ŠKOLNÍ ČASOPIS
BŘEZEN 2011
Pro žáky, rodiče, zaměstnance
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži


Vážení rodiče, milí přátelé,
před námi jsou poslední tři měsíce školního roku. Měsíc duben přináší
zastavení se a ohlédnutí nad tím, co je za námi, jak se nám daří naplňovat
vzdělávací program školy, jakých výsledků dosahují vaše děti na poli školním
i v konkurenci s ostatními vrstevníky při různých soutěžích. Myslím si, že
celkově můžeme být spokojeni, i když je nutné přiznat, že je stále co zlepšovat,
a že několik našich žáčků by mělo hodně přidat, aby jejich výsledky na konci
roku potěšily vás, nás, ale hlavně je samé. Všichni víme, že zpracovat všechny
přijímané informace je pro někoho snažší, někdo se s tím potrápí více, ale
pedagogické zkušenosti našich učitelů pomáhají dnes dobře rozlišit a vidět
snahu, odkrýt lajdáctví a nechuť k plnění povinností. Také samotné chování
a vystupování dětí hodně napoví…
Větší část plánu roku máme za sebou, před námi je několik krajských kol
soutěží, kam žáci postoupili z regionálních kol (pěvecká, matematická,
ekologická) a několik soutěží celostátních. Vědět o sobě dáváme i mimoškolní
činností kroužků; taneční semináře a celostátní přehlídku má za sebou taneční
kroužek a dvě přehlídky před sebou má divadelní kroužek. Na misijní pouť
do Tábora se velmi těší „statečné misionářky“ našeho Misijního klubka. Před
námi jsou projekty, škola v přírodě, výlety. Zdaleka to není vše, co nás ještě
čeká, ale o to víc je potřeba se dobře připravit na zkoušení a písemky, aby nám
případné neúspěchy nepokazily radost z nabízených aktivit a projektů, kterými
se snaží naši pedagogové obohatit vzdělávání vašich dětí a umožnit jim
příjemné prožití období jejich školního věku.
Prožíváme postní dobu. Období příprav na Velikonoce, období zamyšlení se
nad hodnotami našemu srdci blízkými, naším postojem a chováním, nad tím
obrovským darem, kterým je náš život. V naší uspěchané době docela těžký
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úkol. Zastavit se, něco si přečíst, naslouchat… Spousta povinností, práce,
úkolů, před dětmi přijímací zkoušky, pořád někdo něco chce, nemáme čas…
a tak pořád dokola. Nenechme se pohltit tímto způsobem života a mějme
pro své děti, ale i sebe dost času na opravdovou proměnu. Jaký je náš život? Co
je pro mne skutečně důležité? Na čem mi záleží? Letos prožíváme i první rok
tříleté přípravy na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje, který je věnován křtu.
Většinou se na svůj křest nepamatujeme, byli
jsme moc malí, ale právě proto bychom se mohli
teď zamyslet, jestli to pro nás něco znamená
a zda naplňujeme svým životem slib našich
rodičů a kmotrů. Postní doba je vhodnou
příležitostí.
Do našich dnů přichází stále více sluníčka
a s ním může přijít i více radosti do našeho
každodenního života. Když vyměníme neochotu,
zlost, otrávenost za ochotu, dobrou náladu
a chuť proměnit svůj život. K tomu vám, nám
i sobě přeji hodně odvahy. Ať nám Pán pomáhá!
RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy
D. Kopečková, 8.tř.

