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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

ÚNOR 2009 
 

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

 

�������������������������� 
 
Milí rodiče, vážení přátelé, 

 
školní rok se nám přehoupl do své druhé poloviny, za námi je pololetní 

hodnocení práce, zápis do I. ročníku i lyžařský výcvik. Co nám z toho udělalo 
radost? Dětem určitě „lyžák“, který se díky bohaté sněhové nadílce letos 
opravdu vydařil, všichni se naučili lyžovat a spokojení se jen neradi vraceli 
do lavic. Na horách bylo zapomenuto na domácí úkoly, školní povinnosti 
a režim všedních dnů.  

Ale někteří žáci po pololetním hodnocení musí do těch zbývajících 
měsíců přidat a snažit se své výsledky zlepšit. Každá snaha se hodnotí a je 
pouze na dětech, jak budou ke svému vzdělávání přistupovat. Potřebují k tomu 
ale samozřejmě vás, vaši radu, někdy pomoc, důslednost, trpělivost, a hlavně 
laskavý přístup. Žijeme mnohdy velmi rychle, máme na sebe málo času, mnoho 
povinností, starostí, ale děti vyrostou rychle. Více než značkové mobily 
a „mega“ věci potřebují vás, váš čas a zájem. 

Na posledních třídních schůzkách jste slyšeli od učitelů svých dětí o ne 
vždy příkladném chování některých 
žáků, přístupu a nakládání s vybavením 
tříd a školy. Vím, že chování a morálka 
dnešní mládeže je v současnosti velmi 
diskutované téma. Agresivita, vulgárnost 
a jiné negativní jevy se stávají pro mnohé 
mladé lidi normou. Věřím, že společně, 
nastavením pravidel a hlavně jejich 
dodržováním, můžeme ukázat, že ta naše 
norma je jiná a že za své jednání nese 
každý svou odpovědnost. V pololetí se V. Blahutová, 5.tř. 
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nepodařilo všem žákům získat jedničku z chování, nezbavili jsme se 
ředitelských a třídních důtek, ale moc bych si přála, aby to bylo na konci roku 
jiné. Snad je to i vaše přání. 

Velkou radost nám udělal zápis do první třídy školy. Zájem o nás 
projevilo nejvíce žáků od jejího založení. K zápisu přišlo se svými rodiči 
30 budoucích školáků. Ne všichni nastoupí 1. září, někteří rodiče žádají pro své 
dítě odklad školní docházky, ale i tak je to příjemné svědectví pro naši školu. 
A na nás je nezklamat důvěru a 
pilně pracovat. Někdy mne 
navštíví nebo zavolá rodič, 
který má nějaký problém, který 
se snažíme řešit. V poslední 
době je ale i více těch, kteří 
chtějí jen poděkovat, jsou 
spokojení a to je pro nás 
ocenění naší práce, nasazení 
všech učitelů a já jim za to 
děkuji. Školu dělají lidé. 
Učitelé, žáci, vy, i všichni, kdo 
za námi stojí. Díky. 

Do druhého pololetí jsme vstoupili s řadou nových pomůcek, které 
čekají na svou příležitost rozšířit poznání vašich dětí, naučit se něčemu 
novému. Do inventáře nám přibyl tiskařský lis, který jsme pořídili na základě 
grantu Nadace Děti-kultura-sport, DVD přehrávač, magnetofon, elektr. 
pomůcky do kuchyňky, výukové tabule, výtvarné pomůcky, hry, knihy a další 
drobnosti. Já sama mám největší radost z instalace interaktivní tabule 
na II. stupni, která je u nás jako výsledek partnerského projektu 
s Arcibiskupským gymnáziem. Práce na této, stále velmi drahé pomůcce, bude 
jistě oživením výuky. Je to opět jeden splněný sen a velký krok, který může 
zkvalitnit a zpříjemnit práci, přinést radost a nové možnosti učitelům i žákům. 
Jsem velmi vděčná za spolupráci s AG, s vedením školy, spirituálem i učiteli, 
kteří se podílí i na životě naší školy. Pro vaše děti je to pak dobrá cesta 
pro další vzdělávání v křesťanském duchu. 

