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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

LISTOPAD 2011 
 
 
Pro žáky, rodiče, zaměstnance 
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži 

 
 

� � �   � � � � � �   �� � � � �  
 
 

Vážení rodiče, milí přátelé, 
 
sluneční paprsky se nám snaží zpříjemnit kratší podzimní dny a někoho 

možná vrátit ve vzpomínkách na dovolenou nebo prázdniny. Školní rok se ale 
rozběhl se všemi svými aktivitami, povinnostmi a úkoly. Máme tu listopad 
a s ním už i první hodnocení výsledků. Je to vždy období zvýšeného úsilí 
našich žáků, ale i náročnější práce učitelů při tvorbě a opravování čtvrtletních 
prací. Jak to vše dopadne, uvidíme na pedagogické radě a při společném 
setkání na třídních schůzkách. 

Věřím, že sledujete naše webové stránky, kde vás průběžně seznamujeme 
s tím, čím naše školička žije a jakých úspěchů vaše děti stačily již dosáhnout. 
Řada soutěží probíhá dnes pomocí výpočetní techniky, která je tak nejen 
zdrojem informací a možného vzdělávání, ale bohužel i nebezpečným 
nástrojem pro patologicky orientované a deviantní spoluobčany. Přestože se 
o tom hodně mluví, ve škole upozorňujeme žáky na nebezpečí různých 
sociálních sítí, do kterých vaše děti vstupují a dávají tak své osobní údaje, 
fotografie a informace o svém pohybu k dispozici nejen svým kamarádům, ale 
i lidem, o kterých neví vůbec nic a kteří mnohdy svou pravou identitu skrývají. 
Děkuji všem rodičům, kteří se zajímají o aktivity svých dětí v jejich volném 
čase a tuší, po jakých internetových stránkách jejich ratolesti surfují 
a do jakých sociálních sítí jsou zapojeni. Nepodceňujte nebezpečí těchto 
komunikačních nástrojů a zkuste se sami někdy zamyslet, kolik času vaše děti 
prosedí u chatu nebo s mobilem v ruce. Rozvoj techniky, médií a nových 
komunikačních technologií se zastavit nedá, ale umíme s tím vždy dobře 
zacházet? Kulisu domova dělá mnohde hrající televize, u které nikdo nesedí, 
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sluchátka od mp3 v uších dětí píšících úkoly, roztěkanost, nepozornost, 
nesoustředěnost… snad by to šlo i jinak. Chce to ale váš čas a chuť. 

Na druhé straně musím přiznat, že povídání s dětmi, stálé opakování 
a připomínání pravidel slušného chování a vzájemného respektování se, 
v našich dětech zůstává. Rozdíl je vidět při společných akcích škol ve městě. 
Snažíme se vám ve výchově pomáhat, i když se to někdy našim žákům zdá vše 
až příliš přísné, ale myslím si, že je to správná cesta. Jde přece mluvit slušně 
a být IN, chovat se ohleduplně a nebýt slaboch, pomoci druhému a nebýt 
pro smích… Nesmíme se bát. Když při poslední návštěvě Domu kultury v KM 
se stovka našich dětí chovala jinak než zbytek sálu, měla jsem radost a byla 
jsem za všechny naše žáky a vaše děti ráda. 

Děkuji vám za spolupráci při sběrových 
aktivitách školy, vím, že hodně záleží na vás, 
rodičích, ale doufám, že váš příklad, 
zodpovědnost a zájem bude do budoucího 
života dětí také dobrým vkladem. 

Přeji vám příjemné podzimní dny a co 
největší spokojenost s výsledky práce vašich 
dětí. A když to nebude vždy podle vašeho 
očekávání, zkuste spolu s dětmi „něco změnit“, 
aby to příští hodnocení mohlo být lepší. 
Do pololetí na to bude ještě čas.  

K tomu všemu prosme o hodně trpělivosti, 
síly a radosti do našich srdcí. 
 

                  RNDr. Olga Loučková 
                                          ředitelka školy 

 
 
 

 PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ ���� 
 
Prázdniny 

Letošní prázdniny se moc vydařily. Byli jsme u babičky, v zoo a u tety 
v Drahlově. Nejvíc se mi líbilo na dovolené v jižních Čechách v podhůří 
Novohradských hor. Zažili jsme tam spoustu dobrodružství. Podstoupili jsme 
šest náročných zkoušek: odvahy, paměti, nalezení zprávy, přelstění nočního 
hlídače, střelbu z kuše, luku a hod oštěpem a cestu za pokladem.  

