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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

ČERVEN 2011 
 

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

 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
 

Vážení rodiče, milí přátelé a příznivci naší školy, 
 
je červen a přichází opět čas rozporů, kdy se na tvářích dětí i dospělých 

objeví úsměv, radost, úleva, ale i slzy. Úsměv, že to vysvědčení je dobré, 
radost, že budou prázdniny, úleva, že si chvíli odpočineme od učení, ale i slzy, 
protože je to čas loučení. Loučení se sedmnáctým rokem činnosti naší školy, 
loučení s partou kamarádů pro deváťáky, s prvním stupněm pro páťáky, loučení 
s některými zaměstnanci, loučení… 

Jestliže bylo těžké loučení v loňském roce s obláty, kteří s námi ten školní 
život prožívali, učili děti řadu let náboženství, je to letošní loučení ještě těžší 
a neočekávané. Při závěrečné školní mši nás čeká loučení s o. Josefem Říhou, 
který odchází z Kroměříže. Jemu patří ten největší dík za obětavost, podporu, 
modlitbu a duchovní doprovázení dětí i nás dospělých. Byl to o. Josef, který má 
velkou zásluhu na tom, že je v Kroměříži církevní základní škola, stál u jejích 
prvních krůčků a pomáhá jí i dnes při jejím dospívání. Celou dobu je jejím 
duchovním patronem a žije s námi naše radosti, ale i prohry a těžké chvíle. 
Otče Josefe, díky! 

Naše loučení ale nemusí být smutné. Můžeme mít všichni radost, že se nám 
společně něco pěkného podařilo, že jsme mohli prožít spoustu pěkných chvil, 
že jsme se něco naučili, poznali nové kamarády, že nás má Bůh rád, když nám 
dává tolik příležitostí, ukazuje cestu a přitom doufá v každého z nás. Máme 
za co děkovat. 

Během putování školním rokem přichází vedle pohody a klidu i chvíle 
pravdy, kdy jsme hodnoceni za výsledky své práce. Známky jsou napsány, 
vysvědčení je rozdáno a já všem přeji, ať mají radost. Když se nepodařilo 
dosáhnout všem na jedničky, aby to nebrali jako neštěstí, prohru, ale spíše jako 
výzvu. Zabojuji, udělám pro to ještě víc? Chci? Učíme děti, že je potřeba se 
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učit, že to dělají pro sebe a víme, že je toho na ně někdy moc. Žijeme v době, 
od které budeme ale těžko očekávat snížení nároků. A jestli nejsou známky 
podle vašich představ, vězte, že až na pár jedinců si všichni zaslouží dobré 
hodnocení za své chování, vystupování na veřejnosti, ochotu a pomoc pomáhat 
spolužákům. K dokonalosti ještě trochu chybí, ale co je zde dokonalé? Věřím, 
že všichni žáci, kteří se s naší školou letos loučí, na to důležité, co si měli 
odnést, nezapomenou a svým životem ponesou co nejdéle.  

Děkuji všem učitelům a pracovníkům školy za jejich práci, kterou se snažili 
vytvořit podmínky pro vzdělávání, vám rodičům za důvěru, pomoc a podporu, 
ale i žákům za jejich snahu. Nebylo to vždy jednoduché, někdy to byl i tvrdý 
boj, ale došli jsme do cíle. Prohry i vítězství, radost i zklamání. Napsat známku 
za tento rok nám - je na vás.  

Máme před sebou dny volna. Přeji vám i sobě, abychom prázdninové dny 
prožili v klidu, odpočinuli si a měli čas jeden pro druhého. Na cestách hodně 
Boží ochrany, abychom se v září mohli ve zdraví setkat a pokračovat v našem 
díle. Děkujme za každý nový den.  

Krásné prázdniny! 
             RNDr. Olga Loučková 

                         ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� NAPSALI NÁM… ���� 
 

Skříň – popis předmětu 
Máme doma nádhernou, starodávnou skříň. Dostali jsme ji od dědečka 

ze Švýcarska. Skříň je dřevěná, hodně vysoká, velmi krásně zdobená. Uvnitř 
má široké police. Dveře jsou prosklené. Je červená a zdobená zlatými 
ornamenty. Uvnitř ukrývá krásný porcelán. Je stará asi 150 let, moc se mi líbí.  

