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ŠKOLNÍ ČASOPIS 

ČERVEN 2010 
 

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

 

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

Vážení rodiče, milí přátelé! 
 

Poslední červnové dny jsou vždy časem hodnocení. Nejen toho učitelského 
hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, což je práce nelehká a často 
pedagogům dá „pěkně zabrat“. Upřímně chtějí, aby to bylo hodnocení co 
nejobjektivnější, spravedlivé a komplexní. Za jedinou známkou se skrývá práce 
za celé pololetí, tolik hodin učení ve škole, plnění domácích úkolů 
a zpracovávání nových informací… A přijde červen a celé půlroční úsilí se 
změní na několik číslic. Ale jde opravdu jen o to? Informace se na nás doslova 
hrnou, vyznat se v nich mají problém i dospělí a ústy mládeže často slyšíme – 
„k čemu mi to bude?“, „to nebudu nikdy potřebovat“, „tohle mne zrovna 
nezajímá“… V jejich přístupu je někdy slyšet i slova dospělých. I my jsme se 
ve škole učili řadu předmětů, jejichž obsah ve svém životě úplně nevyužíváme, 
ale tvořily rámec obecného přehledu, který by současný člověk měl mít. 
Na základní škole ještě žáci neví, kterým směrem budou v životě pokračovat 
a zda tu fyziku, dějepis nebo chemii nebudou opravdu někdy potřebovat. 
Všichni víme, že dnes není problém jakoukoliv informaci dohledat, jde spíše 
o to, orientovat se v nich. Škola by měla v tomto dětem pomáhat, učit je 
zodpovědnosti a spolehlivosti při plnění úkolů a svých povinností a spolu 
s rodiči vést školáky k respektování názorů druhého, toleranci a ochotě 
pomáhat.  

Právě končící školní rok je příležitostí k hodnocení práce celé instituce. V září 
jsme začali krásnou oslavou uplynulých patnácti let mší svatou s otcem 
biskupem a kněžími našich farností, novou víceúčelovou učebnou s interaktivní 
tabulí na I. stupni a spoustou plánů na celý rok. Končit budeme s pocitem 
splněných úkolů, řadou úspěchů v soutěžích a zvýšeným zájmem o naší školu. 
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M. Janečková, 6.tř. 

Práce se nám dařila, a tak myslím, že při závěrečné mši svaté máme za co 
děkovat. Spojeno s tím je i naše velké poděkování kněžím oblátům, kteří 
po devatenácti letech odchází z Kroměříže a během své přítomnosti se podíleli 
na výuce náboženství a školu podporovali. Duchovní rozměr školy je 
pro každou církevní školu tím, co ji odlišuje od jiných škol a na sounáležitost 
a spolupráci s farnostmi a všemi kněžími máme v Kroměříži štěstí. 

Díků není nikdy dost, patří 
samozřejmě vyučujícím, ale 
i všem zaměstnancům školy, 
kteří svým dílem naplňují 
bezproblémový chod naší 
„církevky“. Také vám všem, 
kteří nám dáváte stále více 
důvěry, chcete vychovávat své 
děti v křesťanském duchu a vést 
je k pravdě. Není to lehké, ale 
stojí to za to. Děkuji vám, že 
jdeme společně Naší cestou 
a věříme, že na ní nejsme sami. 

Do blížících se dnů prázdnin 
přeji dětem hodně sluníčka, odpočinek od úkolů a vám rodičům hodně klidu, 
pohody a zážitků z dovolených. Ať máte čas jeden na druhého, najdete si čas 
na ty, které máte rádi nebo chvíle na to, co vás těší a načerpáte sílu do dalších 
všedních dnů.  

Prožijme pěkné léto a všude, kudy naše cesty povedou, ať nás provází náš 
Pán. 

    RNDr. Olga Loučková 
ředitelka školy 
 

���� Z PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ ���� 

 
Umývání rukou 
 
Byly dvě sestřičky, 
buclaté ručičky. 
Vody se nebály, 
rády se koupaly. 
              Anna Pavlíková, 2. tř. 

