ŠKOLNÍ ČASOPIS
ČERVEN 2009
Pro žáky, rodiče, zaměstnance
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži


Vážení rodiče, milí přátelé,
přeji vám všem zasloužené dny dovolené a našim žákům dny prázdnin.
Poznávejte nová místa, navazujte nová přátelství, mějte radost z každého dne
a rozdávejte ji druhým. Snad bude více času na přemýšlení, co nám přinesl
tento školní rok a jaký jsem byl já jako člověk. Jak jsem se choval k sobě,
k druhým, co jsem udělal pro to, aby bylo u nás doma i ve škole „líp“?
Poslední týdny školy přinesly radost i zklamání. Radost z úspěchů
v celostátních soutěžích, nepřestávající zájem o vzdělávání dětí v naší škole
ze strany rodičů, vše pozitivní, co se nám v naší práci daří je zastíněno
negativním chováním a přístupem některých starších žáků II. stupně. Těmi,
kteří by měli být těm mladším spíše „vzorem“, těmi, do kterých se snažíme
vkládat to nejlepší tak dlouho…. Ptám se sama sebe, co je špatně, kde je
chyba, ale zároveň mám i odpověď. Obdobím puberty, vzdoru a postojů vůči
„nechápajícím a nemožným“ dospělým, ať už rodičům nebo učitelům, prochází
všichni mladí lidé. Jednotný návod, jak přežít tento čas hledání sebe a svého
místa ve světě dospívajících, asi neexistuje. Určitě záleží nejvíce na rodinném
prostředí, na rodičích, na vztazích mezi rodiči a dětmi.
Mnozí z nás si myslí, že „…to by moje dítě neudělalo, neřeklo, to se mne
netýká, takhle by se nechovalo…“, ale jsme si jisti? Víme, co dělá ve volném
čase? Jak a kde tráví čas s kamarády, jaké stránky si prohlíží na internetu, jaký
má „slovník“ mezi svými vrstevníky?
Škola má nastavená pravidla, školní řád, a kdyby byla společnost jakákoliv,
nesmíříme se s konstatováním, že se nedá nic dělat. Nesmíme se bát být „jiní“,
pokud nechceme mít z našich dětí bezohledné sobce, násilníky, nezodpovědné
jedince, kteří budou jen vyžadovat a ničit, … „protože doba a společnost je
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taková“. Nám na vašich dětech záleží. Chceme vám pomoci při formování
jejich osobností, ale někdy si připadáme v této snaze osamoceni. Nebojte se dát
pravidla a řád jejich životu mimo školu, dokažte jim svou lásku i jinak, než jen
ponechanou volností a drahými dárky.
V podobném duchu bylo mé zamyšlení již v pololetí, přála jsem si, aby
hodnocení výsledků na konci roku bylo bez dvojek z chování, bohužel se to
nepodařilo. Ale nemávneme rukou, budeme ještě důslednější, a o to prosím
i vás. Jsou to vaše děti a pokud vám na nich záleží, nebojte se. V náručí Boží,
kdo by se bál?
Děkuji těm žákům a rodičům, kteří pochopili, že se dá žít v pravdě,
poctivosti, čestnosti a lásce, i když je to někdy těžké a víc nás to „stojí“. Děkuji
vám za vaši vstřícnost a pomoc, kterou jste nabídli během školního roku
učitelům i mně. Děkuji za modlitby a duchovní podporu naší škole.
Mé poděkování patří všem, kteří si během roku plnili své povinnosti a vzorně
reprezentovali školu svými výsledky i vystupováním na veřejnosti. Všem, kteří
se zapojili do naší soutěže k Roku sv. Pavla, do aktivit ve farnostech,
vystupováním s kroužky šířili dobré jméno školy a ukazovali, že opravdu
chceme a dokážeme jít Naší cestou. Děkuji i všem pedagogům, otcům obou
kroměřížských farností a pracovníkům školy, kteří děti na této cestě doprovází.
Všichni věříme, že se po prázdninách shledáme a snad klidnější a odpočatí,
možná s různými předsevzetími se vrhneme opět do práce. Využijme dobře
volné dny, naplňme je časem jeden pro druhého a nezapomínejme na Boží
přítomnost.
Načerpejte opravdu hodně síly, radosti a na všechny prázdninové cesty vám
přeji hodně sluníčka a ochrany Boží.
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy

B. Hudáková, 8. tř.
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 Z PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ 
Káně
Povídala dáma dámě,
že prý támhle letí káně.
Nejspíš nemá vajíčka,
je to naše maličká.
Doga
Doga, doga dogovatá
nemá ráda slepice.
Není dobře vychovaná,
sebere jim vejce.
Klárka Maňurová, 1.třída
V. Novaková, 7. tř.

