ŠKOLNÍ ČASOPIS
BŘEZEN 2010
Pro žáky, rodiče, zaměstnance
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži


Vážení rodiče, milí přátelé,
po dlouhém chladném období se sluníčko snaží získat vládu nad zimou
a nám dává na vědomí, že je už za námi skoro tři čtvrtě roku práce. Blíží se
přijímací zkoušky na další stupně vzdělávání, a to je vždy začátek cesty
„do finále“.
Ale nepředbíhejme. Za sebou máme pololetní hodnocení, které nedopadlo
u všech žáků tak dobře jako celkové hodnocení školy zástupci ČŠI, ale ukazují
pestrost a otevřenost školy vůči veřejnosti. Všichni víme, že děti u nás začínají
svoji cestu vzděláváním, některým to jde lehce, jiní bojují od první třídy.
Nabízíme, podle svého svědomí, to nejlepší, co v nás je, učíme děti
odpovědnosti, učit se za ně nemůžeme. Náš vzdělávací program, Naše cesta,
nese hodně výchovných prvků, které se snažíme naplňovat, jsme proto někdy
možná přísní, ale nechceme, aby u nás platilo „pravidla jsou proto, aby se
porušovala“. A tak v pololetí byly
dvě dvojky z chování a čtyři důtky
ředitelky školy. Mrzí nás to, ale je
to zároveň důkaz toho, že svá slova
a směr školy bereme vážně.
Výsledky vzdělávání, až na několik
výjimek, jsou dobré a tak se i
v letošním roce několik žáků páté a
sedmé
třídy
rozhodlo
pro
pokračování studia na gymnáziích.
Přejeme jim hodně úspěchů
v přijímacím řízení.
Celkový počet žáků v letošním
roce je 162, a i když někteří M. Janečková, 6.tř.
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odejdou, rekordní zájem z řad budoucích prváčků jejich stav rychle doplní.
Z toho máme radost všichni, protože školu vytváří hlavně žáci. Kdo sleduje
naše školní webové stránky, ví, že se neztratí a dávají o sobě vědět při různých
soutěžích. V letošním roce je za námi již několik výtvarných soutěží, pěvecká
soutěž, po velikonocích nás čekají soutěže vědomostní.
Za dobrou reprezentaci školy bych chtěla poděkovat všem žákům i jejich
vyučujícím, kteří se nedívají na hodiny, ve svém volnu, po vyučování,
o přestávkách a v kroužcích se snaží dělat něco navíc, nejen pro sebe, ale
i pro druhé a pro dobré jméno školy.
V těchto dnech probíhá výstava „Slavíme velikonoce“, která představuje
práci našich dětí v kontextu křesťanských svátků a jsme rádi, že jsme dostali
prostor radnice k této formě prezentace k dispozici. Každá taková akce
vyžaduje spoustu času na přípravu, výrobky i výkresy jsou výsledkem mnoha
hodin výtvarných a pracovních činností, ale myslím si, že to stojí za to. Přijďte
se podívat!
Čas utíká velmi rychle, za námi je i lyžařský výcvik, na celostátní přehlídce
úspěšně vystoupil taneční kroužek, přehlídku před sebou má dramatický
kroužek. Rozvíjíme „gramotnosti“ našich žáků,
čtenářskou a nyní také finanční, která se stává
součástí vzdělávacích programů. Na druhém
stupni probíhají postupně projektové dny
v anglickém jazyce, kde zejména doprovodné
aktivity (příslušná barva oblečení) má velký
úspěch. Tady musím poděkovat vám rodičům,
kteří podporujete soutěžního ducha vašich
ratolestí. Už nám zbývá jen jeden den a šatníky
mohou zase žít poklidným životem. Kromě
učení a pravidelných aktivit připravujeme
v dubnu společné setkání dětí s našimi
duchovními otci. V Roce kněží to bude naše
poděkování za jejich službu, vzájemné
soutěžení, kulturní vystoupení a věřím, že D. Skřička, 6.tř.
hlavně příjemně prožité chvíle v naší škole.
Jsme těsně před největšími svátky během roku. Naplnění velikonočního
odkazu je pro nás obrovskou nadějí a příslibem.
Přeji vám všem hodně pokoje, opravdového prožití Velikonoc a dotyku
Boží přítomnosti.
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy
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Předávání poletního vysvědčení
Dneska je vysvědčení. Moc se těším. Doufám, že budu mít samé jedničky.
Když jsem přišla do školy, tak jsme se učili český jazyk a matematiku.
V angličtině jsme šli na interaktivní tabuli. Potom se rozdávalo vysvědčení.
Dále nám paní učitelka dovolila, abychom si hráli. Pak nás paní učitelka
odvedla do tělocvičny a deváťáci nám zahráli divadlo o Hurvínkovi. To byl
suprový den!
Libuše Vráblíková, 3. třída