      Mirko Alexander Vích, 3. třída 

Miriam Kordíková, 6.tř. 
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Růže pro maminku 
Maminka má svátek,  
je totiž Den matek. 
Jakou růži jí mám dát? 
A kde ji mám kupovat? 
Žlutou, bílou nebo rudou? 
Hlavně, ať moc krásné budou. 
Koupím jí poupátko, 
vykvete zakrátko. 
 

Každý se má jinak      Kočky  
Každý člověk má se jinak,   Kočky? Jó, ty známe, 
to je pravda, nebo ne?    moc rádi je máme. 
I když někdy pozlobíme,  Šedé, bílé, mourovaté, 
my jsme všichni přátelé.   ty kočky jsou prostě zlaté. 
Martin, ten rád počítá,    A my máme kočku taky, 
Anička moc povídá,    vždyť na světě jsou jich mraky. 
Eva ráda tančí,    Té naší říkáme Mourek, 
Kuba ten psa venčí.    je to malý kocourek.       

Ze sbírky Kláry Maňurové, 3. třída 

 
Velikonoce 
Na Zelený čtvrtek jsem byl u dědy. Hrál jsem si tam s bráchou a s bratrancem 

na kovboje. Potom jsme šli na mši svatou ke sv. Mořici. Na Velký pátek jsme 
jeli s maminkou a s tatínkem na chalupu do Bedřichova. O půl desáté večer 

k nám na chalupu znenadání přijel strýc 
Petr. Měli jsme velkou radost. V sobotu 
za námi přijeli dědeček s babičkou. Byli 
jsme na procházce v lese. Na louce, kde se 
pásly ovce, jsme našli beraní lebku. 
V neděli o slavnosti Vzkříšení jsme byli 
na mši svaté v kostele sv. Jiří v Libině. 
Obědvali jsme všichni společně na chalupě. 
V pondělí jsme si hned ráno vzali tatary, 
které jsme upletli s tatínkem. Holky nám 
nachystaly barevná vajíčka a stuhy 
na pomlázku. Velikonoce jsme si moc 
užili. 

František Pospíšil, 3. třída 

 

Josef Pospíšil, 9.tř. 

Adéla Navrátilová, 3.tř. 



 4 

Noc 
Tmavá, temná, každý se v ní bojí,  Sledovat, jak světlo v tmu se mění, 
nejlepší je, když se v ní sny spojí.  nejkrásnější chvíle je ta denní. 
Noc je tichá, velmi strašidelná,   Slunce zajde, červená se velmi, 
sny však svítí v každém místě temna.  pak se obloha ponoří do tmy. 
 

Nastane tak světlo mechanické, 
do rána je světlo elektrické. 
Noc ukončí krásný průsvit ranní, 
ukončí sny, ukončí nám spaní. 

Josef Pospíšil, 9. třída  

 
Žáci první třídy se zamýšleli nad tím, co jim dělá radost. Nabízíme vám 

několik odpovědí: 
☺ když dostanu ve škole jedničku 
☺ když jedeme na Šumavu a je pěkné počasí 
☺ když jsem s rodinou 
☺ když mám narozeniny 
☺ když hraji fotbal a hokej 
☺ když se se sestrou nehádáme a když se na mě maminka usměje 
☺ když jedu na tábor nebo na vodu 
☺ když jdeme na koupaliště 
☺ když mi babička půjčí pejska 
☺ když jdeme společně do divadla 
☺ když mám spoustu kamarádů a můžu si 

s nimi hrát 
☺ když dám mámě pusu 
☺ když jsou Vánoce a tělocvik 
☺ když všechno krásně kvete 
☺ když usínám a těším se na zítřek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ema Janišová, 3.tř. 