Píšeme dopisy…

Milá Amálko,
Jak se máš? Já pevně doufám, že krásně, tak jako já. Já se totiž mám fakt
bezvadně. V poslední době sbírám autogramy slavných osobností. Můžu se již
pochlubit Václavem Vydrou, Bolkem Polívkou, Majdou apod. Teď, jak
konečně začalo jaro, chodíme ven bruslit a in-liny a konečně můžu vytáhnout
a oprášit kolo či koloběžku. Nedávno jsem začala číst Bídníky od Victora
Huga, kteří mě taky velmi baví. Nevím proč, ale strašně se mi líbí. Je to
opravdu krásný román, určitě si ho přečti. Ani bych neřekla, že jsou to už dva
roky, co jsme se naposledy viděly. Uběhlo to, že? Doufám, že si zase někdy
najdeme obě čas, abychom se mohly navštívit.
S pozdravem Marie Štěpáníková, 5. třída
Vážený pane Derko,
Slyšela jsem, že chováte exotické ptáky a hlavně zebřičky. Říká se o Vás, že
jste velmi šikovný chovatel a já Vás prosím, jestli byste mi Vy, zkušený
chovatel, mohl pomoci s naším párem zebřiček. Mají zrovna tři vajíčka a já
nevím, co s nimi máme dělat, z jakého materiálu si mají stavět hnízdo, jak se
starat o mladé zebřičky a kdy se vylíhnou. Prosím, odpovězte mi brzy, protože
každým dnem je tam o jedno vajíčko víc.
Děkuji Vám.
Lucie Pifková, 5. třída
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Měj vždy Boha rád
Měj vždy Boha rád,
buď s Ním kamarád,
neboť On jediný
má tě doopravdy rád.

Tak jen věř a věř a jen věř,
On tě má moc rád,
buď kamarád,
buď kamarád.

On tě nikdy nezradí,
má tě pořád rád,
i ty Mu buď věrný,
buď kamarád.

On tě nikdy nezradí,
má tě pořád rád,
vždy ti dobře poradí,
buď kamarád.
Michaela Cihlářová, 6. tř.

 CO JSME SPOLU PROŽILI 
Prváčci se zamýšleli nad otázkami, kdy mají radost a z čeho jsou nejčastěji
smutní:
Mám radost, když…
Je mi smutno, když…
☺ …hrajeme fotbal, jsou Vánoce,
 …nemůžu jít ven
 …něco udělám špatně
z rodičů
☺ …mi maminka koupí autíčko
 …se picne kuře
☺ …dostanu jedničku
 …se mi něco nepovede
☺ …jezdím na koni
 …si se mnou nikdo nechce hrát
☺ …jsou na mě doma hodní
 …mám rozbitou hračku
☺ …se někdo směje
 …jsem sám doma
☺ …mám narozeniny
 …dostanu dvojku
☺ …patřím do party
 …je mi smutno
☺ …jedeme na výlet

J. Pospíšil, 7. tř.
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Škola v přírodě
pak lesem na Hostýn,
pár cenností,
lesem pak zpátky,
jako do pohádky.
Do chaty na oběd,
pak odpočívat hned,
venku si hrát,
bavilo mě to tak.
Hrát si až do večera,
to není náhoda,
večerní chlad studil nás
takový krásný čas.
Spát mi bylo příjemné,
to se jen tak ulehne.
A tak celý týden dokola,
je tu hezká příroda,
až přišel pátek,
žádný to svátek,
smutné to bylo,
odjet se mi nechtělo,
zazvonil petrklíč
a už je to pryč.
Miriam Kordíková, 4. třída

