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ŠKOLNÍ ČASOPIS 
ČERVEN 2014 

 

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

 

                     
 

Vážení rodiče, milí přátelé, 

jsme na konci školního roku, končící čtyřkou. Přesně před dvaceti lety se 

touto dobou přemýšlelo, zda myšlenka, zřídit na Velkém náměstí v Kroměříži 

základní školu s křesťanským zaměřením, bude realizována, zda se splní přání 

mnoha lidí, jejichž děti procházely mateřskou školkou, která měla velmi dobře 

nastaven žebříček životních hodnot, a všechny paní učitelky v ní dokázaly 

dětem tyto hodnoty předávat. Zda se podaří včas dokončit všechny stavební 

úpravy a zda nakonec bude škola vůbec dětmi naplněna. I když se ještě 

30. srpna zdálo, že je to nemožné zvládnout, přesto se 1. září 1994 začalo učit. 

Tehdy pouze ve čtyřech třídách, ale s obrovským nadšením a láskou. První 

odvážní se vydali na cestu, kterou už prošla řada dětí, dnes již dospělých 

mladých lidí, kteří už přemýšlí i o tom, že až jejich ratolesti dorostou, pošlou je 

„prošlapávat“ stejné schody budovy na Velkém náměstí.   

Ano, je to již dvacet let! Schody jsou opravdu pořád stejné, ale mnohé další 

se za ta léta změnilo. Škola je úplnou základní školou, pouze křesťanské 

zaměření jsme „vyměnili“ za oficiální církevní školu, když nás v roce 1998 

pod svá křídla vzalo Arcibiskupství olomoucké. Postupně se vyměňoval 

darovaný inventář za nový a ve zvelebování a vybavování naší malé školičky 

nepřestáváme ani nyní. 

Co bychom ale nechtěli měnit, je duchovní rozměr školy, neopustit prvotní 

myšlenku, která stála u zrodu našeho zařízení. Žijeme rychle, ve spěchu si 

sdělujeme, co musíme řešit, nemáme čas jeden na druhého, na své děti. 

Posloucháme jenom letmo, při práci myslíme na něco jiného, těžce se 

soustředíme. Pohoda, klid, radost? Někdy se zdá, že se vytrácí. A kde se v tom 

všem ztrácí Bůh? Chtěli jsme a chceme pro naše děti školu, kde bude Jeho 

požehnání. Myslím, že máme za co děkovat a nesmíme si ho nechat vzít. 
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Začínají prázdniny, a to může být příležitost k tomu, chvíli se zastavit a třeba 

něco přehodnotit, či změnit. Záleží mi na tom? 

Změny budou i v našem pedagogickém sboru. Jedna je opravdu velká 

a pro mne dvakrát tak těžká. Po patnácti letech velmi poctivé a obětavé práce 

povedou kroky s. Zuzany Macečkové už ne tou Naší cestou, ale tou, kterou ji 

ukazuje povinnost a poslušnost  řeholního života. Moc ji děkuji za všechny 

roky, které jsme mohly jít po té cestě spolu. Ne vedle sebe, ale spolu! Děkuji 

za její spolehlivost, pečlivost, za všechny hodiny práce nad rámec jejích 

povinností a důslednost, s jakou vykonávala nejen práci učitelky, vedoucí 

kroužku, ale zejména jako moje zástupkyně. Byla vždy ochotná pomoci, 

věnovat svůj čas druhému, a přitom byla pozorná ke všem. Z našich srdcí 

neodchází a věřím, že i my zůstaneme v tom jejím. Sestro Zuzano, hodně 

radosti a Božího požehnání v dalším životě!  

Začínají prázdniny, zhodnotí se vysvědčení a můžeme na školu na nějakou 

dobu zapomenout. Jak blažený čas pro děti! Někteří už mají své dovolené 

za sebou, jiné odpočinek teprve čeká. Přeji vám všem hodně sluníčka, klidu 

a pěkných zážitků z volných dnů. Přeji zasloužené chvíle oddechu také všem 

učitelům a zaměstnancům školy a děkuji jim za jejich práci a nasazení zejména 

v tomto období. Po velmi zdařilém dni našich oslav a akademii, nás již čeká jen 

závěrečná mše s účastí otce Šlégra a seminaristů ze Zambie a jubilejní dvacátý 

rok bude historií. Ale slavit můžeme každý den a čtyřku na konci letopočtu 

budeme mít i v září! 

