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


Vážení rodiče, milí přátelé
prožíváme adventní dobu a připravujeme se na dny vánoční. Záleží jen na nás,
jak tato doba připraví naše srdce. Shonu a nervozitě se ubráníme jen velmi
těžko, ale neměla by nad námi zvítězit.
Ve škole je toto období tradičně spojeno s prezentací adventního programu
a přípravou předvánočního vystoupení. Chceme ukázat tu pravou podstatu
Vánoc, přinést lidem radost a pokoj, ale nácvik a zkoušky jsou pro paní
učitelky hodně zátěžovými chvilkami. Odměnou pro ně i děti je váš úsměv,
vaše přítomnost na vystoupeních a vaše podpora našich aktivit.
První „dárky“ od nás děti už donesly ve formě čtvrtletního hodnocení, ale
nevím, jestli všude potěšily stejně jako Mikuláš, který navštívil žáky 1. stupně.
K pololetnímu hodnocení ještě nějaký čas zbývá a věřím, že i prázdninové dny
děti posílí a nabijí větší chutí do učení.
V měsíci listopadu proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Celostátní setkání ředitelů církevních škol, za účasti zástupců MŠMT i ČBK.
Sekce základních škol probíhala na naší
škole a byla to tak pro nás možná
prezentace naší práce. Myslím si, že i
když se nám v posledním období podařila
ve škole realizace řady věcí, které
zpříjemnily prostředí školy, je důležitější
celkové klima, které tvoří vztahy mezi
námi, vašimi dětmi a námi pedagogy. To
si sice účastníci setkání přímo „ochytat“
nemohli, ale dle hodnocení to bylo „cítit“
K. Maňurová, 3. tř.
ze všeho, co viděli a ze všech, se kterými
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se u nás mohli setkat. Za připravenost naší školy děkuji všem pedagogům, ale
i ostatnímu personálu školy. Zvláštní poděkování patří manželům Kučerovým
za sponzorské zapůjčení kávovarů a zabezpečení kávy pro toto setkání.
Jak ubíhají školní dny, přináší nám radost, ale i drobná trápení, úspěchy
i malé prohry, ale to k opravdovosti života patří. Každý den je nám dáván jako
dárek a jak s ním naložíme – je na nás. Velmi dobře jsme obstáli v měření sil
ve vědomostní soutěži „Bible a my“, kde nám z prvního a třetího místa
postupují zástupci do celostátního kola. Před sebou máme šachový turnaj škol,
v pátek projektový den věnovaný misiím, který bude předcházet nedělnímu
misijnímu odpoledni v kostele Panny Marie, na které vás všechny zvu. Je dobré
se právě v tomto čase nevyslovených přání zastavit, zamyslet se a třeba rozdělit
s někým, kdo má přání úplně jednoduchá a obyčejná.
Žáci 2. stupně netrpělivě očekávají florbalový turnaj, ale všichni se
připravujeme na předvánoční vystoupení Živý Betlém, který bude předveden
na Velkém náměstí. A je to tradičně náročnější akce, která zaměstná, a na pár
dní i zpřehází, zaběhnuté školní dny.
A tak ať tato doba příprav na oslavu Narození probíhá v našich domovech
co nejklidněji, v pokoji a s uvědoměním si toho, že více než vyzdobit své okolí,
máme vyzdobit svá srdce.
Přeji to nejen vám, vašim blízkým, ale i sobě a nám všem ve škole.
Požehnané Vánoce!
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy

T. Kvapilíková, 5. tř.
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 NAPSALI NÁM… 
Vzpomínáme na prázdniny
O prázdninách jsme jeli přespat pod stan. Navštívili jsme chráněné území,
kde jsme viděli zelené ještěrky a kudlanky. A protože bylo velké teplo, šli jsme
se koupat do nedaleké řeky. Pak jsme šli dál proti proudu. Cesta byla velmi
náročná, ale dobrodružná. Nejvíce se mi líbil poslední den.
Klára Maňurová, 3. třída
Na letošní prázdniny jsem se moc těšil. Hlavně na to, že nebudu muset ráno
brzy vstávat a budu se chodit často koupat.
První týden jsem byl na skautském táboře ve Studnici. Bydleli jsme na faře.
Náš vedoucí byl Vít Pořízek. Na táboře jsme plnili Vlčky. Získal jsem Vlčka
zdravotníka, atleta, chovatele zvířat a cyklisty. Chodili jsme si hrát na hřiště,
do lesa, jezdili jsme na kole, měli jsme táborák
a stezku odvahy.
Druhý týden jsem jel k babičce a dědečkovi
do Těšnovic. Bylo tam pěkné počasí, tak jsem se
pořád koupal v bazéně.
O prázdninách jsem také jel s rodiči a sestrou
Janou na dovolenou do Jeseníků. Bydleli jsme
v chaloupce u lesa. Každý den jsme chodili na túry.
Nejvíc se mi líbila túra na Praděd a vodopády Bílé
Opavy. Všude jsme sbírali turistické známky. Také M. Šebestíková, 6. tř.
jsme chodili do lesa na houby, maliny a borůvky.
Nejvíc jsem se těšil na srpen. Jeli jsme k moři na Istrii do Chorvatska.
Cesta byla dlouhá asi 850 km. Moře bylo moc krásné a čisté. Koupali jsme se,
skákali do vln a potápěli se. Museli jsme si dávat pozor na mořské ježky.
Poslední den prázdnin jsme byli na Hostýně. V kostele jsme poděkovali
za všechny prázdninové zážitky a poprosili o požehnání do dalšího školního
roku.
Jiří Rusek, 4. třída
Jednoho krásného dne měly být závody. Ve Velkém Tresném bylo rušno.
Všichni se připravovali. Kam se člověk podíval, neviděl živáčka. Když někdo
přišel ke koupališti, uviděl necky, malý dřevěný parník a to nejdůležitější –
lávku, která plula na vodě, ale byla přitlučená ke břehu. Byla to legrace.
Závodník musel přejít lávku a nespadnout z ní. Také jsme mohli jet v neckách
kolem bójek, jet na kole po lávce nebo jít, napít se šťávy od vodníka a dojít
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nakonec. Také se dalo válet sud přes lávku, vést někoho na korbici nebo nést
na zádech. Malé děti soutěžily na trávě.
Za naši rodinu jsem soutěžila já, Lucka, sestřenice Míša a strejda Radek.
Všem se to moc líbilo.
Eliška Pifková, 4. třída
Prázdninový příběh
Můj strýc mi domluvil let v letadle. Po příjezdu na letiště jsem došel
k oranžovému letadlu, kde na mne čekal pilot.
Sedám do letadla, nasazuji sluchátka, abych se mohl domlouvat.
Připoutávám se. Pak začínáme pomalu vzlétat, až jsme ve výšce 1,2 km
nad zemí. Pozoruji Kroměříž, jak je pěkně zelená. Vidím Podzámeckou
a Květnou zahradu, koupaliště Bajdu, řeku Moravu, mé bydliště. To je krása!
Po 15-ti minutách pomalu přistáváme na letiště. Byl to pro mne krátký, ale
nazapomenutelný zážitek.
Tomáš Slugeň , 6. třída
Koupání ve stanu
V létě jsem byl na rytířském táboře. Oproti předchozím létům trochu víc
pršelo.
Druhého dne večer vedoucí říkal, že mohou přijít přívalové deště, proto
jsem si svoji tašku s oblečením před spaním dobře uzavřel. Večer se skutečně
dalo do deště.
V noci se mi spalo dobře až do chvíle, kdy mě probudil jeden kluk
výkřikem: „Kluci, vstávejte, je tu voda!“ A opravdu! Stanem do výšky asi
dvaceti centimetrů protékala voda. Rychle
jsem si vzal tašku
s oblečením a odnesl ji
do stanu vedoucích,
kteří
z plných
sil
pomáhali zachraňovat
věci ostatních dětí. Víc
už se dělat nedalo.
Všichni kluci z našeho
stanu měli mokré spací
pytle, tak nám vedoucí
půjčili deky.
M. Kordíková, 6. tř.
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Druhý den se na louce pod táborem našlo několik bot, čepic a dalších
drobností. Já jsem měl naštěstí skoro všechno suché. Nenávratně odpluly pouze
sandály.
Takže vše nakonec dobře dopadlo.
Štěpán Bekárek, 7. třída