Bylo to na Rusavě,
voní kvítí,
slunce svítí,
autobus zastavil,
hned bych se vybalil,
vyběhl ven,
je to jak sen,
jaká to krása,
krása plavovlasá.
Jednoho rána,
krása to byla,
rozcvička hned,
zima jak led,
pak trochu úklidu,
někomu pomohu,
snídaně, čaj,
dobrá jak ráj.
Pak hurá ven,
obloha jak len,
no tak hurá ven!
Procházka lesem,
zpěv s sebou nesem,

M. Řezníčková, 4. tř.

P. Hlobilová, 4. tř.
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Exkurze do Osvětimi a Krakova
Ráno 25. května v šest hodin se někteří osmáci a deváťáci shromáždili
u Justiční školy v Kroměříži, nasedli do autobusu a nabrali kurz na Polsko.
Cesta ubíhala rychle a po příjezdu k hranicím nám začal pan průvodce sdělovat
zajímavosti o polských tradicích a zvyklostech. Průjezd přes hranice proběhl
hladce, ani jsme nemuseli ukazovat průkazy. Od hranic to bylo kousek k cíli
naší cesty.
Po příjezdu do koncentračního tábora Osvětim jsme se vydali
na dvouhodinovou prohlídku. Návštěvníků tam byla velká spousta, a tak jsme
se drželi raději u sebe. V táboře jsme byli seznámeni s tehdejším režimem
a viděli jsme zde mnoho krutého.
Areál byl opravdu veliký, ale to jsme ještě neviděli Birkenau. Ten byl asi
šestkrát větší. Způsoby, s jakými zde zacházeli nejen s Židy a Rómy, byly
nelidské.
Asi ve dvě hodiny odpoledne jsme nasedli do autobusu a přesunuli se
do Krakova. To už byl hezčí pohled. Navštívili jsme rozsáhlý komplex hradu
Wavel a prošli jsme centrem města. K prohlídce toho bylo hodně, protože
Krakov byl až do roku 1596 hlavním městem Polska.
Potom jsme měli asi hodinový rozchod a pak už jsme nabrali kurz k domovu,
kam jsme dorazili před půlnocí.
Na tento výlet budu dlouho vzpomínat a jsem rád, že jsem tato místa
navštívil.
Jan Pořízek, 9. třída

 JAK BYLO ŠKOLNÍCH VÝLETECH? 
Výlet 1. stupně do ZOO Lešná
H. Kordíková, 3. tř.

