
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,  

 

školní rok 2018/2019 je za námi a všichni se již velmi těšíme na letní prázdniny. Uplynulý školní rok 

byl rokem velkých plánů a rozsáhlých stavebních úprav. Během několika měsíců vyrostla nová třípodlažní 

budova, napojená krčkem na stávající školu.  

V přístavbě je 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 vznikly tři učebny (kmenová třída, hudebna a výtvarná učebna), dva kabinety 

a sociální zařízení.  

 Ve stávající budově školy bude během prázdnin školní kuchyně přestavěna na archiv a jídelna 

na kmenovou učebnu. Nyní probíhají dokončovací práce a školní rok 2019/2020 už zahájíme v novém.  

Také naši žáci nezaháleli. Prvňáčci již umí číst, psát a počítat do dvaceti. Žáci devátého ročníku obhájili 

absolventské práce a byli přijati na střední školy.  

Naši žáci se úspěšně zapojili do mnoha soutěží. Získali 1. místo i cenu generálního ředitele v soutěži 

Povodí Moravy „Voda štětcem a básní XIV“, 3. místo v soutěži Policie ČR „Bezpečně v kyberprostoru“, 

úspěšní byli i v dějepisné olympiádě a olympiádě v anglickém jazyce. Všichni žáci se letos opět zapojili 

do projektu Českého olympijského výboru „Sazka olympijský víceboj“.  

V rámci ekologického projektu Recyklohraní jsme nasbírali 80kg baterií a desítky kusů drobného 

elektroodpadu, který tak neskončí na skládce, ale bude dále využit.  

V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 48 dětí mateřské školy a 205 žáků základní školy. 

Školní družina pracovala ve třech odděleních a uspokojila zájem všech žáků 1. – 3. třídy. Rejstříková kapacita 

školní družiny (85 žáků) nebyla letos naplněna. V příštím školním roce budou tedy moci být přijati i někteří 

zájemci ze 4. ročníku. 

Bohatá byla i nabídka zájmových útvarů. Naši pedagogové vedli 19 kroužků, další kroužky vedli 

pracovníci SVČ Lužánky – pracoviště Liška Bílovice nad Svitavou a společnost Věda nás baví. Ve škole 

tradičně probíhala výuka hudebního a tanečního oboru ZUŠ Adamov, kroužek florbalu, tréninky 

roztleskávaček Crazy Pompons, Hasičů Kanice a aktivity Sokola. Z důvodu přístavby, kvůli níž byla část 

původní budovy ubourána, nemohl být letos otevřen velmi oblíbený kroužek keramiky ani kroužek vaření. 

Na tyto kroužky se můžeme od října těšit v nově vybudovaných prostorách. 

Do budoucího prvního ročníku je zapsáno 17 dětí. Celkový počet žáků školy vzroste od září na 219. 

Do mateřské školy bude od září docházet 55 dětí. 

O prázdninách budou provedeny opravy ve stávající budově školy. Ve spolupráci se zřizovatelem 

připravujeme doplnění stávající zeleně a terénní úpravy a výsadby dřevin v okolí nové budovy. 

Závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům i správním zaměstnancům za celoroční náročnou 

a zodpovědnou práci. Velký dík patří i rodičům, kteří se školou spolupracují a pomáhají sponzorskými dary 

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

Kalivodovi a místostarostovi panu Lukášovi Láníkovi.  

Přeji vám všem krásné prázdniny a těším se opět na shledání ve školním roce 2019/20. 

Mgr. Ondřej Dostalík  

 

Podrobnější informace o činnosti školy naleznete ve Výroční zprávě školy za školní rok 2018/2019, která 

bude na našich webových stránkách k dispozici na konci září. 

  



Mateřská škola 

 

Canisterapie, Dýňování, Mikuláš, Den dětí, Vánoční zvyky, Čarodějnice 

 

 

 

  



Úspěchy MŠ ve výtvarných soutěžích 
 

Ani letos jsme nezaháleli a účastnili jsme se různých výtvarných soutěží. A že ve školce máme šikovné 

děti, potvrzují i následují úspěchy. 