Gabriela Pitruzzellová, 5.tř. 
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Svou literární tvořivost v anglickém jazyce předvedli žáci deváté třídy 
v moderním pojetí poezie – básně jednoho slova: 
 

ONE WORD POEM: 
 
  Dog     Boy 
 Smelly and lazy   Strong and smelly 
          Sleep, eat, guard   eat, sleep and play 

Forest, house, city  school, beach and shopping mall 
 Brave and angry   clever and beautiful 
  Wolf     Girl 

 
 Marek Pšenica, 9. tř.   Valentýna Nováková, 9. tř. 

      
Life 

    Beautiful and sad 
    Fret, cry or happy 
    Sun, air is for life 
       ache and dark 

Death 
      Kateřina Opravilová, 9. tř. 

 
 

Své pokroky ve výuce anglického jazyka spolu s dalšími dovednostmi 
představují žáci čtvrtého a pátého ročníku ve své samostatné projektové 
práci: 
 

 
 Gabriela Pitruzzellová, 5.tř. Libuše Vráblíková, 4.tř. 
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���� CO JSME SPOLU PROŽILI ���� 
 

Škola v přírodě 
Škola v přírodě byla moc prima. 

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli 
chodit na túry, hrát hry, běhat 
po venku, sportovat a soutěžit. Šli 
jsme i na zříceninu hradu, který byl 
postaven před 500 lety, ale stál jen 
sto let. Na večer jsme se velmi těšili, 
protože nám paní učitelka 
Rudolfová četla knihu Příhody 
malého Mikuláše. Při každém 
příběhu jsme se dosyta nasmáli. 
I když jsem si rozbila koleno, mám 
na pobyt v přírodě pěkné 
vzpomínky. Už se těším na školu 
v přírodě do čtvrté třídy.  

Obrázek a text: Kateřina Váňová, 2. třída 
 
Na školu v přírodě jsem dojela až večer. Měla jsem totiž koncert na zámku. 

Vystupovala jsem se sborem Slunečnice a se smyčcovým souborem, do kterého 
chodím tento rok poprvé. Ale školu v přírodě to nezkazilo. Když jsme s tátou 
a s Vikčou dojeli, šly jsme se navečeřet (bez táty, ten odjel). Pak jsme se 
převlékly a šly si zahrát za ostatními pár her a soutěží. Stihly jsme jen soutěž 

„Ozvěna“. Pak se četl Malý Mikuláš a Kuba se 
tak smál, až musel jít sedět na chodbu. Ráno 
byla rozcvička a po snídani jsme se učili a paní 
vychovatelka hodnotila pokoje. Následoval 
výlet na biofarmu a na kopec Pardus. Když 
jsme došli na chatu, byl oběd. Po obědě byl 
jako každý den odpolední klid a to se otevíral 
bufet. Pak byly soutěže, a když se dosoutěžilo, 
měli jsme volno. Mohlo se na kolotoč. Pak 
byla večeře a po ní jako předešlého dne 
do sprch, na klíšťata a Mikuláš. Ráno byla zase 
rozcvička a pak snídaně. Po snídani a učení se 
šlo na výlet. Jméno kopce si nepamatuji, ale 
byla to zábava. Hledaly se obrázky a muselo se 
zapamatovat, co na nich je. Pak se to psalo 

Jiří Rusek, 4.tř. 
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na papír a dávaly se 
pendreky. Pokračovalo se 
tak každý den, ale byly 
i jiné soutěže. Ve čtvrtek 
bylo sportovní odpoledne 
a karneval. V pátek jsme 
odjížděli. Všem se na škole 
v přírodě moc líbilo. 

Eliška Pifková, 4. třída 

 
 
 
 
 

 
Na naší škole (úryvek) 

Ahoj, jmenuji se Anička a chodím do třetí třídy. Ve škole se učíme 
násobilku, vyjmenovaná slova, angličtinu, čtení, psaní a náboženství. Když už 
jsme u náboženství, tak vám řeknu, že naše škola je křesťanská a každé úterý 
chodíme na mši svatou. Milovat Boha je strašně dobrá věc. A když vám učení 
nejde, tak dávejte ve škole pozor a poproste maminku, ať to s vámi procvičí, 
a časem vám učení půjde jako po másle. A měli byste být rádi, že do školy 
chodíte. Víte proč? Protože děti v Africe do školy chodit nemůžou. 