V květnu jsme jeli na školní výlet
do ZOO. Cestou jsme si povídali,
dívali se z okna a najednou uviděli
z okna autobusu skupinku pštrosů.
Všichni jsme se zaradovali, že už
jsme v cíli a máme se na co těšit.
A také, že ano: tolik různých ptáků,
savců, ryb, plazů a obojživelníků!
Nejdříve jsme se nasmáli u tučňáků,
jak legračně skáčou do vody, viděli
jsme jejich krmení s výkladem
průvodce. Dále následovaly opice.
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Líbily se nám opičky s chocholkami, které zasněně podřimovaly, až jim klesala
hlavička, lekly se a cuknutím se zase zvedly a to se stále opakovalo. Lvi nás
přivítali svým mohutným hřmotným hlasem. Sledovali jsme sprchování slonů.
Lemuři nás dojali svou vzájemnou láskou – jak se navzájem lížou a vybírají si
blechy. Viděli jsme spoustu dalších zvířat a koupili si i upomínky domů.
Cestou jsem se těšila, jak budu všem vyprávět své zážitky z letošního školního
výletu.
Klára Sehnalová, 3. třída
Ráno jsme přišli do školy jako do vyučování a na 8.45 jsme šli ze školy
na autobus. Po cestě autobusem jsme viděli rozmetadlo hnoje Bergman
zapřáhnuté za traktor New Holland a na poli postřikovač. Konečně jsme dojeli
k Zoo.
Z parkoviště jsme došli ke vchodu, kde paní učitelky zaplatily vstupné,
a vešli jsme do Zoo. Šli jsme směrem k zámku Lešná, ale zastavili jsme
u záchodů a dali jsme si svačinu. Potom jsme šli k zámku a šli jsme s panem
chovatelem k tučňákům a viděli jsme, jak jeho kolegyně tučňáky krmí. Tučňáci
měli ve výběhu bazén hluboký 3 metry a zídku se skulinami, kde samice
hnízdily a byly tak starostlivé, že skuliny vůbec
neopouštěly. Paní, která tučňáky krmila, musela
samicím podávat rybky do skulin. Pak nám pan
chovatel povídal o gorilách. Byl tam samec,
který se jmenoval Boso a pan chovatel nám
vysvětloval, že chovatel musí gorilu krmit přes
mříže, protože gorila je velice silná a mohla by
chovateli ublížit. Potom jsme se šli podívat na
opice malpy a chapany. Pan chovatel nám říkal,
že se jednomu chapanovi narodilo mládě, které
se bohužel za 14 dní oběsilo, když si hrálo ve
výběhu. Pak jsme znovu posvačili a šli jsme se
podívat do terárií ve sklepení zámku, kde byli
hadi. Ze sklepení jsme vyšli ven k vodním
ptákům, mezi kterými byli i plameňáci.
Najednou jsme uslyšeli divoký řev opic, který T. Dvořák, 5. tř.
zněl jako: ,,Nééé - no, no, no…“, a strašně nás to
rozesmálo.
Až jsme se dost nasmáli, šli jsme se podívat na kolpíky a papoušky, na bílé
koně a konečně i do tropické haly Yucatan, kde se mi nejvíce líbilo. Bylo tam
dusno a vzduch se zvlhčoval rozprašovači umístěnými na stropě. Prostředí tam
bylo jako v pralese. Byl tam opravdový mayský kalendář dovezený z Mexika,
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popis mayské kultury, visutá lávka, akvárium s piraněmi, krokodýli, tukan
a papoušci a opice tam volně skákaly. Vyšli jsme z haly a pozorovali jsme
tuleně, jeden tuleň byl dokonce větší než dospělá osoba. Kolem psa hřivnatého,
lam a alpak jsme se dostali k mravenečníkům a pštrosům. V africké části se
slony, žirafami a zebrami byly také šelmy - lvi, tygři a medvědi, dále papoušci
a ostrov s lemury.
Nakonec jsme si nakoupili suvenýry a autobusy jsme odjeli na prohlídku
katakomb a kostela P. Marie ve Štípě u Zlína. Do Kroměříže jsme se vrátili
podle plánu a výlet jsme si velmi užili a o zvířatech jsme se hodně dozvěděli.
Jan Pospíšil, 4. třída
Ve čtvrtek ráno jsme odjeli autobusem do Zoo Lešná. Cesta trvala asi tři
čtvrtě hodiny. Po příjezdu do Lešné jsme posvačili před zámkem a potom jsme
si prohlédli halu tropického pásu. Bylo tam hodně vlhko. Krokodýli nehybně
leželi a želvy se krásně vyhřívaly na slunci. Malá opička právě skákala
na palmu. Bylo tam také hodně rostlin, vodopádů a studánek s křišťálově čistou
vodou. Když jsme vyšli ven, už na nás čekal pan průvodce u zámku. S jeho
výkladem jsme se seznámili s ptáky, žirafami a nosorožci. Jen s paní učitelkou
jsme se pokochali s roztomilými lemury kata, lvem odpočívajícím ve stínu
stromu, tygrem i protahujícím se medvědem. Při rozchodu někteří skotačili
v lanovém centru a jiní si dali něco dobrého na oběd. Potom jsme vláčkem
projeli zbytek zahrady a jelo se domů. Na cestě domů jsme se ještě zastavili
v kostele ve Štípě.
Alžběta Küchlerová, 5. třída

