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Přejeme Vám příjemnou zábavu 

Milí čtenáři,
Ráda bych vás přivítala zpět v novém školním roce. Letos náš časopis prošel řadou
změn. Tentokrát časopis získal nový název-Kaňka, která si odhlasovala celá redakce
časopisu. Po dobu celého roku bude Kaňka zlepšovat svůj vzhled. I naše vedení se změnilo.
Paní učitelka Eva Oubramová, která v předešlých letech náš časopis již vedla, bude letos také
ve vedení Kaňky spolu s paní učitelkou Růženou Novotnou. Doufám, že budete s novým
časopisem spokojeni a práci našich redaktorů oceníte.
Za celou redakci časopisu Tereza Petržilková

Podzim
Po létě, které představuje prázdniny, sluníčko a koupání, přichází další roční obdobípodzim. Školáci se vrací zpátky do školních lavic, dny se zkracují a přichází sychravé počasí.
Nejkrásnější na tomto období je babí léto a zbarvená příroda. Na podzim se dobývají
brambory, ze stromů se otrhají brambory a hrušky, shrabe s listí a příroda se tak připraví na
nejchladnější období roku-zimu.
K podzimu také patří slavení svátku halloween. Děti se oblečou do strašidelných
kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem. Před domy se také dávají
vydlabané dýně v podobě různých strašidel, které se osvětlí.
Na 2. listopadu připadá svátek všech svatých. Vzpomínáme na své blízké, kteří už
nejsou mezi námi.
Tereza Petržilková IX.B

Podzim nejen v přírodě
Podzim přišel letos brzy,
někoho to celkem mrzí.
Vlaštovky už odlétají,
bude zima v našem kraji.

Na podzim sháníme špejle, papíry,
ke stolu sedneme si na chvíli.
Připojíme třásně na provázku,
můžeme jít s drakem na procházku.

Kaštany padají ze stromů,
nosíme si je k nám domů.
Budeme dělat zvířátkajeleny, soby, ježčátka.

Stromy listy strhávají,
Větvemi nám zamávají
Brzy bude zima,
a to bude prima.
A ještě k tomu podzimutěšíme se na zimu.
Podzim však také má své výhody,
pojďte, vyrazíme do přírody.
Míša Pejšová
Michal Sűsser
Jirka Hošek
VI. B

Vyhlašujeme novou soutěž pro 1. stupeň: O nejhezčí obrázek na téma podzim
Pravidla: Dítě, které se bude chtít zúčastnit soutěže, namaluje pouze jeden obrázek na
odpovídající téma. Na zadní stranu obrázku napíše čitelně jméno, příjmení a třídu.
Namalované obrázky odevzdejte vaší třídní učitelce do 6. prosince.
Marie Havrlantov VIII. B

Hudba

Top 10ítka
1. 30 Second to Mars - Do or Die
2. One Direction - One Way or Another
3. One Direction - Best Song Ever
4. Paramore - Still Into You
5. Avril Lavigne - Rock N Roll
6. Demi Lovato - Made in USA
7. Mandrage - Na dlani
8. Katy Perry - Roar
9. Lady Gaga - Applause
10. Justin Bieber – Heartbreaker
Marie Havrlantová,VIII.B

Školní klub
Na začátku školního roku se otevřel školní klub, kam žáci mohou chodit před odpoledním
vyučováním. Školní klub byl vytvořen z bývalé školní tělocvičny. Je vybaven časopisy, 2
počítači, rádiem, lavicemi, křesly a gaučem. Stěny jsou vyzdobeny výkresy žáků 2. stupně.
Jsou tu i hry. Líbí se mi, že mohu chodit před odpoledním vyučováním.

Kristýna Bontea VI.A

Pořad – Renesanční vojenství
Dne 4. listopadu se druhý stupeň naší školy zúčastnil pořadu Renesanční vojenství, který se
konal v Kulturním domě v Soběslavi. Byl dlouhý asi hodinu. Hráli v něm dva účinkující,
šlechtic a kapitán. Šlechtic měl na sobě elegantní španělský oděv a kapitán spíše vojenské
oblečení původem z Německa. Povídali si o různých zbraních a uváděli funkci středověkých
mečů. Pořadu se účastnili i samotní žáci, které kapitán naučil vojenskou formaci jménem
falanga. Na konci pořadu se každý mohl zeptat na jakoukoli zajímavost. Pořad se většině žáků
líbil, protože se dozvěděli něco o středověké renesanci.