Nastává postní doba, kterou vám přeji prožít v pokoji, klidu, vnitřním 
ztišení a s modlitbou. Všední dny nepřináší vždy jen radost, nejsou bez zranění 
a překážek, ale někdy stačí jen úsměv, pohlazení nebo dobré slovo. A náš kříž 
není ani tak těžký, ani na něj nejsme sami. 

       
        RNDr. Olga Loučková 

ředitelka školy 

                                                     P. Hlobilová, 4.tř. 
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���� VZKAZ PRO BUDOUCÍ PRVÁČKY ���� 

 
Milý budoucí prvňáčku, na co se můžeš těšit ve škole, kam přijdeš? 

Každé ráno se u nás v Církevní ZŠ v Kroměříži scházíme v největší 
třídě školy a chválíme Boha tím, že mu zpíváme. 
Paní učitelky si připraví každý den krátký příběh či pohádku. 
O velké přestávce hrajeme vybíjenou. 
Máme tu malý obchůdek, kde si můžeš i něco dobrého koupit. 

Naučíš se tu psát, číst i počítat. 
V první třídě tě budou bavit slovní úlohy. 
Naučíš se zpívat, malovat a v tělocviku taky 
dobře cvičit. 
Ve třetí třídě se začnete učit anglický jazyk, 
ten je moc dobrý a v budoucnu užitečný. 
V náboženství se učíme o Bohu a chování 
člověka k člověku. 

Můžeš si vybrat z mnoha zájmových 
kroužků.  
Jestli budeš chodit na obědy, tak ti chci říct, že tam dobře vaří. 
Na obědě si můžeš vybrat ze dvou jídel. 
Odpoledne můžeš chodit do družiny nebo do různých kroužků. 
V družině máme hodně soutěží a hračky. 
V družině je moc hodná paní vychovatelka a spousta hraček. 

Jsou tu skvělé paní učitelky a skvělé předměty. 
Máme krásně vyzdobenou školu a třídy. 
Je tu velká legrace! 
Chodí tu i Mikuláš, ale toho se bát nemusíš, protože si myslím, že budeš hodný. 
Když budeš potřebovat pomoci, můžeš za staršími kamarády vždy přijít. 
Jsme takoví kamarádi, že spolu s paní učitelkou chodíme i ve volném čase 
třeba do kina. 
Můžeš vyhrávat různé výhry a diplomy v soutěžích.  
Když tě něco trápí, můžeš napsat paní učitelce dopis. 

V naší škole tě čekají zajímavá setkání, např. s hasiči, policisty, 
divadelní představení, multimediální projekty, výlety, škola v přírodě a 
další akce. 
Chodíme do knihovny, muzea, kina, na dopravní hřiště a navštěvujeme 
také plavecký kurz. 
Rychle si tu zvykneš na nové kamarády.  
Doufám, že se ti bude u nás v CZŠ líbit, těšíme se na tebe! 

Žáci 3. třídy 

                        A. Mičolová, 1.tř. 



 4 

���� Z ČEHO MÁM RADOST? ���� 

 
Prvňáčci se pokusili odpovědět na otázku „Co se mi nejvíc líbí ve škole?“ 
- učení, tělocvik, matematika 
- mám tu kamarády 
- o přestávce můžu hrát vybíjenou 
- všechny paní učitelky jsou na nás hodné 
- naučíme se číst a psát 
- můžeme hrát šachy, Člověče, nezlob se, prohlížet si časopisy 
- zpíváme různé písničky s klavírem a kytarou 
- učíme se spoustu zajímavých věcí 
- máme pěkně vyzdobenou družinu 
- mně se líbí úplně všechno 
- prímová paní vychovatelka 
- vyzdobená okna ve třídě 
- hrajeme cestičku 
- navštěvujeme knihovnu a různé jiné akce 
- všichni jsou tu na mě hodní 

