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Úvod půdní vestavba s odbornými
učebnami (učebna informatiky,
učebna fyziky a chemie,
jazyková učebna a čítárna).
Počet dětí v základní škole
neustále narůstá. Za poslední
čtyři roky se zvýšil ze 137
na 205. I v dalších letech je třeba
počítat s tím, že do naší školy
bude docházet více než 200 dětí.
V loni a předloni jsme otevírali
dvě první třídy, v příštích letech
předpokládáme dělení tříd
na druhém stupni. Protože jsme
již nyní museli umístit kmenové
třídy i do odborných učeben,
bylo nutné uvažovat o vzniku
nových kmenových tříd.
Zastupitelé obce a vedení školy
proto na konci roku 2017
rozhodli o přístavbě školy.
Studie přístavby vypracovala
Ing. arch. Drncová.
Zastupitelstvo rozhodlo
o umístění přístavby směrem
do parku tak, aby navazovala
na stávající krček s hlavním
vchodem. Byla vypracována
dokumentace pro stavební
povolení. To bylo vydáno a ke
dni 28. 6. 2018 nabylo právní
moci. Poté mohla být
vypracována dokumentace

pro provádění staveb, jako
nezbytný krok k výběru
zhotovitele stavby.
Ve výběrovém řízení zvítězila
ochozská stavební firma Matyáš.
V třípodlažní přístavbě bude
v suterénu umístěno technické
zázemí pro kuchyň, kotelna
a učebna keramiky, v 1.
nadzemním podlaží kuchyň
s jídelnou, kancelář vedoucí
školní jídelny, cvičná kuchyňka
a sociální zařízení. Ve 2.
nadzemním podlaží vzniknou tři
učebny (kmenová třída, hudebna
a výtvarná učebna), dva kabinety
a sociální zařízení. Ve stávající
budově školy bude kuchyň
přestavěna na archiv a jídelna
na kmenovou učebnu.
Stavební práce byly zahájeny 5.
listopadu 2018 bouracími
a výkopovými pracemi v místě
budoucí nové budovy.
O Vánocích jsme již měli
vyzděný téměř celý prostor
suterénu. Na začátku ledna byly
vybetonovány stropy suterénu
a základy nepodsklepené části
prvního nadzemního podlaží.
V pololetí jsme měli téměř
hotové obvodové stěny prvního
nadzemního podlaží. V průběhu

února byly dokončeny stropy
prvního nadzemního podlaží
a započata výstavba stěn
druhého nadzemního podlaží.
V polovině března dostavěli
zedníci i druhé nadzemní
podlaží a započala stavba
střechy. Ta byla dokončena
v dubnu. Nyní jsou již hotové
všechny rozvody vody
i elektřiny a osazena okna.
Dokončují se vnitřní omítky
a vzduchotechnika.
Stavební práce probíhají podle
plánu a přístavba by měla být
hotova na konci června.
Pravidelnou výuku i činnost
školní jídelny v nových
prostorách zahájíme 2. září
2019.
 
Mgr. Ondřej Dostalík, ředitel
školy, Ing. Vladimír Kalivoda,
starosta obce.

Milí čtenáři,
je tu jarní vydání Kanické sojky.
O úvodní slovo jsme tentokrát
požádali pana ředitele. Dozvíte
se v něm něco o tom, co
velkolepého se v naší škole děje
:)
 
Přístavba Základní školy
v Kanicích
 
Naši základní školu navštěvují
nejen děti z Kanic, ale i děti
z okolních obcí Babice
nad Svitavou, Ochoz u Brna,
Řícmanice a Bílovice
nad Svitavou. Ve stávající
budově školy se začalo vyučovat
v lednu roku 1961. Větších
oprav a údržbářských prací se
však škola dočkala až v letech
2006 a 2007, tedy po 45 letech
provozu. Byla opravena střešní
krytina, zateplena střecha
i fasáda, byla vyměněna všechna
okna i všechny radiátory včetně
rozvodů, umývadla, byla
provedena automatická regulace
plynové kotelny.
V roce 2015 byla dokončena

Lyžařský 
výcvikový kurz

lyžařské dovednosti. Ti "méně
pokročilí" jeli na menší svah
a tam se učili základní věci jako
obloučky, postoje apod. Vždy
jsme na svah vyrazili v 8:50
a lyžovali do půl dvanácté. Poté
jsme se naobědvali a měli
hodinu a půl polední klid,
ve kterém jsme se navštěvovali.
Potom jsme si šli zase zalyžovat.
Lyžovali jsme až do čtyř hodin.
Po návratu do hotelu jsme zase
měli klid až do večeře, která se
podávala v šest hodin. Mohli
jsme se navštěvovat, byl
otevřený bar, no prostě ráj.
Po večeři následoval program,
ve kterém jsme hráli hry
ve společenské místnosti. Poté
jsme měli ještě chvíli
na hygienu, pár návštěv pokojů
a paní učitelky nás pak poslaly
do vlastních pokojů. I když jsme
už měli odpočívat, někteří si
pustili nějaký film. Ale nebojte,
my jsme rozumní a nešli jsme
spát ve tři ráno...! Další den už
jsme vyjeli na svah. Učili jsme
se nové metody lyžování a ti
"méně pokročilí" se pomalu učili
sjíždět svah. Někdy jsme jezdili
v hadovi, někdy jsme zase měli
volné jízdy. Moc se nám to
líbilo. Večer jsme měli opět

nějaký program a poté volnou
zábavu. Prostě super. Určitě si
nenechte lyžák ujít, protože se
seznámíte s kamarády ještě víc
než jen ze školy a poznáte jejich
novou stránku.
Zeptala jsem se účastníků
lyžařského kurzu a oni mě
odpověděli na pár otázek.
Můžeš nám povědět nějakou
vtipnou příhodu z lyžáku?
Václav: Hned jak jsem stál
poprvé na lyžích, tak mi sjely
lyže, jel jsem pozadu a narazil
jsem do stanu. Naštěstí se mi nic
nestalo a už sjedu svah dolů.
(polovinu se kutálím :)
Jonáš: Poslední jízdu v pátek
jsem spadl na vleku a čtyřikrát
na sjezdovce. Dost mě to
naštvalo, protože normálně
nepadám.
Jak se ti líbil večerní program?
Václav: Večerní program se mi
velmi líbil, naše milé paní
učitelky vymyslely úžasné hry
a závidím šesťákům, když tam
příští rok pojedou!
Ema: Bylo to zábavné a více
jsem poznala ostatní.
Jak se ti líbil svah?
Šimon: Nádherný svah, akorát
mě zklamala délka. A občas
hodně zledovatělé sjezdovky.

Jak na lyžáku vařili?
Šimon: Perfektně, jsem
spokojený. Ale musím vytknout
jejich bramborovou kaši, která
mi nechutnala.
Ema: Byla jsem překvapená, jak
dokážou vařit i jiní než v naší
školní jídelně. Moc mi chutnalo.
Poznali jste více své
spolužáky?
Jonáš: Ano poznal, určitě jsem je
poznal víc než ve škole.
Doufám, že o lyžák nepřijdete,
je to velká zábava. Poznáte nové
stránky vašich spolužáků
a hlavně se naučíte lyžovat.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Dne 25. února jela VII. a IX.
třída na "lyžák". Po příjezdu
na hotel jsme si rozdělili pokoje,
kdo s kým bude bydlet.
A nastalo peklo! V lyžařských
botách jsme museli ujít asi půl
kilometru k autobusové
zastávce, kam pro nás dojel
autobus (další dny autobus
dojížděl až k hotelu), který nás
dovezl ke svahu. Tam jsme se
rozdělili do skupin: pokročilí
a méně pokročilí. My "více
pokročilí" jsme jeli hned
na vlek, kde jsme si ukázali naše
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Barevný týden

Úterý: Žlutá
Středa: Červená
Čtvrtek: Zelená
Pátek: Bílá
Sice nebylo povinné se
zúčastnit, ale kupodivu někteří
přišli do školy i se šálami,
obarvenými vlasy, s náušnicemi
a s různými doplňky. Na tuto
akci se moc těším i příští rok.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

Od 8.4. do 12.4. se u nás
ve škole konala akce Barvený
týden, kterou pořádala jako
každý rok Žákovská rada. Akce
spočívala v tom, že si každý
musí v jeden den vzít co nejvíc
oblečení jedné dané barvy. Mně
osobně tahle akce hodně baví
a zatím každý rok jsem ji
dodržel. Barvy byly určeny
takto:
Pondělí: Modrá

Zápis do 1. třídy

Tento školní rok, jako obvykle,
se koná zápis dětí do 1. třídy.
Jak probíhá zápis?
Zápis probíhá tak, že děti
přijdou s rodiči, děti když chtějí,
tak se vyfotí a dostanou něco
na vybarvení. Pak si děti
převezmou učitelé a chodí s nimi
po různých stanovištích, aby si
ověřili jejich znalosti.