Nejoblíbenější hračka
Moje nejoblíbenější hračka je tučňák. Dostal jsem ho od babičky
k narozeninám. Je velký asi půl metru. Má černý frak a bílé bříško. Moc se mi
líbí, je to moje největší plyšová hračka. Rád ho oblékám do různých kostýmů.
Každý den se o něj starám. Tak trochu mi nahrazuje bratříčka, protože mám jen
dvě sestry. Když jdu spát, obléknu ho do pyžámka, které je mi malé. Tučňáčka
uložím do postýlky, lehnu si vedle něho a oba dva spokojeně usneme. Je to
moc hezká a milá hračka, každý den si s ní hraji. Tuto hračku popisuji proto,
protože je to můj nejlepší a největší plyšový kamarád.
Jiří Cihlář, 3. třída
Moje nejoblíbenější hračka je fingerboard. Dostal jsem ho k narozeninám a
moc se mi líbí. Vypadá jako malý skateboard. Je dlouhý 10 cm a široký 2 cm,
má čtyři malá kolečka. Vejde se mi do kapsy a můžu si ho vzít s sebou. Často
si s ní hraji doma nebo u dědy na stole. Doufám, že dostanu k narozeninám
i fingerboardovou rampu.
František Pospíšil, 3. třída
Moje nejoblíbenější hračka jsou všichni moji příbuzní, kteří si se mnou
hrají. Hrajeme si různé hry. Je mi s nimi moc dobře. Hrajeme si spolu, protože
se chceme zabavit. Docela se nám hry, které vymyslíme, moc líbí. Jsme na sebe
hodní.
Pavlína Kordíková, 3. třída

T. Císařová, 3. tř.

B. Úlehlová, 9. tř.
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Moje povinnost
Moji povinnost si představuji jako fialovou mašličku s bílými puntíčky,
kterou mám uvázanou ve vlasech. Když si nesplním jakoukoliv povinnost,
zatahá mě za vlasy. Upozorní mě tím a já tu povinnost splním. Ale jakmile ode
mě zazní slovo „nechci“, mašlička se rozváže a spadne na zem. A tak mi
nezbývá nic jiného, než ji hledat. Moje mašlička však ví, že když si svou
povinnost splním, zase se ve vlasech objeví.
Gabriela Dolečková, 5. třída
Moje povinnost je malinká víla, kterou nikdo nevidí. Na krku nosí
náhrdelník s nádhernými perlami. Mám-li si svou povinnost splnit, pošle
za mnou skřítka v zelených kalhotkách a ve žlutém tričku s čepičkou. Ten mi
vždy do ucha zašeptá mou povinnost a já ji musím udělat. Když ji nesplním,
tak víla začne plakat, protože se jí z toho krásného náhrdelníku ztratí jedna
perla. I já jsem pak smutná, takže se snažím, abych si své povinnosti plnila.
Kristýna Nesvadbová, 5. třída
Moji povinnost si tak trochu
představuji jako počasí. Když
splním úkol, který mi maminka
dala, tak je venku pěkně. Když
neprší a mírně fouká, tak to
znamená, že jsem tu povinnost
ještě nedokončila. Když venku
prší, tak to znamená, že svůj
úkol mám teprve splnit. Někdy
mě počasí pronásleduje. Vítr
na mě fouká, někdy přijde
bouřka. Nejlepší je, když je
venku krásně a mohu si jít hrát.
Veronika Pořízková, 5. třída

