ŠKOLNÍ ČASOPIS
PROSINEC 2013
Pro žáky, rodiče, zaměstnance
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži


Vážení rodiče, milí přátelé,
po čase dostáváte do rukou náš školní časopis. Je za námi čtvrtletí, první
hodnocení tohoto školního roku máme za sebou, stejně jako řadu aktivit,
soutěží a prezentací naší školy na veřejnosti.
Chtěla bych se s vámi podělit o svůj pocit, který jsem měla s našimi „osmáky“
v říjnu, kdy se škola připojila k projektu Milion dětí se modlí růženec. Vyšlo to
právě na den a jejich hodinu náboženství, kdy jsme se v kapli AG se
s. Zuzanou, která je na to připravila, s jáhnem a před Nejsvětější svátostí
společně s dětmi růženec pomodlili.
Viděla jsem těch 16 našich žáků zase
úplně jinak. Soustředěné v modlitbě,
klečící před obětním stolem. Nesmírně se
mi tyto chvíle vryly do srdce. Pro mne
v tom byla opravdovost, hloubka, ne že
něco musí, ale chci věřit, že upřímnost.
I když si někdy naříkáme, vím, že
v našich dětech je spousta dobrého, že
dokáží pomáhat a nebýt lhostejní.
A děkuji všem našim pedagogům, že jim
jejich kvality pomáhají objevovat a na té
jejich někdy až dobrodružné cestě je
doprovází.
Začalo
nám
období
adventního
očekávání, období čtyř týdnů, které nás
mají připravit na příchod našeho Pána.
Každý rok jsou Vánoce očekávány
Hana Kordíková, 8.tř.
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netrpělivě zejména dětmi a jsou spojeny vždy se spoustou přání, ať těch
vyřčených, či těch úplně „tajných“. Doba, kdy snad více myslíme na druhé, kdy
více přemýšlíme, čím udělat radost našim blízkým. Nakupujeme, uklízíme,
pečeme, zdá se nám, že máme ještě méně času než jindy, počítáme dny,
hodiny, peníze… a možná zapomínáme, proč vlastně Vánoce slavíme.
Zapomínáme připravit svá srdce. Možná by mnohdy stačila malá drobnost,
a k tomu hromada lásky a času pro druhého, než hromada dárků bez
porozumění. Zkusme i o tom v těchto dnech přemýšlet. Někdy stačí tak málo.
Jeden velký dárek mají děti i od školy, protože je čeká čtrnáct dní prázdnin.
Věřím, že si je užijí, ale na školu nezapomenou, protože pololetí tu bude brzy.
Přeji vám všem, aby ve vašich rodinách zvítězil pokoj nad shonem, úsměv
vyhrál nad nervozitou a adventní i vánoční čas jste prožívali spolu, v radosti
a lásce.
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy

M iriam Kordíková, 9.tř.

Radim M artínek, 4.tř.

 OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 
Letošní prázdniny byly plné sluníčka. Spolu s kamarády jsme byli pořád venku.
Běhali jsme, skákali na trampolíně, hráli vybíjenou nebo fotbal a občas zlobili.
S babičkou jsme jeli do Luhačovic. Pak jsme s rodiči a kamarády prožili týden
v Pustých Žibřidovicích v krásné přírodě Jeseníků. Tam jsme si užili spoustu
legrace. Každé prázdniny jsou prima, protože nemusíme do školy. Když máme
dobré kamarády, můžeme prožít ty nejlepší prázdniny i doma na zahradě.
Anna Vymazalová, 4. třída
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Když jsem se probudila v pátek 28. června, hned jsem vyskočila z postele.
Nejen proto, že byl poslední den školy, ale protože jsme odlétali do Řecka,
na ostrov Zakynthos. Po přistání jsem se těšila na moře. Do hotelu nás autobus
vezl místo dvaceti minut hodinu, protože řidič nemohl najít cestu. Vůbec mně
to nevadilo, protože jsem se mohla podívat, jak to na ostrově vypadá. Bylo to
tam nádherné. U hotelu byl bazén, sešly se tři schodky a bylo moře. Vždy večer
jsme chodili na procházky. Koupali jsme se, šnorchlovali, opalovali a hráli hry.
Také jsme viděli velké želvy carety. Dny plynuly jako vlnky na moři. Připadalo
mi, že jsme teprve přijeli a už jsme zase odjížděli. Za 14 dní jsem jela na tábor
s hradiskou farností. Moc jsem se těšila, protože tam mám kamarády, které
nepotkávám každý den. Téma tábora bylo: Narnie. Hráli jsme různé hry,
soutěžili a také stezka odvahy nechyběla. Na konci školního roku jsem byla
ráda, že začínají prázdniny, ale na konci prázdnin jsem se těšila do školy.
Michaela Suchá, 4. třída
Letošní prázdniny jsme strávili první týden
na Šumavě. Bydleli jsme na faře poblíž kostela
a tam jsme často jezdili na výlety a také
do Německa. Předposlední den jsem uviděla lanové
centrum. Přemluvila jsem rodiče a šli jsme
do lanového centra. Lezli jsme po lanových
překážkách a žebřících ve výšce osmi metrů. A pak
zavěšení na karabině jsme jeli dolů po laně.
Na konci byla žíněnka, na kterou jsem narazila
a zase jsem se odrazila. Po krásném zážitku jsme
jeli domů. Za týden mi začal muzejní příměstský
tábor. První den jsme si tvořili klobouky a po chvíli,
až si všichni vyrobili klobouky, tak se konala módní
přehlídka. Prázdniny byly hezké a těším se na další.
Zdislava Dolečková, 4. třída

Kamila Nováková, 4.tř.

O prázdninách jsme byli na Vranově – já, maminka a tatínek. Kemp se nachází
na jižní Moravě v blízkosti města Znojma a hranic s Rakouskem. Oblast
Vranovské přehrady, kde jsme byli i my ubytováni, se nazývá Moravský
Jadran. Hned, jak jsme přijeli do kempu, pospíchali jsme na parník. Až jsme
vypluli parníkem, uviděli jsme přehradní nádrž. Pan kormidelník nám řekl, že
nádrž udrží 130 milionů m3 vody. Najednou parník v polovině cesty zastavil.
Dozvěděli jsme se, že tam vystupují lidé, kteří si chtějí prohlídnout hrad Bítov.
Šel jsem tady do Lanového centra. Zpočátku se mi zdálo, že bude těžké ho
zvládnout, ale potom se ukázalo, že je to úplně lehoučké. Jeli jsme na prohlídku
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Vranova a okolí. A to malým vláčkem. Z dálky jsme viděli i zámek Vranov nad
Dyjí. Každé ráno jsme se koupali – chodili jsme na pláž Vranovské přehrady.
Večer jsme se dívali na letní kino. Poslední den jsme si prohlédli i hrad Bítov.
Stálo to za to. Zjistil jsem, že pokud je hezké počasí, tak jsou prázdniny v ČR
hezčí než v cizině.
Jaroslav Lecián, 4. třída
První týden v červenci jsem onemocněla, měla jsem angínu, takže jsem jela
na dovolenou nemocná. Nejdříve jsme jeli do Dolomit, odtud do Německa
a pak ještě do severní Francie. Bylo to tam super! Po návratu jsem byla doma.
Chodili jsme se skoro každý den koupat na Bajdu. Další týden k nám přijeli
bratranci z Prahy. V srpnu jsme jeli s tetou na chatu na Rusavu. Mají tam super
koupaliště, na kterém je tobogán, dvě skluzavky a vířivka. Bylo to tam
výborné. Jeden den jsme šli z Rusavy na Svatý Hostýn. Kousek jsme jeli autem
a pak pěšky. Na Hostýn to trvalo
dvě hodiny, ale stálo to za to. Večer
jsme se ještě po tom únavném dni
podívali na pohádku. Také jsem se
tam seznámila s jednou holkou,
jmenovala se Laura. Byla s ní
legrace. Další týden jsem byla na
táboře. Poslední týden prázdnin
jsme ještě chodili na Bajdu a užívali
si volna.
Agáta Kvapilíková, 4. třída
Viktorie Večerková, 7.tř.