Naše mateřská škola se opět zapojila do celostátní výtvarné soutěže Škola plná dětí. Soutěž byla 

rozdělena do několika kategorií. Členové komise obdrželi celkem 3073 výtvarných prací od dětí z 260 

mateřských škol z celé České republiky. Vybrat ty nejkrásnější a nejpovedenější bylo pro ně určitě těžké. 

Důležitá byla především tvořivost a nápaditost dětí. V kategorii Děti sedmileté se na 1. místě umístil Daniel 

Svoboda ze třídy Motýlků se svým obrázkem, který nazval Policejní základna. Odměnu za vynaložené úsilí 

si jel převzít do auly Univerzity Hradce Králové, kde proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Za výhru získal 

krásné a zajímavé odměny, převážně k dalšímu výtvarnému snažení. 

Požární ochrana očima dětí… pod tímto názvem pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

pro děti také výtvarnou soutěž. Děti s velkým nadšením malovaly obrázky na téma „V domě hoří! A co teď?“ 

Radost z výhry si mohly opět užívat děti ze třídy Motýlků a Broučků. V kategorii – děti starší 5 let- získal 

2. místo Daniel Svoboda. V kategorii – děti mladší 5 let- se také z 2. místa radovala Julie Kolářová. 

Všem účastníkům děkujeme za krásnou reprezentaci naší mateřské školy a výhercům ještě jednou 

blahopřejeme! 

       Za kolektiv MŠ 

       Mgr. Martina Zonová 

 

 
 

 

  



Přehled hodnocení ZŠ za školní rok 2018/2019 

 

Třída 
Třídní 

učitelka 

Počet 

žáků 

k 26. 6. 

Průměr 

za 1. 

pololetí 

Průměr 

za 2. 

pololetí 

Vyznamenání 

za 1. pololetí 

Vyznamenání 

za 2. pololetí 

1. 
Mgr. Dana 

Pospíšilová 

28 

(1 v zahr.) 
1,00 1,01 27 27 

2.A 
Mgr. Vlasta 

Tomášová 
14 1,14 1,17 13 12 

2.B 
Mgr. Lenka 

Vondrušková 
12 1,14 1,15 11 11 

3.A 
Mgr. Zdeňka 

Čtvrtníčková 
17 1,11 1,18 16 16 

3.B 
Mgr. Kateřina 

Gronichová 
17 1,18 1,18 16 17 

4. 
Mgr. Alena 

Jelínková 
23 1,23 1,22 18 19 

5. 
Mgr. Michaela 

Selingerová 
26 1,41 1,40 14 15 

6. 
Mgr. Alena 

Repová 
29 1,39 1,42 19 18 

7. 
Mgr. Šárka 

Zavadilová 
18 1,57 1,48 10 8 

8. 
Mgr. Hana 

Kalvodová 
15 1,53 1,50 7 8 

9. 
Mgr. Jana 

Vitoulová 
6 1,44 1,40 3 3 

 celkem 

205 

(z toho 1 

v zahr) 

  
154 z 204 

75,5% 

154 z 204 

75,5% 

 

Letos k nám chodilo 83 dívek a 122 chlapců. 

  



Zápis do 1. třídy 
 

V pondělí 1. dubna 2019 se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy.  K zápisu přišli předškoláci 

z Kanic, Řícmanic, Babic a Bílovic nad Svitavou v doprovodu svých rodičů. 

Samotné prověření znalostí a dovedností se konalo ve třech učebnách, kde na děti čekaly paní učitelky 

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

odměnu a dostaly upomínkový list na tento významný den.  

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

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

Do první třídy k nám v příštím školním roce nastoupí 17 prvňáčků, kteří se budou vzdělávat v jedné 

třídě. Vyučující bude paní učitelka Mgr. Kateřina Gronichová. Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme. 

Mgr. Dana Pospíšilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie 

 
Již druhým rokem, zavítali mezi žáky naší školy kamarádi Luďa, jeho čtyřnohý přítel Česťa a Štěndo. 

Dozvěděli jsme se, co všechno pejsek potřebuje, aby netrpěl, nestrádal a stal se opravdovým parťákem. 