G. Pitruzzellová, 3. tř.
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Výlet deváté třídy
O našem třídním výletě jsme se začali bavit už na začátku školního roku.
Nakonec jsme se domluvili na exkurzi do Lednicko-valtického areálu
a do Vídně. Ve dnech 28. a 29. května se to uskutečnilo.
Vyjížděli jsme v 6 hod. dvěma velkými osobními auty. Asi po hodině cesty
jsme dorazili do Mikulova. Z parkoviště jsme došli na malé náměstíčko,
ze kterého se nám otevřel krásný pohled na Mikulovský zámek, který jako by
vyrůstal ze skály. Při bližší prohlídce jsme zjistili, že skála na mnohých místech
prostupuje stěnami zámku. Dále jsme v Mikulově podnikli výšlap na Svatý
kopeček, z kterého se nám naskytl nádherný výhled na celé město i okolí u nás
i v sousedním Rakousku.
Z Mikulova jsme se přesunuli do Valtic, kde jsme si prohlédli nádvoří zámku
a přilehlý park hlavního sídla Lichtenštejnů. Teprve odtud jsme zahlédli
na kopci Kolonádu, jednu ze staveb Lednicko-valtického areálu. Nedalo nám to
a šli jsme se podívat zblízka. Po delší cestě přes vinohrady jsme zjistili, že to
stálo za to. Velká bílá stavba se majestátně tyčila pod oblohou. A my jsme byli
u toho!
Další naše zastávka byla Lednice. Dělali jsme si legraci, že se máme pořádně
obléknout, i když bylo léto. Krásný zámek nám poskytl ještě krásnější
prohlídku. Poté jsme se procházeli parkem a zašli se rozhlédnout z nedalekého
Minaretu. Asi po pětikilometrové chůzi jsme došli k umělé zřícenině Janova
hradu.
Po krátkém občerstvení jsme se přesunuli do Dolních Bojanovic na faru, kde
jsme měli zajištěný nocleh. Krátce po ubytování jsme měli večeři, kterou nám
připravili tatínkové. Pak jsme se věnovali zábavě.
Druhého dne ráno po snídani jsme se vydali do Vídně. Cestou někteří
pospávali a docela brzy jsme byli před hlavním městem našich sousedů. Chvíli
nám trvalo, než jsme našli parkoviště a mezitím začalo docela hodně pršet.
Déšť nás pak překvapil ještě
několikrát, přesto jsme naši
prohlídku nejstarší části města
zvládli. Začali jsme na Ringu,
vzali jsme to přes Svatoštěpánskou baziliku, Graben
/Příkopy/ do kostela sv. Petra,
dál do kostela sv. Michala,
do původního sídla rakouských
vladařů Hofburgu, pak ještě
k radnici, univerzitě a nakonec
k Votivnímu kostelu.
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J. Pšenka, 8. tř.

Jako završení návštěvy Vídně se šlo do zábavného centra Prátru. Pak jsme
nasedli do aut a městu zamávali. Po cestě zpět jsme si udělali ještě zastávku
v Mikulově, kde nám naši řidiči – pan Dvořák a pan Herman – koupili
zmrzlinu.
Výlet se nám vydařil, panoval tam klid a dobrá nálada. Něco nového jsme se
dozvěděli – paní učitelka Čechová nám na 100% nahradila průvodce. Také
jsme se zase více sblížili.
Super výlet!
Marie Dvořáková, 9. třída

 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ 
 Poznej a chraň

Ve středu 1. dubna se hned 2 družstva žáků 5. třídy z naší školy umístily
na 2. a 3. místě okresního kola v ekologické soutěži „Poznej a chraň“ a zároveň
postoupily do krajského kola, které se konalo v pondělí 27. dubna
v Želechovicích nad Dřevnicí.
Soutěž se konala ve dvou částech. V první jsme přemýšleli nad testem. Poté
nám pustili kousek večerníčku „Vydrýsek“ a my jsme si zapisovali všechna
zvířata, která jsme uviděli. V druhé části jsme šli do vedlejší místnosti, kde
byla připravená „poznávačka“. Na obrázcích a ve vázách byli různí
živočichové a rostliny označené číslem a my jsme zapisovali jejich názvy.
Po hodinové přestávce jsme se sešli před malým pódiem na vyhlášení.
Na prvním, druhém a třetím místě se umístilo více družstev zároveň a my jsme
obsadili krásné čtvrté místo. Domů jsme si přivezli puzzle, pohled a krásný
nový zážitek.
Veronika Blahutová, 5. třída