Anna Mičolová, 3. třída 

 
Školní výlet 1. stupně 

Na školním výletě jsme byli 
v Zbrašovských aragonitových 
jeskyních a na hradě Helfštýně. 
V jeskyních to bylo moc hezké. 
Tyto jeskyně jsou nejteplejší 
v Čechách. Nejvíc se mi líbil 
útvar, který se jmenuje kobliha. 
Na Helfštýně jsme posvačili 
a šli jsme na prohlídku hradu. 
Také jsme se šli podívat 
do mincovny. Výlet se mi moc 
líbil. 

Jan Sláma, 4. třída 

 

Jakub Hyánek, 2.tř. 

Karolína Janečková, 4.tř. 
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16. 6. jsme jeli na výlet do Zbrašovských jeskyní a na hrad Helfštýn. Když 
jsme dojeli autobusem k jeskyním, museli jsme k nim dojít. Než jsme šli 
do jeskyně, tak jsme si mohli koupit suvenýr. Pak jsme šli konečně do jeskyně. 
Byla tam strašná zima, ale bylo to tam bezvadné. Když jsme vyšli z jeskyně, 
mohli jsme si do lahví nalít kyselku. Pak jsme se vrátili do autobusu a jeli jsme 
na Helfštýn. Když jsme dojeli a došli k Helfštýnu, dali jsme si svačinu a šli 
jsme si koupit suvenýr. Pak nás paní průvodkyně provedla hradem a dívali 
jsme se na výstavu kol. Když nás paní průvodkyně opustila, šli jsme se podívat 
na rozhlednu. Když se všichni podívali, šli jsme k autobusu. Dojeli jsme a bylo 
po výletu. Moc se mi výlet líbil. 

Viktorie Večerková, 4. třída 

 

 
 
 

 
Slavnostní pasování na zámku  

Za chvíli nám končí školní rok a s ním i celoroční projekt „Celé Česko čte 
dětem“, který organizovalo dětské oddělení Knihovny Kroměřížska 
a do kterého se zapojili prváčci z Církevní základní školy. Nádherným 
završením tohoto projektu bylo slavnostní pasování prváčků do řad čtenářů, 
které proběhlo ve čtvrtek 2. 6. 2011 v nádherných prostorech Manského sálu 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Sváteční atmosféru podtrhl hudební 
doprovod žesťového souboru žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Jiřího 
Nepožitka i nádherné dobové kostýmy, které měli oblečené paní knihovnice 
i zámecký knihovník. Ten pak děti pasoval do řad čtenářů. Byl to hluboký 
zážitek nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 

     Za 1. třídu Mgr. Romana Blažková 

Květoslav Hlobil, 8.tř. 
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Pouť do Tábora – Klokot 
V sobotu 28. května 2011 se konala celostátní pouť Papežského misijního 

díla dětí v Táboře – Klokotech.  
Náš misijní kroužek tam byl také, vyrazili jsme v pátek po vyučování. 

Tohoto setkání se kromě o. Jiřího Šlégra, ředitele PMD v České republice 
zúčastnili misionáři z Pákistánu, představený oblátů o. J. Roy, původem ze Srí 
Lanky a o. Gűnther, který působil před odchodem do Pákistánu u nás 
v Kroměříži. Zapomenout nesmím ani na o. Marka, který byl patronem tohoto 
setkání a nám zajistil ubytování v domě Emauzy na Klokotech. 

Při nádherné misijní mši v táborském kostele, při které se hodně zpívalo 
i tančilo, jsme byli slavnostně přijati za misijní klubko s členským číslem 158. 

O tom, že misionářství není žádná hračka, jsme se mohli přesvědčit během 
odpoledne na Klokotech, kde nás čekaly úkoly s tématem o vodě na pěti 

světadílech. 
Když jsme unavení, ale šťastní 

prošli všemi stanovišti, čekalo nás 
rozloučení a rozeslání do našich 
domovů. Naposled jsme si zazpívali, 
naposled byli v tak skvělé partě lidí. 

