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


Vážení rodiče, milí přátelé,
končí další školní rok. Děti mohou již počítat hodiny do začátku
vytoužených prázdnin a přemýšlet o jiných věcech, než jsou domácí úkoly
a příprava do výuky. Vysvědčení jsou napsána, výsledky zhodnoceny
a na všechny čeká pár týdnů volnějšího režimu. Někteří si rádi prodlouží ranní
spánek, jiní zase večerku, ale všichni bychom měli na chvíli zapomenout
na všední starosti, povinnosti a zažít něco nového a pěkného.
Poslední měsíce a týdny školního roku byly bohaté na úspěchy našich žáků.
K největším patří ocenění v celostátní soutěži Svět očima dětí, kde jsme získali
ceny ve třech kategoriích, a navíc jsme byli vyhlášeni Školou roku 2013. Žák
třetí třídy získal 1. místo v celostátní soutěži Matematický klokan, v kategorii
Cvrček. Úspěšně dopadla přijímací řízení pro zájemce o studium na AG, kam
se dostalo osm z devíti žáků. Také oba dva žáci z páté třídy, kteří se hlásili
na osmileté gymnázium, byli úspěšní a budou tuto instituci od září navštěvovat.
Ve výtvarné oblasti jsou naši žáci již tradičně v soutěžích dobří. Máme radost,
ale zase nás to až tak nepřekvapilo, že obrázky více než desítky našich žáků
byly vybrány a objeví se v publikaci pana prof. Piťhy. Prezentaci naší školy
na veřejnosti opět výborně zastaly i divadelní a taneční kroužek. Svá
vystoupení děti předvedly v Podzámecké zahradě, na Velkém náměstí
i pro rodiče na Starém pivovaře. Svým pěkným vystoupením v posledních
dnech potěšil i kroužek Veselé pískání.
Všem pedagogům, i ostatním zaměstnancům školy, děkuji za jejich práci,
snahu dát ze sebe to nejlepší, předat nejen informace, ale i osobním svědectvím
pozitivně působit na svěřené žáky.
Naše škola není jen o vzdělávání, ale i o vztazích. Tvoříme jedno velké,
krásné společenství, kde spolu nemusíme vždycky souhlasit, ale učíme se
respektovat a pomáhat druhým i sobě. I tady se nám podařilo mnoho dokázat.
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Nezapomínáme na misie, jsme otevřeni druhým a snažíme se hledat jednotu
v rozdílnosti.
Máme za sebou propršenou školu v přírodě, velké vedro na výletě, ale
v dobré partě a se spoustou zážitků se na to špatné rychle zapomene.
Na vytopenou třídu ve škole se tak rychle zapomenout nedá, ale jsem ráda, že
se to stalo až na konci roku a věřím, že v září už zase nikdo nic nepozná.
Prázdniny jsou před vámi, užijte si je, ale nezapomínejte přitom na to, co je
v životě opravdu důležité, dávejte na sebe pozor a chovejte se rozumně. Vím,
že budou zářit úsměvem ti, kteří si nesou domů vynikající vysvědčení, ale jsou
tu i ti, kteří by měli otevřít knížky i o prázdninách a dohnat to, co nestihli
během roku. A nezlobte se. Máme vás všichni rádi, ale v životě není nic
zadarmo, ani ty školní známky.
Vám, rodičům, děkuji za důvěru, ochotu a pomoc. Přeji vám klidné dny
dovolené, méně starostí a více času na vaše děti. Prožijte je v radosti a lásce.
S přáním všeho dobrého a prosbou o ochranu našeho Pána pro nás všechny
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy

K. Hromádková, 8.tř.

2

 NAPSALI NÁM 
 Ohlédnutí za Velikonocemi
Ve čtvrtek jsem byl na návštěvě u Filipa. Ve čtvrtek a v pátek jsem byl
na bohoslužbách. V pondělí jsem byl podle tradice šlehat holky. Vyšlehali jsme
si s bratrem dva plné plechy sladkostí, dále jsme si vyšlehali plnou misku
vajíček. Některá z nich byla krásně zdobená. Radostně jsme se vraceli domů.
Určitě si na těch sladkostech budeme všichni pár měsíců pochutnávat.
Jan Doubrava, 3. třída
Dne 1. 4. jsme vyrazili s tatínkem do Sobůlek na koledu. Nejdřív jsme šli
ke strýcovi Lojzovi a tetě Monice. Nakonec jsme došli k strýcovi Romanovi
a tetě Markétě. U strýce Romana jsem si hrál se sestřenicí a s bratrancem. Pak
jsme jeli do Kyjova k dědovi. Vykoledoval jsem si plný koš sladkostí a vajíček.
Koledování se mi moc líbilo. Už se těším na příští rok.
Jaroslav Lecián, 3. třída
Ve čtvrtek jsem byl u babičky a bylo to bezva. Měli jsme na oběd amolety
a mně moc chutnaly. Potom jsem si vzal procvičování matematiky a češtiny.
Pak už jsem byl nemocný. Nejhorší byla teplota 38,6 °C, ale i tak se mi
prázdniny líbily. Radši bych vykládával myčku. V pátek jsme šli do kostela
a bylo to bezva. V pondělí jsem vymrskal maminku a sestru.
Pavel Chmelař, 3. třída
Byla jsem u babičky a dědy. A jak začalo pondělí, tak jsem vešla
do kuchyně a děda mě začal mrskat. Pak k nám přišel bratranec a jak tam
vběhl, musela jsem se zamknout do pokoje. Za chvíli se vzbudil bratr a to byl
teprve nářez. Na oběd přijela sestřenice a tak jsme si hráli. Odpoledne jsme šli
ven stavět iglů. A koulovali jsme se. Byly to hezké zasněžené Velikonoce.
Kristýna Svrčinová, 3. třída
U nás doma dodržujeme velikonoční tradice. Holky sedí doma a kluci chodí
na mrskačku. Ráno v osm hodin zazvonil zvonek. Myslely jsme s maminkou,
že jsou to koledníci, tak jsme se rychle oblékaly. Byla to ale paní sousedka
s vajíčkem pro Maťu. V kuchyni nás vymrskali taťka s bratrem, potom se učili
básničku, kterou jim složila mamka. Pak k nám přicházeli koledníci.
Za vymrskání dostávali vajíčka, mašle a kokina. Otvíráním a rozdáváním jsme
strávily skoro celý den. Zadek mě bolí dodnes.
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T. Stoklásková, 8.tř.

Ve vánici, sněhu, ledu,
přišli jsme k vám na koledu.
Radost, zdraví, štěstí z lásky
zapletli jsme do pomlázky.
A po našem vyšlehání
splní se vám každé přání.
Za malované vajíčko
neseme vám sluníčko.
Chraň vás Pán Bůh v den i noc
do dalších Velikonoc.
Anna Vymazalová, 3. třída

Hned ráno jsme brzo vstali a vymrskali maminku a Verunku. Maminka nám
dala sladkou odměnu. Oblékli jsme se a jeli jsme k tetám, babičkám
a za Agátkou Kvapilíkovou. Nakonec jsme přijeli do Věžek. Tam se nás sešlo
nejvíc a měl jsem tam s tatarem moc práce. Hráli jsme si s kamarády a měli
samé dobroty.
Vojtěch Vičar, 3. třída

 Co je to?
Máte rádi hádanky? Prváčci si pro vás pár připravili. Odpovědí jsou známé
postavičky z pohádek a Večerníčků.
Je původním povoláním švec, ze kterého se stal loupežník. Ve vousech mu žijí
včely. Kdo to je?
/sjacmuR/
Martin Chuděj
Patří do skupiny hmyzu, je černý, velmi chytrý a pracovitý a nosí červený
šátek. Má kamaráda brouka Pytlíka.
/cenevarm adreF/
Jan Pazdera
Je to srandovní kluk ze dřeva, který žije s tatínkem a má kamarádku s brýlemi.
/kenívruH/
Veronika Vičarová
Je to velký muž v klobouku. Má vousy a kamarádku sojku.
/šonokarK/
Veronika Woloszczuková
Byli dobří kamarádi. Měli psa a kouzelné sluchátko.
/ávotsebeŠ a chaM/
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Iva Bekárková