Pokorný Roman VI.A
Dančišin Michal VI.A

Pohár starosty
V úterý 24. září 2013 se naše škola zúčastnila soutěže v lehké atletice o Pohár starosty
v Soběslavi. Kromě místních základních škol a gymnázia se letošního ročníku zúčastnila také
Základní škola z Choustníka. Naši žáci celkem získali 13 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových
medailí a atletické závody se získanými 276 body vyhráli. Všem závodníkům děkujeme za
jejich výkony.

Liliana Honsová VI. A

Přespolní běh
Dne 26. září 2013 se konal přespolní běh v areálu Komora v Táboře. Běžci byli rozděleni do
čtyř kategorií, podle tříd. Počasí jim poměrně přálo na rozdíl od minulých kol. Ceny se
udělovali pro nejlépe umístěné jednotlivce a družstva; z naší školy se v kategorii mladší žáci
nejlépe umístil David Suchan, v kategorii mladší žákyně se nejlépe umístila Andrea Píchová,
ve starších žácích se nejlépe umístil Tom Havlík a ve starších žákyních Kateřina Soukupová.
V družstvech skončili mladší žáci na 6. místě. Mladší žákyně na 4. místě. Starší žáci na 11.
místě a starší žákyně na 12. místě. Nebyli žádné větší zranění a vše dopadlo dobře. Žákům se
přespolní běh líbil.

Pokorný Roman VI.A

Exkurze u vojáků
Dne 11. září 2013 se žáci třetích tříd
zúčastnili exkurze ve vojenských
kasárnách v Táboře. Děti si mohly
prohlédnout vojenská vozidla a
měly možnost vidět práci
s vojenskými psy. Dětem se nejvíce
líbila ukázka bojového systému
sebeobrany a boje zblízka MUSADO, vojenské tanky a cvičení
psi. Dopoledne se jim díky krásnému
počasí velmi povedlo.

Liliana Honsová VI.A

Ekocentrum Čapí hnízdo
17.10.2013 navštívili žáci 2.tříd Ekocentrum
Čapí hnízdo v Olbramovicích. Chovatelky
jim ukazovali různé druhy zvířat, které žijí
na našem území. Zvířata poznávali formou
her. Dozvěděli se spoustu věcí o zvířecí
historii a o tom jak je člověk může využít.
Viděli také postižená zvířata,která nemohou
být vrácena do volné přírody .Dětem se
Ekocentrum moc líbilo,a nakonec navštívili
lanoví park.

Kristýna Bontea VI.A

Výlov rybníku Rožmberk
Dne 11.10 třídy 7. A, 7. B se zúčastnily výlovu rybníku Rožmberk. Výlov začal v 7:30.
Počasí bylo proměnlivé, chvíli pršelo, chvíli svítilo slunce. Na výlov se přijel podívat i Karel
Schwarzenberg. Žáci z naší školy se s ním fotili a diskutovali. V televizi se po rozhovoru s
Karlem Schwarzenbergem objevila paní učitelka: Romana Bláhová. Poté jeli do Třeboně na
náměstí. Tam viděli historické domy. Po prohlídce se vrátili do Soběslavi. Exkurze se jim
líbila.

Zdeněk Masář VI. A
Michal Dančišin VI. A

Recept na sýrové smaženky

Ingredience:








1 rohlík
100 gramů sýra
2 vejce
Sůl
Olej
Veka
Hořčice nebo kečup

Postup:





Sýr nastrouháme nahrubo a přidáme k rohlíku nakrájenému na kostičky.
Do směsi dáme dvě syrová vejce, osolíme a vše zamícháme.
Ze směsi začneme dělat placičky o velikosti lívance.
Placky osmažíme na oleji a na veky namazané hořčicí a kečupem položíme smaženky.