1. třída 
 
 
 
 
Moje sestra Maruška  

Když se Maruška narodila, tak jsem se velmi těšil, jak s ní budu běhat 
na zahradě a jak si budeme házet s míčem, ale je ještě moc malá. Na všechno se 
hrabe, vše osahává a dává do pusy. Jednou se málem udusila. Jednou jsem se 
díval na televizi a tak si říkám: „Není trochu hodně potichu?“ Podíval jsem se 
na ni a má kapesník v puse. Tak jsem jí ten kapesník rychle vytáhl z pusy 
a vlastně jsem jí zachránil život. A tak se má Maruška. 

Michal Krhovský, 4. třída. 
 
Housle 
 Ráda hraji na housle. Je to nádherný nástroj s pěkným zvukem, ale jako 
na každý hudební nástroj se na ně musí umět hrát. Když někdo řekne housle, 
vybaví se mi malé čtvrtky housličky, na které jsem začínala. Nejmenší housle 
jsou šestnáctinky, dále pak osminky, čtvrtky, půlky, tříčtvrtky, na které hraji 
teď, a nakonec celé housle. Uvnitř houslí je duše, která spojuje horní a spodní 
desku. Na horní desce se nachází podbradek, struník s dolaďovači, ze kterého 
vedou struny, které pokračují přes kobylku na hmatník a pak ke kolíkům 

                   A. Pavlíková, 1.tř. 
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na hlavě houslí. Struny se jmenují G, D, A, E. K doladění hodně rozladěných 
houslí slouží kolíky. K jemnějšímu doladění se používají dolaďovače 
na struníku. Jistě víte, že k houslím patří smyčec, který je potažený žíněmi 
a skládá se z žabky a prutu, žíně se musí mazat kalafunou, aby se lépe hrálo. Až 
budu velká, doufám, že budu hrát na celé housle po pradědečkovi. 

 Alžběta Küchlerová, 5. třída 
 
Pěkně prožitý Štědrý den  

Ráno jsem začal lepit papírový model vymyšleného letohrádku, který 
jsem si narýsoval. Musel jsem stavbu přerušit na snídani a pokračoval v lepení, 
potom jsme šli na chvíli k babičce. Když jsme se vrátili domů, pokračoval jsem 
na stavbě. Odpoledne jsme šli na mši do nemocnice Milosrdných sester 
sv. Vincence de Paul. Nastala štědrovečerní večeře. Maminka a tatínek měli 
pstruha a já s bratrem rybí prsty s bramborami. Pak jsme šli do pokoje 
ke stromku a zahráli jsme si vánoční koledy a rozbalovali dárky. Já 

s maminkou jsme dostali tiskárnu Canon 
Pixma MP630, na které se mohou tisknout 
i fotografie. Ještě večer jsme navštívili 
babičku, kde přišel také můj strýc, teta 
a bratranec. U babičky jsem dostal sadu 
Mikroskop teleskop, knihu „Patnáctiletý 
kapitán“ a puzzle o 1000 dílech mořského 
útesu. Chvíli jsme pobyli a šli jsme domů. 
Atmosféru Vánoc jsme si naplno užili.  

Text i obrázek: Jan Pospíšil, 4. třída 
 
Pohled z okna 

Bydlím s rodiči ve farním domě naproti kostela svatého Mořice. Žijeme 
v prvním poschodí a máme odtud výhled hned na několik krásných památek 
našeho města Kroměříže. 