Myslím si, že tato pouť zanechala 
v našich srdcích hluboké vzpomínky 
a velký zážitek (u mne určitě), 
za což patří velký dík naší paní 
ředitelce RNDr. Olze Loučkové, 
která se o nás skvěle postarala. 

 Michaela Cihlářová, 8. třída 

 
 
 
 

 

 

Pavlína Hlobilová a Miriam Šebestíková, 6.tř. 
(obrázky ze společného komixu 

 „Kudy z hladu ven?“) 
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���� PRO BYSTRÉ HLAVIČKY ���� 
Kdo podal tento inzerát? 
 

Mladší spolužáci: 
 

1. Nabízím služby 
bezpečnostní agentury 
v okolí lesa Řáholce. 
Zn.: bambitku vlastním. 

 2. Nejlepší přítel 
člověka do nepohody 
hledá větší byt než pří 
boudu.  
Zn.: mluvící pes 

 3. Princezna z pohádkové 
země hledá svého Petra ze 
země lidí. 
Zn.: kouzelný prsten 
vlastním. 
 

4. Dlouhovlasá blonďatá 
víla nabízí taneční kurzy.  
Zn.: Beránek Kudrna si 
už leští taneční obuv. 

 5. Dva hmyzí 
sourozenci hledají 
kamarády ke svým 
rošťárnám. 
Zn.: Čas máme jen do 
pěti. 

 6. Chcete znát předpověď 
počasí? Přijďte k rybníčku 
Brčálník. 
Zn.: Tam, kde se dá mlha 
krájet. 
 

7. Nabízím kurzy etikety, 
slušnému chování mě 
naučil taťulda. 
Zn.: Cha – chá. 

 8. Hledáte dva 
sympatické pomocníky 
pro dům, byt a 
zahradu? 
Zn.: A je to. 

 9. Nabízíme ranní 
rozcvičky v blízkosti 
Pokustónova klobouku. 
Zn.: Pokud ještě nemáte 
noc. 

 
Nápověda pro mladší spolužáky: 
a) Arabela b) Včelí medvídci c) Rumcajs 

d) Bob a Bobek e) Hurvínek f) Pat a Mat 

g) Rákosníček h) Víla Amálka i) Maxipes Fík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamela Horváthová, 7.tř. 
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Starší spolužáci: 
 

1. Sháníme peří všech 
velikostí a tvarů. 
Zn.: Řecko, Kréta 

 2. Daruji pluh. 
Zn.: Použitý. 

 3. Daruji černého kocoura 
jménem Mikeš. 
Zn.: Mluví. 
 

4. Hledám vhodnou 
partnerku pro svůj 
hudebně umělecký život. 
Zn.: Skládal bych pro ni 
polky. 

 5. Nabízím kostku 
sestavenou z barevných 
čtverců, kterými lze 
otáčet. 
Zn.: 43 miliard 
barevných kombinací. 
 

 6. Nabízím schůzku 
v městských lázních. 
Zn.: stanovím poměr tělesa 
pomořeného do kapaliny. 
 

7. Prodám palubní lístky 
ze Španělska do 
Karibiku. 
Zn.: Objevování nových 
světů. 
 

 8. Půjdeš se mnou na 
procházku ovocným 
sadem? 
Zn.: ochrana hlavy 
proti padajícím jablkům 
vítána.  

 9. Cestovní kancelář 
s mnohaletou tradicí nabízí 
zájezd do zaslíbené země. 
Zn.: All inclusive – mana 
stále.  
 

10. Hledám někoho, kdo 
se mnou bude za jasných 
nocí pozorovat hvězdy. 
Zn.: Dalekohled už mám. 

 11. Se svou cestovní 
kanceláří nabízím 
výlety pod mořskou 
hladinou. 
Zn.: Ponorku vlastním. 

 12. Dva východní učitelé 
nabízí výuku nového 
jazyka a náboženství. 
Zn.: Měníme Evropu.  

 
Nápověda pro starší spolužáky: 
a) Erno Rubik b) Daidalos a Ikaros c) Bedřich Smetana 
d) Cyril a Metoděj e) Archimédes f) Isaac Newton 
g) Kapitán Nemo h) Galileo Galiley i) Mojžíš 

j) Kryštof Kolumbus k) Přemysl Oráč l) Josef Lada 
 
 

 
               Inzerci sesbírala 5. třída 

 
 
 
 
 
 

Stanislav Zápeca, 8.tř. 
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Rébus na konec školního roku: 
Urči číslicí slovní druhy v prvním sloupci, vlož tyto číslice do příkladu 
a výsledné číslo vyhledej v tabulce. Pak zjistíš tajenku. 
 