 NAŠI MALÍ SPISOVATELÉ 
Povídka o Alexovi a Melmenovi
Žili, byli dva mamuti jménem Alex a Melmen. A žili na Antarktidě. Žilo se
jim tam dobře do té doby, než tam přišli lidé. Udělali si tam obydlí a mamuti se
museli vydat na dlouhou cestu. Tak se vydali Alex a Melmen a dlouho šli a šli,
až narazili na tučňáka, který se jmenoval Ben. Ten šel také na cestu a řekli si,
že půjdou spolu. A zase šli a narazili na jeskyni a napadlo je, že by v ní mohli
zůstat. Rozhodli se, že pošlou Bena, ať jeskyni prozkoumá. Ben šel, ale
v jeskyni uviděl dva velké draky. Vrátil se zpátky a tu jej napadlo, že by mohli
draky z jeskyně vyhnat. Ale jak, když jsou draci třikrát větší, než oni. To byl
velký problém. Melmena napadlo, že kdyby draky vylákali z jeskyně ven,
mohli by jeskyni zavalit kamenem a draci by se nedostali dovnitř. Ben našel
maso, dali ho před jeskyni, a protože z jeskyně byl východ do kopce, nakulili
velký kámen a čekali na draky. Draci po chvíli přišli a Melmen, Alex a Ben
svalili kámen z kopce a do jeskyně se už draci nedostali. Melmen, Alex a Ben
se nastěhovali do jeskyně, draci odletěli a byl konec.
Martina Řezníčková, 5. třída
Náš domácí mazlíček
Máme doma maltézského psíčka jménem Eli. Je to taková malá, bílá,
chlupatá kulička s očima jako korálky a pořád kmitajícím se ocáskem.
Neposedí chvíli v klidu, neustále kolem nás poskakuje. Moc ráda s námi chodí
na procházky do přírody a nejraději do lesa. Největší legrace s ní je, když si
honí svůj ocásek a pak se točí dokolečka. Když vidí letět mouchu, to ji začne
lovit a honit. Nejraději si však hraje se svým uzlem, který nám pořád nosí
a chce, abychom jí ho házeli. A ona nám ho pak nosí nazpět. Je to také dobrý
hlídač. Jak něco bouchne nebo klepne, hned to dá vědět hlasitým štěkotem.
Máme ji všichni moc rádi, je to člen naší rodiny.
Tomáš Slugeň, 5. třída
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 PROŽILI JSME JARNÍ PRÁZDNINY 
Zážitky z jarních prázdnin našich druháků
Konečně byla sobota. Nikdo nebyl doma. Celá vesnice byla prázdná. Jenom
jedna louka byla plná lidí, lyží a hůlek. Byly totiž párkové závody. Kategorie
byly: předškoláci, mladší žákyně, starší žákyně, starší žáci, ženy a muži. Z naší
rodiny jsme závodily Marie, já, Lucie a maminka. Marie byla v kategorii
předškoláci, já mladší žákyně, Lucie starší žákyně a maminka ženy. V kategorii
předškoláci byla Marie druhá, já taky
druhá (s časem 1:30), Lucie první a
maminka čtvrtá. Marie a já jsme
dostaly talíř, bonbóny, žvýkačky a
diplom. Lucie dostala pravítka,
žvýkačky a diplom. Máma vyhrála
bramboru, ponožky a diplom. Všichni
jsme vraceli se svými cenami
spokojení a šťastní.
Eliška Pifková, 3. třída
M. Pavlíková, 4.tř.