Ráda bych vám popsala poslední zkoušku – cestu za pokladem. 
Z rozstříhané zprávy jsme se dozvěděli, že poklad je ukrytý na ostrově. 

Anežka Holíková, 7.tř. 
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Dopoledne jsme vyrazili na dlouhou cestu. Ve strašném vedru jsme šli po poli, 
lesem, po polní i asfaltové cestě, až jsme dorazili k Žárskému rybníku. Tatínek, 
já a Šimonek jsme přeplavali na ostrov. Jen maminka zůstala na břehu, aby 
pohlídala naše věci. Jakmile jsme dorazili na ostrov, začali jsme podle stop 
hledat poklad. Hledali jsme v borůvčí, pod smrky i za starým vývratem. Pak 
jsem si všimla něčeho zlatého pod mohutnými kořeny vývratu. Byla to zlatá 
truhla s pokladem. Při průzkumu ostrova jsme našli také vydří doupě, kolem 
kterého byla spousta mrtvých a okousaných ryb. Když jsme se vraceli zpátky 
k pokladu, našli jsme v bahně zapadlý, dřevěný vor. S tatínkovou pomocí jsme 
ho dopravili do vody. Naložili jsme poklad a plavali zpátky na břeh 
za maminkou.  

Tato skvělá dobro-
družství pro nás připravili 
maminka s tatínkem. 

   
    

 
 
 
 
 

Obrázek + text: Klára 
Maňurová, 4. třída 

 
Prázdniny ve škole 

Letos o prázdninách jsem byl ve škole v Bradavicích. Můj bratr Jan a dva 
bratranci tam byli také. Byli jsme na táboře s tématem Harry Potter. Na táboře 
jsme poznali nové kamarády. Vedoucí nás rozdělilli do kolejí, já jsem byl 
v Mrzimoru. Každý den nás čekal bohatý program, plný her. Při všech hrách 
jsme získávali body pro svou kolej. Měli jsme i hodiny jasnovidectví, obrany 
proti černé magii a lektvarů. 

Kromě toho jsme dopoledne mluvili jen anglicky. Angličtinu nás učila dvě 
děvčata z Filipín: Alice a Berlina. Z her se mi nejvíce líbil famfrpál, protože 
jsem si vyrobil létající koště sám. Na táboře jsme také sportovali. Poprvé jsem 
si zkusil lezení na umělé stěně a na lanové dráze. Horolezectví se mi moc 
líbilo, rád bych si to ještě vyzkoušel. Tábor byl v Bradavicích jenom jako. 
Ve skutečnosti jsme byli ve Staré vsi u Rýmařova. Je tu moc krásná příroda, 
hlavně lesy. Tábor se mi moc líbil, už se těším na další prázdniny. 

      František Pospíšil, 4. třída 
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 ZAČALA ŠKOLA ���� 
 

� Máme nové spolužáky 
 

Moje nová škola 
V letošním roce jsem změnila školu. Tři roky jsem chodila na Základní 

školu U Sýpek v Kroměříži. 4. třídu jsem začala na Církevní základní škole 
v Kroměříži. Ve škole se mi moc líbilo, měli jsme hodnou paní učitelku, hodně 
kroužků, také keramiku a mažoretky. Po prázdninách jsem se rozhodla, že 
školu změním. Přechod do nové školy byl pro mě složitý, protože jsem musela 
hodně učiva dohánět. Na Sýpkách jsme se učili málo. Když jsem přešla 
do nové třídy, tak jsem do třídy velmi rychle zapadla a zvykla si na nový 
kolektiv. Holky se se mnou kamarádí, a když se podívám ve vyučování 
na Kláru, tak se na mě usměje. V nové škole se mi moc líbí a chci tady zůstat. 

       Adéla Pazderová, 4. třída 
 

Můj příchod do nové školy 
Po ukončení páté třídy v ZŠ Hulín jsem se rozhodla, že přejdu na Církevní 

základní školu v Kroměříži, protože jsem se nemohla shodnout s některými 
spolužáky. 