Je to 3+3+1 malých mužíčků, kteří bydlí v lese a pracují v dolech.
/ůkílsaprt 7/
Jakub Motyčka
Žije v hradě, je to princezna a má nejdražší vlasy na světě.
/aksálvotalZ/
Jsou malí, modří s bílou čepičkou a bydlí v houbách.
/évoluomŠ/

Šárka Kantorová

David Fochr

Je to holčička v červeném oblečku, žije v lese a cestou k babičce potkala zlé
zvíře.
/aklukraK/
Tadeáš Navrátil a Petra Brhelová
Zachraňte ještěrky
Každý z vás někdy již viděl ještěrku obecnou, ať už světlezeleného samečka
nebo hnědou samičku. A víte, jaká mají vajíčka? Pro zajímavost: Existuje
i ještěrka živorodá. Už podle názvu rodí živá mláďata. Ještěrka má vajíčka
z kožnaté látky, mnohem měkčí, než vajíčka od ptáka. Musíš si dávat pozor,
když na ně saháš. A několik takových snůšek jsme našli v hromadě kamínků,
hlíny a kousků betonu. Tam se jim líbilo. Jenže hromada smetí se musí odvézt,
ale co ještěrčí vajíčka? Dala jsem je do starých květináčů s pískem a zahrabala
jsem je tak, že koukal jen okraj. Po delší době, když se měla ještěrčí miminka
vylíhnout, šla jsem se na ně podívat. Jednu snůšku vyhrabal pes a vajíčka
na slunci uschla. Ale druhá snůška byla v pořádku. Vzala jsem do ruky jedno
vajíčko a to najednou prasklo. Z vajíčka vyklouzla malá ještěrka, už zbarvená
a vyvinutá. K bříšku měla připevněný žloutek, který ji vyživoval. Myslela jsem
si, že umře, když už není ve vajíčku. Ještěrka se nehýbala. Bála jsem se, že
jsem ji zabila. Dala jsem si ji do dlaní a dýchala jsem na ni a běžela domů.
Do sklenice jsem napustila jen trochu vody, tak, aby se neutopila, ale aby měla
bříško vlhké. Sklenici jsem dala k lampičce, aby se voda odpařovala. Postupně
jsem dolévala vodu a ještěrka se začala pohybovat. Starala jsem se o ni asi
hodinu, než začala ještěrka běhat a snažit se vyškrábat ze sklenice. Vynesla
jsem ji ven, dala na teplé kameny a ona za chvíli utekla a schovala se v hroudě
kamenů. Postupně se začala líhnout i další mláďata. Chvíli jsem na ně dýchala
a pak už samy utekly. Celá snůška se brzy proměnila v ještěrky. Ale dosud
nevím, jestli jsem to první vajíčko rozbila já, nebo se ještěrka sama začala
klubat. Letos vídám na zahrádce samečka. Možná je to jeden z mé snůšky.
Klára Maňurová, 5. třída
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 CO JSME SPOLU PROŽILI 
 Škola v přírodě 2. a 4. třídy (3. – 7. 6. 2013 Rusava)
Na školu v přírodě jsem se moc těšila, hned první den jsme byli venku
a vůbec nám nevadilo, že prší. Každý den jsme hráli různé hry. Bylo to prima.
Byla jsem na pokoji s Martinkou, Justýnkou Ševčíkovou a Justýnkou
Gilíkovou. Můj kmen se jmenoval Tučňáci. Na karnevale jsem byla za motýla,