Krásné léto! 

             RNDr. Olga Loučková 
                         ředitelka školy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamila Nováková, 4. tř. 
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 NAPSALI NÁM…  

 

Moje vzpomínka na 2. třídu 

 Já budu z druhé třídy nejvíc vzpomínat na hezké příběhy a nádherné 

básničky. Moje nejoblíbenější předměty jsou matematika, český jazyk, 

tělocvik, hudební výchova a náboženství. 

V matematice se mi nejvíc líbí násobilka, v českém jazyce miluju diktáty. 

V tělocviku hrajeme skvělé hry a v hudební výchově zpíváme překrásné 

písničky. V náboženství se mi líbí, že se dozvím moc nových věcí. 

Taky miluju družinu. Můj nejlepší školní výlet byl do podhradí Bouzova. 

Tam se mi nejvíc líbil stroj, který vydával krásné mince s obrázkem studny. 

Na to všechno budu rád vzpomínat. 

Maxmilián Šumbera, 2. třída 

 

Moje nejmilejší babička 

Moje babička je moc hodná a laskavá. Jmenuje se Alena. Má šedé vlasy 

a učila hrát děti na klavír. Často si spolu povídáme, hrajeme různé hry, staráme 

se o zahrádku a někdy spolu i vaříme. Když onemocním, tak mě babička hlídá. 

A to se pak dobře marodí! Babičku mám prostě moc rád.  

    Ondřej Zahradníček, 3. třída 

 

 

Moje nejlepší babička na světě 

Moje nejlepší babička je maminka mojí maminky. 

Jmenuje se Vlasta. Má 56 let, ale vypadá velmi mladě. 

Je velmi hodná. Vždy je ochotná pomoci. Když mne 

hlídá, prožíváme spolu hezké chvilky. Umí mi poradit, 

velmi dobře vaří a dokáže mne rozveselit. Je pracovitá, 

chodíme spolu na zahradu. Babička miluje jízdu 

na kole. Škoda jen, že bydlí tak daleko.  

  text +obrázek: Nikol Benešová, 3. třída 

 

 

Moje babička 

Moje babička se jmenuje Marie. Je to maminka mé maminky. Bydlí 

na Barbořině, blízko našeho domečku. Často k ní chodíme na návštěvu. Je jí 

60 let, ale vypadá velmi mladě. Má krátké, tmavé vlasy. Je moc hodná a milá. 

Ráda s ní píšu úkoly, protože mě to s ní moc baví. Mám ji nejraději ze všech 

babiček.   

                      Justýna Gilíková, 3. třída 
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Moje nejlepší babička 

Moje babička je velmi hodná, ale někdy i přísná. Myslím, že by to tak mělo 

být. Rádi spolu chodíme na dvůr a na vycházky. Když prší, čteme si nebo si 

hrajeme se sestřenicí a bratrancem. Má ráda modrou barvu, dědu a nás. Mám ji 

moc rád!                         

Jonáš Janeček, 3. třída 

 
Co nám Pán Bůh nadělil 
 

Co nám Pán Bůh nadělil? 

Celý svět nám udělil. 

Voňavé květiny, palouček rozkvetlý, 

všechno co se mihne v povětří. 

Zvířátka běžící po poli 

a ptáčky letící v okolí. 

To nám všechno nadělil. 

Všechno krásně zařídil.  

text +obrázek: Michaela Suchá, 4. třída 

 

 

Zabíjačka 
 

Zabíjačka, to je dřina 

pro velké i pro mimina. 

I když každý má svou práci, 

zbývá čas i na legraci. 

 

Honem rychle pro čaj běžím, 

na zemi však rázem ležím. 

Lekla jsem se trošičku, 

mám opařenou nožičku. 

 

Noha štípe, bolí, pálí, 

po zemi se střepy válí. 

Puchýř tam mám velký moc, 

volám, prosím o pomoc. 

 

Maminka si myslí asi, 

že si s bráchou rveme vlasy. 

„Kdo to tady vyvádí, 

proč se rvete, neřádi? 

Mám té práce dneska málo? 

Aninko, co se Ti stalo?“ 

 

Mamka letí do kuchyně, 

celý dav se za ní vine. 

Nevím, kam se mám jít schovat, 

každý mě chce zachraňovat. 