Samozřejmě jsem byla zvědavá, jaké to bude v novém prostředí, 
a s blížícím se školním rokem přibývala ke zvědavosti i nervozita, která 
vrcholila den před 1. zářím, proto se mnou ráno jela maminka. 

S tlukoucím srdcem jsme po schodech stoupaly do druhého patra a pak už 
šly věci ráz naráz. Maminku si odvedla zástupkyně sestra Zuzana a já zůstala 
stát u třídy, kam jsem občas zvědavě nakoukla. Ani já jsem nebyla budoucím 
spolužákům lhostejná. 

Pak pro mě přišla jedna holka, byla to Katka, a než jsem stačila vkročit 
do třídy, přiběhla drobná usměvavá Hanička v pestrých šatech a za ní Míša. 

Byla jsem ráda, že se mě děvčata ujala. Začala jsem si číst nástěnku, abych 
se dozvěděla něco bližšího o třídě. 

Po slavnostním uvítání a společné mši svaté jsme druhý den rovnýma 
nohama skočili do školních povinností. První dva dny při rozdávání sešitů 
a učebnic to bylo takové vzájemné oťukávání, hladinu ještě rozčeřil příchod 
nového spolužáka Martina. 

Pak už se to rozjelo na plné obrátky – opakování, vstupní prověrky 
a samozřejmě nové učivo. Pro mě bylo nové náboženství a ekologický 
přírodopis. 

Ve škole se mi moc líbí, jsem spokojená, je to tu příjemné. Kdybych to 
měla zhodnotit, tak bych dala jedničku s hvězdičkou. 

Aneta Páleníková, 6. třída 
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� Popletené pohádky 
V hodině čtení se druháci setkali s popletenou pohádkou od Jiřího Žáčka. 

Zaujalo je to natolik, že se pokusili nějakou popletenou pohádku složit taky. Jak 
se jim to povedlo, můžete posoudit i vy: 

 

Mánička s Hurvínkem se ztratili v lese. Vylezli na Rákosníčkovu budku 
a uviděli světýlko. Šli lesem Řáholcem, až došli k perníkové chaloupce. 
Z chaloupky vyšla Šmoulinka a Maxipsem Fíkem a pozvala děti dál. 
V domečku u stolu seděla Popelka a sedm trpaslíků. Všichni si povídali. 

Po večeři se šly děti podívat na zahradu, kde 
uviděly taťku Šmoulu s malým Šmoulíčkem, 
Rumcajse, Manku, Cipíska, Áju, Rákosníčka 
a pana Spejbla, jak vytáhli řepu velikou 
převelikou. Když Spejbl uviděl děti, velice 
se zaradoval, že je našel. Všichni potom 
šťastně odešli do svých pohádek.  

 Michaela Suchá, 2. třída 
 
 
Bylo jedno království a v něm žil sultán Solimán a ten měl dceru – 

princeznu Amálku. Amálka se šla projít a zabloudila. Potkala trpaslíky a ten 
nejmenší – Bajaja – jí řekl, ať zajde za babou Jagou. Ta dala Amálce kouzelné 
světýlko a to jí ukázalo cestu domů. 

 Kristýna Svrčinová, 2. třída 
 

Byl jednou jeden Otesánek, který se píchl do prstu vlasem Děda Vševěda. 
A tak šel hlubokým lesem, aby našel svou vysněnou princeznu. Otesánek přišel 
do jednoho království, kde všichni spali. Najednou přišel Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Ten očima prořízl skálu a tam našli Zlatou rybku, která jim 
povídá: „Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Zlatovlásku 
Jeskyňky pryč nesou!“ Otesánek dohonil Jeskyňky, a protože měl veliký hlad, 
všechny Jeskyňky snědl. Jen Zlatovláska se zachránila tak, že se proměnila 
v žabku Rosničku a odskákala k rybníku. 