Za odměnu pak dostanou malý
dáreček a ten dáreček je
například lego, tužka,
omalovánky a tak dál.
A co děti?
Některé děti říkají, že se
do školy těší, už by chtěly
do školy chodit, škola se jim
líbí, trochu už umí počítat, umí
napsat svoje jméno a zápis se
jim také líbil, některé děti by
raději zůstaly ve školce.
A jak to prožívají maminky?
Maminky vše prožívají
emotivně, nastává nový život
jim i jejich dětem. Prostě děti
vyrostly a jdou do školy.
Kolik dětí bylo na zápise?
Na zápise bylo přibližně 26 dětí.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Krádež ve Zlatém šípu zatímco pan Fléche čeká
na prvním nástupišti, kde
obvykle zastavují rychlíky, jako
je Zlatý šíp. Asi po půlhodině
zaslechne zdáli zahoukání
píšťaly a hustou mlhu prořízne
světlo reflektoru. Reflektor je
stále blíž a blíž, až najednou se
vyloupne lokomotiva(jestli
chcete vědět, jak vypadala, je
zobrazena na obrázku). Byla
černá jako uhlí, které vezla
ve stejně černém tendru.
Ve světle nádražních lamp, které
se teprve teď rozsvítily, se
zablýskal zlatý nápis NORD.
Lokomotiva minula nástupiště
a před Thomasem Fléchem
zastaví právě jeho vagon.
Ze dveří vyskočí zřejmě mladý
průvodčí a postaví před našeho
detektiva železné stupátko
s pozlaceným nápisem NORD,

přesně takovým, jaký měla
lokomotiva Zlatého šípu
na usměrňovači kouře. Prosím
pane, řekne průvodčí. Děkuji,
řekne pan Fléche a nastoupí
do vagonu. Prohlédne si interiér
vagonu: stěny vykládané
dubovými prkny, kožené
sedačky, u každých dvou
sedaček naproti sobě podlouhlý
dubový stůl. To vše je zlaté.
Starý výpravčí zapíská
na píšťalku, lokomotiva
zahoukala a celý Zlatý šíp se
rozjel.
Pokračování na str. 4

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Píše se rok 1937. Je pondělí
22.4. 7 hodin ráno v Paříži.
Celá tahle vlaková krádež začala
v jednom malém bytu nevelkého
domu poblíž Eifellovy věže.
Detektiv Thomas Fléche (šíp)
dobaluje poslední drobné
detektivní potřeby do svého
velkého kufru. Chystá se totiž
na ranní Zlatý šíp s odjezdem
v 9 hodin. Thomas se podívá
na své náramkové hodinky: 7
hodin. Vtom si uvědomí, že mu
za pět minut jede autobus.
Rychle hodí lupu do kufru,
zacvakne ho, rychle seběhne
schody a běží na zastávku.
Z dálky slyší troubení klaksonu,
vrčení motoru a pokřik
průvodčího: Příští zastávka

Eifellova věž! Z domu naproti
zastávce vyběhne pan Orlano.
Na poslední chvíli. Autobus totiž
zastavil na zastávce a pan Fléche
je uvnitř. Pan Orlano naskočí
do autobusu a sedne si naproti
panu Fléchovi. Víte, pan Orlano
se něčím může zaměstnat
na dlouhou chvíli. Třeba dnešní
případ. Pan Orlano má namířeno
na osobní vlak do jeho rodné
vesničky. A jak se tak zabýval
balením (balit začal o šesti),
uplynula hodina. Ale zpátky
do přítomnosti. Autobus
zastavuje u Pařížského hlavního
nádraží. Oba dva pánové tam
vystupují. Autobus mezitím
odjíždí. Pan Orlano jde
do podchodu na 3. nástupiště,

O Aris a Sybil vyhrály. Artur se chtěl ale
pomstít a v noci se vloupal
do hradu ke stáji. Přišel k Sibyl
a pověděl:,,Ty a žít?“ a vzal si
nabroušený ostrý meč a probodl
Sibyl. Dalšího dne ráno si chtěla
vyjet Aris na vyjížďku a šla si
pro Sibyl. V boxu, když otevřela
stájová vrata, ležela Sibyl
a kolem ní se rozlévala kaluž
krve. Aris se rozbrečela. Věděla,
kdo to způsobil. Potom
řekla:,,Bez Sibyl to nemá cenu,“
vyběhla po schodech
do kuchyně pro nůž a vedle
Sibyl se zabila.
A od té doby každou noc
když půjdete kolem stáje,
uslyšíte, jak Sibyl klape
podkovami a jak Aris křičí:,,Do
boje!“
Slohová práce Valerie
Novákové, 6.třída

Za devatero loukami a devatero
lesy stál jeden hrad a ten se
jmenoval Koník. V hradě žila
hradní paní jménem Valča a s ní
tam žila dvě hradní strašidla.
Jmenovaly se Aris a Sibyl. Aris
byla mladá rytířka, která ráda
bojovala a milovala svoji klisnu
Sibyl. Sibyl byla velká černá
klisna s bojovou rychlostí.
Na našem hradě byly
považována za hodná strašidla.
Proč ale tyto dvě bojovnice
zemřely na hradě?
Jednou už kdysi dávno,
když hrad byl ještě v pořádku,
byla Slunná válka. Bojovala Aris
se Sibyl a z protějšího hradu se
války zúčastnil rytíř Artur se
svým koněm Aronem. Bojovali
celý den a nakonec se Artur
vzdal, a proto Aris a Sibyl

O Myším muži z Myšína
Byl vám jednou jeden hrad,
Myšín se jmenoval. Na tomto
hradě žil jeden chytrý, statečný
a nebojácný rytíř Tomáš
z Bradavic a Myšína. Nebydlel
tam však sám. Předchozím
majitelem hradu Myšín byl totiž
Myší muž. Teď na hradě působí
coby hradní strašidlo. Nikdo
neví, co způsobilo, že se stal
strašidlem, možná byl dříve
lakomý, nebo omylem ublížil
myšce, kdoví...
Myší muž je velmi štíhlý
a vysoký. Je oblečen ve šedém
myším saku a kalhotách a vlastní
černé a lesknoucí se boty. Co je
však pro toto strašidlo typické,
je malý šedý klobouk a píšťalka,
kterou může svolat všechny
hradní myši.
Je klidný, celé dny se prochází

po vratké a vrzající dřevěné
podlaze a mouše by neublížil. Je
absolutně neutrální, dokud se
nestane cokoliv buď jemu,
nebo jakékoli myši v hradu. Je
totiž velký ochránce myší.To
pak vytáhne píšťalku, zapíská
jakousi myší píseň a všechny
myši na hradě se ihned dají
do pozoru. Toho, kdo jim ublíží,
zavalí lavina myší. Ten, komu se
to stane, samozřejmě nemá šanci
uniknout. Myši jej přemůžou.
Prostě na Myšíně vládnou myši.
Takto žije Myší muž na hradě
dlouhá léta a nejspíše to tak
i navždy zůstane.
Slohová práce Tomáše Slabého,
6. třída
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Barvení vajíček

Mnoho kluků vajíčka rádo
koleduje, ale já pomáhám i s
barvením. Na barvení vajíček
existuje mnoho postupů: pomocí
vosku (to se mi líbí nejvíc) a pak
ještě s obvazem a nějakými
kytičkami. Těch postupů je
samozřejmě víc, ale my si
ukážeme ten kytičkový.
Budete potřebovat: vajíčko,
slupky od cibule, obvaz a nějaké
kytičky a lístky.
Na syrové a omyté vajíčko
přiložíme kytičku a lístek.
Vezmeme si kus obvazu,
omotáme okolo vajíčka a nahoře
zavážeme. Potom ponoříme

vajíčka na 15 min.do nálevu
z cibulových slupek. Je to dobrá
finta, vajíčko se totiž uvaří
na tvrdo :)) Nálev si vytvoříme
tak, že do hrnce s vodou vložíme
cibulové slupky (čím více
slupek, tím sytější barva)
a vaříme je nejméně hodinu (ale
opět: čím déle, tím lépe). Hotová
vajíčka odbalíme a natřeme
třeba sádlem, aby se leskla.
A máme hotovo.

autor článku:
ONDŘEJ NECKAŘ

třída IV.