 

Noha už si v chladu hoví, 

jedem Mazdou k doktorovi. 

Sestřičky tam něco mažou 

a nohu mi rychle vážou. 

 

Prase už se peče, vaří, 

já si hovím na polštáři. 

Co na závěr k tomu říci? 

Nahraďte čaj jitrnicí! 

Anna Vymazalová, 4. třída 
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Volba povolání 

 
Již od 3. třídy, kdy jsem dostal novou paní učitelku, začala mě velmi bavit 

matematika. Doma jsem si neustále počítal. Když jsem vyhrál matematického 

Cvrčka, hned jsem chtěl být učitelem nebo architektem. Jeden z mých koníčků, 

je stavět domy z lega. Tatínek říkal, že mám skvělé nápady. Ale nemůžu si 

z těch dvou povolání vybrat. Snad mám ještě dost času na rozmyšlenou.  

            Šimon Maňur, 3. třída 

 

Já chci být paní vychovatelkou, 

protože mám moc ráda děti. Líbí 

se mi, jak si hrají, smějí se, 

dovádějí a jak jsou roztomilé. 

Nejhezčí jsou ty malé, když jim 

září očka, ale když vidím, že 

pláčou, tak se mi chce plakat také. 

Proto chci být paní vycho-

vatelkou.  

     

text +obrázek: Nikol Benešová, 3. třída 

 

Chtěla bych být kuchařkou, protože mě to vždycky bavilo. S tatínkem 

a s maminkou neustále něco kuchtíme. Moji rodiče a já bychom si pěkně 

pochutnali. Až budu dospělá, asi budu mít vlastní restauraci. Moji zákazníci 

budou určitě spokojeni. Už jsem dostala i vlastní kuchařku a jednu jsem 

podědila od babičky.  

                Anna Marie Řiháková, 3. třída 

  

Já bych chtěla být paní 

učitelkou, protože moje 

maminka pracuje také 

jako učitelka. Moc se mi 

líbí její práce, tak jsem si 

jí vybrala. Tato práce se 

mi líbí hlavně proto, že 

když mají všechny děti 

prázdniny, tak je mají 

i všichni učitelé. Snad 

budu mít hezké známky.  

  Beata Hyánková, 3. třída 
Kristýna Svrčinová, 4. tř. 
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Prázdniny 

Hola, hola, děti, 

prázdniny k nám letí! 

Co budeme dělati, 

chci se vás teď zeptati. 

My letos vyjdeme všechny hory. 

A mě pochopíte, když Vám řeknu, 

že jdu do obchodu s koly. 

Já poletím letadlem, 

já lítám hrozně rád, 

já letos poletím až na Hawai. 

To je toho, děti, musím se Vám 

smát, 

já zůstanu tady a budu Česko 

poznávat. 

 

V zimě všude létal sníh. 

Jezdili jsme na saních! 

Na jaře zavoněla kytička. 

Sukýnku teď nosí každá holčička. 

V létě škola loučí se zas. 

My se vžijem do prázdnin 

a prázdniny se vžijí do nás. 

Na podzim zas škola začíná. 

Doufám, že Ti to nevadí, že máš 

školu stejně rád, jako já. 

V zimě zase vytáhneme sáně. 

A tuhle básničku si znovu 

odříkáme. 

Zuzana Císařová, 4. třída 

Prázdniny 

Už je zase vysvědčení, 

už jsou zase prázdniny. 

Louka krásná, seno voní, 

voda čistá, pramení. 

Z hor teď teče hezky dolů,  

budeme pít čistou vodu! 

Čistá ta je nelepší. 

Když zaprší, je to hned. 

Prázdniny jsou prostě teď! 

Kristýna Svrčinová, 4. třída 

 

Prázdniny na lodi 

Lodě, lodě, lodě… 

Plujete po vodě. 

Námořníci mudrují, 

proč plujem po Metuji 

a ne po Labi. 

Poplujeme do Číny, 

najíme se rýže. 

Zažijem pěkné prázdniny, 

jsem podepsán níže.  

 

 

 

 

Prázdniny 

Nashledanou, milá školo, 

prázdniny se blíží k nám,  

zapomenu na učení 

Tobě, školo, sbohem dám. 

 

Voda stříká, slunce svítí 

a na loukách kvete kvítí. 