který ještě neměl své jméno. Na škole v přírodě se mi velmi líbilo a těším se
na další dobrodružství.
Andrea Martínková, 2. třída
Jeli jsme na chatu Oneness na Rusavě. V pondělí bylo škaredě, ale paní
učitelky nám připravily skvělý program. Rozdělily nás do skupinek a vyráběli
jsme si čelenky. Potom byl oběd, který byl moc dobrý. Dobrá byla i večeře.
Po večeři jsme měli chvilku osobní volno a následovaly soutěže. Čtvrtek byl
nejlepší den. Svítilo slunce a bylo krásně. Byl sportovní den. Skákali jsme přes
švihadlo, běhali na čas a házeli oštěpem. Po celodenním běhání a skákání nás
ještě čekal karneval. Šla jsem za tajemnou dívku.
Magdaléna Molčanová, 4. třída
Na škole v přírodě se mi líbila chalupa, byla pěkně opravená, asi nově
natřená. Taky se mi líbila jezírka s rybkami a pulci. Na karnevale jsem byl
za kovboje. Měli jsme téma indiány. Náš kmen se jmenoval Černá vlčata.
Matouš Vymazal, 4. třída
Celý týden byl naplněn hrami, takže se
nikdo nenudil. V pondělí jsme na chatě měli
vzácnou návštěvu, vletěl nám do chaty netopýr.
To bylo shonu. Počasí nám sice moc nepřálo,
ale to nevadí. V lese je totiž krásně za každého
počasí. V pátek jsme hledali poklad. Já jsem
nemohla zjistit, kde je poklad ukrytý. Až
najednou písk, ozvala se píšťalka. Poklad je
objeven. Našel ho Ondra Sysel z kmene
Tygřích tlap.
Nikol Nováková, 4. třída
Nejvíc se mi líbila hra indiánská popelka.
Učitelé nám vysypali na zem různé druhy
luštěnin. Dostali jsme 4 krabičky, do kterých
G. Pitruzzellová, 7.tř.
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jsme třídili luskoviny. Ten tým, který za dvě minuty nasbíral nejvíc luskovin,
vyhrál. Ještě se mi líbil sportovní den. Soutěžili jsme v hodu oštěpem, běhu
pyramida, hodu do dálky a skoku do dálky. Občas jsme chodili do lesa, kde
nám učitelé chystali různé hry, a dozvěděli jsme se zajímavosti. Hodně se mi
tam líbilo.
Anežka Procházková, 4. třída
Líbily se mi zvlášť usměvavé paní kuchařky, které nám velmi dobře vařily.
Bylo dobré také sbírání korálků a zubů za statečnost, ale hlavně
za kamarádství. Bylo to fajn. Moc bych chtěla poděkovat paním učitelkám
za krásný program. Škoda, že už na takový pěkný týden bez učení my čtvrťáci
nepojedeme.
Kateřina Váňová, 4. třída
Nejvíc se nám všem líbil
čtvrtek, protože jsme měli
sportovní den. Také se mi líbil
odpolední klid, kdy jsme měli čas
na svoje osobní věci. Dobré byly
večerní hry a taky karneval.
Všichni měli nádherné kostýmy.
Julie Sigmundová, 4. třída
Byl jsem v partě jménem Tygří
tlapy. V pátek jsme hledali poklad
a našli jsme ho. Byla to bedna
plná sladkostí a dobrot. Ostatní
družstva se jmenovala: Rychlí
černí gepardi, Hnědí bizoni, Černá
vlčata, Tučňáci a Vlci.
Jiří Jancek, 4. třída

