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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

ČERVEN 2012 
 

 
Pro žáky, rodiče, zaměstnance 
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži 
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Vážení rodiče, milí přátelé, 
 
sluníčko nás nenechává na pochybách, že se blíží nejočekávanější část roku, 

a to jsou prázdniny. Zbývá jen pár hodin, co se dětem splní přání o nepsání 
domácích úkolů, zbaví se na nějakou dobu ranního vstávání a všech povinností 
spojených se vzděláváním. I pro nás rodiče se možná zmenší napětí a stres 
spojený s „dotahováním“ a myšlením za naše ratolesti a všichni si na chvíli 
oddechneme. 

Školní rok končí. Jaký byl? Až do konce bohatě naplněný prací, rozličnými 
aktivitami, úspěchy, ale občas i nezdary a zklamáním. Osmnáctý rok v životě 
školy jsme absolvovali s plně naplněnou kapacitou žáků, což je při celkovém 
poklesu demografické křivky velmi pěkné a svědčí to o zájmu o naše 
poskytované vzdělávací služby. Všichni pedagogové naší církevní školy se 
snaží vést a připravovat vaše děti do života podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí a v duchu našeho školního vzdělávacího programu. A já jim za to 
upřímně děkuji. Máme radost nejen z úspěchů žáků v soutěžích, ale vím, že 
učitelé vnímají každý i nepatrný pokrok nebo je, stejně jako mne, potěší každá 
situace, kdy si dokáží děti vzájemně pomáhat, respektují se ve své jedinečnosti 
a vzájemně se k sobě vstřícně a slušně chovají. Samozřejmě se nám to nedaří 
vždy a se všemi. A to jsou ty nezdary, zklamání, ale i naše otázky a zdravá 
„naštvanost“. Co děláme špatně? Pochybnosti ale mizí, když si uvědomíme, že 
dle zákona je naší nejdůležitější povinností vzdělávat… Církevní školy nejsou 
spádové školy, veřejnost si je vybírá, když o ně má zájem. Ale tím na sebe bere 
i souhlas se zaměřením a směrem, jakým způsobem se výuka povede. Naše 
škola klade důraz na výchovu, ukazuje dětem žebříček hodnot, který společnost 
příliš „nebere“, ale děti jsou i mimo budovu školy nositeli tohoto poselství. 
Myslím si, že jste si mnozí z vás vybrali naši školu právě proto, že vám záleží 
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i na výchově vašich dětí. A tady je ta nejdůležitější povinnost zase na vás. 
Protože nám záleží na bezpečném prostředí pro žáky a naplnění Naší cesty, 
nebudeme přehlížet ani jejich chování na veřejnosti. Jako máma vím, že 
kompetence, co a kde moje děti dělají mimo školu, jsou jen na nás rodičích. 
Tak vám přeji, abyste jich měli co nejvíc nejen o prázdninách! 

Naše bilancování posledních měsíců má ale i řadu příjemných okamžiků. 
Pro mne osobně určitě k vrcholům letošního školního roku patřilo úspěšné 
konání celostátní misijní pouti PMD. Podpora města, propojenost s farností, ale 
zejména výborná příprava a obětavost učitelů, nasazení a zapojení našich žáků, 
několik set účastníků, krásná mše svatá, nakonec i pěkné počasí. Myslím si, že 
jsme dali pěkné svědectví o misijní práci naší školy, naplnili heslo „Podej mi 
ruku, pomůžu ti“ a výtěžkem z misijního jarmarku pomohli potřebným. Díky 
všem, kdo nás podpořili finančně, materiálně, ale i tím, že umožnili svým 
dětem se této akce zúčastnit. 

Konec roku byl spojen s výlety, exkurzí pro nejlepší žáky – sběrače PET 
víček, zájezdem za odměnu do Vídně a návštěvou Prahy spojenou s přebíráním 
dvou prvních míst v celostátní soutěži! Krásná tečka za společným úsilím. Ať 
už se na vašich tvářích bude střídat různá míra spokojenosti s výsledky svých 
potomků, věřím, že každý z vás najde něco, za co bude možné dítě pochválit. 

Může to být pro život důležitější než 
známky.  