 Svět očima dětí

Každý rok se naše škola zapojuje do preventivně bezpečnostního projektu
organizovaný Ministerstvem vnitra ČR. Cílem tohoto projektu je prevence
sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí
prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Letošní 6. ročník se zaměřil na tato témata:
„Bezpečně pěšky i na kole“ nebo „Dobrý sluha, ale zlý
pán!“ (1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ), „Mobilní
telefony a kyberšikana“ nebo „Chraň své osobní
údaje!“ (2. kategorie: 2. stupeň ZŠ).
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Ve čtvrtek 25. 6. 2009 proběhne v Praze slavnostní ocenění
a máme radost, že mezi prvními třemi ve své kategorii se umístily
žákyně 5. třídy:
Veronika Blahutová, Marie Štěpáníková a Michaela Janečková
za svůj krátký film „Zkouška“,
který vypráví o tom, jak se má správně zacházet s ohněm.
BLAHOPŘEJEME!
Ukázky dalších soutěžních příspěvků:
Hasiči zasahují
V malé vesničce žila parta kluků, kteří si chtěli rozdělat oheň na pečení
brambor. Tomáš byl nejstarší z party dětí, a proto se pokusil rozdělat oheň. Ten
den zrovna foukal vítr. Bohužel při zapalování odlétla jiskra do suché trávy,
která hned vzplanula. Kluci se pokusili oheň sami uhasit, ale nepodařilo se jim
to. Vítr byl příliš silný a oheň rozfoukával pořád dál. Kluci běželi do nedaleké
vesnice pro pomoc. Na kraji vesnice potkali muže, kteří šli z fotbalu. Kluci jim
hned řekli, co se stalo. Jeden z nich běžel domů zavolat hasiče a ostatní běželi
na louku, aby zjistili, jak je situace vážná. Po příchodu na louku se snažili oheň
uhasit, ale moc se jim to nedařilo.
Znenadání uslyšeli přibližující se zvuk sirény hasičského auta a po něm
rychlé povely hasičů. Po rychlém a úspěšném zdolání ohně museli chlapci
přesně vysvětlit, jak k požáru došlo. Naštěstí shořela jenom tráva na louce
a nikomu se nic nestalo. Velitel hasičů zavolal domů rodičům, aby si pro
chlapce přišli, a zároveň kluky napomenul, že sice shořelá tráva znovu časem
obroste, ale oni by příště takové štěstí mít nemuseli.
Jakub Zavřel, 2. třída
„MÉ JÁ“ Chraň své osobní údaje!

M. Horák, 6. tř.
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 Pohádková Kroměříž

Náš divadelní soubor „Pokaždé jinak“ z Církevní základní školy v Kroměříži
se ve čtvrtek 7. května účastnil přehlídky „Pohádková Kroměříž“. Okolo osmé
hodiny jsme přišli na Sokolský dům, připravili jsme si scénu a zopakovali jsme
si některé scény. Pak se zatáhla opona, ozvalo se uvedení: „Divadelní soubor
Pokaždé jinak vám předvede Knižní pohádku.“ Tréma udělala své a tak jsme
ze začátku trochu drmolili, ale nakonec se pohádka docela povedla. Sklidili
jsme obrovský aplaus a spokojeně jsme odešli domů.
Veronika Blahutová, 5. třída

 ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 
Když se rozdá v poslední školní den vysvědčení, odjede nebo odejde, odletí
nebo odpluje se domů, ulehne do postele, tak začínají dlouhé, dvouměsíční,
medové, volné, nekonečné prázdniny. Je to nádherný pocit. Čeká nás jen
nekončící nic. Nechodí se do školy, do kroužků. Nastává pro nás čas, kdy se
chodí opalovat, koupat, jezdit na chatu, na výlety či k moři. Nastává čas
pohody a nicnedělání. Druhý den se vzbudím, vyběhnu z postele, otevřu okno
a zavolám do světa: „Hurá, jsou tu prázdniny!“
Hana Kordíková, 3. třída

J. Rusková, 6. tř.


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