Když se podívám z okna našeho pokoje, tak se přede mnou tyčí 
mohutná stavba gotického kostela svatého Mořice a kousek za ním se vypíná 
komplex Arcibiskupského zámku. Z okna sestřina pokoje zase mohu pozorovat 
barokní kostel svatého Jana Křtitele, který navazuje na bývalý klášter. Dnes 
tam sídlí Konzervatoř P. J. Vejvanovského. Často také slýchávám hudbu 
z oken tohoto domu, když studenti cvičí. Zvláště pohádkově a tajemně celý 
kout působí při večerním osvětlení. 

Na konzervatoř navazuje rozsáhlá proboštská zahrada – taková 
překvapivá oáza klidu uprostřed města. Se školou tam chodíme v pracovních 
činnostech „zušlechťovat“ nám přidělené záhony. Když jsem byl malý, tak to 
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bylo pro mne a kamarády království her, teď tu spíš zkoušíme jezdecké umění 
na motorce. 

Nesmím zapomenout ani na tzv. kanovnické domy, které se nacházejí 
přes cestu na protější straně ulice. 

Tato část města mně přirostla k srdci a nedovedu si představit, že bych 
žil jinde. 

Jan Pořízek, 9. třída 
 
Moje oblíbená věc 
 Mám rád babiččiny staré kapesní hodinky, protože mi připomínají 
dědečka, kterého znám jen z fotek. Dědeček zemřel před 26 roky. Kapesní 
hodinky pořád fungují, jsou celé ze zlata. Je to naše rodinná vzpomínka 
na dědečka. Jsou připevněné na zlatém řetízku, ale nosit bych je v kapse 
na košili nechtěl, protože jsou moc těžké. Jen se na ně dívám a poslouchám, jak 
tikají tik, tik, tik a přemýšlím, jaký asi můj neznámý dědeček byl.  

Martin Vláčil, 5. třída 
 

���� JAK BYLO NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU? ���� 

 
LLyyžžáákk  22oooo99  

V neděli 15. 2. žáci 7. až 9. třídy 
s nadšením vyrazili na lyžařský kurz. Asi 
po dvouhodinové cestě jsme se dostali 
k hotelu Labyrint na Horní Bečvě, kde jsme 
byli ubytovaní. 

Po vynesení věcí byl oběd 
a ubytování. Jakmile jsme se vybalili, tak 
jsme šli poprvé jezdit na sjezdovku, která byla vzdálená kousek od chaty. 
Přitom také nás čekalo rozdělení do družstev podle toho, jak kdo lyžoval. 

Následující dva dny proběhly podobně, protože dopoledne a odpoledne 
se lyžovalo a mezitím jsme šli buď na jídlo a nebo byl nějaký program. Každý 
večer byla přednáška o lyžování nebo různých nebezpečích v horách 
a na sjezdovce. Po přednášce následovaly nějaké hry nebo všelijaké programy, 
jaké si kdo připravil. 

Třetí ,,kritický“ den byl trochu jiný než ostatní, protože jsme jako jindy 
nelyžovali pořád, ale jenom dopoledne. Odpoledne byl volný program, kdy 
jsme mohli být buď na chatě nebo jít ven s panem učitelem. Skoro všichni byli 
venku, kde jsme se asi dvě hodiny váleli ve sněhu a potom všichni vypadali 
jako sněhuláci ☺. Na konec dne byl pro nás objednaný bazén, ve kterém jsme 

                                    J. Rusek, 2.tř. 
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byli asi hodinu a pak šli na večeři. Celý 
kritický den nakonec vyvrcholil 
karnevalem a diskotékou, kterou jsme 
měli s ještě jednou školou. 

Ve čtvrtek odpoledne proběhly 
závody a večer vyhodnocení všeho, co 
jsme celý týden dělali. Poslední tři dny 
také mohli zájemci jezdit na snowboardu.  

Pátek byl poslední den, kdy se 
jenom uklízelo a dělaly všechny potřebné 
věci, abychom mohli odjet domů. Jakmile 
jsme naložili věci do auta, čekal nás náš 
poslední oběd a pak hurá domů. 