 

                                                   V. Novaková, 8.tř. 
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 G. Dolečková, 4.tř. 

P. Hlobilová, 5.tř. 

Můj pěkný den 
Dnes jsem prožil opravdu pěkný den. Ráno jsem vstal v 8.00. Měli jsme dnes 

naplánovaný výlet na Hostýn. Maminka už byla vzhůru a v kuchyni 
připravovala svačinu. Tatínek chystal auto a doplňoval vodu do ostřikovače. 

Po snídani jsme vyrazili autem do Bystřice pod Hostýnem. Odtud jsme vyjeli 
autobusem nahoru na Hostýn. Po mši v místním kostele jsme se šli najíst 
do Poutního domu. Po obědě musela jít Maruška spát a tak jsme se prošli 
k nedaleké rozhledně. Byl odtud krásný výhled do krajiny a opravdový klid. 
Zatím co Maruška spala, šli jsme s tatínkem projít stánky podél schodiště 
u kostela. Nakoupili jsme různé sladkosti a upomínkové předměty pro babičky. 
Když jsme se vrátili, byla už Maruška vzhůru a tak jsme mohli vyrazit 
na zpáteční cestu lesem do Bystřice. Cestou lesem jsme s Maruškou snědli 
svačinu a dali jsme kousek i lesním mravencům.  

V Bystřici jsme zase nasedli do auta a jeli jsme domů. Výlet se nám moc 
povedl a příště pojedeme vlakem, abychom si to ještě víc užili. Byl to moc 
pěkný den.  

      Michal Krhovský , 5. třída 
 
Mám radost, když: 

• Jdu s dědou na houby 
• Jedeme na výlet 
• Děláme táborák 
• Můžu hrát s kamarády fotbal 
• Šplhám na strom 
• Se učím ovládat poníka Lenku 
• Dostanu jedničku s hvězdičkou 
• Jdu do školy 
• Grilujeme 
• Jdu do Zverimexu 
• Jedem s maminkou k moři 

                 1. třída 
• Jsem s kamarádem 
• Jdu k tátovi do práce 
• Vidím hasičské auto 
• Jedu s Pepou na ryby 
• Jedu k moři 
• Jedu do ZOO 
• Přijede sestra 
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 S. Michlová, 5.tř. 

Recept na elixír mládí 

Jako předkrm pokrájíme na kolečka velký kus slušnosti 
a potřeme jej rozměklou úctou a vděčností. Poklademe 
ohleduplností a ozdobíme nevychloubáním a pokorou. 

Na hlavní chod rozehřejeme na pánvi máslo lásky. 
Orestujeme na něm kousky nakrájené radosti dozlatova. 
Očištěné a umyté plátky dobra nakrájíme na větší kostky. 
Osolíme vděčností a okořeníme spokojeností. Přidáme je 
na pánev a podlijeme je obdarováním. Přikryjeme a pak 
na mírném ohni za občasného míchání dusíme. Kousek ochoty a pokory 
očistíme, pokrájíme na plátky a přidáme na pánev. Promícháme, krátce 
podusíme a přemístíme na pekáč. Vložíme do vyhřáté trouby a zapečeme. 
Omytou spravedlnost nakrájíme na nudličky s dobrosrdečností, okořeníme 
upřímností a pokojem, obalíme ve smíření a restujeme. Podáváme společně 
posypané s nadrobno nasekaným poděkováním. 

Dobrou chuť přeje Terezka Kvapilíková a Maruška Pavlíková, 4. třída 
 
Řecká mytologie ostrova Rhodu 

Po vítězství nad Titány si olympští bohové rozdělili různé části Země. 
Zapomněli ale na Hélia, který v tu dobu jel po obloze ve svém voze. Potom jak 
se vrátil ze své jízdy po obloze, ho Zeus sice politoval, ale žádná země na něj 
nezbyla. Slíbil mu ale, že země, která vystoupí z moře, bude jeho. Poté z moře 
postupně vystoupil ostrov, který pojmenoval Rhodos a byl to nejkrásnější 
ostrov v Egejském moři. 

