoustu informací o správném stravování a teď se mi to i
hodí. Někteří to bohužel nedodělali. Bylo to poučné. Jsem ráda, že jsme se do projektu zapojili.
/Kristýnka Pospíšilová/

Počet žáků ve třídě:

13

Počet žáků v soutěži:

13 (100%)

Celkem: 3922 bodů

Aby třída posbírala co nejvíce bodů, musí žáci pečlivě vyplnit vstupní dotazník a každou ze čtyř lekcí
společně s Deníčkem.
Jméno a příjmení
Jiří Odstrčil
Monika Zachrdlová
Kateřina Opletalová
Josef Kožnárek
Eva Procházková
Michaela Tejkalová
Vojtěch Havlík
Petra Petlachová
Sára Janošková
Sabina Pancnerová
Michal Menšík
Martin Drahovzal
Filip Šenkyřík

Aktivní lekce
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Body celkem
309
331
289
303
296
331
250
342
287
326
327
256
275

Body za dotazník
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
50

Body za Deníček:
90
77
73
62
86
93
59
86
56
74
59
73
68
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HÁDEJTE!

KVÝS PRO CHITROLÝNI

1/Čí je to vlajka?
a. Malajsie
b. Libanonu
c. Ománu

1. Kolik má ČR krajů?
a) 3
b) 14
c) 15
2. Kolik žáků má naše škola?
a) 145
b) 130
c) 121
3. Kolik zubů má dospělý člověk?
a) 34
b) 28
c) 32
4. Kolik členů má redakce časopisu?
a) 5
b) 6
c) 9
5. Kolik máme děvčat v redakci
časopisu?
a) 2
b) 3
c) 0
6. Kolik koní má nové francouzské
auto?
a) 1002
b) 1014
c) 1003

2/Hlavní město ESTONSKA?
a. Tallin
b. Washington
c. Moskva
3/Který světadíl je největší?
a. Amerika
b. Evropa
c. Afrika
4/Který světadíl je nejmenší?
a. Antarktida
b. Austrálie
c. Asie
/MT/

Hledej rozdíly

/JO/
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KŘÍŽOVKA

?
1.
2. D
E
K
X
X

3. P
4.
5.
6. Š

T
D

Í
O

kuličky

N

1.Černý nápoj dospělých
2.Dostáváme je na Vánoce
3………….cukroví
4. ………… kuličky
5. Vánoční zvyk
6. 24. prosince
/JK/

Co jsou pro mě Vánoce?
Vánoce jsou pro mě to, že se sejdeme celá rodina u večeře, že si dáme dárky,
abychom druhého potěšili. Taky rozkrajujeme jablíčka a pouštíme lodičky.
Mám ráda narozeniny, ale nějakým kouzlem mám raději Vánoce. O Vánocích jsou
zapálené svíčky. Když se do nich podívám a nadechnu se jejich vůně, vidím samé
hezké chvíle.
Myslím, že všechny děti mají rády Vánoce. O Vánocích je nejdůležitější potěšit druhé.
/Aneta Minaříková, 4.r/

Připravili žáci ZK Časopis
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno – venkov
/Ondřej, Pepa, Mirek, Jirka O., Jirka S./
casopis1@hotmail.com
Návrh obálky: Josef Kožnárek
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