 Zdislava Dolečková, 2. třída 
 

Bylo jednou jedno království a v něm žila krásná princezna. Jmenovala se 
Červená karkulka. Jednou jí maminka řekla: „Děťátka, kůzlátka, otevřete 
vrátka, já jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko.“ Růženka procitla ze spánku 
a zeptala se: „Kdo mi to tu loupá perníček?“ A jestli chcete vědět kdo, běžte 
rychle spát, ono se vám to bude zdát… 

       Sára Gilíková, 2. třída 

Viktorie Pšenicová, 5.tř. 
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„Ťuk, ťuk, ťuk!“ praskaly skořápky na vejcích. Z největšího se vylíhl 
Budulínek. „Budulínku, dej mi hrášku! Povozím tě na ocásku!“, řekl taťka 
Šmoula. Budulínek začal volat: „Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se 
pasou?“ Jelen se zlatými parohy to zaslechl, spěchal lesem domů a potkal 
Koblížka. Ten začal zpívat: „Já Koblížek, Koblížek, na másle smažený, 
na okénku chlazený, tobě jelene, taky uteču!“ A utekl. 

      Michal Pospíšil, 2. třída 
 
Mach a Šebestová řekli do sluchátka: „Chtěli bychom si pochutnat na 

dortu!“ Hned se objevil pejsek s kočičkou a upekli jim dort. Ale dort nebyl 
dobrý. A tak jim Křemílek s Vochomůrkou upekli kaštany a všichni si společně 
pochutnali. 

       Vojtěch Vičar, 2. třída   
 
Červená karkulka šla jednoho dne navštívit do města svou Nesmrtelnou 

tetu. Zaťukala na dveře a řekla: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší 
nejkrásnější?“ Zrcadlo odpovědělo: „Sedm trpaslíků!“ Jak to dořeklo, zazvonil 
pohádkový zvonec a popletené pohádky je konec. 

      Zuzana Císařová, 2. třída 
 
 

� Ekohrátky ve 3. třídě 
U nás ve třetí třídě vznikl 

kroužek mladých ekologů. Zakla-
datelkami jsou Kačka V. a Nikča N. 
Snažíme se o to, aby příroda zůstala 
co nejméně znečištěná.  Setkání je 
jednou týdně o velké přestávce 
a tento kroužek je dobrovolný. Cílem 
je udělat co nejvíce pro přírodu. 
Povídáme si, procházíme zajímavé 
knížky a vždy, když některý z nás 
udělá něco pro přírodu, zapíše to 
do deníku mladého ekologa.  

Žáci 3. třídy 
 
 
 
 
 

Miriam Kordíková, 7.tř. 
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� Šesťáci v hodině náboženství se snažili objevit příběh člověka, 
kterému patří bota na obrázku: 

Majitelkou bot byla jedna bohatá slečna. 
Jejími nejoblíbenější boty byly střevíce. Měla 
k nim velkou sadu kabelek. Jmenovala se Iveta 
Podpatková. Každý den chodila do práce 
v nejvyšším patře největší budovy ve městě. 
V kanceláři měla nádherně zdobený perský 
koberec. Nejraději nakupovala v obchodech se 
střevíci a kabelkami. A vždy si koupila ty 
nejdražší a nejkrásnější boty a kabelky. Jednoho dne ale o svou práci 
v přepychové kanceláři přišla. A zůstaly jí jen jedny střevíce a jedna kabelka. 

Marie Pavlíková a Valerie Procházková, 6. třída 
 

S těmito botami mohl chodit starý 
hodný dědeček, který byl chudý. Bydlel 
o samotě na kraji lesa. Peněz měl málo. 
Měl starý šedý plnovous a byl plešatý. 
Chodil věčně shrbený. Nejradši sbíral 
v lese houby. Sedával rád na lavičce 
u jeho domu. Nosil starý kabát po svém 
otci a obličej mu zdobily modré zářící oči. 
Za rozednění slunce chodil dojit svoji 
jedinou kravičku. Byl to hodný pán. 

Terezie Kvapilíková a Kateřina Suchá, 6. třída 
 
 

 LITERÁRNÍ KOUTEK ���� 
 

Má oblíbená hračka 
Večer se vždy těším do postele, protože mě tam čeká můj malý sametový 

zajíček. Jako každý správný zajíc má dlouhé uši, očka má černá jako uhel 
a malý lesklý čumáček. Je fešák, protože má pod krčkem uvázanou barevnou 
mašličku. Může i sedět na zadečku, protože má v bříšku nějaké kuličky. 
Maminka říká, že tam má ledvinové kameny ;-). Má zvláštní barvu – je celý 
růžový. Má jenom jednu malou chybu: zapomněli mu totiž přišít ocásek. Ale 
mně to vůbec nevadí. Moc se mi líbí a ráda s ním nocuji. Jsem moc ráda, že ho 
mám a spaní bez něj si nedokážu představit. 