Prvními obyvateli ostrova byli Kárové. Po nich nastoupili Féničané, kteří zde 
založili abecedu. Rhodos byl územím Byzantské i Osmanské říše. Postavili si 
na něm opevněné město Johanité. V přístavu Mondráki byl postaven jeden 
ze sedmi  divů světa, rhodský kolos /řecky se neříká kolos, ale kolosos, protože 
kolos znamená prdelka/. Postavili ho na znamení díků bohu Héliovi za vítězství 
nad Turky. Stál rozkročený a pod ním projížděly lodě, byl vysoký 36 m. 

Na místech, kde byly jeho nohy, jsou dnes postaveni 
na vysokých podstavcích laň a jelen, jedni z erbových 
zvířat ostrova Rhodu. Za jedné bitvy v hlavním městě 
Rhodu bylo zemětřesení a kolos se zlomil v kolenech 
a zbývající části těla prodali za velbloudy. 

      
 Jan Pospíšil, 5. třída 
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 K. Suchá, 4.tř. 

Na prázdniny se těším, protože: 
� můžu dlouho spát 
� pojedeme na dovolenou 
� pojedu na tábor s koňmi 
� nemusím se učit 
� můžu chodit pozdě spát 
� můžu být dlouho venku 
� nemusím dělat úkoly 
� budu jezdit častěji 

k babičce 
� budeme se koupat 
� pojedeme na Slovensko 
� podívám se na pohádky 
� půjdeme na zmrzlinu 
� budu se učit 
� nemusím chodit do školy 
� po prázdninách půjdu 

do 4. třídy 
� pojedeme na výlety 
� přijede kamarádka 

� budu jezdit na poníkovi 
� bude svítit slunce 
� budeme se málo oblékat 
� pojedeme do Chorvatska 
� budeme mít volný čas 

na kostel 
� můžu se opalovat, koupat, 

stanovat a grilovat 
� celý den si můžu číst 
� zažiji různá dobrodružství 
� pojedu do Řecka 
� budu chodit na houby 
� pojedu na tábor 
� můžu hrát s bratrem vodní 

válku 
� večer se můžu dívat 

na televizi 
� můžu ponocovat 

Žáci 3. třídy 

���� CO JSME SE SPOLU NAUČILI A PROŽILI ���� 

Škola v přírodě – Rusava 2010 

31. května se žáci a učitelé druhé a čtvrté třídy vypravili na týdenní pobyt 
na školu v přírodě na Rusavě. Paní učitelky nás rozdělily po příjezdu 
do družstev a do pokojů. První den si každá skupina zvolila své jméno, pokřik 

a namalovala svůj erb. Celý týden 
jsme prožívali ve znamení soutěží 
na téma „Zlatá horečka na Klondike“, 
různých zlatokopeckých příběhů, 
získávání žetonů a jejich výměny 
za zlaté valounky v bance. Své 
znalosti jsme si prověřovali v kvízech 
a hrách,  v divadelním sálku jsme si 
zahráli pohádky, jindy jsme měli 
možnost hrát na různé hudební 
nástroje, včetně bubnů. Čekal nás 
i karneval s diskotékou, bojová hra 
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 T. Císařová, 2.tř.  K. Maňurová, 2.tř. 

i sportovní olympiáda. Večer jsme si povídali dobrodružné příběhy u krbu 
a zazpívali s kytarou. Na závěr celého pobytu byli všichni oceněni výhrami, 
diplomy a rozdělili jsme si zlatokopecký poklad. Naše poděkování patří paní 
učitelce Blažkové, Gřivové, paní vychovatelce Holasové a vedoucímu Petrovi, 
díky kterým jsme v tomto týdnu získali mnoho krásných zážitků. Děkujeme.  