Celý týden se mi velmi líbil 
a myslím, že si ho všichni, kteří tam byli, 
velmi užili a budou na něj vzpomínat ještě 
hodně dlouho. 

Marie Bekárková, 7. třída 
 

���� ZIMNÍ ZASTAVENÍ ���� 

 
Sněhulák 

Stromeček si chrupká pod bílým 
snížkem. Děti vedle něj postavily sněhuláka. 
Když se stromek probudil, divil se, jakého má 
souseda. Pane sousede, jak se vám líbí váš 
nový domov? Všelijak. Je tu moc zima. V tu 
chvíli zasvitlo slunce a sněhulák poznal, jak 
jsou paprsky nebezpečné. Stromek nad něho 
dal větve, aby sněhulák neroztál a stali se 
z nich kamarádi. 

Jakub Zavřel, 2. třída 
 
Příběh osamoceného stromku 

Byl jeden stromek a ten byl sám. Přestože byl zasazený na hřišti. Ale 
jednou v létě tam přišli dospělí a začali tam stavět houpačky, taky skluzavku 
a různé průlezky. Uplynuly dva dny a přišly tam děti. Ze smutného stromu se 
stal veselý. 

Eliška Pifková, 2. třída 

J. Vlk, 6.tř. 

              G. Pitruzzellová, 3.tř. 
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Zima  
Zima k nám přijela na bílých koních,  
zahalena v kožichu v bílých závojích.  
Roztrhla peřiny, nametla sníh,  
ale zas odjela na bílých saních. 
už nezbylo nic z té krásy, 
už jde slyšet jen vítr – ptačí hlasy.  

Miriam Kordíková, 4. třída 
 
 

Bruslení 
 26. prosince jezdíme každý rok k babičce a dědovi do vesnice Velké 
Tresné. Rodiče tam s námi obvykle zůstávají, ale letos nemohli. Tak nás hlídali 
babička s dědou. Tatínek nám zakázal jít bruslit, ale nakonec se nám podařilo 
babičku přemluvit. A tak jsme 29. prosince konečně vyrazili na led. Já, Eliška, 
Maruška a kamarádka Lucka jsme si nazuly brusle a začaly bruslit. Byl tam 
i náš pes Kessy a děda, který nás hlídal. A nebyli jsme tam sami. Za chvíli tam 
přišel jeden pán s dcerou Gábinkou, která uměla moc dobře bruslit. Děda si 
povídal s tím pánem, když náhle začala Kessy štěkat a tahat Marušku 
za kombinézu pryč z ledu. Okřikla jsem ji, ale když jsem se podívala na led, tak 
byl velmi popraskaný. „Rychle, všichni na břeh!“, volala jsem na ostatní. „Ten 
led praská!“ Všechny jsme to stihly. Děda přišel k ledu a řekl: „Kessy, ty jsi je 
zachránila!“ Doma jsme dostaly kakao a náš zachránce Kessy buřta. Hádejte, 
jestli se to opravdu stalo! 

 Lucie Pifková, 5. třída 
 
 
 
 
 
 
 

Bažanti sedí v jetelíčku,  
holoubci zase na políčku. 
Zobají zob zob zob, 
hopkají hop hop hop. 

 
Text i obrázek: Klárka Maňurová, 1. třída 

 

B. Stoklásková, 2.tř. 
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Líčení zimní krajiny očima žáků 5. třídy 
 
� Po celonočním sněžení ráno slunce ozářilo krásnou zimní krajinu. Pole byla 
zalitá bílou polevou, ve které byly stopy zajíců hledajících potravu. Kolem 
zamrzlého potoka, v němž se zrcadlí stromy, běží srnka ke krmelci. 
Na nedalekém rybníku bruslí děti. 