Kateřina Váňová, 3. třída 
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Simba 
Můj nejmilejší plyšák je malý lvíček Simba. Dostala jsem jej od maminky, 

když mi byly 4 roky. Tehdy jsem si totiž oblíbila pohádku Lví král. Měří skoro 
dvacet centimetrů, je celý žlutý, ale čumáček má růžový. Jeho trochu smutné 
oči mám moc ráda. Jeho hříva ještě není moc velká, protože Simba je malý 
lvíček. Usmívá se na mě. Ocásek má legrační a na zadečku má cedulku 
od výrobce. Aby mu nebylo smutno, má spoustu kamarádů – lvici Nalu, divoké 
prase Pumbu, ptáka Zazu, opičího kamaráda Rafiki a hlavně svého lvího tátu 
Mufasu. Mám je všechny moc ráda, ale Simbu nejvíc, je to můj mazlíček. 

Julie Sigmundová, 3. třída 
 

Obdělávání záhonu 
Baví mě obdělávat záhon. Z kůlny si vezmu hrábě, konev, semena a laťku. 

Vše si donesu k místu, kde chci mít záhon. Pohrabu to tak, aby byly hroudy 
na kraji a dobrá půda uvnitř. Případně ještě 
předtím vytrhám trávu. Potom laťkou odměřím 
řádky. Dojdu si do potoka pro vodu a vleju ji 
do řádků, potom tam dám semena ve vyhovujících 
vzdálenostech. Zahrabu do rovinky a dám kolíky 
na začátcích a koncích řádků a čekám. Když je 
potřeba, tak zaleju nebo vypleju. Asi za 14 dní 
vidím klíčky. V polovině léta máme výsledek! 
Hrášek, ředkev a kukuřici. To si pochutnám. 

Jakub Zavřel, 5. třída 
 

Mobil 
K narozeninám jsem dostala od rodičů dotykový mobil. Je růžovobílý 

s obrázkem Hello Kitty. Mám ho jenom chvíli, ale už ho umím používat. Můžu 
na něm fotit, hrát hry, stáhnout si písničky z počítače, psát zprávy a volat. Když 
jsem ho dostala, byla jsem moc ráda. Mám ráda své rodiče i svůj mobil. 

Viktorie Večerková, 5. třída 
 

Housle 
Dlouhé tři roky jsem hrála na půjčené housle ze školy a pak se konečně 

naši rozhodli, že mi koupí mé vlastní. Je to skvělá zpráva. Prodala nám je pí uč. 
Gajdošová, která mě učí. Když mi je dovezla, byla jsem nadšená. Obal mi dala 
až potom. Jsou krásné. Mají hnědý hmatník a celé jsou tmavě hnědé, 
podbradník mají taky hnědý. Jsou od houslaře a ne z továrny. Jsou prostě 
krásné, uvnitř mají duši, jinak by nehrály. Jsem moc ráda, že je mám. 

Libuše Vráblíková, 5. třída 

Terezie Řezníčková, 5.tř. 
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Jak naučit psa povel „Schovej se!“ 
Protože máme doma fenku Kessy, která si ráda hraje, rozhodla jsem se ji 

naučit povel „Schovej se“. Budu k tomu potřebovat stůl (nebo nějakou jinou 
schovku), pamlsek, trpělivost a volný čas. Nejdřív ze všeho stůl obraťte tak, 
aby za něj nebylo vidět. Pokud máte schovku za dveřmi, tak je mějte otevřené. 
Psa si posaďte vedle sebe. Pamlsek hoďte za stůl nebo za dveře a přitom 
řekněte: „Schovej se!“ Pes by měl vyběhnout za stůl, takže nesmí být uvázaný. 

Opakujte to pořád dokola, až pes 
bude zvyklý hned po povelu 
vyběhnout a schovat se. 
Některým psům to bude trvat 
věčnost, ale někteří se to naučí 
ihned. Kessynce to trvalo dvě 
hodiny, ale pak ji to bavilo. Když 
to vašemu psovi nepůjde, ať je to 
čivava nebo sibiřský husky, 
netrestejte ho. Chybu jsme mohli 
udělat i vy a navíc každý 
chybuje. 