Přeji vám všem klidné a 
pohodové dny odpočinku, šťastné 
návraty ze všech vašich cest a mějte 
hodně času jeden pro druhého. I to 
může být nevysloveným přáním 
dětí. Spoustu pěkných zážitků přeji 
všem žákům a pro ně, pro vás, ale 
i pro všechny zaměstnance školy 
vyprošuji ochranu a Boží požehnání. 

  
                 RNDr. Olga Loučková 

               ředitelka školy 
 

���� NAPSALI NÁM… ���� 
Bojová hra 

Já jezdím se skauty na tábor. Jednou byla úžasná bojová hra v malých 
zalesněných skalách. Rozdělili jsme se do tří skupin a vedoucí nás rozestavili 
po lese. Šlo o to, že každá skupina měla u stromu hromádku papírků a ty byly 

K. Olšanská, 6.tř. 
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jako životy. My si museli ty životy krást, každý kdo chtěl do útoku, musel mít 
u sebe život a když ho chytili, musel jim ten život vydat. Já byl s Vojtou 
a Tomem v obraně a Dominik s Honzou šli do útoku. Hned na začátku jsme 
viděli jednoho z nepřátel poblíž. Tak jsem ostatním šeptl, ať se schovají a já 
sám jsem se neviděn dostal až k nepříteli, který se rozhlížel kolem naší skrýše. 
Dostal jsem ho! Byl to náš první život! Ale později nás napadli a my ztratili 
dva životy, tak jsme nechali jen dva obránce a všichni vyrazili do útoku. Když 
jsme se doplazili až k nepřátelské skrýši, tak zazněl signál k ukončení hry. Byli 
jsme druzí. Bojovka se zdařila. 

Jakub Zavřel, 5. třída 
 
Zážitek z prázdnin 

Je sobota letní den a já s rodiči jedu na výlet. Cestou z auta pozoruji 
prosluněnou přírodu. Nížiny střídají kopce, pole střídají lesy, vše se zelená, 

kvete a voní létem. Květiny, pole, stromy 
a obloha vytváří nádherné scenérie barev. 
Stojíme na kopci, tatínek z auta vydělá 
dalekohled, připevní ho na stativ a řekne mi, 
abych se podíval. Viděl jsem vesnice, věže 
kostelů, louky a pak to přišlo, když jsem 
pootočil dalekohledem, uviděl jsem div světa, 
velké oranžové zapadající slunce jak se loučí 
s vycházejícím měsícem. Na tento zážitek 
dlouho nezapomenu. 

Petr Vláčil, 5. třída 
 
 

Trampolína 
V roce 2008 jsem byl s rodiči a sestrou 

v Chorvatsku. Kromě koupání v moři, potápění a 
skákání do vln jsme šli také do zábavního parku. 
Bylo tam hodně atrakcí. Nejvíc se mi líbilo skákání 
na trampolíně s popruhy, které mě vynášely do 
vzduchu. Když jsem se odrazil málo, tak to 
znamenalo, že se vznesu jen o malý kousek. Když 
jsem se odrazil větší silou, tak jsem vyskočil do 
velké výšky. Nejdřív jsem se trošku bál pořádně se 
odrazit, ale pak se mi skákání zalíbilo. Létal jsem až 
do osmi metrů. Byl to můj nejlepší zážitek. 

Jiří Rusek, 5. třída 

A. Martínková, 1.tř. 

             M. Pifková, 1.tř. 



 4

Závody v Olomouci 
V sobotu ráno jsme jeli na závody do Olomouce. Už v osm hodin ráno jsme 

museli být na registraci. Potom jsme si projížděli trať. Tentokrát byla celkem 
„výživná“. Jako první na všech závodech startují nejmladší děti. Na startu mezi 
nimi stál i můj bratr Jarda. Odstartovalo se, všichni jsme vyhlíželi v cílové 
rovince, kdy se vyřítí do cíle. Jarda dojel na parádním druhém místě.  

Pak jsem šla na start já. Vystartovala jsem a hned po startu za zatáčkou se 
táhl půlkilometrový kopec. Soupeři mi dali zabrat, hodně mě předjížděli. Ale 
ve sjezdu o sobě vím, že patřím mezi nejlepší. Rozjela jsem se, najednou 
vidím, že hned za zatáčkou si lehl kluk. Snažila jsem se ho objet, kolo jsem 
měla celou dobu ve smyku. Nakonec mi ten kluk vrazil do zadního kola a já 
jsem taky spadla. Za mnou spadlo ještě několik závodníků. Do cíle jsem dojela 
s pořádnými bolestmi, ale celá. I to k závodům horských kol patří.  