S. Stavjaníková, 4.tř.

Na škole v přírodě měl každý indiánský kmen svůj pokřik. Tady jsou:
Tučňáci
Není ptáček jako ptáček,
my Tučňáci máme černý fráček.
A když chcem být v pohodě,
zaplavem si ve vodě.

Gepardi
Gepardi jsou rychlí,
kořist svou vždy chytí.
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Tygří tlapy
My jsme Tygří tlapy,
máme silné chlapy,
přijela k nám Ribana,
navštívila Šamana.
Hej hej hej,
my jsme prostě nej!

Vlci
Rychlí Vlci řvou,
rychlí Vlci řvou,
barví se černou barvou.
Bizoni
My jsme hnědí Bizoni,
chytří jako pižmoni.
Ničeho se neleknem,
když chcem spát, tak zalehnem.

Vlčata
My jsme černá Vlčata,
máme drápy jako břitvy,
máme zuby jako nože,
rozpáráme všechny kůže.

Velké jarní hry – II. ročník
V letošním dubnu až květnu probíhal ve školní družině II. ročník Velkých
jarních her aneb "Chytrá hlavička". Děti školní družiny 3. – 4. třídy zkoušely
zdolat různé doplňovačky, skrývačky, čtyřsměrky i osmisměrky. Luštily
rébusy, zaměňovaly slova za obrázky, místo číslic doplňovaly písmenka vždy
s cílem zjistit tajenku. Luštění a přemýšlení se dětem líbilo. Pro někoho byly
jednodušší obrázky tvořené spojováním čísel nebo vykreslování předloh.
Všichni měli volnost v jednom úkolu: výtvarně ztvárnit jarní hry dětí v přírodě.
Plnění úkolů si mohli vyzkoušet i chlapci a děvčata z mladších tříd. Také jim se
moc dařilo.
První týden v červnu už na chlapce a děvčata čekaly diplomy za účast ve hře
a sladké odměny. Ti starší žáci, kterým luštění nestačilo, splnili i úkoly z listů
určených pro mladší děti školní družiny. Třináctka - to byl celkový počet úkolů
- tedy všem přinesla nejen radost, ale i poučení.
Alena Leciánová Lichnovská, vychovatelka

 Divadelní představení pro žáky 2. stupně
Palubní deník Zikmunda a Hanzelky
Dne 24. 5. 2013 se druhý stupeň vydal do divadla ve Zlíně. Počasí bylo
deštivé, ale přesto byli všichni hezky oblečení. Jeli jsme na divadelní
představení Palubní deník Zikmunda a Hanzelky. Někomu tato dvě jména
řeknou mnoho, ale dnešní mládeži asi moc ne. Právě proto jsme se vydali
na toto divadlo. A o čem vůbec bylo? Mělo dvě části, první o jejich mládí
a druhé o stáří. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund byli hoši, kteří
procestovali Afriku, Ameriku a Asii. Jako všichni cestovatelé v té době měli
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problémy s režimem. O tomto byla první část. Po přestávce následovala druhá
část, která byla o jejich stáří a úmrtí Hanzelky.
Nejvíce mně vadilo, že se publikum neumělo chovat a rušilo tím. Naopak se
mi líbily herecké výkony. Myslím ale, že to bylo pro některé z nás náročnější
na pochopení.
Marie Pavlíková, 7. třída
Hanzelka a Zikmund spolu uskutečnili v roce 1948 až 1950 vozem Tatra
cestu do Afriky, Asie a Oceánie. Natočili řadu filmů, uspořádali knihy
i cestopisy s řadou fotografií. V 70. letech nesměli publikovat, proto některé
knihy zůstaly v rukopisech nebo vyšly v edici. Zachycené momenty
s Hanzelkou a Zikmundem nás zavedly až do minulosti, která nás zanesla
do vzpomínek na Tatru a cestu kolem světa. Také jsme si všimli doby, ve které
cestovali, nezájmu o proslavení naší země v cizině. Ti dva měli spolu tolik
společného. Projeli hodně světadílů. Tolik zážitků! To jak se vznášeli s Tatrou
po zemi, která hýří kontrasty, kdosi ji nazval prokletým rájem. Také jí říkají
země černých lidí a bílých hor. Nesmíme zapomenout na komunismus a reálný
svět. Zážitky z divadla, aspoň mně, zůstanou v srdci. Závidím Hanzelkovi
a Zikmundovi, že mohli projet kontinenty s odvahou, nadšením a výborným
vozem. Doporučuji vám přečíst si knihu, životopis a nebo se podívat
do divadla, abyste mohli zažít to, co my, jako celý 2. stupeň naší školy.
Alice Janišová, 8. třída
Evropou od renesance po realismus
Druhé divadlo se konalo dne 5. 6. 2013
a hrálo se u nás ve škole v aule
Arcibiskupského gymnázia. Divadelní
„soubor“ (hráli totiž jen dva lidé) se
jmenoval Divadélko pro školy. Samotné
představení nazvali: „Divadelní cestopis
aneb Evropou od renesance po realismus“.
Na toto divadlo přišli skoro všichni
v džínách, ale vůbec to nezměnilo
atmosféru.
Všichni očekávali nudné představení, ale
když přišli dva „borci“, tak všem hned
poklesla brada a řekli si, že to asi nebude
jen tak nějaké divadlo. Předvedli ukázky
z Hamleta, kterého napsal W. Shakespeare,
dále Zdravého nemocného od Moliéra, poté
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H. Hlobil, 7.tř.