Eliška Pifková, 5. třída 
 

Dáreček 
Tatínek bude mít narozeniny a já přemýšlím, čím bych mu udělala největší 

radost. Pomohla mi kamarádka. „Co kdybys tatínkovi věnovala jedno z mých 
krásných koťátek?“ zeptala se mě. Nemohla jsem nesouhlasit. Kdybych věděla, 
jaké překvapení nám kotě přichystá!“ 

Dala jsem kotě do košíku a položila k ostatním dárkům. Pokojně zasedáme 
ke stolu, povídáme si, když tu se ozve rána! Otáčíme se za zvukem 
a zjišťujeme, že spadla váza a uprostřed té kalamity mňouká vyděšené kotě. 

I přes pohromu, kterou kotě způsobilo, udělalo tatínkovi radost. Dostalo 
jméno Alex a stalo se miláčkem naší rodiny. 

Tereza Stoklásková, 7. třída 
 

Moje sestřenice Jana 
Má sestřenice Jana je důkazem, že i blondýnky mohou být inteligentní 

a vtipné. Ačkoliv je menšího vzrůstu, má v sobě obrovský elán a je plná 
sebevědomí.  

Vyrůstala jsem s ní od dětství a díky tomu jsem ji dokázala více poznat. 
Občas umí rýpnout, až mě to trochu zabolí, ale má neuvěřitelně mnoho dobrých 
vlastností, které přebíjí ty horší. Dovede naslouchat, potěšit, rozesmát a hlavně 

Magdalena Molčanová, 3.tř. 
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je to věrná a milá kamarádka a výborná herečka, dokonce i kouzlí, a to opravdu 
dobře. 

Prožily jsme spolu mnoho krásných chvil. Ještě, že ji mám. 
Marie Štěpáníková, 8. třída 

 
Vždy se usmívej! 

 
I když máš špatný den,     
vždy se usmívej!     
Úsměv nic nestojí     
a lidi kolem tebe promění.     
Kdo se usměje,     
dobro kolem sebe rozseje. 
 
Proto všichni buďme štastní, 
všichni buďme sví, 
vždyť úsměv svět promění! 

 
Michaela Cihlářová, 9. třída 

 
 
 

 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ ���� 
 
� Bible a my – výsledky školního kola 

 
I. kategorie (1. stupeň): 1. Tereza Císařová, 4.tř. 
    2. Jakub Zavřel, 5.tř. 
    3. Štěpán Marek Řihák, 4.tř. 
     
II. kategorie (6. – 7. tř.): 1. Terezie Kvapilíková, 6.tř. 
    2. Miriam Kordíková, 7.tř. 
    3. Pavlína Hlobilová, 7.tř. 
 
III. kategorie (8. – 9. tř.): 1. Michael Kamarád, 9.tř. 
    2. Josef Pavlík, 9.tř. 
    3. Marie Štěpáníková, 8.tř. 
 

Okresní kolo, do kterého postupují první dva soutěžící za každou kategorii, se 
koná ve čtvrtek 24. 11. 2011 v aule AG v Kroměříži. 

Aneta Měsícová, 3.tř. 
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� Knihovna Kroměřížska se v letošním roce zapojila 
do celostátní soutěže „Český rok“ a pro Zlínský kraj byl vylosován 
měsíc „duben“. Jak si s tímto tématem „poradili“ naši žáci? 
 
Duben, duben, dubňátko,    Adélka se svižně nese, 
narodila jsem se jako malé děvčátko.   ocásek se celý třese. 
 

Dárečky si rozbalím     Myšičku mi přinesla, 
a s nimi se potěším.     já ji zas hned odnesla. 
 

Přijde děda, babička,     Dobrý pocit z toho mám,  
s nimi i naše kočička.     tak si pěkně zazpívám. 

Aneta Páleníková, 6. třída 
 
 
Co se mi vybaví pod slovem “duben“? 
Že vlezem za kamna a ještě tam budem! 
Počasí v dubnu říká si aprílové,  
to proto, že je tak proměnlivé. 
 