G. Pitruzzellová, 5. tř.

Povinnost si představuji jako strom. Když si svůj úkol splním, mohu strom
zalít, ne-li, pak by usychal. Své mohutnosti strom dosáhne, až si splním
všechny své povinnosti.
David Rozsypálek, 5. třída
Povinnost si představím jako pracovitého zedníka, který staví dům. Každá
povinnost je jedna cihla. Když si je nebudu plnit, pak bude zeď křivá a dům
spadne.
Jan Galatík, 5. třída
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Co si přeji?
Mým velkým snem je pes. Přála bych si fenku čivavy světlé barvy.
Jmenovala by se Denisa. Pelíšek by měla hned vedle mé postele. Ale malý
pejsek potřebuje péči jako miminko. Každý den se musí venčit a krmit. Protože
vstávám brzy do školy a odpoledne chodím do kroužků, neměla bych na pejska
čas.
Nikol Nováková, 2. třída
Sluchadla
Žijí mezi námi lidé, kteří mají problémy se sluchem. Aby slyšeli druhé,
potřebují sluchadla. Existují lidi, kteří jsou vnitřně hluší, neslyší hlas Boží. Aby
ho mohli slyšet, potřebují také sluchadla. Málokdo ví, že každý z nás má
takováto sluchadla ve svém srdci, jen je potřeba je objevit, dát do nich baterky
a zapnout je. Někdo je zapne, když pozoruje krásnou krajinu, a jiný musí prožít
nějakou bolest. Každopádně se může radovat každý, kdo je objeví.
Michael Kamarád, 8. třída
Podzimní příroda
Na podzim opadává krásně zbarvené listí.
Použije k tomu pestrou paletu barev do žluta
a do červena. Také oranžovou, světle zelenou
a béžovou barvu. Když chladivý vítr zafouká,
pár listů se lehce snese dolů. Pohladí tě
na tváři a máš pak studenou jako kapky vody
z mraků. Když zaprší, tak kapky tančí, lehnou
si na zem a usnou v podzimu. Zatím co listí
opadalo, stromy se připravují na dlouhý
spánek. Podzim se mi líbí, protože je chladivý
a hýří barvami. Každý rok se znovu a znovu
těším na podzimní barevnou nádheru.
Text a obrázek: Pavla Bilá, 5. třída
Co se v zimě změní
V zimě se dolů místo deště snáší vločky. Nejenže se bobuje, sáňkuje, bruslí
a lyžuje, ale je čas Vánoc. Vánoce – to je nejkrásnější událost v zimě. Když
jsou Vánoce a jsme všichni doma a sedíme pod stromečkem – je to nejkrásnější
chvíle v roce. Zpíváme koledy, hrajeme si a jsme šťastni. Vánoce jsou chvíle
pohody a radosti a také chvíle, kdy jsme všichni spolu.
Kateřina Váňová, 2. třída
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Zapadlé auto
Jednoho nepěkného zimního dne jsme se chystali prohrnout radlicí na sníh
cesty. Tak jsme spolu s tátou a bráchou jeli zapřáhnout radlici na obecní dvůr.
Tam nás zastihl pan starosta a sdělil nám, že je zafoukaná cesta mezi
Lutopecnami a Zlobicemi. Potom řekl, abychom rychle vyrazili, že už tam stojí
Policie ČR a odklání dopravu.
V tu chvíli nám zavolal taťkův příbuzný, že zapadl mezi Zlobicemi
a Popovicemi, jestli bychom ho mohli vytáhnout. Táta mu slíbil, že jakmile
protáhneme komunikaci mezi dříve zmíněnými vesnicemi, hned přijedeme.
Celkem rychle se nám to podařilo zprůjezdnit.
Pak jsme honem pospíchali
k zapadlému autu. Táta přemýšlel,
zdali pojedem po polní cestě nebo
přes Zlobice. Nakonec jsme to vzali
polní cestou. Náš Zetor 5245 si
se závějemi poradil výtečně. Dorazili
jsme na místo, strejda už měl
nachystané lano. Zapřáhl ho za náš
traktor. Buch! Bác! Co se děje?
V. Strašák, 9. tř.
Přetrhlo se bohužel lano. „Máte
nějaké jiné?“ „Ano,“ zněla odpověď.
Naštěstí máme ještě jedno.
Podruhé už neprasklo a podařilo se nám auto vytáhnout. Strejda nám
poděkoval a jeli jsme domů.
František Pavlík, 7. třída

 CO JSME SPOLU UŽ PROŽILI 
Slavnost slabikáře
Ve středu 3. 11. se v první třídě konala Slabikářová slavnost. Na své
šikovné prváčky se přišli podívat jejich rodiče, prarodiče i ostatní příbuzní.
Během dvou vyučovacích hodin jim malí školáci předvedli vše, co se doposud
ve škole naučili - počítali, přiřazovali, zpívali, cvičili, četli a recitovali
básničky. Slavnostním okamžikem bylo pro děti loučení se s Živou abecedou
a získání Slabikáře, který jim předala paní zástupkyně. Odměnou za jejich
snahu jim byl úsměv a potlesk jejich rodičů a také výborný dort, na kterém si
na závěr všichni pochutnali.
Všem svým prváčkům za jejich snahu a šikovnost děkuje
jejich třídní učitelka Mgr. Romana Blažková
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Prváčci, co se vám na Slabikářové slavnosti nejvíc líbilo?
- že jsem mohl mamince ukázat, co už umím
- že jsem mohl předvést, jak čtu a počítám
- mně se líbily písmenkové básničky
- že jsem překvapila maminku ve čtení
- mně se líbil dort
- že mě babička pochválila
- že už máme krásné Slabikáře