Lesy voní jahodami, 

to vše jenom prázdninami! 

 

 

 
 

text +obrázek:Michal Pospíšil, 4. tř. 

 

Nashledanou, milá školo, 

v září se Ti vrátím zas, 

zas se budu muset učit, 

září to je školy čas. 

Sára Gilíková, 4. třída 
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 CO JSME SPOLU PROŽILI  
 

Škola v přírodě 
 Nejpěknější tam bylo, že jsme prožili týden v přírodě a mohli dýchat 

čerstvý vzduch. Pan kuchař nám výborně vařil. Mohli jsme si vybrat kamarády, 

se kterými chceme bydlet. Ráno nás budily paní učitelky tím, že pustily rádio 

s písničkami. Rychle jsme se museli dostat na rozcvičku. Před snídaní jsme si 

uklidili pokoje a po snídani jsme se šli učit. Bylo to príma, protože jsme měli 

jen 2 hodiny. Pak jsme venku hráli hry. Po obědě byl odpolední klid a ten se mi 

taky líbil, protože jsme mohli číst, hrát si nebo spát. 

Pak jsme šli do lesa, poznávali přírodu, soutěžili ve skupinkách. Během celé 

školy v přírodě jsme získávali body. 

Ve středu jsme šli na Hostýn, kde jsme navštívili kostelíček a také stánky. 

Na oběd byl výborný řízek! 

Veronika Vičarová, 2. třída 

 

 Nejvíc se mi líbil výlet na Hostýn a karneval. Chodili jsme do lesa a hráli 

hry a štafety. Výborně nám vařili. Na škole v přírodě bylo moc prima. 

Veronika Woloszczuková, 2. třída 

 

 Ráda vzpomínám na školu v přírodě. Byli jsme rozděleni do skupinek 

a soutěžili a plnili různé úkoly. Po skupinkách jsme šli lesem po fáborkách 

a hledali obrázky, které jsme si museli zapamatovat. 

Natálie Forýtková, 2. třída 

 

 Škola v přírodě byla vydařená. Ani jeden den nám nepršelo. Ubytování 

bylo moc krásné. Hráli jsme spoustu her. Chodili jsme do lesa a poznávali 

přírodu. Naučili jsme se spoustu zajímavostí. 

Andrea Chmelařová, 2. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceněný obrázek ze soutěže  

Svět očima dětí 

 

Viktorie Pšenicová, 7. tř. 
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Vzpomínka 

 

Vzpomínám na začátek školy 

a zpěv ptáčátek, 

které si venku hrají, 

prvňáčci, co sednout si poprvé mají 

ve škole na svou židličku 

a nebrát tužku jako vidličku. 

Ti prvňáčci byli jsme my, 

vzpomínáte si na svůj první den 

i vy? 

 

V druhé třídě násobilka frčí, 

čmelák nám tady ve třídě bzučí. 

Na konci roku se dozvídáme, 

že naši paní učitelku poslední rok 

máme. 

 

Ve třetí třídě nová paní učitelka je, 

má ráda všechny, tebe i mě. 

Paní učitelka Gřivová byla na nás 

hodná, 

na konci roku se dozvídáme, že je 

těhotná. 

 

Ve čtvrté třídě učivo je lehčí, 

my zatím rosteme, jsme stále větší. 

Ve vlastivědě probíráme husitské 

války, 

v tělocviku si vytáhneme míček 

a pálky. 

 

Do páté třídy nikomu se nechtělo, 

ráno se nám ve třídě nějak moc 

setmělo. 

Paní učitelka dobrou náladu má, 

jen doufám, že nám písemku nedá. 

 

Na prvním stupni byli jsme pět let, 

napsali jsme hodně diktátů, 

písemek i vět. 

A to je v této budově poslední rok, 

za tu dobu jsme udělali veliký 

pokrok. 

Nebojte, my se poučíme  

tímto se s Vámi pro tento školní 

rok rozloučíme! 

Julie Sigmundová, 5. třída 

 

Akademie k 20. výročí školy 

 

Dne 27. června jsme společně oslavili 20 let naší školy. Den jsme začali mší 

svatou. Velice nás potěšilo, že přijel otec Josef Říha. Na akademii se 

představilo všech 9 tříd. Viděli jsme tanec, divadlo, sportovní číslo i promítání. 