 NAŠI MALÍ SPISOVATELÉ 
Písmenkové pohádky
Každé nové písmenko, které se prváčci učí, společně přivítají písmenkovou
pohádkou, kterou jim čte paní učitelka. Tentokrát si vyměnili role a prváčci
vymýšleli vlastní pohádku. Jak se jim to povedlo, to můžete posoudit i vy:
Písmenko Š
Kdysi dávno žil na písečné pláži osamělý had. Byl tak sám, až mu byla
dlouhá chvíle. Jednou si řekl, že je venku překrásný den – akorát na opalování
a vyhřívání se na horkém písku. To hadi totiž velice milují.
Jak tak ležel na horkém písku, letěl okolo motýlek, který byl z toho horka
celý unavený. Všiml si v písku klacku a sedl si na něj. Ale po chvíli se začal
klacek podivně vlnit. Po hadovi zůstal v písku otisk těla ve tvaru písmene S,
motýlek leknutím roztáhl křídla a přidal písmenku S háček. A tak vzniklo
písmeno Š.
Jan Mitrič, 1. třída
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Písmeno Š
Byl jednou jeden had, který se rád klouzal
na skluzavkách. Jednou uviděl skluzavku, která
vypadala jako písmeno S. Vyšplhal nahoru. V tu
chvíli zafoukal vítr a obrátil střechu nad skluzavkou.
Had se s radostí spustil dolů a když se z písku
podíval na klouzačku, připadala mu podobná
písmenku Š.
Text a obrázek: Michaela Suchá, 1. třída
Jak vzniklo písmeno Č
Bylo jednou jedno písmenkové království, kde žila jen samá písmena. Ta se
rozhodla, že si zvolí královnu. Všichni společně hledali, hledali, až došli k malé
chaloupce, kde bydlelo písmeno C. Bylo chytré a pěkně zakroucené. To se jim
náramně zalíbilo. Proto jej vybrali za královnu. Královna si posadila na hlavu
korunku ve tvaru ptačího zobáčku a tak vzniklo písmenko Č. Její Jasnost se
tedy přejmenovala na královnu Č I.
Sára Gilíková, 1. třída
Pohádka o neposlušném synkovi
V chaloupce u lesa žila, byla, jedna chudá žena a ta měla muže a měli syna.
A ten syn měl moc rád syrový sýr. Jednoho krásného dne poslala maminka
neposlušného syna do lesa na houby. Když našel třetí syrovinku a sedmou
muchomůrku, uviděl, jak si na větvi povídá sýkora se sýčkem o hrozném
hadovi, který syčel, až se stromy třásly. Syn se tedy vydal hledat zlého hada.
Vzal si s sebou meč a jedenáct syrečků. Syn přišel na rozlehlou mýtinu. Ale
místo hada našel jen kobylu, která ho kopytem kopla do lýtka tak silně, až se
zalykal. Tu vykoukl z díry sysel a začal se synovi smát, že brečí. Tak syn
odešel na louku plnou hmyzu, pýru a bylin. Uviděl noru, z které se vyplazil
syčící had. Syn tasil meč, ale když si ho důkladně prohlédl, zjistil, že ten
hrozný had je jen přerostlý slepýš.
Klára Maňurová, 3. třída
Kateřina Váňová, 2. třída: Těším se na jaro
Sláva, je tu jaro,
krásné je v něm ráno.
Příroda se probouzí ze zimního spánku,
vítr s vichřicí dají přednost vánku.
Bude svítit sluníčko,
zahřeje nám srdíčko.

3

Zahrádka barevně rozkvetla
a ptáček volá na Petra:
„Natrhej mámě kytičku!“
„Díky za radu, slavíčku.“
Kytka mámu potěšila
a jarem ji políbila.