Na ukázku přinesli různé druhy pelíšků, obojků, vodítek, ale i hřebenů, potravin, hraček. Nejdůležitější je však 

dostatek času a láska. Dále jsme si vyzkoušeli základní povely, vést psa na vodítku, ale i jak se zachovat, když 

k nám běží cizí pes. V další části proběhlo různé polohování s pejskem v rámci canisterapie. Mnozí překonali 

sami sebe a poprvé si pohladili „čtyřnožku“. Byl prostor i pro hru – aport, přetahovanou, apod. Pro nás pro 

všechny to byl skvělý a poučný zážitek na téměř 90 minut. 

Těšíme se na další spolupráci, nové informace i prožitky. 

 

Mgr. Michaela Selingerová 

 

  



Pěvecký sbor Kosáček 
Co se tento školní rok v našem pěveckém sboru Kosáček změnilo? Přibyla nám skupinka těch 

nejmenších zpěváčků. Žáci první a druhé třídy vytvořily samostatný sbor tzv. začátečníků. Nenechte se mýlit, 

protože většina z nich zpívá velice pěkně. Ale jak všichni víme, jen o tom to není.  Protože rádi vystupují, 

hned si mohli vyzkoušet několik vystoupení. Při příležitosti vítání občánků v Kanicích a nad Den matek 

v Bílovicích nad Svitavou v Obecní hospodě a v ZŠ Kanicích.  

Pěvecký sbor, který má již starší členy, také nelenil. Hned v září jsme společně vystupovali při 

oslavách 100. výročí Republiky v Kanicích. Některé děti se zúčastnily nácviků a vystoupení v Ochozu u Brna 

na vánočním Betlémě. Dále jsme pokračovali přes vánoční vystoupení, Den matek až po krátké vystoupení 

k závěru školního roku.  Našim velkým pokrokem je repertoár s jednoduchými dvojhlasy. I přes malý počet 

členů musím všechny zpěváky moc pochválit, protože za celý školní rok udělali veliký kus práce. Příští školní 

rok bych byla velice ráda, aby se i ostatní děti osmělily a přidaly se k nám. Sbor je pro všechny žáky, kteří 

rádi zpívají a mají vztah k hudbě. Přeji všem pohodové hudební prázdniny. 

Mgr. Kateřina Gronichová 

 

 

 
 

 

Netopýři v lese 
 

Vše začalo pohádkou O netopýřici Lucce. V ní se žáci pátého ročníku dozvěděli, jak netopýři 

vyhledávají různá vhodná obydlí. Co je láká v lese za vůně, čím se živí, jak žijí ve skupinách a mnoho dalších 

informací, které byly doprovázeny bohatou ilustrací. 

Tuto pohádku žákům vyprávěla na návštěvě v naší třídě paní Křemenová, která je členkou České 

společnosti pro ochranu netopýrů. 

Po vyprávění pohádky kladla paní Křemenová dětem otázky, které fungovaly jako zpětná vazba 

k pohádkovému vyprávění. Ptala se i na rozdíly mezi myší a netopýrem, letní a zimní obydlí pro netopýry, ale 

i na potravu. Z reakcí dětí bylo slyšet, že příběh pečlivě poslouchaly.  

Také se žáci dozvěděli, že na našem území máme 27druhů netopýrů. Některé si mohli prohlédnout na 

fotografiích. Na pracovních listech důkladně prostudovali stavbu těla netopýra, vyhledávali různé možnosti 

netopýřích úkrytů. Sami se proměnili v netopýrky i můry a hravou formou si vyzkoušeli orientaci pomocí 

zvuku. Dozvěděli se, že netopýr slyší pomocí ultrazvuků – echolokace a její ozvěny. Zjišťovali, jestli mají 



také tak dobrý čich, jako naši „noví přátelé“ – hledali se pomocí vonných sáčků s kořením, bylinkami, kávou, 

apod.  

S netopýrem prošli jeho všemi ročními obdobími. Hovořili o letním a zimním úkrytu, maminkách 

s mláďátky, teplotě těla, která je v zimním období v rozmezí 2–5 stupňů Celsia. Jak se mezi sebou 

dorozumívají, jaké má nepřátele. Vyzkoušeli si z obrázků různých druhů živočichů poskládat potravní řetězec. 