 CO JSME SPOLU PROŽILI 
Projekt 72 hodin
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zapojila do projektu 72 hodin. Část
naší třídy se spojila s částí třetí třídy. Šli jsme do domova pro seniory
na Riegrově náměstí. Našim cílem bylo potěšit staré a osamělé lidi svým
vystoupením. Třeťáci hráli na hudební nástroje. My jsme zahráli
pantomimickou scénku o Panně Marii. Zazpívali jsme písničky a zpříjemnili
podzimní dny hezkými básničkami. Po vystoupení jsme si s klienty domova
zahráli společenské hry a také společně tvořili výrobky z keramiky. Moc se
nám to líbilo a chtěli bychom to zopakovat i příští rok.
Kateřina Váňová, Ondřej Sysel, Marie Němčáková a Martina Gřivová, 5. třída
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V pátek 11. 10. se naše škola zapojila do projektu 72 hodin. Naše skupina se
vypravila do Domova sv. Kříže, abychom potěšili staré lidi. Donesli jsme dva
zakrslé králíky, morče, 2 kočky, rybičky a psa. Sestřičky se zvířátek nebály
a rády si je pochovaly. A my jsme jim pověděli, jak o naše domácí mazlíčky
pečujeme. Potom, co si sestřičky pohladily zvířátka, jsme se společně pustili
do vyrábění výrobků pro misie. Sestřičky byly moc šikovné a my jsme jim rádi
pomáhali. Baví nás pomáhat starým lidem a zároveň je potěšit.
Julie Sigmundová a Jana Dvořáková, 5. třída
Přišli jsme před hřbitov a tam jsme posvačili. Potom nás paní vychovatelka
rozdělila do tří skupin. Naše skupina šla uklízet hroby křížových sester.
Postupovali jsme hrob od hrobu, asi čtyři řady. Během uklízení jsme šli
několikrát vysypat pytel s listím do kontejneru. Udělali jsme velkou hromadu
z listí a u ní se vyfotili. Tuto velkou hromadu listí jsme uklidili. Potom jsme šli
zapálit svíčky na hrobech. Vraceli jsme se do školy s dobrým pocitem. Byl to
krásný den.
Matouš Vymazal, Jakub Hyánek, Sára Stavjaníková, Jakub Nesvadba, 5. třída
11. října 2013. Bylo hezky a slunečno. Cesta byla dlouhá. Šli jsme
do Azylového domu, kde jsme nechali hračky pro děti. Mají tam moc pěkné
zařízení pro matky s dětmi a příjemnou atmosféru. Mně se tam moc líbilo.
Z dlouhé cesty moc všichni nadšeni nebyli, ale mám dojem, že z budovy
a místností vevnitř byli všichni zaraženi a ani spíš nečekali, že to tam bude tak
hezké. Aspoň já si to představovala jinak.
Pak následovala hra o Kohoutkovi a slepičce, kterou jsme předvedli klientům
Horizontu (kroměřížské zařízení
pro sociální rehabilitaci postižených lidí). Myslím si, že Divadelní
"hra" se povedla. Doufám, že na to
máme všichni dobré vzpomínky
a získali jsme cenné zkušenosti.
Atmosféra byla úžasná a seznámili
jsme se s různými aktivitami členů.
Nechyběla také zábava a vše bylo
tak, jak si všichni představovali.
Po odehrání divadla se všichni
Libuše Vráblíková, 7.tř.
rozeběhli po chodbách a zkoumali,
co a kde se všechno vyrábí. Objevili jsme malou prodejničku svíček
a všelijakých drobností třeba jako dobrý nápad na Vánoce. Po té šlo pár lidí
do kavárny, kde si dali kafe nebo limonádu a začali spolu komunikovat o tom,
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jak se členům v zařízení líbí a žije. Myslím, že všechno šlo podle plánu a
vydařil se celý den. Já hodnotím den jako velkou zkušenost a ponaučení do
života. Doufám, že tyto projekty nadále budou provázet celou Církevní
základní školu v Kroměříži a vůbec i jinde v celé České republice
I tímto bych chtěla za celou devátou třídu poděkovat paní učitelce třídní
za ochotu, vstřícnost a hlavně důvěru v nás a velkou trpělivost. Za to, že s námi
vydržela celou cestu a že je strašně moc hodná. Jedině naše paní učitelka třídní
s námi vydržela nacvičování textů a sehnala obleky. Děkujeme za celý náročný
a zároveň vydařený den a zároveň za její odvahu se do divadla pustit.
Alice Janišová, 9. třída

Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století
Dne 11. 11. 2013 k nám po roce přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Představení se opět konalo v aule Arcibiskupského gymnázia. Od minulého
roku jsme již věděli, že to nebude nic nudného.
Celé divadlo hráli pouze dva lidé, takže se museli rychle převlékat, ale
nezměnilo to nic na tom, že vystoupení bylo super.
Jako první nám předvedli ukázku z tvorby J. Voskovce a. J. Wericha, další byla
Válka s mloky od K. Čapka, poté kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra. Dále
jsme viděli úryvek z Balady pro banditu a nesmím zapomenout na Vyšetřování
ztráty třídní knihy z Divadla Járy Cimrmana.
Nejvíce se mi ovšem líbila hra Vyšetřování ztráty třídní knihy. Nesměli jsme se
smát a tím vznikla napjatá atmosféra. Jejich podání je pro mě
nezapomenutelné, zvláště obdivuji to, jak se dokázali do každé role, i když
občas dost těžké, naplno vžít. Moc se mi líbila jejich improvizace: do příběhu
vtáhli některé naše spolužáky,
například
Katka
Kantorová
z 9. třídy si zahrála Eržiku.
Bylo pěkné, že i učitelé se
dovedli zasmát a brali to
pohodově. Další plus pro hodně
žáků bylo, že se nemuseli první
dvě hodiny učit.
Myslím, že všichni odešli
s úsměvem na tváři, pěknými
zážitky a také obohaceni novými
informacemi o českém divadle.
Marie Pavlíková, 8. třída
M arkéta Ševčíková, 3.tř.
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Exkurze do Terezína
Zamyšlení nad dobrem a zlem
V pohádkách vždy vyhraje dobro nad zlem. Je škoda, že v realitě to takhle
nefunguje. Mnoho lidí uvažuje tak, že myslí jen na sebe, aby se jen oni sami
měli dobře. Neměli bychom být sobečtí a lhostejní k druhým lidem!
Tohle mě přivádí k zamyšlení nad 2. světovou válku, kdy nejenom že lidé byli
neteční k utrpení jiných, některým dokonce dělalo potěšení vidět jiné trpět.
Nedávný zájezd do pevnosti Terezín mne také hodně popudil. Nelidské
podmínky, hrozné zacházení a špína, tak to je jen zlomek toho, co si museli lidé
prožít v těchto táborech. To by se nemělo nikdy opakovat!!
Mnoho i dobrých lidí se po čase ve špatném prostředí změní. A proto bychom
zlu neměli dovolit, aby se rozšiřovalo a nakazilo i nás.
Libuše Vráblíková, 7. třída
Střet dobra i zla
V pátek dne 25. října jsme vydali na exkurzi do koncentračního tábora Terezín.
Cestou jsme si četli referáty o Židech a jejich minulosti. Já jsem četla zkrácený
životopis Adolfa Hitlera a Norimberské zákony. Závěrem této „přednášky“
vyprávěla má maminka o prababičce, jejím pohnutém osudu a pobytu
v koncentračním táboře.
Terezín – toť místo plné hrůzy, beznadějí i nespravedlnosti, rasismu
i antisemitismu. První zastávkou zde byla přednáška o původu vzniku ghetta.
Druhou zastávkou byla prohlídka muzea. Nezapomenutelná byla a bude část
muzea, ve které visí na zdech dlouhé seznamy dětí, které po pobytu v Terezíně
už nikdy neviděly svět Boží, nikdy neviděly své rodiče. Třetí zastávkou bylo
terezínské náměstí. Člověk měl zde pocit, jakoby se vrátil o sedmdesát let zpět
a odcházel odtud s pocitem strachu až mrazení.
Při procházce městem nám průvodce ukázal tajnou modlitebnu, kde se scházeli
nejen Židé, ale i katolíci.
K modlitebně, patřila i ubytovna
pro Židy. Velmi skromně
zařízená, ale přesto, vybavená
věcmi, které běžně lidé v životě
využívají a potřebují. V době
války byla tato ubytovna oproti
jiným úplným luxusem.
Poslední
zastávkou
Velké
pevnosti byla kobka, kde byly
třípatrové palandy. Tito lidé tam
Klára Sehnalová, 8.tř.
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postrádali jakékoli soukromí a nebyla tam žádná hygiena. Drželi se tam vši,
blechy, svrab.