Kvíz

1. První jarní den 21. března je
a) den nejdelší a noc nejkratší
b) den i noc trvají stejnou dobu
c) den je nejkratší a noc nejdelší
 
2. Taje dříve sníh čistý
nebo špinavý?
a) čistý
b) špinavý
c) čistý i špinavý sníh taje stejně
rychle
 
3.Jakou barvu nemá duha?
a) fialovou
b) růžovou
c) oranžovou

4. Kdy slavíme Velikonoce?
a) druhý dubnový víkend
b) víkend po prvním jarním
úplňku
c) na přelomu března a dubna
 
5. Jak odborně nazýváme
pampelišku?
a) Poupěnka lékařská
b) Smetanka lékařská
c) Pupalka žlutá

autor článku:
FILIP OPLETAL

Recept na velikonočního beránka

Ahoj, mám tu další recept, a to
na velikonočního beránka. Tak
se podívejte:
 
Doba přípravy je kolem 80
minut.
Na přípravu si připravte:
3 g másla
300 g hrubé mouky
2 ks vejce
20 g moučkového cukru
vanilkový cukr
30 g hrubé mouky
citronová šťáva
 
Postup přípravy receptu:
Cukr, celá vejce, žloutky
a vanilkový cukr třeme do pěny
asi 30 minut. Potom přidáme
citronovou šťávu, tuhý sníh
ušlehaný z bílků, mouku
a zlehka promícháme. Formu

na beránka vymažeme máslem
a vysypeme moukou, rozetřeme
do ní těsto a v středně vyhřáté
troubě upečeme dorůžova asi 45
minut. Upečeného
velikonočního beránka opatrně
vyklopíme a podle zvyklosti
ozdobíme.
 
Doufám že vám bude chutnat (-:
 
PS: Jestli vám chutnají moje
recepty, můžete mi napsat
do anketního boxu a příště bude
další recept a bude to Jahodový
dort!

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Děrovaná vajíčka

Ahoj, tady Verča,
dnes vás naučím, jak vyrobit
děrovaná vajíčka. Přeji vám
hodně štěstí a šikovné ruce.
Budete potřebovat:
- provázek
- tekuté lepidlo
- nafukovací balónek
- nůžky
Postup:
Lehce si nafouknete balónek,
na který namotáte provázek
nasáklý lepidlem. Po zaschnutí
balónek vypustíte a vajíčko je
na světě! Jeho výroba je velice
jednoduchá a rychlá, přičemž

pověsit si ho můžete prakticky
kamkoliv.
Odkaz:
http://www.nabytek-cernymost.
cz/jak-si-vyrobit-jarni-dekor
ace/
Na tomto odkazu si najdete další
krásné jarní vyrábění (nebo
možná i jiné).

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
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Velikonoce

Velikonoce jsou
nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou Velikonoce
obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara, které
s náboženským svátkem souvisí
jen volně. V užším náboženském
pojetí se Velikonocemi míní
pouze slavnost Zmrtvýchvstání
Páně neboli Vzkříšení Krista
(Boží hod velikonoční), ke
kterému mělo dojít třetího dne
po jeho ukřižování, resp. vigilie
na Bílou sobotu („velká noc“),
v širším pojetí se jimi myslí
velikonoční triduum (přičemž
období od Zeleného čtvrtka až

do sobotní vigilie je vlastně
součástí postní doby, tedy ne
doby velikonoční, toto pojetí je
tedy terminologicky ne zcela
správné), v nejširším smyslu pak
celá doba velikonoční, tedy
padesáti denní období od neděle
Zmrtvýchvstání do Letnic.
 
Velikonoční symboly:
 
1. Beránek: představoval
v židovské tradici Izrael jako
Boží stádo, které vede
Hospodin.
2. Kříž: je nejdůležitějším
z křesťanských symbolů,
protože Kristus byl odsouzen

k smrti ukřižováním.
3. Kočičky: symbolizují
palmové ratolesti, kterými vítali
obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista.
4. Křen: symbolizuje hřebíky či
hořkost utrpení Krista.
5. Vajíčko: symbolizuje základ
nového života
 
Velikonoční zvyky:
 
Velikonoce v dnešní podobě jsou
spíše časem oslav a veselí. Dnes
jsou i komerčně důležité,
protože se na ně váže mnoho
zvyků, k jejichž uskutečnění je
třeba vynaložit nějaké úsilí
nebo jen tak zajít na nákup.
Prodávají se například
velikonoční pohledy, ozdoby
nebo cukroví v podobě
velikonočních vajíček, beránků
nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí
hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí ráno
muži a chlapci chodí
po domácnostech svých
známých a šlehají ženy a dívky

ručně vyrobenou pomlázkou
z vrbového proutí. Pomlázka je
spletena až z dvaceti čtyř
proutků a je obvykle od půl
do dvou metrů dlouhá
a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Podle
tradice muži při hodování
pronášejí koledy. Nejznámější
velikonoční koledou je tato
krátká říkanka: „Hody, hody
doprovody, dejte vejce
malovaný, nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý, slepička vám
snese jiný…”

autor článku:
MATĚJ KULHEIM

Jaro

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Přichází jaro,
to mám rád,
po jaru je léto,
můžeme se koupat.
 
Přišly Velikonoce,
jsou tu vajíčka,
každý je má rád,
i ta maličká.

Krádež ve Zlatém Šípu - 2. část
Asi po půlhodině vlak uháněl
přes na tu dobu nový most,
po pěti minutách zase jel
po polní dráze, v dáli supěl
nákladní vlak. Z chajdy
u políčka, podél kterého vlak
uháněl, vykoukl starý farmář
s jeho starým, olysalým
kocourem. Zlatý šíp, Lexi, řekl.
Máme to ale štěstí. Mezitím
ve vagonu k panu Fléchovi
přisedne asi třicetiletý chlapík.
Dobrý den, řekne. Jsem James
Conrad, z USA. Dobrý den,
řekne pan Fléche. Jsem Thomas
Fléche, pařížský detektiv.
Projíždím celou Severní dráhu,
řekne pan Conrad. Vy jste ten
prodejce Duesenbergů, že?
řekne detektiv. Ano, řekne pan
Conrad. A prosím vás, mohl
byste mi pohlídat ten kufr? Víte,
je v něm asi 200 milionů dolarů.
Nevěřte mu, ozve se z vedlejší
sedačky neznámá mladá paní.

Američani jsou nespolehliví,
řekla, a v kanastě, kterou zrovna
s neznámým panem hrála,
vyložila už asi desátou postupku.
Mezitím vlak zastavil asi
na dvou nádražích, teď
lokomotiva zrovna vyjížděla
z tunelu. Nastala noc. K našim
dvěma pánům přišel stevard
a řekl: Takže, pánové, kdo chce
spát nahoře a kdo dole? zeptal se
a přitom vyklopil z pravé stěny
palandu. No, řekl pan Fléche,
když jsem byl malý, spával jsem
na horní palandě. Dobře, řekl
stevard, ale celkové připravení
obou paland bude trvat asi 14
minut. Dobře, řekl pan Conrad,
a oba se vydali směrem
k jídelnímu vozu. Když usedli
ke stolu, rovnou přišel pan
číšník a řekl: Tak co to bude?
Pan Fléche se začetl do menu
a řekl: Dám si pečeného lososa
s bramborem. Pan Conrad

číšníkovi odpověděl: Dám si to,
co pan naproti. Asi za 5 minut
donesl číšník 2 porce velmi
dobře propečeného lososa
s hranolky (jídelní fakt: hranolky
pocházejí z Francie).
Když dojedli a vrátili se
do kupé, stevard tu nebyl. Zato
tu byly 2 krásné postele. Pan
Conrad uložil kufr pod sedadlo
a sám se uložil ke spánku. Druhý
den se oba pánové zároveň
probudili, když kolem jejich
kupé prosupěl osobní vlak. Pan
Conrad slezl z postele, podíval
se pod postel... A co neuviděl!
Pod postelí nic nebylo! Pane
Fléche, někdo mi ukradl kufr!
Detektiv sleze z postele a podívá
se pod postel. Mno, doopravdy
tam něco je. Sáhl pod postel
a něco vytáhl. Byla to hrací
karta. Přesněji řečeno, křížové
eso. Hmmmmm, zamyslel se.
Jsme v přední části vagonu.