Na prvního dubna těší se všichni vtipálkové, 
aprílové žertování je pro velké i malé!  
A co se ještě v dubnu slaví? 
No přece Velikonoce, to ví každý! 

           Terezie Kvapilíková, 6. třída 
 
 

Začíná jaro 
 
Je duben              Sluníčko konečně přemohlo zimu, 
a v zahradě nám raší pupen.            s radostí do skříně šálu si svinu. 
Co jeden – tisíce!             
Brzy budou Velikonoce.            Kamarád pozval mě na kolo ven: 

        „Pojď, strávíme společně ten krásný den.“ 
Vrbový proutek, ten se má k světu,     
záhy mi poslouží, až si ho spletu.         Ptáček si zpívá radostně v letu, 

           brouček se vyhřívá na listech květů. 
Projdu se pomalu rozkvetlou zahradou,   
včelky mně létají radostně nad hlavou.  To je ten měsíc, co za kamny budem, 

to je ten měsíc, má jméno duben. 
Dominik Skřička, 8. třída 

   Stanislav Zápeca, 9.tř. 
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� Sběrové soutěže: 
 

	 Sběr pomerančové kůry – prosinec 2011 - únor 2012 
 

	 Sběr starého papíru - 2.kolo – duben 2012 
 

	 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok 
 

	 Sběr víček z  PET lahví – po celý školní rok 
  

Děkujeme všem, kteří se zapojili do podzimního sběru starého papíru! 
 
 

 PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ ���� 
 

Pozdrav 
Každé dítě již od raného věku ví, že 

pozdravem vše začíná. Naneštěstí se stává, 
jakoby na toto základní pravidlo slušnosti, 
děti s přibývajícím věkem zapomněly. 

A přitom stačí tak málo, kouzelná slůvka 
jako dobrý den, ahoj, úsměv na tváři, oční 
kontakt a den může hned začít lépe. 

Je vědecky dokázáno, že pozdravíme-li 
s úsměvem, mají nás lidé raději. Při úsměvu 
se prý aktivizuje sedmnáct obličejových svalů, 
při zamračení až čtyřicet tři. 

Úsměv dá tedy mnohem míň práce. 
A zcela nevědecky je dokázáno, že úsměv je 
nejhezčí ozdobou každé tváře. 

Na vaše pozdravy i úsměvy se těší 
 

Ing. Eva Laurenčíková 
 i ostatní pedagogové a pracovníci CZŠ 

 
 

 ZASMĚJTE SE S NÁMI ���� 
 
Pár povedených hádanek sesbírala 7. třída: 

„Víš proč je měsíc bílý?“ 
Protože celou noc svítí a nevyspí se. 

Dominik Skřička, 8.tř. 
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Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: 
„Když ti maminka dá jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“ 
„Prosím, svěží dech.“ 
 
Ptá se paní učitelka Pepíčka:“Který pták je nejchytřejší?“ 
„Vlaštovka.“ Proč zrovna vlaštovka? 
„Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“ 
 
Kdy je člověk maximálně ztracený? 
Když ho ani Google nenajde. 
 
 
 

 RÉBUSY & CIZÍ JAZYKY HRAVĚ ���� 
 
JAREK - REK + HODY = __________________________ 
  
OSTRUŽINY - ŽINY + HY = __________________________ 
  
HŘÍBÁTKO - BÁTKO + BEK = __________________________ 
  
JEDNOU - NOU + LE = __________________________ 
  
JASNÝ - NÝ + AN = __________________________ 
  
JASAN - SAN + VOR = __________________________ 
  
BOROVICE - OVICE + ŮVKY = __________________________ 
   

Jana Dvořáková, 3. třída 
 

Doplň měsíce anglicky: 
 

_ _ _    květen 
_ _ _ _ _ _ _    říjen 
_ _ _ _ _ _ _    leden 
_ _ _ _ _ _    srpen 
_ _ _ _ _    březen 
_ _ _ _ _ _ _ _ _   září   

Marie Pavlíková, 6.třída 
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Křížovka od třeťáků 
 

12. listopadu si připomínáme svatořečení nejslavnější české světice 

______________________ České z rodu Přemyslovců. 

Letos si připomínáme 800 let od jejího narození (1211). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Souzvuk více než dvou tónů  
2.  Střed města tvoří … 
3. Rodový znak 
4. Zvíře s dlouhým krkem 
5. Strunný drnkací nástroj 
6. Domácí nádrž na chov okrasných ryb 