První den dovolené byla trochu nuda, ale půjčili jsme si klíče od tělocvičny
a hned byla sranda. Když jsme se vyspali, tak jsme se nasnídali, potom jsme šli
lyžovat. Bylo to prima, já jsem měl ze začátku strach, ale za chvíli jsem se
otrkal a jezdil jsem jako drak. Jenže když jsme skončili, tak jsem byl unavený.
Takže jsem byl celý zbývající čas na pokoji. Ale ještě jsem si stihl zahrát
s kamarádkou pár her.
Jakub Zavřel, 3. třída
Hned ve čtvrtek k nám přijela
babička z Kutné Hory. V sobotu jsme
s babičkou odjeli do Kutné Hory. Jak
jsme otevřeli dveře do domu, tak nás
vítal kocour. V neděli jsme šli bobovat.
To se mi nejvíc líbilo. V pondělí jsme
byli ve videopůjčovně. V úterý jsme šli
bobovat. Ve čtvrtek jsme byli s dědou ve
sklepě. Prázdniny byly super!
Jan Sláma, 3. třída
K. Váňová, 1.tř.
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Jarní prázdniny jsme strávili na lyžích v Rakousku v Semmeringu. Lyžovali
jsme, jezdili jsme v kabinové a sedačkové lanovce, chodili jsme plavat do
hotelového bazénu, hráli jsme si s kamarády. Bylo to prima.
Jakub Gřiva, 3. třída
O prázdninách jsme byli na horách, které se jmenují Beskydy. Bydleli jsme
na Sachově studánce. Každý den jsme lyžovali, s bráchou si hráli na sněhu
a večer u krbu hráli karty a monopoly. Můj velký zážitek byl, když jsme
s bráchou objevili obrovské rampouchy. Každý den jsme je pozorovali, jak
rostou. Poslední den jsme je porazili.
Petr Vláčil, 3. třída
Naše jarní prázdniny
Celá naše rodina má ráda lyžování.
Rozhodli jsme se, že pojedeme o jarních
prázdninách lyžovat do Itálie. Vybrali jsme
středisko Kronplatz, které má 46 sjezovek.
Jeli jsme autobusem přes Brno, odkud jsme
jeli na jih k hraničnímu přechodu Mikulov.
Úspěšně jsme přejeli hranice s Rakouskem a
pokračovali jsme na Vídeň a Graz, potom
západně a jihozápadně na Klagenfurt. K. Váňová, 1.tř.
Pokračovali jsme údolím řeky Drávy okolo jezera Worther See na Villach
k rakousko-italské hranici přes Sillian směrem na Bruneck. Ubytovali jsme se
v hotelu Bruggerwirt v údolí Antholtz Mittertal. Cesta trvala celkem 12 hodin.
A druhý den ráno po snídani hurá na lyže. Projížděli jsme autobusem kolem
hor vysokých až 3000 metrů, kolem krásných kostelů a domů a starých nádraží.
Dojeli jsme do městečka Olang, odkud vedla kabinková lanovka až na vrchol
hory Kronplatz. Obuli jsme si lyžařské boty, vzali jsme si helmy, lyžařské hole
a lyže. Vedoucí nám rozdal skipasy
a šli jsme na nástupiště lanovky.
Lyžařské sjezdovky se dělí do tří
skupin - modré, červené a černé.
Modré sjezdovky jsou pro začínající
lyžaře, červené se hodí pro zkušenější
a jsou více prudké, než modré. Černé
sjezdovky jsou určeny pro velice
zkušené lyžaře a jsou to nejtěžší
sjezdovky. Ve středisku Kronplatz
bylo
také několik restaurací, kde jsme
Z. Rolinek, 4.tř.
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si mohli objednat plno italských specialit. Například mi velmi chutnaly
makarony s boloňskou omáčkou, makarony se sýrovou omáčkou, špagety alla
carbonare s cibulí, špekem a trochou smetany. V nabídce byl i vídeňský řízek
přírodní nebo smažený s bramborem. Na konci lyžování jsme každý den
sjížděli celou horu ke kabinkové lanovce zpátky do městečka Olang. Autobus
nás dovezl zpátky do hotelu na večeři. Poslední den po lyžování jsme jeli
autobusem v noci zpátky domů. Lyžování se nám vydařilo a už se těšíme na
další výlet do hor.
Jan Pospíšil 5.třída

 MÁME ZA SEBOU LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
Lyžák Horní Bečva 1. – 5. 3. 2010
V pondělí jsme se sešli na vlakovém nádraží s velkou zátěží na zádech, ale i
s radostným úsměvem a nadšením. Bezpečně jsme se dopravili do chaty
s názvem Labyrint a po dlouhém hledání správné cesty na pokoj jsme zjistili,
že za labyrint opravdu je ☺. Každý den byl náš program jak jinak než lyžování.
Ráno rozcvička, bodování pokojů, snídaně, lyžování, oběd, lyžování, večeře,
večerní program. Takhle to bylo téměř každý den, ale přece jeden byl jiný.
Po velké námaze jsme si museli odpočinout! Ve středu dopoledne jsme se
podle toho, jak kdo chtěl, rozdělili na dvě skupiny. Jedna si udělala zdravou
túru po okolí, při které jsme si užili mnoho legrace, a druhá skupinka si užívala
v bazénu. Ve čtvrtek si každý z nás otestoval své dovednosti ve slalomu a večer
byl „karneval“ s vyhodnocením. Ovšem jedna cena byla výjimečná: 1. místo
ve slalomu za nejkrásnější modřinu, takže bylo vidět, že učitele i po těch pár
dnech s námi neopustil smysl pro humor ☺! A nejlepší zážitky? Bylo jich
spousta, dá se říct, že celý lyžák byl jeden velký krásný zážitek, ale momenty,
na které snad nikdy nezapomeneme byly ve středu a čtvrtek večer. Ve velké
místnosti se uskutečnila velká
párty. I učitelé si zatančili, poté
co neodolali lákavému rytmu
hudby. Bohužel ale vše musí
skončit, aby něco nového mohlo
začít, a tak si nás rodiče
vyzvedli v pátek odpoledne
na vlakovém nádraží a v pondělí
už jsme zase ve škole ☺.
Alžběta Němčáková, 7.třída
K. Olšanská, 4.tř.