Zrovna v tuto chvíli přišel
do jejich kupé průvodčí. Dobrý
den, pánové, pozdravil a pan
Fléche hned řekl: Pane, kolik má
tento vagon sedadel? Asi 40,
odpověděl. Dobře, řekl, a po
odchodu průvodčího se vydali
na obhlídku. Dozvěděli se, že
v osudné noci hráli karty pouze
ti dva od naproti. Pan od naproti
říkal, že v tu dobu spal
a karbanice říkala, že v tu dobu
večeřela. Od průvodčího se
dozvěděl, že když tudy
procházel do služebního vozu,
zaslechl jakési šramocení, bylo
půl desáté a kuchař prozradil, že
zavřel ve čtvrt na deset. ptáme
se: KDO JE ZLODĚJ?

autor článku:
TOMÁŠ VRBA



STRANA 5 / 12

JARO 2019, KANICKÁ SOJKA - ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ KANICE

Pes shiba Inu

Prapředci dnešních Shiba-Inu
přišli s lidmi do Japonska v době
asi 7 až 8 000 př. n. l.,
pravděpodobně z Číny. Jednalo
se o psy menšího vzrůstu,
výškou mezi 37 až 50 cm,
s netypickou stavbou lebky,
která se značně lišila
od evropských psů. Ve 3. století
př. n. l. se na japonské ostrovy
dostali noví lidé s vlastními psy
a kříženci původních a nových
psů dali vzniknout prvním psům
se špičatýma ušima a stočeným
ocasem. Ti se většinou používali
jako lovečtí psi, kteří
díky svému nízkému vzrůstu
snadno pronikli i do křovisek
a jiných těžko přístupných druhů
terénu. Japonsko bylo
po dlouhou dobu téměř úplně

uzavřené před okolním světem
a krom několika cestovatelů se
tam nikdo nepodíval, což
způsobilo, že se psi vyvíjeli
zcela samostatně a bez příměsi
cizí krve. To skončilo, když císař
Meidži otevřel své země
pro zbytek světa. Do Japonska
se začali dovážet i evropští
a američtí psi a docházelo ke
křížení, které způsobilo téměř
vyhubení původních japonských
špiců. Nebylo to ale jen kříženi,
co ničilo populace Shiba-Inu:
s otevřením hranic se na ostrově
začaly objevovat i četné
epidemie psinky.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Rybaření na jaře

Na jaře patnáctého dubna začíná
rybářská sezóna, kdy se začínají
lovit pstruzi. Pstruzi se řadí
mezi lososovité ryby. Mezi další
zástupce patří třeba losos. Teď
něco k přípravě. Na chycení
pstruha jsou potřeby
na muškaření: muška, což je
rybářský pojem, který označuje
umělou nástrahu představující
napodobeninu skutečné potravy
ryb, především hmyzu nebo jeho
vývojová stádia (např. larvy),
v dnešní době se ovšem
vyskytují i mušky, které
napodobují i jiné živočichy
včetně rybek, pulců, pijavic,
korýšů, malých myší či ptáků,
dokonce i jikry nebo kostku
plovoucího chleba.
A samozřejmě prut, takzvaný
"mušák". Tyto lehké, pevné
a rychlé pruty nabízejí vynikající
výkon a spolehlivost. Pruty jsou
vyrobeny z karbonu a jsou
elegantní. Mají vynikající

karbonové sedlo navijáku.
 
Teď něco o pstruhovi duhovém:
Pstruh duhový se pro potravu či
rybaření rozšířil do nejméně
pětačtyřiceti zemí světa a na
všechny kontinenty
kromě Antarktidy. Pstruzi
duhoví jsou predátoři
s rozmanitou potravou, žerou
téměř vše, co se k nim dostane.
Jejich pověst vybíravých ryb je
pouze legendou, nejsou ale tolik
rybožraví jako pstruzi obecní
potoční nebo siveni a vystačí si
s hmyzem, rybími jikrami,
menšími rybami (do třetiny
jejich vlastní délky) a raky,
společně s dalšími korýši.
 
Tak Petrův zdar.

autor článku:
JAN MALÁŠEK

Sušenky

kuličky, dejte na plech a dejte
péct na 20 minut na 175 stupňů.
Dobrou chuť. A když je to jaro
tak ty sušenky můžete dát jako
pomlázku nebo je nějak
velikonočně ozdobit.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída IV.

Věci na sušenky:
190 g hladké mouky
50 g cukru krystalu
50 g hnědého cukru
2 g soli
80 g másla
1 ks vejce
2 g jedlé soda
100 g čokolády
 
Postup
Jako první si smíchejte oba
cukry s máslem do hladka. Poté
přidejte vejce a rozpusťte si
jedlou sodu v 5 ml horké vody
a společně se solí přidejte
do směsi. Nyní přidejte hladkou
mouku a čokoládu.
Směs nechte asi na 15 minut
v lednici, a poté z ní vytvarujte

Twitter

jazykové lokalizaci. V září 2017
Twitter na vybraných uživatelích
začal testovat zvýšení délky
zprávy ze 140 znaků
na dvojnásobek, na 280.
PS: příště bude FACEBOOK.....

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Ahoj, vítám Vás u pokračování
na co jsou a jak fungují sociální
sítě. Dnes si probereme Twitter.
Překlad výrazu „twitter“ je
„cvrlikání“, „švitoření“,
„štěbetání“.
Je to to aplikace, která vám
umožní psát a číst příspěvky
(takzvaný tweet). Tweet je
textový příspěvek dlouhý
maximálně 280 znaků, který se
zobrazuje na uživatelově
profilové stránce a na stránkách
jeho sledujících (followers).
Uživatelé zasílají nebo dostávají
tweety přes stránku Twitteru.
Od založení v roce 2006
Jackem Dorsey Twitter získal
velký význam a popularitu
na celém světě.
Od 6. srpna 2012 byl Twitter
dostupný i v češtině, nejdříve
v beta verzi. Nyní už je
samozřejmě v plné české
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Roblox

Island royale
Island royale je hra velice
podobná Fortnitu, velice známé
a hrané hry, ale zpět k Island
royalu: máte tu velmi podobné
zbraně, můžete tu stavět a máte
tu čtyři typy her: sóla, hrajete
sám za sebe, dua, hrajete vy
a váš kámoš, tria, hrajete
ve třech a sqady (skvady), to
znamená, že hrajete ve čtyřech.
Také tu máte peníze, ze které si
můžete koupit různé skiny. Tahle
hra mě velice baví a podle mě je
velice zábavná.
 
Doufám, že se Vám toto
pokrčování líbilo, ahoj.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Ahoj vítám vás u dalšího
pokračování z robloxu, mám tu
další dvě hry, a to jsou:
 
Armored Patrol
Armored Patrol je hra, ve které
máte za úkol obsazovat body,
které se jmenují:
alpha, charlie a bravo. Máte tu
levely a čím větší level máte, tak
máte lepší tanky, letadla,
helikoptéry a vozidla.
Proti sobě bojují dva týmy, a to
červený a modrý, jsou tu
pravdivé tanky i helikoptéry,
můžete tu stavět různé budovy,
atd.
Tato hra mě velice baví, a podle
mě je velice zábavná.
A teď další hra:

Příběh o vánocích 2
V minulém díle kluci prolézali
jeskyni, ve které objevili malý
přístřešek. Objevil je tam nějaký
pán, takže si celý výlet neužili
naplno, a proto se tam opět
vydali, tentokrát na jaře. Kluci
se dohodli, že by se mohli zase
do jeskyně podívat a objasnit
záhadu jeskynního muže, který
je vyrušil. Vzali si svoje věci,
které měli i při minulé výpravě
a vydali se tentokrát na dlouhou
cestu, protože se do jeskyně
chtěli dostat z druhé strany. Už
byli 150 metrů před zadním
vchodem do jeskyně a najednou
někdo z jeskyně vykřikl. Kluci
se velice lekli, ale měli pocit,
jakoby to byl jejich kamarád
Petr ze školy. Proto tam ihned
utíkali a opravdu to byl on.
Zeptali se: "Kdo tě sem zavřel?"
Petr řekl, že ho tam zavřel jeho
strýček. Kluci se dohodli, že
zavolají policii, ale měli jen
vysílačky, ze kterých nešlo
telefonovat. Takže chtěli jít
pro pomoc, ale těsně
před východem je zastavil
Petrův strýček. Byl to velký

silný muž. Vzal je a uvěznil
kluky k Petrovi. Kluci byli
zoufalí a nevěděli si rady.
Pomýšleli na to, že je snad
vysvobodí rodiče, ale problém
byl, že doma neřekli, kam jdou.
Už se začalo stmívat a strýček
někam odjel. "Hmmmm, kam asi
jede?" pomyslel si Petr.
Když osaměli, napadlo je, že
z každého vězení v jeskyni vede
nějaká tajná cesta ven. Tak
začali hledat chodbu. Asi po 10
ti minutách našli chodbu a ihned
se do ní vydali. Moc se jim ale
nechtělo, páchlo to tam, ale co
by neudělali pro jejich
vysvobození z jeskyně.
Najednou Petr vykřikl a objevil
truhlu. Dohodli se, že truhlu
otevřou a ... byl v ní poklad!
A co kluci s pokladem udělají
a jestli se dostanou pryč
z jeskyně, se dozvíte opět
v dalším a zároveň posledním
díle tohoto příběhu.