Libuše Prchalová, 5. třída 
 

Zoologická zahrada 
Jednou v sobotu jsme se rozhodli, že 

pojedeme do zoo. Když jsme tam 
dorazili, zaplatili jsme vstupné a hned 
jsme se šli podívat na obrovské akvárium. 
Dále jsme vstoupili do pavilonu dravců, 
kde se nám nejvíc líbili orli, kteří doráželi 
na náš pytlík s piškoty. Pak jsme šli 
k lemurům, kteří mi vzali jablko. Po 
obědě jsme šli do pavilonu hadů, kde mě 
nejvíc zaujala mamba černá. Tátovi a 
bratrovi se líbil hroznýš a mamce agamy. 
Po té přišli na řadu netopýři a fenci. 
Z fenků byla mamka úplně hotová a 
nemohli jsme ji od nich odtrhnout. Potom 
lvi, hroši, žirafy a tygři, kteří zrovna jedli, 
ale pak už bohužel byl konec. Všem se 
návštěva zoo líbila.   

Jan Sláma, 5. třída 
 
Taneční vystoupení 

Dne 19. 5. 2012 jsme jely do Janáčkova divadla v Brně na taneční 
vystoupení naší kamarádky Lucky. Je to naše tradiční dámská jízda. Ráno jsme 
se balily a po obědě jsme vyrazily. Cesta byla klidná, ale dlouhá. Když jsme 
ve tři hodiny konečně dojely, měly jsme problém. Kdyby nám teta Zuzka 

               L. Pospíšil, 9.tř. 
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s Luckou nepůjčily slavnostní oblečení, já, Maruška a Lucka bychom měly 
na koncert jen tričko a rifle. Máma na tom byla ještě hůř. Měla totiž jen kalhoty 
do přírody. A víte, kde jsme měly to oblečení do divadla? Moje sestra Lucka ho 
nechala v dětském pokoji. Do auta jsme daly jenom boty. Když jsme konečně 
měly domluveno, co si oblečeme, přišla Lulu z taneční zkoušky. V pět hodin 
jsme šly do Janáčkova divadla. Já jsem měla vysoké podpatky a málem jsem se 
zabila na schodech. Když jsme došly na zastávku, „šalina“ právě přijížděla. 
U divadla jsme byly mezi prvními. Začalo to v sedm hodin. Představení bylo 
dvacet čtyři a Lulu tančila devátá a devatenáctá. Lucinčino představení bylo 
moc hezké. Tančila na písně Koloběžka a Měla babka. Po koncertě jsme u nich 
doma ještě tančily. Přemýšlely jsme o tom, že spát ani nebudeme. Ale později 
nás únava přece jen přemohla. Druhý den jsme odjížděly v pět hodin. Všem se 
nám to moc líbilo a těšíme se na další Lucinčino vystoupení. 

Eliška Pifková, 5. třída 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Léto 
Léto je pro většinu lidí nejkrásnější, nejoblíbenější a nejzábavnější roční 

období. Já mám ráda také ty ostatní, protože i v nich si užiji spoustu zábavy 
a dobrodružství. Ale stejně patří léto k těm nejoblíbenějším, protože jsou 
dvouměsíční prázdniny. V létě je velké horko a tak chodíme na koupaliště. 
Mohla bych se koupat i ve zdejším rybníku, ale tam je špinavá voda. Léto je 
skvělé, všechno kvete a obloha je často krásná jako vystřihnutá z obrázkové 
knížky. Na letošní léto už se moc těším. 

 Libuše Vráblíková, 5. třída 
Hasiči 

Položme si otázky, co všechno musí hasiči zastat? Většina lidí si myslí, že 
hasí jen požáry, ale to není vše. Mají toho na práci mnohem víc. Zachraňují 
lidské životy, vyprošťují osoby při autonehodách, odčerpávají vodu 
ze zatopených sklepů, staví protipovodňové hráze, zabraňují průtoku 
škodlivých látek do dalších úseků řek. 