Po nedlouhé polední přestávce jsme se přemístili do Malé pevnosti. Na tomto
dvoře mi běhal mráz po zádech již podruhé. Mnoho míst k zamyšlení nad
minulostí, lidskou zlobou a krutostí. Vždy jsem se u takových míst pomodlila.
Svíčku jsem zapálila na místě, kde bylo krematorium. Terezín nepatřil mezi
tzv. vyhlazovací tábory, ale úmrtí tam bylo velké. Špatná, skoro žádná strava,
nemoci, mučení, bití. To všechno si vybíralo krutou daň na těchto nevinných
lidech. Také jsme si prohlédli samotky. Byli jsme tam ve dne, v míru a s přáteli
a přitom mi bylo velmi úzko a smutno. A jak to museli prožívat ti lidé tehdy?
Sami, ve tmě, v zimě, hladoví a umučení. Kdybych se nestyděla asi bych se
i rozbrečela. A na konci této prohlídky jsme zhlédli příkop. Tam se pro
potěšení dozorců museli zajatci navzájem ubít holemi k smrti.
Na zpáteční cestě zastavujeme v KFC. Jak je to paradoxní. Jedeme z takového
pietního místa a během 3 – 4 hodin utrácíme peníze. Ne z hladu, ale
z marnivosti a rozmazlenosti. Co by nám na to řekli ti, co koncentrační tábory
přežili? A je mi zase nějak tak smutno. Ale je asi 70 let po válce, mnoho zemí
má nadbytek. Tak proč bychom se pozastavovali a neřekli si STOP?! I v dnešní
době mají jiní lidé hlad, nouzi. A kdyby nás viděli, jak se ženeme
do předraženého obchodu s nezdravými potravinami, asi by si“ klepali na
čelo“. A nejen ti! Vždyť i rodiče musí tvrdě pracovat, abychom si tak pěkně žili
(a naneštěstí si toho mnozí z nás ani neváží).
Závěrem mé úvahy: Nezapomínejte na to, že i ti, co položili život
v koncentračních táborech, byli také lidé a měli stejné právo jako my – právo
na život. Na život, který jim vzali zcela
bezdůvodně tyrani.
Važme si toho, co máme a nechtějme víc, než to
co musíme mít. Nevyvolávejme malicherné
spory, nikdy nevíme, kdy budeme sami
potřebovat pomoc druhého. Nezapomínejme
na to, že jsme sice lidé hříšní, každý z nás občas
udělá chybu a dokáže ublížit, ale křesťanská
výchova a naše svědomí by nás měly dovést
k nápravě, odpuštění či omluvě. Važme si toho,
že můžeme žít v míru, můžeme svobodně
a důstojně žít. Nikdo se nad nás nevyvyšuje
a my bychom nic takového také dělat neměli.
Slovy A. de Saint Exupéryho: „Člověk musí žít
velmi dlouho, aby se stal člověkem“.
Gabriela Pitruzzellová, 8.tř.
Kristýna Hromádková, 9. třída
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Můj žalm
 Pane, ty mě pomáháš a já v tebe věřím. Ty mi
pomáháš správně se rozhodnout, dal jsi mně
svobodu. Dal jsi mi život, rodinu, moc ti děkuju.
 Hospodine, ty jsi náš otec, vždy jsi tu pro mě, jsi
má opora. Vždy se na Tebe mohu obrátit
s prosbou i díkem, stále na mě dohlížíš a chráníš
mě, ničeho se nemusím bát. Nikdy nejsem sama,
vždy jsi se mnou.
 Hospodine, můj otče, jsi se mnou ráno i večer.
Jsi alfa i omega. Máš mě rád a já tebe taky. Jestli
jsem tě zarmoutil, odpusť mi, vždyť mě máš rád.
Pomáhej mi vždy a všude, abych žil podle tvých
přikázání.
 Prosíme tě, Pane, veď nás vždycky dál.
Adéla Pazderová, 6.tř.
Děkujeme ti, Pane, že nás máš tak rád. Milujeme
tě, Pane, z celého srdce.
 Hospodin je moje světlo, když jsem ve tmě, rozsvítí mi cestu, když jsem
v nouzi, pomůže mi, když spím, tak mě ochraňuje.
 Pane Ježíši, ty jsi můj Pán a Král. Ty víš, co dělám, celý den mi pomáháš
a já tě prosím za všechny, kteří tráví ten den se mnou, a já se budu snažit,
aby tě poznávalo více a více lidí.
 Bože, ty jsi spravedlivý a svatý, u tebe má každý stejnou hodnotu. Jsi můj
přítel a zároveň můj pán, jsi milostivý a svatý. K tobě se utíkám ve zlé
chvíli, jsi můj pastýř a já tvoje ovce. Ty mi odpouštíš, když jsem chybil, ty
mi pomáháš s každou těžkostí.
Žáci 6. třídy