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Knihy vyzvednou naše tři hrdiny spolu
s nalezeným panem Raťafákem
dva lilky na lidskou omáčku.
Z kotle je naštěstí zachrání
bojovnice proti zelenině
Zeleninová Zuza. Po tomto
zachránění nasednou
do tramvaje a dojedou do svého
domu na stromě, kde si něco
poví o svých narozeninách. Pak
je čeká velké překvapení - Jill
jim uspořádá oslavu narozenin!
To se ale změní ve chvíli, kdy
jim zavolá konečně
vysvobozený pan Raťafák, aby
jim připomněl termín odevzdání
knihy. Terry tímto úkolem
pověří své ninja šneky. A aby to
stihli, zastaví zakletou mrkví
čas! Nakonec vše dobře dopadne
a Andy s Terrym začnou
plánovat dalších 13 pater. Autor:
Andy Griffthis. Ilustrátor: Terry
Denton.
 
 
2.1918 aneb Jak jsem dal gól
přes celé Československo.
Je pondělí 28. října 1918. Jenda
Vosika už se těší, jak si
s kamarády zahraje fotbal. Jeho
tatínek učitel a zapálený
vlastenec, Antonín Vosika, s ním
má úplně jiné plány. Zatraceně,
přijít pozdě na tak důležitý zápas
si Jenda nemůže dovolit!
A Jenda vůbec netuší, že tohle
jeho zpoždění je jen začátek
velkého dobrodružství, které se
protáhne na několik let a skončí
o snad 1000 kilometrů dál.
Autor(ka): Vendula
Borůvková(naše rodačka).

Ilustrátor: Vojtěch Šeda
 
 
3. Hoši od Bobří řeky
Příběh o skautských výpravách,
plnění bobříků, i o ryzím
přátelství v novém vydání .
Vedoucí Rikitan dá dohromady
partu 12 chlapců a utvoří oddané
bratrstvo. Každý z nich je jiný,
ale navzájem se skvěle doplňují.
Rikitan pro chlapce vymýšlí
zábavné hry, aby je přivedl
k čestnosti, fyzické síle
i moudrosti. Společně si
zamilovávají přírodu a podle
zálesáka Roye loví 13 bobříků.
Stávají se tak věrnými
kamarády, kteří spolu zažívají
nezapomenutelná dobrodružství.
Autor: Jaroslav Foglar.
Ilustrátorka: Ester Kuchynková.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Ahoj, zdraví vás Tom. Posledně
jsem psal o filmech a knihách.
Tento článek bude věnovaný jen
knihám. Jdeme na to!
 
 
1. Ztřeštěný dům na stromě-52
pater.
Vítejte zpět v domě na stromě
Andyho a Terryho, kteří
přistavěli dalších 13 pater!
Kromě jiného přistavěli tříštírnu
melounů, závodní dráhu
pro houpací koně, vlastnoruční
výrobnu pizzy a supermoderní
detektivní kancelář. Právě ona
hraje v této knížce hlavní roli.
Pan Raťafák byl unesen a Andy
a Terry se vydají do své
detektivní kanceláře, aby případ
prošetřili. Zjistí, že beze stop
nejde žádný případ vyřešit, a tak
vezmou létající hemenexový vůz
(jakési větší volské oko, které

létá) a zaletí s ním
do Raťafákovy kanceláře. Stopy
tam doopravdy najdou, ale ne
jen tak ledajaké stopy. Najdou
tam stopy zápasu, a taky celou
roztřesenou housenku. Řeknou
si, že je to svědek, a tak zaletí
za zvířatomilkou Jill. Jenže
zjistí, že Jill spí zakletým
spánkem. Dají ji tedy
do skleněné rakve a vyrazí s ní
na nejbližší zámek. Cesta
k němu ale není vůbec krátká,
a je hodně nebezpečná. Andy
a Terry mají velké štěstí, že mají
housenku s sebou,
protože sežere úplně všechno.
Když se ocitnou na nádvoří
zámku, zjistí, že nejde o jen tak
ledajaký zámek, ale
o zeleninový zámek. Najednou
přijde majitel zámku - princ
Brambora, a sice vysvobodí Jill
ze zakletého spánku, ale Jill
odhalí, že nejsou pravá zelenina
a princ Brambora je uvrhne
do žaláře. O pár hodin později
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Vtipy o škole z přízemí do pátého patra.“
 
 
„To máte na vratech ceduli
POZOR PES kvůli tomuhle
štěňátku?“
ptají se spolužáci Jirky.
„Ano, aby ho nikdo nezašlápl.“
 
„Vzbuďte svého kolegu,“ povídá

profesor studentovi
na přednášce.
„Proč já? Vy jste ho uspal.“

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

„Dobrý den, děti,“ zahajuje
první vyučovací hodinu
po zimních prázdninách
učitelka.
„Co si v novém roce přejete
nejvíc?“
Ze zadní řady se ozve:

„Sednout si.“
 
Paní učitelka se ptá dětí: „Máte
někdo rád hudbu?“
Čtyři žáci se přihlásí a paní
učitelka jim řekne:
„Výborně, vyneste ten klavír

BREXIT

odložil na 31. října.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

Brexit (Britain a exit) je
označení pro odstoupení Velké
Británie z Evropské unie. 29.
března 2017 se stanovilo, že
Velká Británie měla odstoupit
29. března 2019 v 11 hodin
večer britského času. Brexit by
neomezil jenom Brity, ale
i ostatní státy. Např. bychom
pro nádhernou dovolenou
do Skotska museli platit vízum.
Jiří VI. se teď obrací v hrobě!
Evropská komise je ale
připravena na „tvrdý brexit”.
Tvrdý brexit = odchod Velké
Británie z Evropské unie
bez dohody
Měkký brexit = odchod Velké
Británie z Evropské unie
na základě dohody. Brexit se

Chuck Norris a jeho vtipy
Znáte Chucka Norrise? Jestli ne,
hrál v seriálu Walker Texas
Ranger a ve filmu Cesta draka.
A představte si, že je i tvůrcem
bojového umění jménem Chun
Kuk Do. Chuck Norris je jakoby
nesmrtelná postava, co dokáže
udělat vše naprosto vše.
Chuckovi Norrisovi nevadí, že si
z něho ustřelují. A další věci
o Chucku Norrisovi vám napíše
Jonáš Drábek nebo Šimon
Drábek, no každopádně jeden
z nich.
1. Slzy Chucka Norrise dokážou
vyléčit rakovinu, škoda že nikdy
nepláče.
2. Chuck Norris umí rozdělat
oheň křesáním dvěma kostkami
ledu.

3. Chuck Norris se v kruhu
dokáže schovat do kouta.
4. Chuck Norris nepotřebuje
klávesnici a myš. Počítač ho
poslouchá na slovo.
5. Chuck Norris už je 7 let
po smrti ale smrt se mu to bojí
říct.
6. Chuck Norris necítí bolest,
bolest cítí Chucka Norrise.
7. Chuck Norris vyhrál Dakar
na kajaku.
8. Víš kolik Chuck Norris udělá
kliků? Všechny...

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída IV.

Kočka divoká

menšími plazy a obojživelníky.
Sama může být ulovena
jakýmikoliv většími šelmami.
Mláďata často padnou za oběť
dravým ptákům. V České
republice se až na výjimky
přirozeně nevyskytuje.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída IV.

Ahoj, zdraví Valča a kočka
divoká. Kočka divoká je savec
z čeledi kočkovitých. Šelmu
vědecky popsal a zařadil
německý přírodovědec Johann
Schreber v roce 1777. Patří
do podčeledi malé kočky. Kočka
divoká je předek dnešní kočky
domácí. Jedná se o jednu
z nejrozšířenějších kočkovitých
šelem. Žije na rozsáhlých
územích Evropy, Afriky a Asie.
Vyznačuje se šedo-hnědo-černou
barvou srsti. Váží většinou
mezi 3 až 6 kg. Délka těla
bez ocasu je 44 až 75 cm, ocas
měří 21 až 37 cm. Dožívá se
obvykle 12–14, výjimečně až 20
let. Živí se především různými
druhy hlodavců, dále ptáky,

Karamel

přelijte z hrnce do skleněné
misky a vychlaďte. Ať si to dáte
kamkoliv, bude to určitě dobré.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída IV.