Žáci 4. třídy 
 

 
Můj největší zážitek ze školy v přírodě: 
 

− když jsme viděli chráněného mloka skvrnitého (Klárka Maňurová) 
− když jsme si prohlídli kostru jelena a hráli jsme fotbal (Matyáš Vacl) 
− možnost nacvičit si a zahrát divadlo pro ostatní družstva (Ema Janišová) 
− mně se nejvíc líbily všechny hry, co jsme hrály (Gábina Kašparová) 
− závod v lese podle fáborků (Jirka Cihlář) 
− olympiáda a chůze na chůdách (Anna Mičolová) 
− karneval a hádání různých masek (Anna Pavlíková) 
− hra, kdy jsme si posílaly míček v korýtkách (Kuba Jancek) 
− hledání pokladu (Matyáš Vacl) 
− získávání zlatých valounků (Mirko Vích) 

 
Velký anglický projekt 

Že angličtina nemusí být vždy jenom biflování, o tom se přesvědčili žáci 
2. stupně naší školy. Během téměř už uplynulého školního roku u nás probíhal 
anglický projekt, který se týkal státních svátků jednotlivých britských zemí. 
Třídy 6. – 9. si pro ostatní připravily projektovou prezentaci o dané zemi. 
Na svátek sv. Ondřeje ve Skotsku, sv. Patrika v Irsku, sv. Davida ve Walesu 
a sv. Jiří v Anglii se celý druhý stupeň oděl do národních barev té které země 
a probíhala soutěž „O největší cibuli“ aneb „Kdo na sebe obleče nejvíc oděvů 
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v národní barvě“. Třída, jejíž kolektiv nejlépe spolupracoval, vyhrála. Všichni 
si u toho užili spoustu legrace… 

Po této zajímavé soutěži se pak kluci a holky ze všech tříd, červení a zpocení, 
přesunuli do odborné učebny, kde už bylo všechno připraveno a na začátku 
každé prezentace měla pořádající třída v rukávu nějaké překvapení. Mohli jsme 
spatřit (skoro) pravého Skota v kiltu od osmáků, Keltský tanec od deváťáků, 
Welšskou národní hymnu zpívanou s fotbalovým týmem od sedmáků 
a divadelní scénku o zabití draka svatým Jiřím od šesťáků, kteří ještě přidali 
nějaké pečené „anglické“ dobroty. Pak následovala smršť historicko- 
zeměpisných informací prokládaná zajímavými filmečky. Všichni museli dávat 
dobrý pozor, nejen aby všemu rozuměli, ale také, aby informace zúročili 
na závěr v soutěžním kvízu.  

Myslím, že se všechna čtyři projektová odpoledne náramně zdařila. Velké 
poděkování patří paní učitelce Floriánové, která s tímto nápadem přišla, a pak 
také všem, kteří se podíleli na přípravách. Tak třeba příští rok znovu… 

     Marie Štěpáníková, 6. třída   
 
Erb mé budoucí školy či profese – výtvarné ztvárnění žáků 9. třídy 

 
 
 
Projektové odpoledne s Karlem Hynkem Máchou 

Nemáme všichni v povědomí, že letos slavíme dvousté výročí narození Karla 
Hynka Máchy. Abychom uctili památku tohoto významného literáta, 
zakladatele českého romantismu, dohodli jsme se s Arcibiskupským 
gymnáziem Kroměříž, konkrétně s vedoucí knihovny jmenované školy, s paní 
magistrou Dvořákovou, že takovou událost jen tak nepřehlédneme. 

Domluvili jsme se, že by bylo dobré, aby se o něm žáci dověděli více, že 
připravíme komponovaný pořad s využitím interaktivní tabule a především se 
zapojí žáci sami.  
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Paní magistra se zhostila úkolu nachystat dokumentární písemný 
i fotografický materiál a naši „osmáci“ se s velkou vervou pustli do nacvičení 
ukázek z díla a korespondence slavného umělce.  