Myslím, že se akademie všem líbila. 

Pavlína Kordíková, 6. třída 

 
Akademie byla výborná. Nejvíce se mi líbila 6. a 7. třída. Myslím, že 

rodičům se naše představení líbilo. Tleskali a smáli se, což mě potěšilo. 

Všichni se snažili, a proto to stálo zato. 

Anna Pavlíková, 6. třída 
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Na akademii byly třídy šikovné bez ohledu na věk. Druhá třída nám např. 

předvedla skupinu Beatles. 

Ema Janišová, 6. třída 

 

Na akademii jsme se připravovali asi měsíc a půl předem. Pilně jsme 

nacvičovali divadlo o řeckých bozích. Všichni jsme se snažili a myslím, že se 

nám to povedlo. 

Tereza Císařová, 6. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 

 
Co se mi líbilo na výletě 

 

- trojský kůň 

- střelba z kuše 

- rytířský turnaj 

- loupežnická pohádka 

- podhradí Bouzova 

- nakupování suvenýrů 

- jízda v autobuse 

- hrad Bouzov 

- pasování na rytíře 

    Žáci 1. třídy 

 
Filip Posolda, 1. tř. 

Markéta Ševčíková, 3. tř. 
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 Děti z 1. stupně jely na výlet na hrad Bouzov. Když jsme tam přijeli, 

na lavičkách u hradu jsme posvačili dobroty, které nám nachystaly naše 

maminky. Pak jsme vešli na nádvoří, kde jsme si mohli něco koupit. 

V podhradí jsme si vyzkoušeli střelbu z kuše, pistole a potom jsme vylezli 

na Trojského koně, který byl 15 metrů vysoký. Byl z něho pěkný výhled. Pak 

jsme viděli divadlo o loupežnících a pokladu, prohlédli jsme si historické 

zbraně, někteří kluci si zasoutěžili v šermování. Nejlepší byli pasováni 

na rytíře. Autobus nás v pořádku přivezl zpátky domů. 

Martin Chuděj, 2. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jak bych chtěl prožít moje ideální prázdniny. 

První týden bych se věnoval pokusům a vynálezům, jako je ponorka 

na dálkové ovládání, letadýlka, obleky, lodě atd. 

Druhý týden prázdnin bych nejraději vyrazil k moři do Chorvatska, kde 

bych určitě lovil ryby, prohlížel bych si kraby a koupal bych se. Také bych si 

rád půjčil potápěčské potřeby a vydal bych se pod hladinu zkoumat terén. 

Po návratu z Chorvatska bychom s kamarády hráli fotbal až do půlnoci. Ach, 

málem jsem zapomněl, pojedeme s další rodinou do Pustých Žibřidovic. 

Chodili bychom tam na túry a hráli 

vybíjenou. Rád bych si zahrál různé hry 

a s Kubou bychom ponocovali. Také 

bychom mohli vyzkoušet pár pokusů 

v laboratoři. Rád bych zajel o prázdninách 

na chalupu do Velkých Karlovic. Těším se 

na to, že bych s kamarádem spal 

o prázdninách venku. Možná zajedeme 

s rodinou také do Prahy a Písku a už bude 

konec prázdnin. Hlavně, aby se nám všem 

vyvedly. 

 Matouš Vymazal, 5. třída 

Beáta Hyánková, 3. tř. 

Lukáš Kapounek, 1. tř. 
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Erkurze do Vídně 
 

Dne 13. června (byl pátek a úplněk!) se druhý stupeň vypravil do Vídně. 

I když jsme vyjížděli v 6 hodin, všichni měli dobrou náladu. V autobuse bylo 

veselo. Každý buď spal, nebo si povídal. Ze zadní části autobusu se často 

ozýval potlesk, vepředu nikdo nevěděl proč. Velmi nás pobavila krátká 

prezentace o Rakousku, kdy jsme se dozvěděli, že Vídní protéká řeka Dubaj. 

Po překročení hranic jsme obdivovali pole s vinnou révou, která všude 

lemovala silnice, a obrovské větrné elektrárny. Zajímavé na Rakousku je, že je 

mnohem čistší než Česko, i domy jsou upravené. Jako první jsme zavítali 

na kopec Leopoldsberg, odkud jsme viděli celou Vídeň z ptačí perspektivy. 

Překvapilo mě, že i tak blízko hlavního města je krásná příroda. 