Vyrábění šípů do luku
Dělám si šípy do nového luku. Potřebuji k tomu nůžky na dřevo, nůž,
gumovou špičku nebo hřebík, izolačku a asi padesáticentimetrovou rovnou
lískovou větev. V zahradě ustřihnu větev a aby lépe šíp klouzal, tak ostrým
nožem oloupu kůru. Vrchní část šípů ostrouhnu, aby se lépe nasadila špička.
Když chci šíp gumový, tak jenom tu gumu nasadím navrch. Ale když špičku
chci železnou, tak vezmu hřebík hlavičkou dolů a s šípem ho omotám
izolačkou. Nakonec nožem dole udělám zářez na tětivu. Už se těším, až ho
vyzkouším.
Jakub Zavřel, 4. třída
Jak naučit psa převal
Rozhodla jsem se, že Kessy naučím převal. Nejdřív musím mít nějaké
pamlsky. Řeknete psovi: „Lehni!“ Pokud to neumí, nevadí. Prostě nějak
zařiďte, aby si lehl(a). Pochvala nesmí chybět, mohl by si myslet, že to udělal
špatně. Pokud si pes stoupne, začněte od začátku. Vezměte si pamlsek. Zatočte
rukou a řekněte: „Převal!“ Pes možná nepochopí. Zkoušejte to, dokud se to
nenaučí. Pozor! Zkoušejte to maximálně 5 minut nebo to psa nebude bavit.
Eliška Pifková, 4. třída
Jak se starám o moji kočku Máju
Mám doma kočku Máju, o kterou se musím starat každý den. Když chcete
mít doma kočku, musíte mít: granule pro kočky, pelíšek a kočičí záchod. Každé
ráno jí dám granule. Kolem svačiny jí někdy dám kočičí mléko. Odpoledne si
s ní hraji a na večer jí dám kočičí kapsičku. Pak když jdu do postele, lehne si
za mnou. Ale nevím, jestli celou noc se mnou vydrží. A každé ráno mě vzbudí
mňoukáním.
Viktorie Večerková, 4. třída

A. Janišová, 6.tř.
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 MÁME ZA SEBOU… 
Jarní prázdniny
O prázdninách jsme byli v Jeseníkách. Bydleli jsme na chatě, která se nám
moc líbila. Příští den jsme šli bobovat a sáňkovat. Poslední jízdu na sáňkách
jsme zabrzdili o balík slámy. Byla to velká legrace. Večer jsme hráli
společenské hry. Prázdniny byly fajn.
Jan Sláma, 4. třída

P. Hlobilová, 6.tř.

O jarních prázdninách jsme byli v Jeseníkách. Měli jsme se tam dobře.
Lyžovat se moc nedalo, protože nebyl sníh. O to víc tam bylo ledu. Ale ven
jsme chodili. Bobovali jsme a jeden den jsme se vydali na túru. Šli jsme
k bunkrům z 2. světové války. S kamarádem Honzou jsme si hned začali hrát
na vojáky. Ale vím, že vojáci to tehdy měli moc těžké. Další den jsme šli
bobovat. Bobování na ledu jsme si užili, i když to trochu bolelo. Už se těším
na další prázdniny.
Jakub Gřiva, 4. třída