Cyrana z Bergeracu, a G. Goldoniho a jeho dílo Sluha dvou pánů. Nakonec
zahráli Maryšu, kterou vytvořili bratři Mrštíkové. Nejvíce se spolužákům líbila
právě Maryša, protože byla velice zábavná.
Na hercích byl pozoruhodný jejich humor, i když předváděli vážné ukázky.
Také se mi moc líbilo, že pořád improvizovali. Všichni, kteří tu budou i příští
rok, se těší a doufají, že snad ještě přijedou. Atmosféra byla velice uvolněná
a všichni odcházeli s úsměvem na tváři a s mnoha zážitky v duši.
Marie Pavlíková, 7. třída
Misijní pouť – Lidečko
1. 6. 2013 jsme jeli s naší paní ředitelkou na misijní
pouť do Lidečka u Vsetína. Čekaly nás tam různé hry,
vypouštění balónků s přáním, prosbou nebo
s poděkováním, divadlo a mše svatá. Ze začátku nám
pršelo, ale pak se brzy vyjasnilo. Mohli jsme si tam
také koupit různé dárky a přispět na misie. Také jsme
mohli vyhrát nějakou cenu, ale nic jsme nezískali.
Za to jsme si odnesli mnoho pěkných zážitků
a fotografii s Jiřím Šlégrem. Tato misijní pouť se nám
velmi líbila a už se těšíme na další.
Anna Pavlíková, 5. třída

 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ 

F. Pavlík, 9.tř.

 Svět očima dětí – 10. ročník
Do tohoto preventivně-vzdělávacího projektu se každým rokem rádi
zapojujeme.
Děti vytváří na čtyři zadaná témata výtvarné, literární
a audiovizuální práce, letos se 1. stupeň věnoval tématu „Tísňová volání“
a „Cesta do školy i na výlet“, 2. stupeň „20 let Armády ČR“ a „Mladí proti
nenávisti online“. Členové poroty vybírali nejlepší díla z celkem 900 prací
zaslaných z téměř 180 školských zařízení. Mezi devadesátku oceněných patří
i tři díla žáků naší školy:
 krátký film „Cesta do školy“ Zdislavy Dolečkové, Sáry Gilíkové
a Michaely Suché ze 3. třídy, který získal zvláštní cenu poroty

10

 komiks „Vždyť je Romka!“ Hany Kordíkové a Anety Páleníkové
ze 7. třídy se umístil na 1. místě
 „Armádní katalog“ nových stejnokrojů Gabriely Pitruzzellové a Kláry
Sehnalové ze 7. třídy obdržel 2. místo

K. Sehnalová + G. Pitruzzellová

V letošním roce jsme získali i krásné ocenění „Škola roku“, kterým se
odměňuje hodnotnými cenami aktivita školy za její opakované úspěšné
zapojení se do soutěže.