Alžběta Küchlerová, 5. třída 
 
� Je zima. Velmi zlá zima. Všude, kam se podívám, je jen sníh. Ten krásný 
běloučký sníh, úplně zakryl všechny ostatní barvy. Vypadalo to, jako kdyby 
byla jen bílá. Potoky, rybníky i jezera promrzly až na dno. Téměř z každého 
komínu stoupá dým. Každý strom je pokrytý krásně třpytivou jinovatkou. 
Na silnicích se začínají tvořit veliké sněhové jazyky a námraza se má čile 
k světu. Mráz na oknech maluje nejrůznější květiny, ale ne zelenou nebo 
hnědou barvou, ale bílou. I když je zima nádherná, jaro je krásnější 
a barevnější.  

Martin Vláčil, 5. třída 
 
� Všechno je pod bílou, diamantově se třpytící peřinou. V zasněžené krajině 
vyhlíží bílé kopce jako kopečky citrónové zmrzliny. Ledové květy jinovatky 
zdobí větve a kmeny stromů. I když mnohá zvířata v tuto roční dobu spí svým 
zimním spánkem, vydal se ledňáček říční ze svého úkrytu za potravou. Sedíc 
na větvi, trpělivě pozoruje hladinu poslední nezamrzlé tůňky a vyhlíží svou 
kořist. 

Dominik Skřička, 5. třída 
 
� Ach, to nám to uteklo. Ještě nedávno 
padaly ze stromů listy a teď jsou větve 
holé. Jsou na nich jen bílé kopečky 
sněhu. Krajina je jako proměněná. 
Všude je bílo a ticho. Potoky zamrzly 
a teď se krásně třpytí od posledních 
paprsků. Podél potoka vedou stopy. 
Nejspíš vlčí. Už brzy nebudou vidět. 
Stěhovaví ptáci odletěli na jih. Medvědi 
a ostatní zvířata spí v doupatech. Jen 
sem tam proběhne liška nebo proletí 
ptáček. Mám ráda zimní krajinu. 

   Lucie Pifková, 5. třída 
 

                                T. Řezníčková, 2.tř. 
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� Všude je bílo. Z nebe se snáší jemné bílé chmýří, ale když si sundám 
rukavice, jakoby se změnilo v jehlice a bodalo mě svým ledovým ostřím 
do ruky. Led na jezírku se blýská jako křišťál. Po stromech se plazí jinovatka 
jako břečťan a místo listí se na nich krčí malí ptáčci. Je zima.  

Veronika Blahutová, 5. třída 
 

���� Z NAŠICH SOUTĚŽÍ ���� 

 
� Třídíme odpady v rámci Recyklohraní 
 
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. 
Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, 
které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.  

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů 
u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných 
vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší 
míře. 
Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné 
drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, 
kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné 
počítačové vybavení, discman nebo MP3 
přehrávač) a baterie a akumulátory.  

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá 
naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, 
hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou 
Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.  
Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či 
fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou 
organizátoři projektu zadávat. Jeden soutěžní literární příspěvek uvádíme: 
 

Já, rádio 
„Tak tohle byla píseň od české zpěvačky Anety Langerové a nyní nás 

čekají zprávy. Bylo právě osmnáct hodin.“ „Tak a teď mě vypnou,“ řeknu si, 
protože u nás je přesně v osmnáct hodin večeře a rádio u večeře nemají rádi. 
Ale jakmile dojí, tak mě Anička znovu zapne. 

A je to! Už jsem potichu. Ale co to? Je mi dneska jaksi špatně, mám 
pocit, jako bych mělo vybouchnout… „Na Ostravsku došlo ke srážce dvou 
osobních aut, radíme jet oklikou přes…“ spustilo jsem najednou, ale jak to? 
A nemůžu se vypnout. Ach jo, co se to se mnou děje?  
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Najednou slyším, jak maminka připomíná Aničce, že zapomněla 
vypnout rádio. Anička se vrací. Chudák, dostala místo mě vynadáno. Kéž bych 
se tak mohlo vypnout. „S vámi je rádi…“ a najednou jsem se zmlklo. Jak to? 
A proč je mi pořád tak špatně?! Anička se na mě jenom tázavě podívá a zkusí 
mě zapnout. No sláva, tak teď se zapnu a bude to všechno zase jako dřív. Ale 
co se to děje? Cítím, jak mi opakovaně mačká ucho, ale já pořád nevydám 
kromě toho šumění žádný zvuk. 