Dobrou chuť !!!

¨

Pavla Dřevová, VII.A

Koncert jazzové kapely Laca Deczi
Dne 9. 10. 2013 proběhl v KD koncert
jazzové kapely Laca Decziho. Nejslavnější
bývalý česko-slovenský trumpetista žijící
v New Yorku. Se svou kapelou seznámil
děti s různými styly jazzové hudby. Děti si
mohly poslechnout např. Swing,
Bossanovu, Čaču a seznámily se i
s improvizací skladeb přímo na jevišti.
Jejich hudba děti strhla dokonce i k tanci.
Všichni odcházeli v dobré náladě.

Kateřina Doležalová VI.A

Divadlo v Rolničce
Dne 25. 9. 2013 se 1. třídy vypravily na
divadlo o Marcelovi, které se konalo
v Rolničce. Toto představení sehrály dvě
loutky - kluk Marcel a jeho maminka. Příběh
vyprávěl o neposlušném synovi a jednom
hygienickém návyku, který máme všichni
dodržovat- nošení kapesníku. V průběhu
představení se děti zapojovaly do hry a rády
si i zazpívaly pěkné písničky.

Kateřina Doležalová VI.A

Můj portrét
(Autobigrafie)
Jmenuji se Camrda Martin,
čím budu, nevím zatím.
Letos mi bylo 14 let,
ještě jsem nestačil poznat svět.

Mým bydlištěm je město Soběslav,
mám tu kamarády a jsem tu rád.
Jsem žákem 8. ročníku,
nesnáším vstávání a fyziku.

Mám staršího bratra, říkám mu gagoš,
hádáme se, kdo vynese koš.
Mezi mé zájmy patří zvířata,
chovám agamy, psa a morčata.

Počítač a airsoft jsou moje koníčky,
pořádáme s pistolí po lese honičky.
Večer rád u bedny sedávám,
Rozebrané bitvy nikdy nevzdávám.

Martin Camrda VIII. B

Můj portrét
Dneska se vám představím
a spolužáky pobavím.
Chci vám také ještě říct,
že pocházím z Klenovic.

Jsem prostřední ze tří bratrů
a život tu mám plný zvratů.
Bydlí se mnou máma, táta.
Co jiného mám říci,
když se tady pořád chvátá.

Chodím do základní školy
a každý předmět mě tu bolí.
Nejradši mám tělocvik.
A tím už to chci zakončit.

Napsal jsem Vám životopis,
ke kterému už nemám co říct.
To Vám všechno sděluje.

Filip Říha VIII. B

Můj portrét
(Autobiografie)
Je mi 13 let
a baví mě svět.
Vesnici, kde žiji, Nedvědice nazýváme.
Všichni rádi to tam máme.

Moje matka se Dana jmenuje,
ve firmě Motor Jikov pracuje.
Můj otec se Luboš jmenuje,
ve firmě Spilka Říha pracuje.

V šesti do školy chodit jsem začala,
hned však mě bavit přestala.
Jsem totiž prý hloupá až běda,
to říkával mi můj děda.

Známky celkem dobré mám,
něco málo totiž znám.
Mám ráda zeměpis,
o zemi chci vědět víc.

Ve volném čase maluji
a často si prozpěvuji.
Rýma, ta mě trápí pořád,
je to totiž hrozný neřád.

Nemám žádné úspěchy
ze sportu ani ze školy.
Životopis psala jsem pro známku,
nechci dostat poznámku.

Tereza Rathouská VIII.B

Můj portrét
(Autobiografie)
Narodila jsem se 13. června,
roku 2000.
Z maminčina bříška jsem vylezla
v nemocnici v Táboře.
.
Bydlím v malém domku,
v Jeronýmově ulici.
Mám jednu sestru,
a prázdno v palici.

Můj otec je zubař,
matka lékárnice.
Otec není moc dobrý zubař,
není to žádná legrace.

Do školy jsem nastoupila
roku 2006.
To jsem ještě malá byla,
bylo mi teprve 6.