- 1,5 hrnku cukru krystalu
- 2 lžíce kakaa
- 1,5 lžíce kukuřičného sirupu
- 0,5 hrnku mléka
- 3 lžíce másla
 
Do hrnce smícháme cukr krystal
s kakaem. Směs mícháme
a zahříváme při středně vysoké
teplotě. Než se směs rozpustí,
přidejte mléko, kukuřičný sirup
a máslo. Pokud chcete, přidejte
posekané oříšky. Ještě
nedodělaný ozdobný karamel

Výtvarné práce 
našich žáků
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FOTOSTORY
Máme tu další fotostory!
A tentokrát to je více než jeden
vtip. Jsou tu rovnou 3 vtipné
skeče. Přeji příjemné pobavení.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ
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Vtipy tatínkovi vysvědčení. Tatínek
povídá: "Tak hrozné vysvědčení
jsem ještě neviděl!" A Pepíček
povídá: "Já také ne, ale včera
jsem to našel ve tvých věcech."
Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě
do školy?
Protože jedna paní ztratila
tisícikorunu.
A tys jí pomáhal hledat, viď?
Ne, stál jsem na bankovce
a čekal, až odejde.
"Pepíčku, skloňuj slovo chléb:"
„Kdo, co? - Chléb. S kým,
s čím? - Se salámem. Komu,
čemu? - Mně."
"Pepíčku, proč jsi včera nebyl
ve škole?" "Vy jste říkala, že kdo
nebude mít domácí úkol, tak ať
se tady ani neukazuje."

autor článku:
FILIP ONDROUŠEK

třída 4

Manželka celníka je v posteli
s milencem, vtom zarachotí
zámek a manžel se nečekaně
vrací z práce. Tak milenec
zaleze pod postel. Celník pojme
podezření a začne prohledávat
byt. Otevře skříň, vysypou se
kartóny cigaret. "Tady je to
v pořádku," brumlá si.
Nakoukne do peřiňáku, tam je
pár lahví whisky. "Peřiňák je
taky v pořádku, kde by tak mohl
být?" Z pod postele se vystrčí
ruka s tisícovkou. Celník ji
shrábne do kapsy a brumlá si:
"Pod postel už jsem se taky
díval."
Pepíček dostane od tety krásné
autíčko a maminka mu
připomíná: "Co se říká?" -
"Nevím!" "Co říkám tatínkovi,
když přinese výplatu?" - "Aha -
neříkej, že to je všechno!"
Přijde Pepíček domů a ukazuje

V.I.P. 
předbíhací 
kartička 
výherci

Významy 
vašich jmen
Ahoj, přináším vám zase nové
významy vašich jmen.
 
Hugo, ty máš jméno německé
a význam je "duchaplný".
 
Barborko, ty máš jméno řecké
a význam je "cizinka, barbarka,
brepta".
 
Maxi, ty máš jméno latinské
a význam je "největší".
 
Viktorie, ty máš jméno latinské
a význam je "vítězství".

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Koala

Mozek koal je jedním
z nejmenších mezi vačnatci,
tvoří pouze 2 % tělesné váhy.
Koala je jediným zvířetem
na Zemi s takto drasticky
zmenšeným mozkem. Koaly
mají delší ocas než končetiny.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Ahoj, jsem zpět a nesu vám
různé informace o koalách.
Koalám se říká pod nesprávným
jménem, správně se jim říká
medvídek koala.
Koaly se živí jen listy
blahovičníku, takže nemusí tak
moc pít, protože získávají vodu
z těch listů. Koaly tráví většinu
svého času asi 18 až 16 hodin
spánkem. Zuby koaly jsou
přizpůsobeny býložravému
způsobu obživy. Ostrý pár
řezáků určených k uštipování
listů je oddělen od stoliček
širokou mezerou.
Koala má nejmenší mozek
ze všech vačnatců, její mozek
má velikost vlašského ořechu.
Celá koala je zbarvená

do popelavé šedé, kromě uší,
břicha a kousku malého ocásku.
Váha koaly je mezi 12 až 10 kg.
Koaly se vyskytují v pobřežních
oblastech východní a jižní
Austrálie, od Adelaide až k jižní
části poloostrova Cape York.
Ve 20. století byli koaly téměř
vyhubeny lidmi, kvůli jejich
srsti, která je zahřívala a byla
jemná. Kožešiny se prodávaly
do USA a Evropy. Přes milion
koal bylo zastřeleno, zabito či
chyceno. Naštěstí je tady
Australská Nadace pro koaly,
která plánuje vyhlásit území
o velikosti 40 000 km² jako
území, které bude přirozeným
prostředím pro koaly.
A teď zajímavosti o koalách:

Logická úloha zůstanou ve vězení.
Systém spočívá v tom, že
každému vězni natře na záda
červený nebo bílý pruh. Vězně
poté postaví do zástupu a každý
vězeň může říct pouze jedno
slovo – barvu. Pokud se trefí
a řekne barvu, kterou má
na zádech, bude propuštěn,
pokud se zmýlí, bude dál sedět.
Barvu budou říkat po jednom
a začne ten úplně poslední
v zástupu.
Vězňové se o tomto plánu
dozvěděli a den před tímto
testem se sešli a radili se, jak to
udělat, aby se jich co nejvíce
dostalo domů. Nakonec
vymysleli způsob, jak pouze
jeden vězeň musel skutečně
svou barvu hádat a ostatní
přesně věděli, co mají na zádech.
Jaký způsob vymysleli?
Vězni stojí v zástupu tak, že vidí
pouze všechny vězně, kteří jsou

před nimi a u nich také vidí, kdo
má na zádech jakou barvu.
Mohou říci pouze: „červená“
nebo „bílá“
Počet červených a bílých pruhů
bude čistě náhodný.
Strážní nesmí poznat, že si nějak
napovídají (nesmí se se používat
vysoký nebo hrubý hlas,
pauzovat ve slovech, dotýkat se
jiných vězňů atd.).
Řešení:
Vězni se domluví, že ten, co
bude v zástupu poslední spočítá
všechny bílé pruhy. Pokud bude
číslo sudé, řekne „bílá“ a pokud
bude číslo liché, řekne
„červená“. Další vězeň také
spočítá všechny pruhy, a pokud
bude součet stále lichý, bude mít
na zádech barvu červenou.
Pokud bude součet sudý, bude
mít bílou. Podobně budou
postupovat i další vězni, jen
musejí dávat pozor na to,

kolikrát již zazněla bílá. Pokaždé
když zazní bílá, musejí totiž
změnit systém z lichého na sudý,
a tak pořád dokola.
Pouze ten poslední v zástupu,
který říkal barvu jako první,
neví, jakou má na zádech barvu
a má tedy šanci 50 na 50.
logickou úlohu jsem čerpal z:
https://hadanky-a-hlavolamy.w
ebnode.cz/logicke-ulohy/newsc
bm_205829/20/

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Ahoj mám tady pro vás další
logickou úlohu, tak ji
vyřešte!!!:)
Ředitel věznice má za úkol
ušetřit a musí tak propustit
některé vězně. Vymyslí tedy
(podle něj) spravedlivý systém
založený na náhodě, který
umožní náhodně vybrat vězně,
kteří budou propuštěni a kteří
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Plavání

 
Mikuláš Drábek 2.A

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

V jaké dny na plavání jezdíte?
V pátek, v 7:55.
Jak to celé probíhá?
Předtím, než půjdeme do bazénu
se procvičíme. Poté
procvičujeme plavání pozadu,
které mě velice baví a plavání
s hlavou pod vodou.
Myslíš si, že ti plavání
pomáhá?
Hodně jsem se tam toho naučil.
Máte tam i nějakou
přestávku?
Ano, máme 10 minut na to,
abychom relaxovali v teplém
bazénu, vířivce a 5 minut
na utření ručníkem. 
Co tě tam nejvíc baví?
Jízda autobusem nazpátek,
protože se těším na oběd.
Jezdíš tam rád?
Moc rád tam jezdím a vždycky se
hodně těším.