 950 let olomouckého biskupství
Arcibiskupství olomoucké u příležitosti 950. výročí obnovení
olomouckého biskupství vyhlásilo
soutěž pro žáky základních a středních
škol. V soutěžních dílech mají
účastníci literárním či výtvarným
způsobem zachytit historii nebo
současnost církve v olomoucké
arcidiecézi a její přínos pro společnost. Soutěž se koná pod záštitou
arcibiskupa Jana Graubnera a její
uzávěrka je koncem června 2013.
H. Kordíková, 7.tř.
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 ROZLOUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ 
 Vzpomínky na Církevní základní školu v Kroměříži
Už je to celých devět let, ale připadá mi to jako včera, kdy jsem poprvé šla
do 1. třídy a vyzkoušela si, jaké to je sedět v lavicích a poslouchat paní
učitelku.
Přiznávám, že jsem se bála vstoupit do té budovy a učit se tam. Po nějaké
době to však pro mě nebyl žádný problém a zvykla jsem si. Bylo mi jasné, že to
nebude nic lehkého, a taky ani nebylo. Začalo to písemkami a stresy
nejmladších žáčků na 1. stupni.
Když jsme byli v 5. třídě, vše se změnilo k lepšímu a my jsme si zvykali
na každodenní povinnou docházku. Škola mě velice bavila, ale ne nadlouho.
Potom následoval 2. stupeň, který na nás čekal a vítal nás otevřenými dveřmi.
Poznávali jsme další nové předměty, které byly těžší, a ovšem i nové
učitele.
Líbilo se mi tam víc než na 1. stupni,
dostali jsme úžasnou třídní učitelku –
Jiřinu Čechovou, která nás doprovázela
od 6. až do 8. třídy. Bohužel nás kvůli
zdravotním problémům opustila, ale
určitě ne navždy. Byli jsme zklamaní
a velmi zvědaví, kdo nás bude učit
v 9. třídě. Po velkém zjišťování nám
konečně sdělili, že nastoupí nová paní
M. Štěpáníková, 9.tř.
učitelka, paní učitelka Petra Sukupová.
Na 2. stupni se toho hodně změnilo,
ale k lepšímu. Poznala jsem nové lidi a získala novou představu o škole,
do které jsem chodila. Bylo pro mě překvapením, že tu byli zcela přátelští.
Když jsem šla do 6. třídy, tak bylo pro mě vše nové, i deváťáci, které jsme
za tři roky nahradili my. Tato škola mi dala víc, než si kdo myslí. Dodala mi
nové kamarády, přátelství, možnost vzdělávání a mnoho dalších věcí, které si
z této školy odnesu s sebou. Devět let uplynulo jako voda a čekají nás střední
školy. Je mi líto, že z této školy odejdeme, ale vše jednou musí skončit, aby
začalo něco nového.
Pamela Horváthová, 9. třída

 Děkuji s. Oldřišce a Aničce Štípalové za pomoc při zhotovení kostýmů
do Hastrmanské pohádky. Děkuji všem členům divadelního souboru „Pokaždé
jinak“ za celoroční práci a tvořivé nápady.
Mgr. Romana Blažková
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 PŘÁNÍ NA PRÁZDNINY 
 Co chci zažít o prázdninách
O prázdninách v roce 2013 bych se chtěla
podívat do Říma. A taky bych se ráda podívala
do Paříže. Chtěla bych si prohlédnout Paříž
a chtěla bych jít na Eiffelovku. Ještě bych se
letos chtěla naučit surfovat. A chtěla bych jít
na surfovací soutěž a vyhrát.
Zdislava Dolečková, 3. třída
K. Nesvadbová, 7.tř.

Na začátku prázdnin pojedu s bratrem k babičce. K babičce pojedou také
dvě sestřenice. Ale ta menší nebude u babičky spát. Večer si ji rodiče
vyzvednou. Všichni budeme chodit na veliké túry do lesa. Nebude chodit jen
nejmenší sestřenice Ivanka, ale sestřenice Žanetka, ta už chodit bude.
A s Ivankou zůstane doma babička. Jak se vrátíme od babičky, pojedu
s Michalem na tábor. Na táboře budeme dva týdny. Tábor bude na téma
„Budujeme železnice napříč Amerikou“. Jak se vrátím z tábora, pojedeme ještě
k moři do Chorvatska. V Chorvatsku budeme týden. Nejvíc se těším
na koupání. Vždy chodím do velkých vln. Někdy stavím hrady. Letos budou
fakt dobré prázdniny.
Radim Vančura, 3. třída
Moc se těším na prázdniny, které
brzy přijdou. Chtěl bych jet
s Pavlíčkem, Andrejkou, Verunkou,
Michalkou a Katuškou na svatý
Hostýn. Rád bych navštívil Tarzánii,
abych mohl chodit po laně
a trénovat šplhání. Také se těším
na volné dny u babičky a dědy
Na Lindovce.
Nejvíc
budeme
s tatínkem lovit ryby u rybníka.
Vojtěch Vičar, 3. třída