Zbytek výletu jsme strávili v centru Vídně, kde jsme navštívili Schönbrunn 

– císařské letní sídlo. Schönbrunn ale není jen zámek samotný – v areálu se 

nachází zoo, bludiště, velké zahrady, chrám v antickém stylu a vodopád 

s motivem boha Poseidona. Obdivovali jsme antické sochy i záhony, které 

vytvářely různé mozaiky a obrazce. 

V srdci města jsme viděli úžasnou budovu parlamentu, před níž se tyčí 

socha Pallas Athény, navštívili jsme Hofburg, sídlo Habsburků, a kostel 

minoritů. Rozchod jsme měli u Stephansdomu, kde jsme obdivovali spousty 

obchůdků, ať už se suvenýry nebo s oblečením. Překvapilo mě, že všichni 

ve Vídni mluvili dobře anglicky. 

Jako poslední jsme navštívili zábavní park 

Prater, kde se všichni dobře bavili. Nejdříve 

jsme si celý Prater zmapovali z Vídeňského 

kola, kde si každý vybral atrakce, které 

navštíví. Výběr byl opravdu bohatý – 

od atrakcí pro malé děti, přes domy hrůzy 

a horské dráhy až po bungee jumping. 

Nejzajímavější byla obrovská věž, na kterou 

pomalu vyjel řetízkový kolotoč. Atrakce se 

rozhodně nedaly srovnat s našimi pouťovými 

kolotoči. 

Tento výlet byl taky velmi bohatý 

na procvičení komunikace v cizím jazyce, ale 

získali jsme i další zajímavé zkušenosti. 

Těším se, až se do Vídně zase někdy 

podívám. 

Klára Maňurová, 6. třída 

 Hana Vaňková, 8. tř. 
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Můj dojem z Vídně byl nezapomenutelný. Nejvíc se mi líbil zámek 

Schönbrunn, kde sídlila císařská rodina Habsburků. Z nich mám nejraději Sisi. 

Jen škoda, že jsme se nestihli podívat dovnitř. 

Anna Mičolová, 6. třída 

 

Úžasný byl Prater. Moc se mi všechno líbilo. Když jsme jeli zpátky, 

neskutečně jsme se v autobuse nasmáli. Ani jsem nečekala, že se skamarádím 

s někým, s kým jsem se zatím nebavila. Chtěla bych za všechny poděkovat 

za tak krásný výlet. 

Gabriela Gašparová, 6. třída 

 

V pátek 13. 6. jsme jeli na výlet 

do Vídně. Ač pátek 13., nebyl to 

 zrovna nejšťastnější den, protože 

hned ráno jsem zaspala. Když jsem 

přišla k autobusu, všichni už byli 

nazlobení a já za trest musela sedět 

vepředu vedle učitelů. Když jsme 

přijeli do Vídně, šli jsme se podívat 

do zahrad v Schönbrunnu, kde to bylo 

nádherné, žel plné turistů. Pak jsme šli 

do centra Vídně, kde jsme měli 

rozchod. Většinou všichni zamířili do luxusních obchodů a McDonalda, já 

osobně jsem šla se svou skupinkou do kostela svatého Štěpána. Interiér je tam 

opravdu nádherný. Odpoledne jsme se vydali do zábavného parku Prater. 

Společně jsme šli na vídeňské kolo, odkud byl nádherný výhled na celou 

Vídeň. Pak jsme měli rozchod a každý šel, kam mu bylo libo. Já jsem 

na žádnou atrakci nešla, protože můj žaludek na to není stavěný. Prošla jsem si 

celý park a strávila jsem hezkou příjemnou chvíli ve stínu. Do Kroměříže jsme 

se vrátili všichni unavení, ale spokojení. Výlet se nám vydařil. 

Klára Sehnalová, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik 

 

Šimon Maňur, 3. tř. 
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Návštěva Azylového domu 

 
Před několika měsíci jsme navštívili 

Azylový dům pro děti a matky, podívali 

jsme se, jak zde zdejší obyvatelé žijí. 

Krátce jsme se tehdy zastavili i v Azylovém 

domě pro muže. Již tenkrát jsme se se 

sociální pracovnicí domluvili na návštěvu 

tohoto zařízení a bližší seznámení s jeho 

obyvateli. Návštěva proběhla v minulém 

týdnu a dojmy z ní v nás zůstanou ještě 

dlouho uchované. Vyslechli jsme příběhy 

mužů, kteří se ocitli takřka až na samém 

okraji dnešní nablýskané společnosti. 