Zaposlouchali se do zvuků lesa a jeho obyvatel, hádali, komu který hlas patří. Jakou funkci les má, 

k čemu člověku slouží. 

Na závěr přišlo překvapení v podobě živých netopýrů. Malá chlupatá stvoření si žáci mohli pohladit 

postupně jeden po druhém. Stačil jim prst jedné ruky. Pomocí detektoru ultrazvukových signálů se 

„dvojnožci“ zaposlouchali do jejich „povídání“. A jeden z netopýrů předvedl, jak si pochutnává na moučných 

červech. 

Škoda, že návštěva paní Křemenové, pro malý zájem rodičů, nepokračovala večer společným 

setkáním. Vím, že by nás čekala skvělá noční výprava za netopýry a zajímavé další vyprávění. 

 

 Mgr. Michaela Selingerová 

 

 

Ukázka ze školního časopisu Kanická sojka – povídka od Tomáše Vrby 

ze 4. třídy 

Krádež ve Zlatém šípu 

 

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, 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 zastavil 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 zapískal na píšťalku, lokomotiva zahoukala a celý 

Zlatý šíp se rozjel.  

Asi po půlhodině vlak uháněl přes, na tu dobu, nový most. Po pěti minutách 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. 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 pán 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. „No, 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. Po odchodu průvodčího se 

vydali na obhlídku. Dozvěděli se, že v osudnou noc hráli karty pouze ti dva od naproti. Pán 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? Zkuste to uhodnout a pak se můžete podívat na 15. stranu Zpravodaje. 

 

 

  



Projekt Šablony II 

Od 1. září 2018 do 31. srpna 2020 je naše škola zapojena do 

projektu Evropských strukturálních a investičních fondů a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy Šablony II. 

Z projektu jsme zakoupili 10 malých notebooků pro žáky základní 

školy, 10 tabletů pro družinu a 10 tabletů a interaktivní zařízení 3box pro 

školku. Dále počítač a dataprojektor s dotykovým senzorem do 1. třídy. 

Projekt nám financuje část úvazku speciální pedagožky a 

logopedky Mgr. Venduly Kučerové, další vzdělávání pro vyučující 

základní školy a mateřské školy (minimálně 12 seminářů nebo přednášek), účast zajímavých odborníků při 

setkání vyučujících a rodičů mateřské školy a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v zájmovém 

útvaru Klubíčko. 

Financuje i spolupráci se spolkem pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek z.s. a dva 

projektové dny v MŠ. 

Mgr. Jitka Grossová 

 

Cirkus LeGrando 

Ano, sice už je to za námi, ale absolvovali jsme cirkus LeGrando ze SVČ Lužánky z pobočky Legato. 

Přijel k nám od 20. do 22. května. Zapojila se do toho celá naše, tedy 4. třída, a taky 5. třída. I já jsem 

se do toho zapojil. Byl jsem provazochodec a švihadlář. Byly tam i jiné disciplíny, jako třeba kouzelnictví, to 

zase trénoval pan Datel. Víte, chůze po laně je fajn a jednoduchá, hlavně s tak dobrým trenérem, jako je pan 

Konrád. Stačí se jen vyvažovat a můžete chodit i pozadu. Co se týče švihadel, to jsme třeba podbíhali pod 

točícím se švihadlem. Vše vyvrcholilo ve středu 22. května v 16:30. Postupně tam vystoupili všichni, co se na 

LeGrando přihlásili a zakončili jsme to velkým (de) filé. 

Tento cirkus mi mnohé přinesl, a když bude šance, znovu se přihlásím na provazochodectví. Co se 

týká hodnocení - bylo to skvělé, a i to, co mi tak nešlo u švihadel - doubledouch se na představení nakonec 

docela povedlo. Těším se, až sem zase LeGrando přijede, baví mě. 

Tomáš Vrba, 4. třída 

 

 

  



Teambuilding 2019 
 

Teambuilding je něco podobného jako škola v přírodě. Jako každý školní rok jsme byli společně čtvrtá 

a pátá třída. Bylo nás čtyřicet jedna. Akce trvala od 27. 5. do 31. 5.. 