T. Kvapilíková, 6.tř. 
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Jsou nejvytíženější ze všech záchranářů lidských životů, ale proč? Myslím 
si, že za to může lidská nedbalost. Rodiče nechávají hrát si děti se zápalkami, 
a pak jediným škrtnutím je celý dům v plamenech. Je to zapotřebí? Ne, není. 
Rodiče by se měli více věnovat svým dětem. 

Hasiči jsou hrdinové a zaslouží si obdiv, protože jejich práce je nebezpečná 
a každý člověk by ji nedokázal dělat. Pro to vše, co dělají, jak riskují svůj život, 
je obdivuji a jsou pro mne hrdinové. 

Tomáš Slugeň, 7. třída 
 
Dnešní děti 

Co se děje s dnešními dětmi? Jak se baví ve svém volném čase? Přijdou ze 
školy, sednou si doma na zadek a dívají se na televizi, potom si pustí počítač 
a do večera hrají hry. 

Babička mi říkávala: „Běž se proběhnout, přečti si něco!“ Pro nás byla 
zábava běhat na zahradě, jezdit na kolečkových bruslích nebo se honit 
za balonem. Všechny naše šťastné vzpomínky máme v podobě fotografií 
v albu. Ale jak si připomeneme příští generaci? Budeme hledat na Facebooku? 
Ano, tak to asi dopadne. Celý svět si myslí, že spěje k dokonalosti, ale řekněte 
sami, jaký je to úžasný pocit, když vypadnou večer pojistky a my sedíme při 

svíčkách a povídáme si 
s rodinou. Třeba si zahrajeme 
na klavír a zazpíváme si. Je 
nám dobře u srdce. Jsme 
spolu, jsme veselí a máme se 
rádi. 

Vraťme se tedy raději ke 
starým zvykům a nepodlé-
hejme tolik Facebooku a 
dalším vymoženostem. Nemů-
žete změnit svět, tak změňte 
aspoň sebe. 

Terezie Ševčíková, 7. třída 
 

 
Jak vidím svou budoucnost 

Až vyjdu devátou třídu, půjdu na střední školu. Zatím ještě nevím, na jakou. 
Když se mi to povede, chtěla bych jít na vysokou školu a poté si najít nějaké 
stálé zaměstnání. 

Dále bych chtěla cestovat. Na světě je hodně míst, kam bych se chtěla 
podívat. Například do Anglie. Už kvůli jazyku. Moc bych si přála ovládat 

H. Kordíková, 6.tř. 
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angličtinu, proto by bylo dobré strávit zde hodně času. Možná bych si přála jet 
někde na sever, vidět polární záři. A naopak do jižní Evropy k moři, projet se 
po písčité pláži na koni a vidět papoušky ve volné přírodě, jet na dovolenou 
strávenou lyžováním, nebo jiným sportem. 

Za nějaký čas bych se chtěla vdát, mít menší rodinný domek se zahradou, na 
ní velikého chlupatého psa, nějaké hezké auto 
a svou rodinu, abychom spolu o letních 
prázdninách chodili do přírody a v zimě jeli 
lyžovat. 

Ale budoucnost je ještě velmi daleko. Nechci 
se tím zabývat tolik let dopředu. Proto bych to 
všechno nazvala jenom velkým momentálním 
přáním. Kdykoli se mohou okolnosti změnit. A já 
si myslím, že každý člověk by byl rád především 
šťastný a zdravý. 

Veronika Vávrová, 8. třída 
 
Mé plány do budoucna 

Vlastně ještě nevím, kde se ve svém budoucím životě octnu, ale to asi 
nikdo. Velmi často však nad tímto tématem přemýšlím.  

Nyní je mým hlavním cílem dochodit základní školu. Následně bych se 
chtěla dostat na gymnázium a zdárně odmaturovat. Po ukončení gymnázia bych 
rozhodně chtěla jít na vysokou školu, ale kam, to ještě pořádně nevím. Snad 
na medicínu nebo pedagogiku. V průběhu studia se budu snažit chodit na 
brigády a vydělávat peníze, abych mohla hodně cestovat. To je můj největší 
sen, chtěla bych procestovat celý svět. Doufám, že si ho budu moct v průběhu 
života splnit. Po vystudování vysoké školy bych si chtěla najít práci. A pak, 
doufám, najdu svého životního partnera. 