Lyžařský výcvik
Všechno to začalo v neděli 20. 2. 2011 v 9.15 hodin. Většina žáků sedmé
třídy a někteří jedinci z devítky, natěšení na letošní lyžařský výcvik, se sešli
u vlakového nádraží, aby mohli odjet na Horní Bečvu do hotelu Labyrint.
Jakmile všichni naskládali své kufry, lyže a lyžáky do připraveného auta
a rozloučili se se svými rodiči, mohlo se jet do Valašského Meziříčí. Cesta
vlakem nám uběhla rychle, ale ve Valašském Meziříčí byla chvilku pauza,
protože jsme museli čekat na autobus, který nás měl odvézt na místo.
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V hotelu jsme objevili opět naše zavazadla a po vydatném obědě nám bylo
řečeno, jak se máme na hotelu chovat, a byl nám oznámen program našeho
pobytu. Při hledání pokojů jsme zjistili, že Labyrint opravdu labyrint je, ale
po chvíli si všichni své pokoje našli. Posléze nám byl dopřán odpolední klid,
takže jsme měli čas se zabydlet a zbyl nám čas prozkoumat i pokoje ostatních
a bar.
Od čeho by byl lyžák, kdyby se tam nelyžovalo, tak jsme se odpoledne
oblékli do lyžařského a vyrazili se zátěží (lyže + lyžáky) na svah. Rozdělení
do skupin proběhlo rychle a hned se mohlo začít lyžovat. Po náročném dni nás
čekal večer plný her a potom jsme se unaveni odebrali do pokojů a za pár minut
už to všechno spalo.
Každé ráno nás bohužel čekala i rozcvička a bodování pokojů, ale to už
prostě k lyžáku patří. Náš program se skládal každý den jak jinak než
z lyžování. Úterní dopoledne v rámci odpočinkového dne využil, kdo chtěl,
k plavání v bazénu nebo k menší procházce po okolí. Výjimečný den nastal
ve čtvrtek, všichni jsme si totiž změřili své lyžařské dovednosti ve slalomu.
Po soutěži zbyl ještě chvilku čas a tak jsme ještě lyžovali – druhá skupinka
dokonce na velkém svahu. Čtvrtek se stal významný i proto, že to byl poslední
večer. Mimo předávání diplomů za umístění ve slalomu se uskutečnila
i „diskotéka“. Místností se rozezněly tóny hudby, což nemohlo nikoho nechat
jenom tak sedět.
V pátek ráno naštěstí pro nás nebyla
rozcvička, ale místo toho jsme si museli
sbalit věci a uklidit pokoje. Dopoledne
jsme šli ještě na svah a jakmile nám
SKIBUS dovezl lyže a lyžáky, dokončili
jsme poslední balení. Na hotelu nás čekal
ještě oběd a po obědě nám nezbývalo nic
jiného, než dát poslední sbohem
LABYRINTU, nastoupit do mikrobusu
a naposledy zamávat hornaté krajině.
Zpáteční cestu zpestřily různé postřehy,
výroky a dojmy, takže se není čemu
divit, že cesta ubíhala rychleji a rychleji
a po chvíli jsme dorazili do Kroměříže.
S úsměvy na rtech jsme přivítali naše
rodiče a zamířili do svých domovů plni
nových zážitků. Kdo ví, třeba příští rok
znovu…
Text a obrázek: Marie Štěpáníková, 7. třída
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Pasování prváčků do řad čtenářů
Ve čtvrtek 24. února navštívili žáci 1. třídy dětské oddělení Knihovny
Kroměřížska. V rámci společného projektu Celé Česko čte dětem – Škola
naruby tentokrát proběhla nejen kontrola „žákovských knížek“, ale také
pasování prváčků na čtenáře knihovny. Všechny děti prokázaly výbornou
znalost pohádek, písmenek i čtení, takže
si zasloužily, aby je knihovnice
kouzelným zlatým klíčem, který otevírá
každou knížku, pasovaly mezi čtenáře.
Na závěr pozvaly paní knihovnice
prváčky na ještě slavnostnější pasování,
které se bude konat v červnu 2011
v Manském
sále
Arcibiskupského
zámku v Kroměříži. Už se moc těšíme!
Paní učitelka 1. třídy
S. Gilíková, 1.tř.

 CO SE NÁM VE ŠKOLE LÍBÍ 
Anglické říkanky žáků 4. třídy
One, two, three
We are swimming
There is a little tree
You are not diving
In the tree are cherries
We are reading
In the grass are berries
You are not writing
Eliška Pifková
Jiří Rusek
Cat, cat, cat sleeping on the bed
Sleeping on the bed my little cat
My little cat falling off the bed
Cat is sad under the bed

I am a little bear and my name is Ed.
I like sweet honey
Soft and warm bed.
Viktorie Pšenicová

She had crazy dream…
ViktorieVečerková

D. Skřička, 7.tř.
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Angličtina ve 3. třídě
Třetí třída je moc prima,
nejvíce nás baví angličtina,
zpíváme si písničky,
pro velký i maličký,
a vyrábíme kartičky.
Nejlepší je abeceda,
z které není žádná věda,
ptáme se, kdo kolik má let
a dotyčný odpoví hned.
Angličtina, to nic není,
je to velké potěšení,
interaktivní tabule,
probírá se vesele,

velmi často kreslíme,
a také si zpíváme,
učíme se abecedu,
neděláme z toho vědu.
Nejlehčí jsou zvířata,
ptáci, ryby, koťata,
učíme se oblečení,
tak moc těžké to zase není,
skirt je sukně, coat je frak,
hned umíme počítat.
Malujeme, vyrábíme,
velkou radost z toho máme,
rok nám pěkně ubíhá,
angličtina je výborná.