Na Teambuildingu jsem si užil spoustu legrace, zábavy a sportu. Pro mě byly nejzajímavější aktivity: 

V pondělí jsme hráli paintball a v úterý jsme se plavili na raftech. Ve středu jsme byli na lanovém centru, 

ve čtvrtek jsme vyrazili na rozhlednu Mařenka a báli jsme se ve strašidelné věži. V pátek jsme se balili zpátky 

domů. 

Aktivit a zážitků bylo mnohem více a tak se už těším na příští Teambuilding, který by měl být 

na Orientce v Jeseníkách. 

Patrik Hricko, 4. ročník 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt ,,Ovoce do škol“ ve školním roce 2018/2019 

 
Naše škola byla letos desátým rokem zapojena do celorepublikového projektu ,,Ovoce do škol“. Je to 

projekt schválený Vládou ČR a finančně podporovaný z EU (73%) a rozpočtu ČR (27%). Cílovou skupinou 

byli žáci 1. stupně (1. – 5. ročník), celkem 138 žáků.        

Děti si pojmenovaly tento projekt zkratkou „Ovozel“. Na konci školního roku dostanou všechny 

aktivně zapojené děti „Ovozelácký“ diplom. 

Hlavním cílem projektu bylo alespoň částečně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit narůstající 

trend obezity. Děti dostávaly ve škole zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné nebo zeleninové šťávy 

a to jedenkrát za 2 týdny. 

 Náš dodavatel, firma MK Fruit s.r.o. pro děti uspořádala 1. října „Vitamínový den“. Děti měly možnost 

ochutnávky čerstvě připravených ovocno-zeleninových šťáv, pyré a jablečného moštu. Zároveň poznávali 

vůni různého koření, např. skořice nebo badyánu. 

        Ze strany školy probíhal tzv. podpůrný program - začlenění informací o zdravém životním stylu do 

výuky, motivování dětí ke zdravým svačinkám.  

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

 

Mgr. Dana Pospíšilová 

 

  
 

 

 

Můj první rok ve škole  - názory některých prvňáčků 
 

Nejvíc se mi líbí, jak nás, děti, paní učitelka učí. (Adámek) 

Já mám trochu rád školu. Nejraději mám kroužek Příroďák a angličtinu. (Max) 

Moc se mi líbí matematika, čeština a kroužek Sbor. (Ondra N.) 

Nejraději mám prvouku a tělocvik (vybišu a šplhání po tyči). Obědy jsou dobrý. (David) 

Nejraději mám kroužek Příroďák a ještě mám rád tělocvik. (Bert) 

Jsme kamarádi a máme se rádi. Ve škole si pomáháme, učíme se rádi, nezlobíme a jsme na sebe hodní. 

Posloucháme paní učitelku. Školu milujeme, píšeme a čteme. (Nela) 

Mě nejvíc baví tělocvik a výtvarka. Ještě mám ráda svoje kamarádky. (Eliška) 

Já mám ráda ČJ. Škola mě baví a máme dobrou paní učitelku. (Sára) 

Mně se líbí Tanečky a mám ráda matematiku. Moje kamarádka je Verunka. (Míša) 



Mně se líbí ve škole předměty: Vv, Pč, Aj a Prv. Mám ráda obědy, ve škole jsou dobré. (Markétka) 

Mě nejvíc baví ve škole tělák a mám rád školu. (Vojta) 

Ve škole mě nejvíc baví Vv, protože v ní malujeme. Ve škole mám hodně kamarádů a také mě baví ŠD. 

(Venuše) 

Moc se mi tu líbí výtvarka, hudebka a tělocvik. (Viktorka S.) 

Baví mě tělocvik, jak hrajeme vybíjenou. Baví mě to strašně moc, je to sranda, jsem vždy rád. (Ondra K.) 

 

 gramaticky a stylisticky mírně upravila Mgr. Dana Pospíšilová, tř. uč. 