Slova Příklad Písmeno 

au    *    ona     +      leze = 10    *    3    +    5    =    35 35   =   V 

žbluňk * hodně – mladý   =   

spí    *    deset    +    ani   =   

nádherně    *    na    –    před   =   

píp   :    matčiny    +    druhý   =    

Haló    :    pes    –    volá  =   

Snad    :    oni    +    kočka   =   

On    +    ona    +    papoušek   =   

Psal    *    volal    –    utíkal   =   

Slunečně  :  veselý   *  opalovat  =    

 
Pozn.: *   je krát 
 
Nápověda: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Á A B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž 

 
Tajenka: __________________________ 

Pěkné luštění přeje 5. třída 
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HRÁTKY S NĚMČINOU  
��� 

 
ZVÍŘATA - TIERE 
kočka = (die) Katze 
pes = (der) Hund 
myš = (die) Maus 
morče = (das) Meerschweinchen 
křeček = (der) Hamster 
papoušek = (der) Papagei 

králík = (das) Kaninchen 
koza = (die) Ziege 
kráva = (die) Kuh 
kůň = (das) Pferd 
osel = (der) Esel 

 
 
 
Doplň zvířátka a výsledné zvíře si najdi ve slovníku: 
 

1. křeček 
2. králík 
3. kráva 
4. kůň 
5. koza 
6. pes 
 

 

 

 

Kudy poběží kočka za myškou? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Připravila 

Mgr. Jitka Dočkalová 
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Řešení inzerátů 

- pro mladší spolužáky: 

1. C)   2. I)   3. A)   4. H)   5. B)   6. G)   7. E)   8. F)   9. D) 
- pro starší spolužáky: 

1. B)   2. K)   3. L)   4. C)   5. A)   6. E)   7. J)   8. F)   9. I)   10. H)    11. G)   
12. D)  
 

���� PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ���� 
 

… patří všem pedagogům, kteří o nás láskyplně pečovali po celou dobu 
školní docházky na prvním stupni naší Církevní ZŠ v Kroměříži.  

Především paní učitelce Romaně Blažkové a Heleně Gřivové, které byly naše 
třídní učitelky. Vyučovaly nás hravou formou, byly hodné, naučily nás vše 
potřebné a putovaly s námi v našich radostech i starostech.  

Poděkování patří i ostatním paním učitelkám Ivě Rudolfové za hudební 
výchovu, Julii Hejtmánkové za kraslice a keramiku a Dagmar Horákové 
za distribuci knih ke čtení. Také paní vychovatelce Aničce Holasové za péči 
ve školní družině.  

Všem nejen výše uvedeným DĚKUJEME!  
  Za 5. třídu Marie Pavlíková  

 
 

Vedoucí dramatického kroužku děkuje všem členům za celoroční práci, 
za aktivní zapojení i nápady, nádherná vystoupení na soutěžích, pro rodiče 
a veřejnost. Poděkování patří i rodičům žáků za ochotu a pomoc. 

    

 Mgr. Romana Blažková 

 
 

Velký dík a pochvala patří i všem 
členům tanečního kroužku „Kvítka“. 
Poděkování si určitě zaslouží naši 
„nováčci“ – pěkná skupinka deseti dětí 
z 1. třídy, těm „zkušenějším“ děkuji 
za jejich nasazení a krásně prožité chvíle 
nejen na pravidelných zkouškách, ale 
i při společném cestování. 

s. Zuzana Macečková 

 
Tereza Stoklásková, 6.tř. 