 Anička se dál se mnou neobtěžuje, popadne mou nohu a pryč s ní ze 
zásuvky, už mě nese po schodech dolů. „Mamííí,“ volá Anička už z dálky, „to 
rádio je pokažené,“ říká trošku posmutněle. Pak mě nechá ležet na stole a jde se 
s maminkou domluvit, co se mnou udělají. Připadám si jako před rozsudkem 
smrti. A taky že jo. Anička mě druhý den vzala a odnesla do sběrného dvora. 
Nejdřív jsem se bránilo, ale pak jsem z řeči dospělých pochopilo, že jsem už 
staré a že se ze mě vyrobí jiné, lepší rádio. Mělo jsem radost, že můžu alespoň 
takhle pomoci.  
 A teď? Teď jsem zase na svém místě v Aniččině pokoji. Anička mě 
vyhodila coby starou nepotřebnou věc. Po nějaké době si šla však sehnat 
náhradu. A mělo jsem to velké štěstí, že jsem to bylo zrovna já. Vypadám však 
úplně jinak. Dokonce ani Anička mě nepoznala. Mám totiž dva žaludky, jeden 
na CD a druhý na kazety. A taky už nemám jen jedno ucho, ale dvě. Jedno se 
zmáčkne, když chcete zapnout rádio, a druhé, když si chcete pustit nějakou 
nahranou hudbu.  

Takže, jestliže budete mít vysloužilé rádio, tak ho nevyhazujte 
do popelnice, ale dejte ho do sběrného dvora. Nejenže tím neuškodíte přírodě, 
ale také uděláte radost rádiu. 

Marie Dvořáková, 9. třída 
 
 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE! Naše další sběrové soutěže! NEPŘEHLÉDNĚTE! 
 

� Sběr starého papíru – do 6. 3. 2009 
 
� Sběr pomerančové kůry – do 6. 3. 2009  
 
� Sběr víček z  PET lahví – po celý školní rok 

 
NEPŘEHLÉDNĚTE! Naše další sběrové soutěže! NEPŘEHLÉDNĚTE! 
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� Regionální kolo soutěže Bible a my 
 
Ve středu 18. 2. 2009 proběhlo ve Strážnici regionální kolo soutěže Bible a my. 
Organizátoři nazývají toto kolo také ústředním, protože na této úrovni soutěž 
končí a postupují do ní soutěžící z více než deseti okresů moravských regionů. 
Do tohoto kola letos postoupili dva naši žáci.  
Za 1. kategorii (1. stupeň) nás reprezentoval Štěpán Bekárek z 5. třídy 
a za 2. kategorii (6. – 7. třída) Alžběta Němčáková z 6. třídy.  
 

Štěpán získal 1. místo  
a z tohoto vítězství máme velkou radost. 

 
BLAHOPŘEJEME! 

 
 
� Seznamujeme se s postavou apoštola Pavla 
 
V rámci Roku sv. Pavla jsou vyhlášeny i různé soutěže, které se snaží zejména 
dětem přiblížit velikost osobnosti svatého apoštola Pavla. S našimi výtvarnými 
pracemi se zapojujeme do soutěže Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově 
„Po stopách apoštola Pavla“ a brněnského biskupství „Apoštol Pavel očima 
dětí“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������������������������� 

Církevní základní škola v Kroměříži – únor 2009 
www.czs-km.cz   �   info@czs-km.cz 
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800 

M. Horák, 6.tř. 