 
 

 
 

 

 

 

Zasazení stromu ke Dni Země, výuka plavání a Drakiáda školní družiny 
 

 

  



 

Vánoční koncert ZUŠ Adamov, dopravní výchova a Karneval školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadélko z Hradce Králové 
 

 Dne 10. 6. 2019 do naší školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Měli jsme celkem 

naplánované dva programy, jeden pro 1. stupeň a druhý pro 2. stupeň.  

 Po krátké přípravě začal okolo osmé hodiny program pro 1. stupeň s názvem Pohádky z našeho statku. 

Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení, které nás zavedlo do života na statku. Herci ke ztvárnění 

pohádky využívali maňáskové loutky. Ústřední postavou byl pes Voříšek, se kterým žáci prožívali 

dobrodružství, pátrali po zloději slepic, naučili se řeči jednotlivých zvířat a vytrestali berana Matese. Příběhy 

byly doplněny písničkami. Cílem bylo dětem zábavnou formou ukázat, jak se mají chovat ke zvířatům a jak 

se nevyplácí podvádět a lhát.  

 2. stupeň měl naplánovaný program pod názvem Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století. 

Jako první jsme měli možnost shlédnout ukázku z repertoáru Osvobozeného divadla, poté také část hry 

z divadla Semafor a jako poslední úryvek ze hry Balada pro banditu. Kromě samotných her doplněných o vtip 

a hudbu měli žáci možnost vyslechnout také trochu historie, která se týkala českého divadla.  

 

Mgr. Jana Vitoulová 

Výlet Rudice – 8. a 9. ročník 

Dne 12. 6. 2019 se společně žáci 9. a 8. třídy vydali na výlet do bývalého kaolínové dolu Rudice. 

Vyrazili jsme ráno z Kanic a společně jsme se autobusem přepravili do Křtin, kde jsme započali svou cestu. 

Krásnou procházkou v lese jsme se asi po hodině dostali k dolu, kde se původně těžil kaolín.  

Zde dostali žáci rozchod asi na hodinu a půl. Čas využili opravdu dostatečně, někteří si udělali piknik, 

jiní se brouzdali ve vodě. Dívky využili čas na nasbírání barevného písku pro dekorace.  

Zpátky ke škole jsme se nevraceli stejnou cestou, ale rozhodli jsme se jít směrem na Jedovnice. Udělali 

jsme si také zastávku v obchodě a restauraci, kde se žáci mohli občerstvit. Z Jedovnic jsme kolem jedné hodiny 

vyrazili zpět.  

Mgr. Jana Vitoulová 

 

 

Rozluštění záhady Zlatého šípu 
Ten, tipoval Karbanice, tipl správně. Byla to známá gangsterka s příjmením D´Or (zlatá). Jednou jí 

měl pan Conrad poslat auto, Ford T kupé. Pan Conrad jí toto auto doopravdy poslal, jenže na cestě do Chicaga 

přepadli vlak bandité a nahradili tento luxusní automobil starým kočárem. Gangsterka se zhrozila, když jeden 

ze členů jejího gangu otevřel kontejner a objevila se v něm hrouda prken z kočáru. Myslela si, že jí to poslal 

pan Conrad a proto se pomstila - ukradla ten kufr s 200 miliony dolary. Nakonec to pro ni neskončilo dobře, 

skončila ve vězení na doživotí. Vyslýchaný pán od naproti byl vlastně gangster. S ním to taky nedopadlo moc 

dobře. Šel také do vězení, ale na 12 let. Položit pod palandu pikové eso byl jeho nápad. Ale teď k panu 

Fléchovi. Tento detektiv, který vyřešil několik krádeží a tři únosy, dostal ocenění od francouzského prezidenta 

a od Franklina D. Roosevelta, za to, že pomohl objasnit krádež a najít kufr jednoho z nejlepších prodejců 

automobilů. Ptáte se, kde byl? Představte si to - topič na lokomotivě ho našel v tendru pod hroudou uhlí. 

Někdy příště se můžete těšit na další krádeže a únosy, řešené detektivem Fléchem. Zapomněl jsem zmínit, že 

v příštích detektivkách bude i jedna honička. Ale to až v příštím školním roce. 