Do budoucna mám ještě jeden velký sen. Chtěla bych jet do rozvojových 
zemí pomáhat chudým lidem. 

Všechny tyto plány se však můžou rázem změnit jedinou událostí, třeba 
když mě nevezmou na školu. Nejdůležitější však určitě je, abych byla v životě 
šťastná. 

Marie Štěpáníková, 8. třída 
 

Jaká bude moje budoucnost? 
Mým snem je dostat se na umělecko-průmyslovou školu do Brna nebo 

do Uherského Hradiště. Zde bych se mohl zdokonalovat ve svém výtvarném 
umění. Studoval bych buď průmyslového designéra, nebo reklamního 

V. Procházková, 6.tř. 
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„architekta“ návrháře. Dle toho se pak dále rozhodnu, jakým směrem by se měl 
můj život ubírat. 

Spíše počítám s tím, že se dostanu na obor průmyslový design. V tomto 
případě bych chtěl dále studovat v zahraničí – nejlépe v Itálii, a to v oboru 
navrhování automobilů. 

Itálie je sama o sobě velmi uměleckou zemí a navíc jsou zde slavné 
automobilové závody, jako například Ferrari, Pagani Zonda, Lamborghini, Alfa 
Romeo, Maserati. 

Pokud by se mi tyto plány zdařily a já si našel ve svém oboru nějaké 
zaměstnání, chtěl bych se usadit, spíše asi v nějaké průmyslově vyspělejší 
zemi, buď v Itálii, nebo v Německu, ale možná i v České republice. 

Časem bych si chtěl najít 
přítelkyni a založit rodinu. 
Chtěl bych mít maximálně 
dvě děti, které budu slušně 
vychovávat a vést ke 
křesťanské víře. Dále bych 
chtěl mít ještě spoustu 
dobrých přátel, o kterých 
budu vědět, že se na ně 
můžu kdykoli s čímkoli 
obrátit a oni mi pomohou. 

Dominik Skřička, 8. třída 
 

 

���� CO JSME SPOLU PROŽILI ���� 
 

Misijní pouť 
V sobotu jsem byla pomáhat na misijní pouti. Měli jsme sraz v kostele 

a potom začala mše. Zpívala tam jedna skupina a taky jsme tam zpívali i my. 
Když mše skončila, šli jsme se nasvačit. Potom jsme šli na AG připravovat 
stanoviště. Za chvíli už tam byly děti, které měly ty stanoviště splnit. Když je 
všechny splnily, mohly jít na jiný kontinent. Bylo celkem 5 kontinentů: Asie, 
Evropa, Amerika, Afrika a Austrálie. Já jsem byla v Evropě. Když to skončilo, 
bylo ukončení v kostele. Druhá třída vystupovala se sv. Anežkou a my jsme 
jim k tomu zazpívali. Pak byla scénka o kontinentech. Já jsem tam také 
vystupovala a měla jsem si zapamatovat něco o misiích. Když celý ten misijní 
den skončil, šla jsem si koupit zmrzlinu. Den se mi moc líbil. 

Viktorie Večerková, 5. třída 

K. Hlobil, 9.tř. 
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V sobotu 26. května byla 
v Kroměříži celostátní misijní 
pouť. Tento den začínal mší, 
kde bylo jedenáct kněží a 
jeden jáhen. Zpívaly se tam 
písničky a naše třída také 
zpívala, byla to v podstatě 
normální mše jako v neděli, 
jen tam bylo těch jedenáct 
kněží. Mše svatá trvala hodinu 
a půl, začínala v deset hodin, 
ale my jsme měli přijít o čtvrt 
na deset, protože paní učitelka 
říkala, že si s ní máme zkusit 
některé písničky. Po mši jsme šli do školy a obědvali jsme. Za hodinu jsme šli 
na zahradu AG a chystali „Evropu“. Byl to náš kontinent a byli jsme tam s paní 
učitelkou Rudolfovou a paní učitelkou Blažkovou. Asi tak po půl hodině přišly 
první děti s rodiči. Já s Vikčou Pšenicovou jsme měly stanoviště „Zmrzlina 
z Chorvatska“, měly jsme tenisáky a kelímky od jogurtu a cílem bylo přehodit 
balónek. Poutníci měli putovat po kontinentech a plnit disciplíny. Konec byl 
v kostele povídáním o misiích a byl tam také ředitel misijních děl dětí otec Jiří 
Šlégr. Výtěžek z akce podpoří děti na Srí Lance.  