 15 

Misie a moje prázdniny 
Během letošního roku se scházelo pár děvčat na schůzkách misijního klubka. 

Povídaly jsme si o životě dětí ve světě, papežském misijním díle, dětské práci, 
promítaly jsme si filmy z misijních zemí, plnily úkoly, modlily se, připravovaly 
svoji účast na celostátní misijní pouť. Děvčatům za jejich zájem a čas děkuji 
a myslím si, že nejlepším důkazem pravdivosti „Čím víc dáš, tím více se Ti 

vrátí“ bylo naše cestování a zkušenost z Klokot. Přeji jim, ale i všem, kteří se 
budou chtít v příštím roce aktivně zapojovat do našich setkání, hodně radosti. 
Naše misijní klubko snad svým finančním darem i modlitbou udělalo radost 

někomu daleko, kdo se nemá tak 
dobře. A nezapomínejme na ně 
s modlitbou ani o prázdninách. 
Misionáři se umí dobře dívat kolem 
sebe, pomáhají, kde je potřeba 
a dokážou potěšit slovem nebo 
jenom milým úsměvem. Buďme 
misionáři všude, kam se o letošních  
prázdninách dostaneme a  vydá-
vejme svědectví o tom, že nás má 
Bůh rád. Po prázdninách se budu 
těšit na vaše zážitky a třeba 
i misionářskou zkušenost!  

RNDr. Olga Loučková 

 
 

 
 
Každý rok přibývají absolventi naší školy 

Máme za sebou další školní rok a opět nás opouštějí naši deváťáci. Jako 
každým rokem, všem se povedlo dříve či později úspěšně projít přijímacím 
řízením a dostat příležitost pokračovat ve studiu na vysněné střední škole. 
Popřejme jim úspěchy při uskutečňování svých snů a co nejméně situací, 
při kterých by museli své patnáctileté představy o životě přehodnocovat nebo 
měnit. Na jejich místo s novým školním rokem nastoupí nynější osmáci. Čeká 
je první důležité životní rozhodování o volbě té správné střední školy, a proto 
už se závěrem tohoto školního roku navštívili Informační centrum Úřadu práce 
v Kroměříži. Začít včas přemýšlet o své budoucnosti je zárukou dobré volby. 
Nejen že jim budeme držet palce, ale také se jim budeme snažit při této volbě 
pomáhat.  

Ing. Dana Floriánová, výchovný poradce 

Aneta Měsícová, 2.tř. 
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���� TĚŠÍME SE NA (BEZPEČNÉ) PRÁZDNINY ���� 
 „… a dávejte na sebe pozor!“ – slýcháte často od svých rodičů i učitelů.  

Možná se vám tato starostlivá slova zdají zbytečná a často opakovaná. 
Statistika úrazů však každoročně ukazuje, že prázdniny vždy nemusí být jen 

hezké a radostně prožité. 
Zcela určitě se všichni těšíte na cestování, letní sportovní aktivity i četná 

prázdninová dobrodružství prožitá v kolektivu kamarádů. Někdy však právě 
tady zvítězí snaha ukázat ostatním, co všechno dokážete, aniž zvážíte všechna 
rizika. 

Přecenění vlastních sil a dovedností může často skončit vážným úrazem. 
Opět je statisticky dokázáno, že velká část těchto úrazů je zbytečná. Většina 
z vás ví, že nemá skákat do neznámé vody a přeceňovat své plavecké 
schopnosti, nemá zacházet se zápalnými látkami. Naopak, máte dodržovat 
pravidla silničního provozu, přiměřeně dle svých schopností jezdit na kole, 
kolečkových bruslích a dodržovat zásady bezpečnosti při všech sportech. 
Neohrožujte svým jednáním sebe ani nikoho ze svého okolí. 

Šťastné a bezpečné vykročení do prázdninových dnů přeje 
Ing. Eva Laurenčíková, metodik prevence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
 

Církevní základní škola v Kroměříži – červen 2011 

www.czs-km.cz   ���� ���� ����   info@czs-km.cz 
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800 

Štěpán Bekárek, 7.tř. 