O. Sysel, 4.tř.

O velkých prázdninách se těším na to, že pojedeme k moři. Moře se mi líbí
v tom, že jsme spolu celá rodina a odpočíváme. K moři bych chtěl letět
letadlem, nejraději do Chorvatska, Řecka, Itálie nebo do Tunisu. Minulý rok
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jsme letěli do Tunisu. Tam jsme bydleli v hotelu přímo u moře a na pláži bylo
plno mušlí. Letos bych tam chtěl zase.
Filip Vrzal, 3. třída
Na velké prázdniny se těším celý rok, představuji si, kam pojedu. Nejvíc
bych chtěla jet do Austrálie a vozit se klokanům v kapse. Také bych tam cvičila
psy dingo a chodila na výlety do džungle, jestli tam ovšem nějaká bude, ale
bohužel jedem jen do Itálie. Myslím ale, že v Itálii může být taky krásně,
budeme se koupat v moři, procházet se po pláži nebo městě a určitě taky chodit
na výlety do okolí. A také ještě pojedu se sestrou Justýnkou k mojí tetě Janě,
bydlí v Bohuslavicích u Opavy a je u ní moc krásně. Má malého Štěpánka
a o něco větší Gábinku. Nejvíc si však hraji se Štěpou, protože Gábinka je už
moc velká a musí se učit. Také má moje teta kočku Popelku a kocourka Uhlíka
a ještě psa Cila a spoustu dalších zvířátek. K ní se asi těším nejvíc! Ale ještě
pojedu na dva tábory, tam se taky moc těším! A na Itálii taky! Budou to mé
nejlepší prázdniny!
Sára Gilíková, 3. třída
Moc se těším na prázdniny. Pojedu na tábor. Když jsme dostali zprávu, co si
máme vzít, byl jsem nadšený. Podíval jsem se na téma a úplně dole na papíře
bylo napsáno: „Budujeme železnici napříč Amerikou.“ To bylo to nejlepší, co
tam mohlo být napsáno a tak jsem vyskočil a jásal jsem. Po chvíli jsem přestal
a četl: staré kalhoty, kostkovanou košili, klobouk. Tak jsem se začal chystat,
chystal jsem se, chystal, až mi bliklo v hlavě, že musím na chatu. Mám tam
klobouk! A tak jsem to chystání odložil a zatím jsem se jen těšil.
Michal Pospíšil, 3. třída

J. Hyánek, 4.tř.
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Za pár dní budou prázdniny. Velice se těším, protože nemusím chodit
do školy a nemusím brzy vstávat. Mohu prožívat spoustu dobrodružství.
Například jezdit na výlety, koupat se v bazénu a jezdit k babičce… Je mnoho
důvodů, proč se těším na prázdniny, ale papír by asi nestačil. Nejvíce se těším
na konec školního roku, protože poletíme letadlem do Řecka. Dále na tábor
s hradiskou farností, kde opět bude legrace. Jako každý rok určitě pojedu
k babičce a dědečkovi, kde máme také kamarádky. U babičky v Kroměříži je to
také veliká legrace, když se všichni sejdeme. Teď se těším na prázdniny, ale
na konci srpna se budu těšit do čtvrté třídy a na nové zážitky.
Michaela Suchá, 3. třída
Na dovolenou jedu s naší rodinou druhý a třetí týden v červenci. Pojedeme
do Německa, kde vyzvedneme bratra, který tam bude na studijním pobytu.
Zbytek prázdnin prožijeme tak jako vždycky. Uklízíme, chodíme na bazén,
hrajeme si na zahradě… Ale nejvíc se těším na měsíc srpen. To jedu na tábor.
Moc o něm ještě nevím, ale doufám, že to tam bude dobré. Taťka nám slíbil, že
pojedeme do krytého bazénu v Olomouci. A vím, že možná pojedu k babičce
na týden do Zašové. Moc se tam těším! Babička má slepice. Mají rády
pampeliškové listy. A zkusím pak doma přemluvit taťku, abychom se podívali
na propast Macochu. Moje prázdniny budou príma!
Agáta Kvapilíková, 3. třída
Poznáte tyto svaté? (Svátek mají 28.9. a 4.10.)

Š. Sehnal, 5.tř.

R. Bereczová, 5.tř.

15

HRÁTKY S NĚMČINOU
jablko = der Apfel
hruška = die Birne
švestka = die Pflaume
třešeň = die Kirsche
jahoda = die Erdbeere
meruňka = die Aprikose
broskev = der Pfirsich
banán = die Banane
pomeranč = die Apfelsine
citron = die Zitrone
ananas = die Ananas
Sestav z daných písmenek ovoce:


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