Kristýna Suchánková, 5. třída 
 

Každý rok se pořádá na různých místech v republice Misijní pouť. Byli jsme 
rozděleni do všech světadílů. Naše paní učitelka měla na starost Afriku. Po mši 
svaté jsme přišli do školy a připravovali jsme se na program. Paní učitelka nás 
pomalovala, dali jsme si kostýmy a rozdělili stanoviště. Měli jsme na starost: 

lov zvěře, přenášení africké nádoby na místo, 
výroba amuletů, africký tanec, skládání Afriky 
jako puzzle, stavění pyramidy a africké bubny. 
Dokonce přišla natáčet i televize. Poté, co si 
někteří vyrobili sukýnku z krepáku, mohli si 
zatančit na africké rytmy, postavit pyramidu 
nebo složit světadíl Afriky, ulovit divokou zvěř 
nebo si zahrát na bubny. Největší legrace byla, 
když si zatančila i dvouletá holčička nebo Otec 
Vlado i s paní ředitelkou. Misijní pouť se nám 
moc líbila a dlouho ni budeme vzpomínat.  

Klára Maňurová, 4. třída 

                                                 G. Pitruzzellová, 6.tř. 

     O. Zahradníček, 1.tř. 
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O zážitky ze školy v přírodě se s vámi podělí žáci druhé třídy: 
 

Na škole v přírodě se mi nejvíc líbily hry a nejméně úklid. Přivezl jsem si 
spoustu zážitků a diplomů. Těším se, až pojedu zase. 

      Libor Batěk 
 

Na škole v přírodě se mi moc líbilo. Nejvíce hledání pokladu. Poklad jsme 
hledali až v pátek, aby se rozhodlo, které družstvo vyhraje. Hledali jsme na 
hřišti, před chatou i na stromě. Poklad byl ukrytý v trávě. Našla ho Vlčata 
a Lukostřelci. Potom bylo vyhlašování. Všichni jsme byli moc napnutí, kdo 
vyhraje. Já jsem byla v družstvu Lukostřelců. Všichni z našeho družstva jsme 
byli šťastní, protože jsme se umístili na 1. místě. Už nyní se těším do 4. třídy, 
kdy pojedeme opět na školu v přírodě. 

      Michaela Suchá 
 
Rád vzpomínám na velkou legraci a zábavu, kterou jsme tam prožili. Získal 

jsem do indiánského náhrdelníku 6 korálů a 1 medvědí zub. Už se těším, až 
pojedu na školu v přírodě znovu i se svou mladší sestrou. 

      Vojtěch Vičar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Maňurová, 4.tř. 
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Nejvíc se mi líbilo, jak jsme kreslili na obrovskou krabici zvíře na lovení. 
Kreslili jsme medvěda, jako kdyby stál jenom na zadních. Ale klukům se to 
nelíbilo, tak jsme tedy namalovali medvěda z boku a moc se nám povedl. 

      Zdislava Dolečková 
 
Nejvíc se mi líbilo, že nám paní učitelky připravily tolik zábavných her 

a taky výlety. V pondělí a v úterý nám pršelo, ale další dny jsme už byli venku. 
Výšlap na Pardus byl těžký, ale dolů to šlo skoro samo. Líbil se mi odpolední 
i večerní program, taky hra Kolíky a karneval s diskotékou. 

      Zuzana Císařová 
 
Hráli jsme hry s básničkami, hledali čísla do 20, kreslili jsme bizony. V lese 

jsme pozorovali mravence a kobylky, na hřišti hráli fotbal. Na karnevalu jsem 
byl za čerta. Moc se mi tam líbilo. 

      Radim Martínek 
 
Můj velký zážitek byl karneval. Byl jsem za fotbalistu. Při karnevalu jsme 

hráli různé hry, tancovali jsme. Nejvíc se mi líbila hra se sirkami. Už se těším 
na školu v přírodě ve 4. třídě. 

      Filip Vrzal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. Císařová, 4.tř. 