Z. Dolečková, 1. tř.

B. Skřička, 1. tř.

 NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 
S pomocí klávesnice mobilního telefonu rozšifruj slova: (např. E – 33, P – 7)
55, 3, 999, 9999  888  7, 777, 666, 7777, 444, 66, 222, 444  44, 777, 666, 6 
5, 33, 7777, 888, 33  44, 88, 222, 444 
888  777, 666, 222, 33  7, 777, 444, 7777, 8, 444, 6  7777, 8, 2, 555, 33 
888, 444, 8, 777  333, 88, 222, 444 
Připravila Gabriela Pitruzzellová, 5. tř.

Rozlušti pranostiku:
.ýnebuh kor ítšířp edub , ýneduts cenisorp il – íneN
Připravila Pavla Bilá, 5. tř.
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Hrátky s němčinou


V osmisměrce najdi tyto pozdravy:
Hallo = ahoj při setkání
Tschüß = ahoj při loučení
Guten Tag = dobrý den
Guten Morgen = dobré ráno

Guten Abend = dobrý večer
Gute Nacht = dobrou noc
Auf Wiedersehen = nashledanou
Bis bald = brzy naviděnou

Připravila Mgr. Jitka Dočkalová

 VÁNOČNÍ DÁREK 
Pomoc Klokánkovi
V minulém školním roce pořádala naše škola sbírku hraček, CD,
DVD, her apod. pro děti z Klokánku. Sbírka byla velmi úspěšná,
obdarovaní i dárci měli velkou radost. Žáci navíc měli
možnost poznat způsob života v náhradní rodinné péči. Blíží
se Vánoce. Rádi bychom sbírku zopakovali i letos. Hračky, CD,
DVD apod., které již nepotřebujete, noste do pondělí 20. 12.
2010 svým třídním učitelům.
Za děti z Klokánku děkuje Ing. Eva Laurenčiková
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 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ 
 „Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba“
V roce 2011 si připomeneme 800 let od narození sv. Anežky České
a ministerstvo školství k tomuto výročí vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž.
Zadání výtvarné soutěže má za úkol proniknout
ke smyslu a významu života Anežky
Přemyslovny, která ve své době ovlivnila mnohé
oblasti života. Je to mimořádná postava našich
dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti
i dějinný význam z ní činí v mnoha směrech
vzor jednání i pro současnost. Její osobnost
a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým
problémům naší současné společnosti. Je sice
postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti,
ale je pro naši společnost známá i tím, že její
svatořečení nejenom časově (12. 11. 1989), ale
i věcně souviselo s pádem komunistické totality.

B. Úlehlová, 9. tř.

P. Hlobilová, 6. tř.

 „Bible a my“
Ve středu 24. 11. 2010 se v aule AG v Kroměříži konalo
okresní
kolo
soutěže
ve
znalostech
jedné
z nejdůležitějších knih – Bible. Máme radost, že se naši
žáci umístili na předních místech a někteří nás budou
v únoru dále reprezentovat v celostátním kole.
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Umístění žáků v okresním kole Bible a my
I. kategorie (1. stupeň):
II. kategorie (6. – 7. tř.):
III. kategorie (8. – 9. tř.):

Marie Pavlíková
Terezie Kvapilíková
Marie Štěpáníková
Štěpán Bekárek
Michael Kamarád
Josef Pavlík

5. místo
8. místo
3. místo
4. místo
1. místo
4. místo

 Sběrové soutěže
 Sběr pomerančové kůry – do března 2011
 Sběr starého papíru (2. kolo) – bude vyhlášeno v dubnu 2011
 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok
 Sběr víček z PET lahví – po celý školní rok

 ZVEME VÁS 


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

12