Námaha byla korunována úspěchem. Žáci pozorně sledovali dění před tabulí i 
na tabuli, přestože se vše odehrávalo v jejich volném čase. Nakonec si ověřili 
získané vědomosti v soutěžním kvízu. 

                                                                      Mgr. Jiřina Čechová 
 

Prezentace studentů AG Kroměříž očima žáků 7. třídy 
Projekty v hodinách se nám líbily. Při některých jsme si zopakovali probrané 

učivo a u jiných jsme se dozvěděli něco nového. Tyto ukázky byly pro nás 
příjemným zpestřením výuky, obsahovaly mnoho informací zpracovaných 
zábavnou formou a byly pro nás zajímavé. Texty byly pro všechny přehledné 
a obsahovaly to nejdůležitější.  

Předávání vědomostí zábavnou formou a následné ověřování puzzlemi, 
pexesem či balónky se nám líbilo nejvíce. 

Studenti si s přípravou většinou dali hodně práce. Někdy se snažili zakrýt 
nervozitu, ale to nijak jejich výsledky nesnížilo. Vždyť každý se nerodí 
učitelem. Těšíme se na další! 
 
Představujeme se – moje vizitka budoucnosti  

…aneb co „musím“ splnit do Výchovy k občanství v 7. třídě 
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���� JAK BYLO NA ŠKOLNÍCH VÝLETECH? ���� 

Návštěva Vídně – 14. 5. 2010, kde byli… 
…žáci 8. třídy 

Byla skvělá možnost jet do Vídně s 9. ročníkem, a tak jsem neváhal a přihlásil 
se.  Ráno se jevilo jako špatné, pršelo, byla zima a foukal vítr. Po příchodu 
několika žáků nám přijel autobus, do kterého jsme nasedli a počkali na zbytek 
členů zájezdu.  

Když dorazili poslední účastnící, mohli jsme vyrazit. Měli jsme milého pana 
řidiče a dvě paní učitelky jako dozor .Cesta se jevila jako nekonečná, každý si 
ji zpříjemňoval jinak. Někdo spal, někdo se bavil se spolucestujícím a někdo 
hrál karty, ale po dvou hodinách jsme byli u hranic dělící Českou republiku 
a Rakousko. Cestující jistě uchvátily větrné mlýny, vinice, anebo krása oblohy. 
Jakmile jsme dorazili k Vídni, potěšilo nás několik spolužáků informacemi 
o různých místech, která jsme navštívili. 

Najednou se vynořila veliká řeka Dunaj, na kterém plavaly lodě. Bodejť by 
ne, když je to hlavní vodní dopravní tepna Rakouska. 

Vídeň je městem okouzlujícím. Když jsme zaparkovali, šli jsme se podívat 
na některé z památek, jako například Hofburg, Graben, Heldenplatz či 
Stephansdom, kde jsme dostali rozchod. Každý šel kam chtěl, někdo 
do kavárny, jiný do obchodu a nebo se jen tak projít a pozorovat umělce, 
kterých bylo na ulici spousta. Oči přecházely u obchodů se suvenýry, kde bylo 
nepřeberné množství možností ke koupi dárků rodině domů.  

Když jsme se znovu sešli, odjeli jsme do Prátru, který je známý v celém 
světě. V Prátru se mě i ostatním moc líbilo, každý šel na co chtěl, ale jen málo- 
kdo odolal nasednout na Obří kolo, ze kterého byly vidět všechny krásy Vídně. 
Po pobytu v Prátru jsme jeli domů. Většině spolužáků se domů ještě nechtělo, 
ale čas byl proti nám, a tak jsme byli za dvě a půl hodiny doma. Byl to krásný 
a jistě velmi zajímavý výlet, který nás hodně obohatil. 