 12

Celý týden jsme prožili jako Indiáni. Já jsem byl v kmenu Vlčat. Měli jsme 
olympiádu, stezku odvahy, karneval, pokladovou. Hráli jsme Kolíky, 
vybíjenou, fotbal, Limeriky a jiné hry. Každé ráno byla rozcvička. Hráli jsme si 
v lese, „lovili“ bizony. Nejvíc se mi líbilo malování totemu. Díky všem paním 
učitelkám! 

      Benjamin Skřička 
 
Mně se nejvíc líbila hra Kolíky a Limeriky. To jsme museli v lese najít 

básničku, která byla schovaná a tu se naučit zpaměti. Pak jsme utíkali 
na cestičku, kde jsme museli tu básničku naučit kamaráda z družstva a ten ji 
přeříkal paní učitelce. Bylo to z kopce, tak to někteří brali po zadku.  

      Marie Zavřelová 
 

Na škole v přírodě měli krásné jezírko s rybičkami. Les byl jako malovaný. 
Hráli jsme indiánské hry. Malovali jsme totem a navlékali korálky. Taky jsme 
hráli na netradiční hudební nástroje a bubnovali. Z karnevalu máme spoustu 
fotek. 

      Kamila Nováková 
 
Na školu v přírodě jsme jeli na Rusavu. Jsou tam krásné lesy. Byli jsme 

ubytovaní v pěkné ubytovně. Dospělí pro nás připravili různé soutěže. Mně se 
nejvíc líbilo střílení z indiánských zbraní a hledání pokladu. V pokladu bylo 
obrovské množství bonbonů. Před odjezdem domů jsme byli na vycházce 
na kopec, odkud byl krásný rozhled na Rusavu. 

       Jan Doubrava 
 

V pondělí ráno vyjela 2. a 4. třída na Rusavu, na školu v přírodě. Autobus 
nás vysadil před chatou a vyložil nám batohy. Paní vedoucí nás poučila 
o správném chování na chatě. Ubytovali jsme se a šli na svačinu. Po svačině 
jsme si vyslechli Desatero správného indiána. Byli jsme rozděleni na jednotlivé 
kmeny. Já jsem byla kmen Čejenů s Emou, Radimem, Michalem a Filipem. Byl 
tam báječný program - olympiáda, hra kolíky, vybíjená a fotbal. Také jsme 
malovali totemy, vyráběli amulety, indiánské náhrdelníky, čelenky a zvířata, 
do kterých jsme se potom trefovali kuší a lukem. Ve čtvrtek jsme se moc těšili 
na karneval. Byly tam letos opravdu krásné masky – indiánská rodina, příroda, 
čarodějnice, dýně, Pepek námořník, mafián, rudá růže, a další. Pokřik Čejenů 
byl: „Čejenové jsou nejlepší, vždycky všechno vyřeší.“ Na konci týdne jsme 
dostali odměny a diplomy. Já jsem dostala diplom za odvahu a nejlepší 
tanečnici. Byla to super škola v přírodě. 

Pavlína Kordíková, 4. třída 
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���� PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ ���� 
 

Etiketa + net = netiketa 
Netiketa je pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat při 

komunikaci přes internet. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (síť) 
a slova etiketa. 

V internetovém světě bychom měli zachovávat všechna pravidla slušného 
chování, stejně jak v běžném životě.  
 

Základní pravidla, která napomáhají zůstat slušným člověkem i u monitoru: 
1. Přemýšlejte, zda to co napíšete do počítače, byste dokázali říct člověku 
přímo do očí. 
2. Jste to, co píšete. Ostatní o Vás zpravidla nic neví – jak vypadáte, co děláte, 
jaké máte vzdělání a životní zkušenosti. Udělají si o Vás obrázek na základě 
Vašich textů. Věnujte jim proto větší pozornost. 
3. Internet je dostupný takřka na celém světě. Co je dovolené na americkém 
chatu, je třeba zcela nepřípustné na arabském a podobně. Politická, rasová, 
společenská i osobní témata by proto měla být diskutována s maximálním 
taktem 

 

Slovník častých zkratek užívaných v netiketě:  
BTW = by the way (mimochodem) 
EOD = end of the day (konec dne) 
FYI = for your information (pro tvou informaci) 
IMO = in my opinion (dle mého názoru) 
BCNU = be seeing you (uvidíme se) 
ASAP = as soon as possible (co nejdříve) 
OIS = oh, I see (aha už vím) 
TIA = thanks in advance (předem děkuji) 
WAYTA = what are you talking about? (o čem to mluvíš) 
FW = forward (přeposlání dalšímu adresátovi) 