 
Anglická osmisměrka 

table   
teacher 
today 
yes 
desk 
room  
sun 
cat 
start 
car             Hana Kordíková, 6.třída 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

          

      

      

      

      

      

      

      

T A B L E A T 

E O L N E R R 

A I D S U K A 

CH K C A T S T 

E S U A Y E S 

R O O M R D N 

Kateřina Váňová, 3.tř. 
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HRÁTKY S NĚMČINOU 



 

 
Vybarvi zvířata podle zadaných barev: 
 
Das Pferd ist braun.      Der Papagei ist rot, grün, blau und gelb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hund ist schwarz, grau und braun.  Die Katze ist grau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kuh ist weiß und schwarz.   Das Schwein ist rosa. 
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 PODOBENSTVÍ Z DNEŠNÍHO SVĚTA ���� 
Podobenství o marnotratném synu (podle Lk 15, 11-32) 

Jeden muž měl dva syny a vlastnil luxusní hotel v New Yorku. Byli bohatí 
a majetku měli spoustu. Jednou mu jeho mladší syn řekl, aby mu dal všechny 
peníze a majetek, co mu patří. On rozdělil majetek a peníze mezi dva bratry. 

 Ten mladší vše vzal a odešel. Majetek prodal, koupil si v Las Vegas byt 
a pěkně si v něm žil. Peníze utrácel se svými novými kamarády hraním pokru 
a ostatními hazardními hrami. Až mu došly peníze, tak ho noví přátelé opustili 
a on si musel hledat práci. Až si našel práci jako uklízeč v jednom hotelu. 
Při noční službě viděl, kolik vyhozeného jídla tam zůstalo. Byla zrovna krize 
a on si moc nevydělal. Měl hlad. Pak se zamyslel a řekl si: „Půjdu za otcem 
a omluvím se mu.“ Skutečně vstal a šel. Měl akorát na autobus do poloviny 
cesty, a tak zbytek ušel pěšky. Když přicházel do New Yorku, jeho otec ho 
zahlédl ve své kameře a poslal pro něj limuzínu. Ta ho dovezla do hotelu a otec 
mu vyšel naproti. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a vůči tobě, už si 
nezasloužím, aby mě nazývali tvým synem.“ Ale otec přikázal služebným, aby 
mu připravily koupel, oblékly do nového oblečení a daly mu prsteny. Nechal 
také své sluhy poslat do KFC, aby přinesli specialitu.  

Druhý syn se tou dobou vracel z obchodní cesty a jak jel limuzínou, uslyšel 
diskotéku. Zavolal si jednoho ze sluhů, co běželi pro tortilu a hamburgery, aby 
mu pověděl, co se děje. Když se dozvěděl, že jeho bratr se vrátil a že je na jeho 
počest diskotéka, tak na ni nechtěl jít. Otec vyšel ven a domlouval mu: „Tvůj 
bratr se ztratil a zase byl nalezen.“ On odpověděl: „Tvé příkazy plním a ještě 
jsem neporušil ani jedno tvé pravidlo, a ty jsi mi nedal ani peníze na jednu 
malou párty; pak přijde ten, co utratil tvůj majetek a ty pořádáš na jeho počest 
diskotéku.“ Ale otec mu řekl: „Ty mé dítě jsi se mnou stále a vše, co je mé, je i 
tvé. Ale slušelo se přece veselit a radovat, vždyť tvůj bratr se ztratil a je opět 
nalezen, byl mrtev a je opět živ.“ 

Jan Kerber, 8. třída 
Pozvání 

Mým snem bylo odmalička zpívat ve sboru Moravan. Už jako maličká jsem 
sledovala jejich vystoupení a začala si snít svůj sen, že tam jednou také budu. Velmi se 
mi ve sboru líbí. Ani nevím proč. Vážnější písničky mě nikdy nebraly. Vím, že tam 
mám být. Ačkoliv jsem nejmladší, všichni mě mají rádi a berou mne. Miluji ten sbor. 
V současné době se hledají noví členové. Přidáte se také?       Michaela Cihlářová, 9.tř. 

 

� � �   � � � � � �   �� � � � �  
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