Tomáš Vrba 

  



 

Hravě žij zdravě 
 

Dne 5. 4. 2019 jsme se my, páťáci, dozvěděli velkou novinu. Dozvěděli jsme se, že jsme vyhráli pod 

vedením paní učitelky Jelínkové ve 12. ročníku soutěže Hravě žij zdravě 1. místo v Jihomoravském kraji a byli 

jsme 7. z celé České republiky. Na Hravě žij zdravě jsme pracovali téměř celé 1. pololetí. Doopravdy jsme 

toto nečekali a bylo to pro nás velké překvapení. Vyhráli jsme nádherné batohy (holky dostaly červené batohy 

a kluci zelené batohy). V batohu byli ovocné kapsičky, dětský kečup, 2 propisky, pexeso, nálepka a reflexní 

náramek. 

Co je to kurz Hravě žij zdravě? 

Internetový vzdělávací kurz, který je určen všem dětem i dospělým, kteří se mají zájem naučit zásady 

správné výživy a zdravého životního stylu. Ideální je tento program pro děti od 10 do 14 let. 

Základní program kurzu je naplánován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce 

bude soutěžícím otevřena nová lekce v podobě hry, která dětem umožní plnit úkoly, které se vztahují k tématu 

daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků. Stejně tak, jako se otevře 

další lekce, tak se otevře i Deníček, kde máte vybrat, co byste měli jíst a kolik gramů máte sníst na snídani, 

svačinu, oběd apod. Řešením vzdělávacích testů a vyplňováním Deníčku sbírají soutěžící body, které vedou 

k výhře. 

Jak jsme vlastně vyhráli? 

Jako první jsme si vyplňovali lekce od 1 do 5. Také jsme vyplňovali Deníček. Vždy jsme tipovali, co 

si myslíme za správnou odpověď a vždy zaslal jeden žák odpověď, kterou jsme tipovali. Když jsme to měli 

špatně, tak jsme si to ostatní opravili a to nás vedlo k vítězství. 

Moc děkujeme za výhry a samozřejmě musíme poděkovat paní učitelce Jelínkové, která nás vedla k výsledku, 

který jsme měli. 

Jana Vašíková, 5.r. 

 

 

  



 

Akce ZŠ 
 

1. pololetí 2. pololetí 

Selektivní prevence – Centrum Podané ruce 

Želešická růže – běžecká soutěž 

Netolismus 

Den jazyků 

Vitamínový den 

Mohyla míru 

Logická olympiáda 

Bobřík informatiky 

Přírodovědný klokan 

72 hodin 

Návštěva Dolných Salib na Slovensku 

Umím se bránit 

Halloween 

Canisterapie 

SCIO testování 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Mobilní planetárium 

Mikuláš 

Bruslení  

Vítání občánků 

Vánoční dílničky a besídky 

Vánoční koncerty 

Vánoční pořady v Brně 

Filmový festival 

Planeta Země 3000 – Myanmar 

Minipřehazovaná 

Návštěva IPS a Festivalu středních škol 

Dějepisná olympiáda 

Malá biologická olympiáda 

 

Hledání společného rytmu 

Soutěž Povodí Moravy 

Srdíčkový den 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Karneval školní družiny 

Veselé zoubky 

Výuka plavání 

Hasík 

Přírodovědné výukové programy v ekocentrech 

Matematický klokan 

Soutěž s rádiem Petrov 

Noc s Andersenem 

Pythagoriáda 

Matematická olympiáda 

Lyžařský výcvikový kurz 

Soutěž Bezpečně v Kyberprostoru 

Velikonoční dílničky 

Programy o kyberbezpečnosti 

Do boje za císaře 

McDonald´s Cup 

Den Země 

Dopravní soutěž – jízdy zručnosti 

Vystoupení ke Dni matek 

SCIO testování 

Cirkus LeGrando 

Teambuilding 

Dětský den 

Divadélko z Hradce 

Absolventské práce žáků 9. ročníku 

Plážový den a Hon za pokladem 

 

A i když to tak nevypadá, ještě jsme se stihli učit! 



 

Zimní vycházka a výuka bruslení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí a Noc s Andersenem 
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Železný Empík 
 

Děti ze šesté třídy se umístily na druhém místě a děti ze čtvrté třídy na čtvrtém místě svých kategorií. 
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