Tomáš Brázdil, 8. třída 
…žáci 9. třídy 

Školní rok už se chýlí ke konci a přicházejí školní výlety. Výběrů jsme měli 
hodně, ale zvítězila Vídeň. Jeli žáci deváté a osmé třídy, jejich rodiče a pár 
učitelů. Den „D“ nastal 14. května 2010 a my vyjeli i přes neklidné počasí, 
které nás doprovázelo z Kroměříže až na vídeňský kopec Kahlenberg, tudíž 
jsme nic moc neviděli – byla mlha �. Naštěstí na cestě dolů se počasí 
umoudřilo a my si mohli vychutnávat krásu jednotlivých památek. Město jsme 
prošli křížem krážem od Hofburgu až po Stephansdom. Při rozchodu jsme 
navštívili plno obchodů, ochutnali jsme jejich speciality a vyfotili plno 
památek. Třešničkou na „Sachrdortu“ byl Prater. 

Barbora Hudáková, 9. třída 
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 Z. Rolinek, 4.tř. 

…a také mnozí rodiče 
V polovině měsíce května jsme rádi využili pozvání paní učitelky 

Laurenčíkové na školní  výlet žáků deváté třídy do hlavního města Rakouska 
Vídně. Deštivé zakaboněné páteční ráno mnoho neslibovalo, ale s očekáváním 
věcí příštích jsme se vydali mikrobusem směrem k Vídni. Cestou jsme 
sledovali svěží májovou zeleň na polích a vinicích. Od hraničního přechodu 
v Mikulově nás čekalo milé překvapení v podobě krátkých výkladů 
o Rakousku a Vídni připravených jednotlivými žáky. Tato jejich vystoupení 
nás provázela celým dnem.  

Na okraji Vídně se na palubu našeho zájezdního korábu nalodil pan 
Laurenčík, který se stal naším fundovaným průvodcem po krásách rakouské 
metropole a jejího okolí. Proti proudu Dunaje a po zdolání několika kilometrů 
serpentin jsme se ocitli na kopci Kahlenberg, z něhož je za pěkného počasí celá 
Vídeň jako na dlani. Nám sice pršelo, ale výhled docela byl.  

Po návratu do města se počasí umoudřilo a my jsme podnikli spanilou okružní 
jízdu po Ringstrasse kolem historického centra. U Státní opery jsme se vylodili 
a naše další putování pokračovalo po vlastních nohou. Společně jsme obešli 
Hofburg, kostel Minoritů (zde je údajně uloženo srdce českého krále Přemysla 
Otakara II.) a Štěpánský dóm. Další pamětihodnosti, rušné ulice i uličky, 
poloprázdné dvorky a různá zákoutí jsme již měli možnost zkoumat 
ve skupinkách.  

Své zážitky jsme si sdělovali v autobuse při přesunu k poslední větší zastávce, 
kterou byl zábavní park Prátr. Mládežníci (i s některými odvážnějšími 
dospěláky) se vyřádili na všelikých adrenalinových atrakcích. My starší jsme si 
vynahradili ranní, ne tak dokonalý, výhled na město jízdou na Ruském kole, 
z něhož byl úchvatný pohled na sluncem zalitou milionovou metropoli. 
U Prátru jsme se rozloučili s panem Laurenčíkem a vydali se na zpáteční cestu 
do deštivé Kroměříže. 

Moc děkujeme všem, kteří 
se podíleli na pěkném 
výletu k našim jižním 
sousedům, zvláště paní 
učitelce třídní. 

Rodiče Havelkovi 
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���� Z NAŠICH SOUTĚŽÍ ���� 

I během letošního roku jsme se zapojili do různého soutěžení, z posledních 
musíme zmínit soutěž „Zlatý paragraf“ – spravedlnost očima dětí a pak již nám 
velmi známý preventivní projekt ministerstva vnitra „Svět očima dětí“, 
ve kterém se nám (už skoro tradičně) podařilo získat pěkné ocenění. Proto 
ve čtvrtek 24. 6. 2010 se vydali tři žáci, a to Marie Štěpáníková 
a Michaela Procházková ze 6. třídy a Jiří Kalmus z  9. třídy 
směr Praha. V krásném prostředí Národního domu si během 
bohatého programu převzali za své 2. místo v audiovizuální 
kategorii na téma „Stalking – nechtěná pozornost“ hodnotné ceny 
a také prožili v našem hlavním městě nádherný den. BLAHOPŘEJEME! 
 