K. Maňurová, P. Kordíková, T. Císařová, E. Janišová, A. Navrátilová

A. Navrátilová, 3.tř.

8

Škola podle abecedy podle žáků páté třídy
A – abeceda, aktovka, anglický jazyk, aula
B – Bible, biologie, Betlém
C – citoslovce
D – dějepis, diktát, děti, diplom, družina
E – Evropa, encyklopedie, etiketa, elegance učitelů, exkurze
F – fyzika, fantazie
G – geometrie, glóbus
H – historie, hudba, hry, houba
CH – chvály, chyba, chemie, chování
I – informatika, inteligence, informace, infinitiv, interaktivní tabule
J – jednička, jídelna
K – krychle, kružítko, knihy, koncovky, kříž, kalendář, kabinet, kamarádi,
křídy
L – lavice, lepidlo, literatura,
M – mapy, mše svatá, matematika
N – nůžky, náboženství, nástěnka, německý jazyk, noty,
O – omluvenka, olympiáda, obrazy
P – pouzdro, přestávka, podpis, pravopis, papuče, pravítko, pravý úhel,
prázdniny
R – rozvrh hodin, rostliny, rádio, ručníky, radost
S – sešit, spisovatelé, soutěže, slovesa, Slabikář, sborovna, spojky, schola
T – tabule, třídní schůzky, tělesná výchova, třída, tužka, tělocvična
U – učebnice, učitelé, úkoly, učení, úklid
V – vlast, vyjmenovaná slova, vysvědčení, výtvarná výchova, výkres, vybíjená,
výzdoba, výlet
Z – známky, zeměpis, zájmena, zápis, zmizík

M. Janečková, 7.tř.

B. Úlehlová, 9.tř.
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 Z NAŠICH SOUTĚŽÍ 
 Sběrové soutěže
 Sběr starého papíru – 2. kolo: 4. – 7. 4. 2011!
 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok
 Sběr víček z PET lahví – po celý školní rok
 Sběr pomerančové kůry –prodlouženo do 15. 4. 2011!

 Misijní soutěž

Sběr použitých známek, starých brýlí a ušetřených peněz (za nekoupené
dobroty) končí po Velikonocích 30. 4. 2011.

 TROCHU ZÁBAVY PRO VŠECHNY 
Luštěnky od páťáků
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X

Tajenka: 22. dubna slavíme ____________________________________ .
1. Obydlí
2. Nástroj na sekání dřeva
3. Čerstvě oddaní snoubenci
4. Kůň v pruhovaném pyžamu

5. Pokrývka na vlasy v zimním období
6. Na karneval potřebuji …
7. Větší než vesnice je …
Gabriela Dolečková

1. Roční období
2. Nejvyšší třída na prvním
stupni naší školy
3. První slovo v názvu naší
školy
4. Domácí zvířata
5. Na jaře se stromy zazelenají
novými …
Tajenka: První duben nazýváme také ____________________________ .
Kateřina Suchá

BAŘNESZINPODVSÉNSALDUMNECHEOMBÁLKERSÁBT
AKVÉDRCUTCSE.
Tajenka: ________________________________________________________
Zdeněk Rolinek
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Hrátky s němčinou
BARVY – FARBEN:
bílá = weiß
žlutá = gelb
oranžová = orange
růžová = rosa
červená = rot

zelená = grün
modrá = blau
fialová = lila
hnědá = braun
šedá = grau
černá = schwarz

Vybarvi obrázek podle značek:

? → rot
# → gelb
÷ → grau

» → grün
* → rosa
! → blau

+ → braun
~ → lila
^ → schwarz

Mgr. Jitka Dočkalová


Církevní základní škola v Kroměříži – březen 2011

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