SUPER SOUTĚŽ O SUPER 
CENU!!! ZÍSKEJ 
PŘEDBÍHAČKU DO ŠKOLNÍ 
JÍDELNY!!!
1.Jaká je největší budova u nás?
A kolik má pater?
2.Jak se jmenuje nejrychlejší
vlak světa a kolik dosáhl
kilometrů?
3.Kdy a kde v Evropě byla
dosažena nejnižší teplota?
4.Jak se jmenuje nejbohatší
člověk na světě?
5.Kdo vynalezl rentgen a kde se
narodil?
6.Jaké plemeno je náš pes
Lucky?(ze článku v minulém
čísle "Náš pes")
7.Kolik vězňů z logické úlohy
musí riskovat a uhádnout
barvu?(v tomto čísle časopisu)
8.Jaký film získal Oscara

za nejlepší film?(2019)
9.Kdo vymyslel mobilní telefon?
10.Jaké je nejrychlejší dopravní
letadlo na světě a kolik dosáhlo
km/h?
 
Správné odpovědi vhoďťe
na podepsané lístečku
do anketního boxu. Třeba
vyhrajete!

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Podivná zvířata

jako přenašeč spavé nemoci.
Vypadá jako moucha a asi bude
taky tak velmi otravná jako ty
naše. Objevilo se taky 31 druhů,
které se dělí na tři podrody.
Většina bodalek žije kolem
rovníku v Africe.
 
Křižák zelený je obyčejný křižák
jako ostatní, až na to, že je
zelený až neonový a v období
přezimování až červený. Samice
dorůstá až 7 mm maximálně
a samec jen 5 mm. Hlavohruď je
žlutohnědá a zadeček nápadně

zelený až neonový a na jeho
hřbetní straně je ve většině
případů vidět čtyři malé černé
tečky. Je to velmi nenápadný
křižák.
 
Lišaj vrbkový je středně velký
noční motýl, který dosahuje
velikosti až 50-65 mm.
Nejčastěji se vyskytuje v lesních
mýtinách a ve volných
prostorách často od května
od června. Vajíčka klade
nejčastěji na vrbovku, vinnou
révu nebo mařinku vonnou.
 
Piloun mnohozubý je paryba,
která dosahuje délky okolo 6 až
7 metrů a dožívá se více než 30
let. Na přední části lebky jsou
rozsety zuby okolo 25 až 32
párů připomínající pilu. Vypadá
jako z pravěku, ale mezi první

pilouny patří z doby před 100
milióny let.
 
Kolpík bílý- je středně velký
druh brodivého ptáka, který
vypadá opravdu divně
kvůli zobáku, který je na špičce
lžícovitě rozšířený a krk má jako
husa. Dospělí kolpíci jsou celí
bílí, s žlutohnědou skvrnou
na hrudní části a chocholkou
v týle. Mladí kolpíčci se liší
masově zbarveným zobákem
a černými špičkami lelku.
Kolpík bílý hnízdí v mírném
pásmu Evropy od Nizozemí
na východ po jižní a střední Asii.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Na světě existuje mnoho
živočichů, ale některé se liší
vlastností nebo podobou.
Proto si ukážeme 5 podivných
zvířat.
 
 
Moucha tse-tse
Kdo by neznal mouchu tse-tse?
Méně lidí jí zná jako bodalku
nebo bodavku. Je druh
dvoukřídlého hmyzu, známý

Antilia 
Residence

ve stylu visutých zahrad
ze starověkého Babylónu.
Budova stála 1 miliardu dolarů
(22,8 miliard Kč)
Dodnes je Antilia nejdražší
rodinný dům na světě.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

Antilia Residence je rodinný
dům a mrakodrap v indické
Bombaji. Budova se stavěla
v letech 2006-2010. Bydlí zde
byznysmen Mukesh Ambani.
Dům je vysoký 173 metrů a má
27 podlaží. Tento dům je
vybaven bazénem, tělocvičnou,
tanečním studiem, společenskou
místností, divadlem,
parkovištěm pro 200 aut
a místností, která je speciálně
chlazená, aby udržovala celý rok
sníh. Teplota v této místnosti
klesá pod 0 º C. Mukesh
ve svém obrovském domě bydlí
sám s rodinou. Jeho honosné
sídlo obstarává 600 služebníků.
Okolí ohromné budovy
obklopují třípatrové zahrady

Noc s Andersenem

Abyste mohli jít na noc
s Andersenem, musíte si přečíst
knížku. Ale musíte jich přečíst
podle toho, v jaké třídě jste.
Prvňák musí přečíst jednu
knížku a páťák jich musí přečíst
pět. A protože deváťáci
nepřečetli devět knížek, tak tam
nemohli jít. Navíc je to akce jen
pro třídy do pětky. Tento rok
bylo téma Malá mořská víla,
teda alespoň v naší třídě, to
znamená ve třetí. V jiných
třídách měli něco jiného. A taky

každá třída měla různé akce.
Třeba v naší třídě jsme se
rozdělili do dvou skupin, první
skupina udělala malilinkatou
knížečku z kousku papíru. A ta
druhá, ta šla ven se světýlky
a hledali papíry na kterých byla
nakreslená pohádka a měli
poznat, jaká pohádka to je. Měli
jsme k tomu i tužku a papír,
na papíru bylo napsané číslo,
abychom věděli, kam to máme
psát. Taky tam bylo napsáno pár
písmen. Pak jsme hráli na babu.
Bylo to super, jen mě trochu
zamrzelo, že to nebylo pro celou
školu stejné.

autor článku:
KAROLÍNA KUČEROVÁ
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Domácí zmrzliny

nebo polotučného mléka
Ovoce
Postup:
Banány rozmixujte a smíchejte
s ostatními přísadami. Vše vlijte
do vaničky na zmrzlinu a nechte
zmrznout. Poté ozdobíme
ovocem.
A to je všechno. Doufám, že
Vám bude chutnat a že jsi
najdete v těchto receptech svou
oblíbenou příchuť. Tak dobrou
chuť :)
 
Vanilková zmrzlina
suroviny
3 ks žloutku
1 balíček vanilkového cukru
2 ks bílku
1 kelímek smetany ke šlehání
60 g cukru krystalu
Postup:
Žloutky s cukrem šleháme ručně
ve vodní páře. Odstavíme
a vyšleháme ručním šlehačem
(asi 3 minuty).
K vyšlehaným žloutkům
přidáme sníh ze 2 bílků
a ušlehanou šlehačkou
s vanilkovým cukrem.
Vanilkovou směs nalijeme
do nádoby a dáme do mrazáku
alespoň na 2 hodiny.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Chcete mít kvalitní zmrzlinu
a ještě k tomu podle své vlastní
chuti? V tom případě si ji sami
vyrobte! Je to rychlé a vůbec ne
složité. Výroba domácí zmrzliny
je poměrně jednoduchá. Není
na to potřeba žádný speciální
stroj, stačí jen běžná mraznička,
případně nějaké formy
na zmrzlinu, samozřejmě
potřebné suroviny podle druhu
zmrzliny.
 
Čokoládová zmrzlina
Suroviny:
2,5 dl plnotučného mléka
120 gramů cukru krupice
200 gramů čokolády na vaření
0,5 litru smetana na šlehání
1 lžička vanilkového cukru
Postup:
Čokoládu nastrouháme
a promícháme s krupicovým
a vanilkovým cukrem. Mléko
přivedeme do varu, přidáme
nastrouhanou čokoládu s cukrem
a mícháme, dokud se nerozpustí.
Pak směs necháme vychladnout,
přimícháme do ní smetanu
a uložíme ji na hodinu
do chladničky. Studenou
zmrzlinovou směs potom
přelijeme do širší nerezové mísy
nebo na plech, zakryjeme ji
potravinovou fólií a dáme na 30
minut do mrazáku. Potom ji
prošleháme a dáme znovu
na hodinu mrazit. Prošlehání
a zmrazení se opakuje celkem
3x. Čím více je zmrzlina
prošlehaná, tím více bude
krémová.
 
Tvarohová zmrzlina
Suroviny:

250 gramů tvarohu
120 gramů zakysané smetany
3 lžíce cukru moučka
1 balení  vanilkového cukru
Postup:
V misce důkladně mixérem
smícháme tvaroh, zakysanou
smetanu, moučkový a vanilkový
cukr. Tvarohovou směs nalijeme
do misek, ozdobíme dle chuti
a misky vložíme do mrazáku.
 
Jahodová zmrzlina
Suroviny:
0,5 kilogramu jahod
4 dl smetany na šlehání
200 gramů zahuštěného
slazeného mléko - Salko
2,5 lžíce cukru moučka
Postup:
Z jahod odstraníme stopky,
omyjeme je a rozmixujeme
s moučkovým cukrem. Smetanu
ušleháme a do šlehačky opatrně
přimícháme zahuštěné slazené
mléko. Do misek pak dáme
vrstvu ovoce, na ni šlehačku se
Salkem, pak opět ovoce
a nahoru další šlehačku se
Salkem. Misky vložíme
na hodinu do mrazničky, potom
směs můžeme lehce promíchat
a necháme ji zcela zmrazit.
Promíchání směsi je možné
vynechat, v takovém případě
vzniknou barevné vrstvy.
 