6

 CO SI PŘEJEME 
„Představ si, že jsi nejmocnější kouzelník na světě. Co svým kouzlem
zařídíš, přičaruješ, změníš?“
Zařídil /a bych, aby…
aby nebylo zemětřesení
aby se lidé nehádali, nelhali a nenadávali si
aby si lidé více naslouchali a víc se rozhlíželi kolem sebe
aby děti víc poslouchaly rodiče
aby se všem dětem na naší škole líbilo
aby byli všichni bohatí a šťastní
aby si lidé více pomáhali
aby nebyly války
abych měl na vysvědčení samé jedničky
aby nebyly žádné nemoci
abych se s rodinou podívala do Kanady, Austrálie a na Sibiř
odčaroval bych zlo
zrušil bych války a vojáky
vyčaroval bych létající kolo a auta
zařídila bych, aby se všichni měli dobře

Žáci 2. třídy

 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ 
 Po modrou oblohou s tématem „Naše modrá planeta“ – 5. ročník
mezinárodní soutěže – propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem.

J. Rusková, 7.tř.

M. Štěpáníková, 6.tř.
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 Bible a my
Ve středu 10. února 2010 proběhlo na Kulturním domě Strážničan ve
Strážnici celostátní (ústřední) kolo 17. ročníku soutěže pro děti a mládež
nazvané Bible a my. Už z názvu můžeme poznat, že všichni přítomní soutěžili
ve znalostech a dovednostech vycházejících z obsahu nejrozšířenější
a nejpřekládanější knihy světa, která je také jedním ze základních kamenů naší
evropské kultury. V celé republice se v různých kategoriích soutěže zúčastnilo
téměř 4000 žáků a studentů a zapojilo se do ní 141 základních nebo středních
škol. Do celostátního kola ve Strážnici přijelo
109 nejlepších soutěžících, kteří postoupili ze
školních a okresních kol konaných ve 12
okresech ve čtyřech kategoriích. Po zahájení
soutěže všichni, kteří postoupili ze školních a
okresních kol, obdrželi ve své kategorii biblický
test. Po jeho vyhodnocení nejlepších šest
soutěžících v každé kategorii se zúčastnili
veřejného finále, kde před porotou a ostatními
soutěžícími v hledišti odpovídali na další otázky.
Správnost, úplnost, samostatnost a také
v případě rovnosti bodů rychlost rozhodly J. Jedlička, 9.tř.
o konečných vítězích, kteří obdrželi hodnotné
knižní ceny.
V nejmladší 1. kategorii určené pro 1. stupeň základních škol
zvítězila Miriam Kordíková z 5. třídy.
Celkem se v této kategorii do soutěže zapojilo 1518 žáků.
Ve 2. kategorii mezi 1239 dětmi z 6. nebo 7. tříd skončila
na 3. místě Alžběta Němčáková ze 7. třídy.
BLAHOPŘEJEME!

 Sběrové soutěže
 Sběr starého papíru – 2. kolo – duben 2010
 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok
 Sběr víček z PET lahví – po celý školní rok
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 DOPORUČUJEME 
 Nabídka odebírání časopisů pro děti a mládež
„Nezbeda“
Tento časopis velice citlivě a s dobrou náplní pro zábavu i poučení dokáže
zaujmout mnohé malé čtenáře zejména z 1. stupně. V letošním roce je možné
odebírat spolu s Nezbedou i přílohu „Cvrček“ pro předškolní děti.
Více: www.volny.cz/nezbeda.zlin
„Milujte se!“
Jedná se o časopis orientovaný především na mládež. Zprostředkovává
nejen bohatství nauky římsko-katolické církve, ale má za cíl pomáhat
především v hledání životní orientace, v hledání kvalitního partnera, k životu
v čistotě apod. V případě zájmu je možné si požádat o bezplatné zasílání
časopisu na adrese: Redakce časopisu Milujte se!, Náměstí 20, 671 03 Vranov
nad Dyjí, e-mail: redakce@milujte.se

 ZVEME VÁS 

na výstavu školy
ve vstupních prostorách
kroměřížské radnice
„SLAVÍME
VELIKONOCE“
od 29. 3. do 19. 4. 2010
M. Hájíčková a B. Hudáková, 9.tř.
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 TROCHU ZÁBAVY PRO VŠECHNY 


Církevní základní škola v Kroměříži – březen 2010
www.czs-km.cz  info@czs-km.cz
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800
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