Můj prospěch není špatný,
Mám ráda angličtinu a přírodopis.
Sportovec nejsem zdatný,
úspěch mám v oboru zvaný zeměpis.

Mám ráda tanec a hudbu,
i když mám horší zrak.
Nebudu nad sebou vznášet sudbu,
Nesmějte se, je to tak.

Marie Havrlantová, VIII.B

Četba pro 1. Stupeň
Nové příběhy ze statku strýce Josefa
Kniha obsahuje čtyři různé příběhy o zvířátkách, která prožívají různá dobrodružství. Vybrala jsem si
jeden z nich.

Strašidelný strašák
Jednoho dne se strýček Josef rozhodl, že postaví na své pole strašáka, aby mu havrani
nevyzobávali zrní. Strýček nesl strašáka a Azor nevěděl, jestli se ho má bát, nebo se smát. Potom ho
postavil na pole a havrani se slétli ke strašákovi. Vůbec se ho nebáli. Ba naopak, začali se mu
vysmívat.
Náhle přišla bouřka a odnesla strašáka i oblečení, co se sušilo, úplně někam jinam. Když bouřka
přestala, zvířátka se rozhodla, že vyrobí svého opravdu strašidelného strašáka.
Slepice Julča vymyslela, že hlavu udělají z velké dýně. Pštrosice Katka našla šálu pověšenou na
stromě a Kudrnka našla v křoví hnědou čepici s kšiltem. Oslík Bobík měl na hlavě bílé kraječkové
kalhoty s růžovou šňůrkou. Zajíc Janek namaloval na dýni černou barvou zlostný obličej a Julča
připevnila břečťan jako vlasy. Nakonec Katka přidala na čepici své pero z ocasu.
Strýček Josef byl překvapen, jakého pěkného strašáka zvířátka vyrobila. Potom už se začali slétat
havrani. Ale co to? Uviděli strašáka a odletěli pryč. Zvířátka i strýc Josef byli šťastní, že se k nim
havrani už nevrátí.

Eliška Jordáková, VII.A

Milí čtenáři,
tímto bychom chtěly uvést náš nový příběh na pokračování Hotel pro slepice. Dlouho jsme
přemýšlely, o čem napsat nový příběh. Přicházely různé nápady jako třeba život v zoo nebo
pokračovat s příběhem Františky Žákové-Blechy. Tento nápad byl ale Františky. Jeden příběh neměl
mít dva autory. Až přišel tento nápad. Příběh bude o hotelu, kam může v létě přijet každá slepice,
která dokáže přelétnout svůj plůtek u zahrady. Doufáme, že tento příběh bude stejně úspěšný jako
ten Františčin. Úvodem malé seznámení s hotelem a jeho zakladateli.

Hotel pro slepice
1. část

O začátku hotelu a manželích Evičce a Zdeňkovi Sirových
Hotel pro slepice založili Evička Sirová a Zdeněk Sir. Jedním z účelů bylo, aby si i slepice mohly
užít nějakou zábavu a aby si mohly odpočinout. Hotel se nachází na opuštěném ostrově Silk. Je
vybaven vstupní halou, tanečním sálem, divadelním sálem, pokoji (1 lůžkovým-5 lůžkový), saunou,
bazénem a dalšími vymoženostmi. Evička a Zdeněk Sirových založili hotel hlavně proto, aby ochránili
slepice a hlavně svoje dvě dcerky- Silvinku a Klaudinku před lidmi.
Silvinka a Klaudinka
byla dvě slepičí dvojčátka. V hotelu žila od malička. Obě měly svou nejlepší kamarádku, které k nim
jezdili každý rok. Silvinčina kamarádka byla Alexandra. A Klaudinka měla za svou kámošku Simonku.
!!! POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ !!!

1- šedá

2-žlutá

3- hnědá

4-červená

5-černá 6-oranžová

7-zelená

Kateřina Vácová, Eliška Zárubová VII.A

Filmové kvízy

Babovřesky

Rango

Tady hlídám já

Na vlásku
Eliška Zárubová, VII.A