 
Hezké prázdniny a dobře využité volné 
chvíle s počítačem i bez něj 

 
přeje Ing.Eva Laurenčíková 

 
 
 
 M. Kordíková, 7.tř. 
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���� HRÁTKY S NĚMČINOU ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das Meer - moře 
 
 
 

 

das Ferienlager – 

tábor 
 
r Sonnenschirm  
        = slunečník 
e Sonne = slunce 
e Sandburg = hrad z písku 
r Ball = míč 
r Eimer = kbelík 
e Schaufel = lopatka 
e Muscheln = mušle 
r Wald = les 
r Rauch = dým 
s Feuer = oheň 
e Bank = lavička 
s Zelt = stan 
e Hecke = křoví 
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���� VTIPY PRO DOBROU NÁLADU OD SEDMÁKŮ ���� 
Ze školy: 
Vypráví učitel žákům: „Milé děti, v Africe na mnoha místech chybí škola. 
Víte tedy, nač budeme dnes dělat sbírku peněz?“ 
Děti: „Na cestu do Afriky.“ 
 
Učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, řekni mi dvě zájmena.“ 
Pepíček zmateně odpoví: „Kdo, já?“ 
„ Výborně Pepíčku,“ pochválí ho učitelka. 
 
A pro změnu něco z restaurace: 
Host: „Pane vrchní, jak je staré to kuře?“ 
Vrchní: „ Promiňte, ke kuřeti podáváme rýži,  
brambory, nebo hranolky. 
Ale životopis v žádném případě.“ 
  
Servírka přinese objednané jídlo. 
„A kde je ten řízek?“ ptá se host. 
„Podívejte se pod ten citrónek, pane.“ 

���� „DESATERO“ NA PRÁZDNINY ���� 
� Neskákej do vody, kterou 

neznáš. 
� Při bouřce se neschovávej 

pod osamocený strom. 
� V lese se chovej tiše. 
� V chráněných oblastech 

nechoď mimo vyznačenou 
trasu. 

� Nelez na sloupy vysokého 
napětí. 

� Nesbírej houby, které 
neznáš.  

� Nepřeceňuj své síly. 
� V přírodě nerozdělávej 

oheň. 
� Netrhej a nenič rostliny 

v přírodě. 

� Neopaluj se na přímém 
slunci. 

� Dodržuj pitný režim, nos 
pokrývku hlavy. 

� Měj se na pozoru při 
sportování. 

� Nemluv s cizími lidmi. 
� Nesedej si do auta k cizím 

lidem. 
� Nehrej si se zápalkami. 
� Nesahej v přírodě na 

zvířata. 
� Neházej odpadky na zem. 
� Dbej na své zdraví. 
� Dodržuj toto desatero. 
� Vrať se po prázdninách 

zdravý! 
Klára Maňurová, Anna Mičolová, Tereza Císařová, 4. třída 

N. Benešová, 1.tř. 
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���� PODĚKOVÁNÍ ���� 
 

Děkuji všem svým hercům z dramatického kroužku za celoroční práci, 
nadšení, aktivitu a nápady a rodičům za trpělivost a podporu.  

     Mgr. Romana Blažková  
 
Blahopřejeme našim „posledním“ výhercům v tomto školním 

roce, kteří se v celorepublikovém preventivním projektu „Svět 
očima dětí“ v kategorii 2. stupně ZŠ v tématu „Moje okolí, kdo je 
můj soused“ umístili se svými díly na 1. místech: 

 
• Trojrozměrná díla – stolní hra „Cizinče neboj se“ 

Hana Kordíková, Aneta Páleníková, Michaela Rumanová – 6. tř. 
 

• Audiovizuální díla – film „Příběh Maryny z nedaleké Ukrajiny“ 
Dominik Skřička a Marie Štěpáníková – 8. tř. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Církevní základní škola v Kroměříži – červen 2012 
www.czs-km.cz   ���� ���� ����   info@czs-km.cz 
číslo darovacího účtu: 1480739369/0800 

V. Vávrová, 8.tř. 