 Z ČEHO MÁM RADOST A CO SI PŘEJI? 
Už jsme „třeťáci“
-

Máme nový předmět – angličtinu
Probíráme vyjmenovaná slova
Máme nové podlahy a nové
magnetické tabule
Třída je nově vymalovaná
Paní učitelka je na nás hodná
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Nikol Benešová, 3.tř.

-

V Prv a AJ chodíme na interaktivní tabuli
Paní učitelka krásně kreslí
Nejvíc mě baví pracovní činnosti a výtvarná výchova
Zlepšili jsme se v rychlosti a samostatnosti
Paní učitelka nám moc dobře vysvětluje věci
Jak jsem se dozvěděla, že budeme mít angličtinu, tak jsem se zděsila
Nejraději mám angličtinu, kde moc vyrábíme
Paní učitelka je přísnější, než jsme byli zvyklí
Ale moc jsme se naučili v pracovních činnostech a výtvarné výchově
Máme tvrdý tělocvik, ale je to bezva
Hodně jsme se naučili v prvouce a angličtině
Udělali jsme velký skok
Nejprve jsem se bála, ale pak jsem měla radost
Když jsem přišla do 3. třídy, byla jsem překvapená, že paní učitelka
není přísná
Nejvíce jsem se bál, že mi nepůjde angličtina, ale mýlil jsem se
Nejvíc mě baví geometrie
Žáci 3. třídy