Mnozí z nás si asi neuvědomují, jak snadné 

je přijít o střechu nad hlavou a rodinné 

zázemí. Neřešitelné zadlužení, půjčky 

bez rozvahy, gamblerství, drogové zá-

vislosti a v neposlední řadě volba ne-

správné životní partnerky, to jsou nejčastější příčiny nešťastných osudů mužů. 

Mužů, jejichž mnohdy jediným zázemím je Azylový dům. Dům ukrytý 

v parčíku za Hanáckým náměstím. Učíme se pomáhat lidem, obzvláště pak 

lidem v nouzi. Napadlo nás, že byste nám mohli 

pomoci společně s námi. Obyvatelé jsou vděčni 

za jakékoliv dary. Schází jim pánské oblečení, 

ponožky, boty, povlečení, nádobí, vše může být 

starší, ale čisté, zachovalé. Nepohrdnou ani 

trvanlivými potravinami (rýže, těstoviny, olej, 

paštiky, konzervy, mléko, trvanlivé pečivo). 

Děkujeme za Vaši ochotu, pomoc dobré věci 

i za muže z "Azyláku". 

 

 "Mějte lásku ke všem, neboť nikdo není jiný 

než Vy." (Euripides) 

 
Věci můžete předat přímo v Azylovém domě nebo 

mne kontaktujte na adrese:  

e.laurencikova@seznam.cz 

      9. třída 

 

Michal Pospíšil, 4. tř. 

Gabriela Pitruzzellová, 8. tř. 



 14 

 HRÁTKY S NĚMČINOU  

 

13. června jsme se vydali na jednodenní výlet do Vídně, kde jsme měli 

možnost nejenom se seznámit s jejími nejznámějšími památkami, ale 

také procvičit se ve svých znalostech němčiny.  

 

Malá vídeňská hádanka 
Jak se nazývá budova na obrázku? Jedná se o muzeum umění… 
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Otázky ke křížovce 

 

1. název zábavného parku 

2. název vídeňského jablečného koláče 

3. na obrázku je … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. název vídeňského dortového zákusku 

5. na obrázku je … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. přelož: „Prosím.“ 

7. přelož: „Nashledanou.“ 

8. přelož: „Dobrý den.“ 

9. přelož: „Děkuji.“ 

 

Mgr. J. Dočkalová 
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 PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ  
 

 

Poděkování žákům i učitelům Církevní základní školy v Kroměříži 

 

Téměř celý školní rok 2013/2014 jste mi intenzivně pomáhali se sběrem 

plastových vršků. Sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků 

na mou speciální rehabilitační léčbu v lázních Klimkovice. Za  pomoc i ochotu 

pomáhat  vám moc děkuji a zároveň  prosím o krátkou modlitbu za mé 

uzdravení. 

S vírou, modlitbou a pomocí druhých se dá takřka každá nepřízeň osudu 

zvládnout a překonat. 

 

…poděkování navíc bych rád dal Janě Dvořákové, Jakubovi a Martině 

Gřivovým za třídění vršků dle barev.  

Jarkovi Leciánovi za intenzivní sběr a motivaci  obyvatel domu v mém 

sousedství. 

Jan Laurenčík (absolvent CZŠ v Kroměříži) 

 

 

 

Děkuji… 

za krásných 15 let prožitých v naší škole. 

Byl to pro mne opravdu požehnaný čas. Děkuji 

dětem za naslouchání v hodinách, za radost, 

kterou jsme mohli zakusit. Děkuji kolegům 

za každý den, za pohodu, ochotu, pomoc 

a trpělivost při naší společné práci. Děkuji 

rodičům za přijetí a důvěru na cestě výchovy 

a vzdělání vašich dětí. Chtěla bych se i omluvit 

za to, co se občas nepodařilo. I dál vás všechny 

ponesu ve svém srdci a budu vás provázet 

v modlitbě.  

s. Zuzana Macečková 

 

                     
 

Církevní základní škola v Kroměříži – červen 2014 

www.czs-km.cz        info@czs-km.cz 

číslo darovacího účtu: 1480739369/0800 
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