Výlet za odměnu a poznáním . . . 

S koncem června skončily i naše sběrové aktivity v tomto 
školním roce. Během roku jsme uskutečnili dvakrát sběr papíru, 
pomerančové kůry, v postní době jsme sbírali známky pro misie, 
průběžně v rámci „recyklohraní“ jsme sbírali vybité baterie 

a drobné elektrospotřebiče. Dlouhodobě jsme shromažďovali víčka z pet lahví 
a všechny tyto aktivity uzavřeli vyhodnocením nejlepších sběračů. Za odměnu 
jsme pro ty nejlepší, napříč všemi ročníky, uspořádali výlet. Spolu s dětmi, se 
s. Zuzanou a  necelými 300 kg víček jsme se vydali do Kostelan nad Moravou, 
kde se zpracovávají na výrobu zatravňovacích roštů, kompostérů, nebo, 
po zpracování na granule, slouží pro výrobu sedaček na stadiony. Vyslechli 
jsme si odborný výklad ke třídění a zpracování umělých hmot, prošli několika 
halami, kde se tyto suroviny drtí a zpracovávají až k finálním produktům. Často 
slova našeho průvodce zanikala v hluku strojů, ale my jsme si 

alespoň mohli uvědomit, že je to práce náročná, ale pro 
ochranu životního prostředí důležitá. V rámci 
environmentální výchovy se učíme, že je potřeba odpad třídit 

a označené kontejnery mají v našich městech místo. Víčka budeme určitě sbírat 
i v příštím roce. 

Náš výlet dále pokračoval do Kunovic, do leteckého muzea. Stojí zde 
na travnaté ploše více než dvacet letadel, z nichž jsme se mohli do třech 
podívat. I zde velmi ochotně, zejména klukům, odpovídal pan správce na různé 
otázky. 

Po svačině, volné prohlídce a půlhodinové zastávce v Uherském Hradišti nás 
čekala ještě návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uher. 
Hradiště. Po rekonstrukci otevřená expozice začala čtvrthodinovým 
promítáním života na nedalekém Veligradu, které bylo pro žáky I. stupně 
připomenutím školního výletu do skanzenu v Modré, který letos navštívili. Pak 
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 M. Štěpáníková, 6.tř. 

se nás ujal pan průvodce, který nás provedl životním příběhem jednoho 
obyvatele tehdejší osady a velmi odborným, ale přiměřeným výkladem nás 
seznámil s historií a archeologickými nálezy v této oblasti. Na závěr děti 
využily možnost zakoupit nějaké drobnosti na památku, společně jsme se 
podívali na vyrůstající stavbu nového kostela v těsném sousedství Památníku 
a potom nás čekala už jen cesta domů.  

Počasí nám přálo a myslím si, že to bylo pěkné poděkování všem žákům, 
kteří jsou ochotni udělat pro školu, ale do budoucna i sami pro sebe něco navíc. 

RNDr. Olga Loučková 

���� PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ ���� 

� Děkuji dětem z tanečního kroužku za všechna setkání během roku, zvláště 
za jejich poslední vystoupení, ať už to bylo  u sestřiček v klášteře či na Dni 
tance. Děti se snažily ukázat, co se naučily nového, a já jim jen přeji, aby svým 
tancem nejen radost rozdávaly, ale aby samy byly naplněny krásou, a tak byl 
jejich život hezčí a veselejší.                                                                  s. Zuzana 

 
� Vedoucí dramatického kroužku děkuje všem jeho členům za celoroční 

práci, snahu a herecké výkony. Poděkování patří i rodičům herců za ochotu 
a pomoc.                                                                           Mgr. Romana Blažková   
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