Žáci 4. třídy přemýšleli v novém předmětu vlastivěda o našem městě:
V Kroměříži se mi líbí:
 Církevní základní škola v Kroměříži, protože se v ní učíme náboženství
 Arcibiskupské gymnázium
 Podzámecká a Květná zahrada
 Arcibiskupský zámek
 kostel a fara
 dopravní hřiště
 kino
 autobusová doprava
 knihovna
 Bezručův park
 Velké náměstí a kašna
 koupaliště Bajda
 kruhový objezd na Milíčově
náměstí
 staví se více domů a naše
město se rozšiřuje
Beáta Hyánková, 3.tř.
 pěkná radnice
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V našem městě navrhujeme:




































autobusovou zastávku blíže naší škole
park za Tescem
méně aut
2 skluzavky na Bajdě
novou střechu pro pódium na Velkém náměstí
restauraci KFC
více církevních základních škol
opravit arcibiskupský zámek
obnovit krytý bazén
více autobusů z Vážan
kopec na lyžování
obchodní centrum
nevyvěšovat
neslušné plakáty
ohleduplné chování k ostatním
psy na vodítku
žádné odpadky na zemi
další náměstí
zrušení parkovacích automatů
zvětšit Podzámeckou zahradu
víc hřišť
zrušit herny
dohled strážníků nad majiteli psů
opravit hotel Haná
více cyklostezek
opravit zimní stadion
letiště
mrakodrap
zvětšit jídelnu na AG
aquapark
tramvaje
dinopark
4D kino
zrušit hrací automaty
zoo
více zverimexů

Josef Sehnal, 3.tř.

Kristýna Svrčinová, 4.tř.
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Mít tak prsten princezny Arabely…
Kdo by neznal princeznu Arabelu a její kouzelný prsten! Každý z nás by měl
určitě nějaké přání, které by si chtěl splnit. I druháci si mohli říci jedno přání.
Takže pozor, Arabelin prsten se otáčí a přání se začínají plnit…
Já bych si přál/a, …
 abych jel k s celou rodinou k moři, protože mě baví plavání a sbírání mušlí
 aby byl na celé Zemi mír a aby se lidé měli dobře
 abych uměl čarovat a před školou vyčaroval morče nebo králíka
 letět letadlem do Ameriky, protože z letadla je toho hodně vidět
 letět s rodiči do Svaté země a prožít tam krásné chvíle
 o prázdninách navštívit aquapark v Praze
 aby na sebe byli lidé hodní
 aby neexistovala auta, která škodí přírodě a lidi neodhazovali odpadky
 jet do Bulharska k moři
 aby žila moje prababička a pradědeček a já si s nimi mohla popovídat
 dům s velkou zahradou, na níž budu mít chovnou stanici psů, které bude
taťka cvičit
 abychom jeli celá rodina na týden do Galaxie na průlezky
 bydlet v Kroměříži, protože u nás je málo obchodů a otvírají jen někdy
 aby taťka nepracoval, protože se s ním vidím jen večer
 abych našel mušli, která by se mi líbila
 abychom měli moře
A vy? Jaké máte přání?
Žáci 2. třídy

Anna Vymazalová, 4.tř.

Jan Doubrava, 4.tř.
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HRÁTKY S NĚMČINOU 
ŠKOLA = die Schule
třída = die Klasse
kniha = das Buch
sešit = das Heft
křída = die Kreide
tabule = die Tafel
tužka = der Bleistift
propiska = der Kuli
pero = der Füller
pravítko = das Lineal
učitel = der Lehrer
učitelka = die Lehrerin
žák = der Schüler
žákyně = die Schülerin
Najdi 8 slovíček:

M gr. Jitka Dočkalová
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 SBĚROVÉ AKTIVITY 
 Sběr pomerančové kůry – prosinec 2013 - únor 2014
 Sběr starého papíru - 2.kolo – duben 2014
 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!

 ZVEME VÁS 
ŽIVÝ BETLÉM
čtvrtek 19. 12. 2013 v 10.00, 14.30 a 16.00 hod.
Velké náměstí v Kroměříži

Kateřina Kantorová, 9.tř.


Církevní základní škola v Kroměříži – prosinec 2013
www.czs-km.cz  info@czs-km.cz
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800
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