Banánová zmrzlina
Suroviny
300 g banánů
šťáva z 1 citronu
70–100 g krupicového cukru
(podle sladkosti banánů)
½ lžičky vanilkového cukru
150 ml smetany ke šlehání
50 ml plnotučného

Dílničky

Ve středu 10. dubna jsme
uspořádali dílničky pro rodiče
s dětmi a doufáme, že se všem
akce líbila, že si pomocí
výrobků hezky vyzdobí dům
a že si všichni užili příjemné
chvilky.

Livehacky na vlasy 2

Ahoj, přináším vám další triky
na vlasy.
 
1. Jak na falešnou ofinu snadno:
Udělejte si obyčejný culík
a rozdělte na dvě poloviny.
Zadní část zatím necháme
a budeme se věnovat přední.
Udělejte malý drdol, ale tak, aby
byl kus vlasů na vašem čele.
Tento kus připevněte pinetkami
a přikryjte zadními vlasy
a zapinetkujte. A hotovo.

 
2. Jak zamaskovat mastné vlasy:
lehce stačí k tomu dětský pudr.
Nasypete si ho na hlavu
a promasírujete, a třeba
i vyfénujte, a to je celé.
 
3. Chcete aby vaše vlasy
vypadaly objemnější, když je
máte v culíku nebo v drdolu? Je
to velice jednoduché, jen je stačí
natupírovat to znamená vlasy
česat proti růstu a pak je lehce,

opravdu lehce, malinko,
rozčesat.
 
4. Nechcete aby byla vidět
gumička u culíku? Stačí vzít
malý pramínek vlasů a obtočit
ho kolem culíku a zapinetkovat.

autor článku:
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Móda

vykouzlíte pohodlný
prázdninový outfit.
 
No a co boty? Obchody se také
naplnily do plna obuví. Pokud
hledáte nějaké nové obutí, mám
pro vás trendy tipy i vyhlédnuté
kousky, ve kterých jarem
projdete bez bolesti a nepohodlí,
i kdyby vás zaskočila nečekaná
přeháňka.
1. Pohodlí nadevše
Tenisky jsou mnohem víc než
jenom obuv. Je to životní styl.
Ať už si vyberete model
v zářivých barvách, nebo dáte
přednost čistě bílé, ať už
preferujete sportovní obuv,
nebo se vyžíváte v plátěném
stylu, nemůžete s nimi šlápnout
vedle.
2. Sucho zaručeno
Aprílové přeháňky umí
nepříjemně zaskočit, pokud
chcete zůstat v suchu, vsaďte
právě na tenisky, nízké
i kotníčkové nebo celokožené
boty. Obzvlášť oblíbené jsou
výrazné modely na platformě,
které ozáří jinak univerzální
boty v šedé, černé, béžové
nebo hnědé barvě. Nebojíte-li se
ani výraznějších prvků, vsaďte
na kombinace barev žluté či
korálové nebo jen vyměňte
obyčejné tkaničky za krásné,
stylové, barevné tkaničky.
3. V něžném rozpuku
Kvete vše kolem nás, proč by
nemohly vykvést i boty? Neplatí
to nutně jen pro něžné balerínky,
květy sluší i teniskám. Můžete
zvolit celovzorované kousky, ale
i decentnější černé nebo bílé
modely s jemným květinovým
motivem.
4.V zajetí barev
Barevnou paletu toto jaro
představují jak pastelové
odstíny, jako je světle modrá
a jemně růžová, tak syté,
výrazné tóny růžové, temné
fuchsiové, hřejivě žluté,
nevšední petrolejové a křiklavě
červené.
Tak co máte vybráno??? Tak
honem nakupovat...

autor článku:
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Obchody se plní módními
kousky do teplých dní a nad
všemi těmi barvami, styly
a trendy jen oči přechází. Jak si
ale správně vybrat?
Některé trendy jsou nesmrtelné
a přežijí v každé módní sezoně,
jiné na čas vystřelí a pak zase
zapadnou na dno šatníku. Které
kousky vynést do ulic
v nadcházejících jarních
a letních dnech?
Noste samozřejmě především to,
co se vám líbí. Myslete
při nákupu také na to, co k tomu
už doma máte. Nový kousek
může vypadat skvěle
ve zkušební kabince, ale pokud
se vám nebude hodit ke zbytku
outfitu, moc ho nevynosíte.
Volte ty správné barvy. Jaru sluší
zejména výrazné, pozitivně
působící barvy, ale i něžně bílá.
1. Pastelové mámení
Něžná růžová, fialová, žlutá či
tyrkysová v jemně pastelovém
tónu dodá outfitu na výraznosti,
ale zároveň zůstane elegantní
a tajemný.
2. Hřejivě žlutá
Barva slunce k jarní a letní
sezóně samozřejmě patří. Dobře
vypadá v kombinaci s černou
a prosvítí již první jarní dny.
3. V zajetí korálů
Červené, oranžové a studené
růžové. Teplejší odstíny sednou
brunetkám, chladné blondýnám
a tmavovláskám. Překvapivě
sluší i sportovnímu stylu.
4. Bílá krajka
Něžná krajka v kombinaci s čistě
bílou, to je velký hit. Nosí se
na šatech, zejména dlouhých, ale
i na halenkách a doplňcích.
5. Riflová

Kdo si ještě nepořídil džínovou
bundičku, měl by to rychle
napravit. Letos se nosí modré –
od vyšisovaných až po temný
odstín námořnické modři.
Nebojte se ale i vybočit – třeba
zkrácenou crop délkou,
výšivkou, nášivkami
nebo výrazným potiskem.
6. Geometrie
Ani tuto sezonu nebudou chybět
oblíbené proužky, zejména
v černo-bílé a námořnické
kombinaci.
7. Květinky
Co by to bylo za jaro
bez květinových vzorů
a potisků? Rozkvetlo vše: šaty,
trička, kalhoty, ale i bundy či
doplňky.
8. Batika
Kdo si aspoň jednou v dětství
vyráběl batikované triko?
A koho by napadlo, že tento
výtvor bude jednou v módě?
Módní batiku lze kombinovat
s roztrhaným denimem.
9. Třásně
Módu posedlo třásňové šílenství.
Nosit se budou na šatech,
sukních, bundách i na
náušnicích.
10. Vycpaná ramena
Osmdesátky slaví svůj velký
návrat a s tím přichází
automaticky i trend vycpaných
ramen. Tento trend je vhodné
nosit s úzkými kalhotami.
11. Zelenkavá a béžová
Mezi barvami bude vládnout
zelenkavá a béžová ve všech
možných odstínech! Béžová
vypadá velmi elegantně
a luxusně. Se zelenkavou naopak
překvapíš okolí, není to typická
barva, kterou lze vidět denně.

12. Kraťasy
Zaměř se na ty, které sahají
minimálně do poloviny stehen.
Trend odpovídá především
na Kim Kardashian, která začala
nosit kraťasy podobné těm
cyklistickým.
13. Zvířecí vzor
Leopardí, zebří či hadí vzory.
Doplňky se zvířecím vzorem
dodají outfitu luxusní vzhled.
U návrhářů je nejoblíbenější
leopardí. Hot trend, který vás
přenese do africké džungle,
představují zvířecí vzory.
Najděte odvahu a pořiďte si je
nejen na doplňcích a v detailech,
ale zahalte se do pořádného kusu
látky zdobené zebřími pruhy,
gepardími skvrnami
nebo tygřími pruhy. Šaty,
kalhoty, ale i saka rozhodně
upoutají pozornost.
14. Devadesátkové bundičky
Baví-li vás diskotékový duch
devadesátek, vsaďte na něj
zejména při výběru bundičky.
Vedou sportovní, ve stylu retro
teplákovek, které vtipně doplní
zejména každodenní kombo
džíny – triko – tenisky.
15. Western
Hledáte-li na sezonu pohodlné
šaty, inspirujte se náladou
westernu a divokého západu.
Propínací šaty na knoflíčky,
rukávy k loktům, lichotivá délka
ke kolenům a hlavně volné,
splývavé materiály.
16. Culotes
Žhavým letošním poutákem jsou
culotes kalhoty. Jsou skvěle
kombinovatelné, velice
pohodlné a hodí se do parných
letních dní i prvních jarních dní.
V žabkách a volném triku z nich


