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SLOVO   ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři.

Právě se Vám dostalo do ruky první číslo časopisu „Církvičák“.
Doufáme, že Vás nalákáme a přečtete si i naše další čísla.

Scházíme se každé pondělí v 15.00. Přijímáme nové
připomínky, články, fotky, nápady i členy do týmu. Vaše
náměty bez obav předejte redakční radě. Budeme jen rádi.

Prosíme o shovívavost při čtení a věříme, že další čísla budou
čím dál tím lepší.

Jsem moc ráda, že se můžu účastnit tvorby časopisu
„Církvičák“ a být jeho šéfredaktorkou. Mám skvělý a tvůrčí
tým a bezvadně nám to klape.

Máme za sebou nejkrásnější období v roce a to jsou Vánoce.
Přeji nám všem do nového roku 2018 zdraví, plno úspěchů a
ať máte na vysvědčení samé jedničky.

Vaše Eliška



BÁSEŇ

Škola

Ráno vstanu brzičko, 
na chléb si dám máslíčko.

Do školy se těším
a hned ráno běžím.

Maminka mi z okna mává
a paní učitelka po ránu kárá.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
a už běžím zase zpět.

Napsaly: Naty Veselá a Ami Pernikářová

Obrázek, zdroj: http://www.skoly.unas.cz/



VÝLET NA ZÁMEK KAČINA

Žáci 4. a 5. třídy jsme navštívili zámek Kačina. Jeli jsme
autobusem. Byla pro nás připravená prohlídka zámeckých stájí,
kde bylo připraveno promítání běžících koní okolo zámku.
Hádali jsme různé předměty, a když jsme vše uhádli správně,
dostali jsme odměny. Ten, kdo to nepoznal, nedostal nic, ale
všichni říkali, že to bylo docela těžké. Říkala to i paní učitelka.

Napsala: Dominika Navrátilová

DIVADLO HYBERNIA

Žáci všech tříd navštívili představení „Alenka v kraji zázraků“.
Vyrazili jsme autobusem směr Praha. Jeli jsme celkem
dlouho, protože před Prahou byla bouračka. Z nudy jsme
mávali řidičům, kteří nám také někdy zamávali nebo na nás
zablikali světly. Přijeli jsme o hodinu později, ale naštěstí na
nás v divadle počkali a my jsme viděli představení od půlky.
V příběhu vystupoval králík, myška, želvátka a stará želva,
Srdcová královna, Černá královna, Bílá královna a další
pohádkové postavy. Moc se nám to líbilo. Potom jsme jeli do
školy a cesta byla o něco kratší, než ta předchozí.

Napsaly: Ami Pernikářová a Naty Veselá 

Obrázek, zdroj: http://www.otevrte13komnatu.cz/hrady-a-zamky/zamek-kacina.html



PLAVÁNÍ

Od prosince jezdíme plavat. Vždy pro nás přijedou dva
autobusy, protože je nás hodně.
Na plavání máme každý svého pana učitele nebo paní učitelku.
Rozdělili nás podle zkušenosti s plaváním. V malém bazénku
jsou prvňáci a druháci a ti, kteří se bojí vody.
Ve velkém bazénu plavou plavci. Každou hodinu děláme něco
jiného. Nejlepší skupina je rozdělena na dvě družstva. Plave
například osm až deset bazénů. Všechna družstva se učí
splývat. Nějaká družstva také skáčou na bloku a ti, kteří se bojí,
skáčou ze zídky.

Napsaly: Štěpinka Hrušková, Pája Junová

Foto: Petra Grulichová



ADVENTNÍ TVOŘENÍ

O Adventním tvoření jste si mohli vyrobit mnoho výrobků,
např. ramínka, sněžítka, lodičky, svícen atd. Také tam bylo pro
děti připraveno dovádění s anděly.

Mohli jsme si dát perníčky a čaj, dospělí měli svařák a kávu.
Mně se nejvíce líbilo sněžítko, bohužel se většině dětí
rozpilo.

Bylo tam hodně dětí ze školy, atmosféra byla pěkná a jako
vždycky vánoční.

Napsali :  Filip Lanc a Matěj Malimánek

Foto: Ludmila Hrušková



ZPRÁVY   ZE   ŠKOLNÍHO   PARLAMENTU
Scházíme se v úterý ve 14:00.
Členové Školního parlamentu jsou žáci 3. ročníku Martin
Závůrka, Nicol Kloudová, Jakub Bobajovský, 4. ročníku Kristýna
Krososková, Táťána Laštovková, Tomáš Kubín a 5. ročníku
Markéta Čermáková, Andrea Haspeklová.
V loňském roce se nám podařilo vyřešit hluk o přestávkách,
nákup fotbalových branek a sjednali jsme si také schůzku
s vedoucí Školní jídelny paní Vranou kvůli obědům, které se nám
chuťově nelíbily. Paní Vraná nám vysvětlila, že musí dodržovat
různá pravidla. Zavedli jsme také parlamentní skříňku, do které
mohou ostatní žáci školy dávat své nápady.
Letos jsme řešili přechod pro chodce s panem starostou, který
by byl tam, kde se jde od školy do parku. Pan starosta se musí
zeptat pana komisaře z Kutné Hory. Kdyby to nešlo, pan starosta
by byl ochotný změnit chodník v parku a vyhovět nám.
Nyní řešíme opět hluk o přestávkách. Znovu jsme se dohodli na
udělování čárek. Žáci pátého ročníku přišli s nápadem darovat
část výtěžku tříkrálové sbírky na psí útulek na Karlově a spojili
by to i s návštěvou Kutné Hory.
Rádi bychom do budoucna neřešili nic vážného, aby naše škola
byla v pořádku.

Napsal: Tom Kubín



VÝLET   DO   PRAHY   DO   KINA

Do Prahy jsme jeli za odměnu od paní učitelky Hruškové. Jel
tam jen 4. ročník.
Měli jsme krásný malý mikrobus a šikovného pana řidiče. V
autobusu byla velká sranda. Jeli jsme dlouhou cestu, ale
vyplatilo se to.
Nevěděli jsme, kam jedeme, až potom jsme zjistili, že jedeme
do centra Černý most. Před kinem jsme byli nakupovat.
Nejdřív jsme šli do Bambule a potom do Clears a
Decathlonu.
Pak jsme šli do kina na Paddington 2. Mohli jsme si vybrat
popcorn a coca-colu. Nakonec jsme měli oběd v KFC a Mc
Donaldu. Po obědě jsme se už těšili zpátky do školy, a nebo
domů. Většina dětí si přivezla nějaké suvenýry. Bylo to moc a
moc pěkné.

Napsali:Filip Lanc a Matěj Malimánek

Foto: Ludmila Hrušková



Všichni žáci se svými paními učitelkami nacvičili program pro
rodiče na vánoční besídku.
Prvňáčci měli program o zvířátkách v lese. Byli moc roztomilí a
říkali hodně básniček.
Druháci nám předvedli roční období – jaro, léto, podzim, zima.
Do představení se také zapojila paní učitelka Jana Závůrková.
Třeťáci nám zahráli výlet vlakem do různých zemí. První byli
klokani, potom se předvedly opice a také jsme viděli tučňáky.
Čtvrtá třída měla příběh o mamince, Bohoušovi a rybách.
Bohouš šel s maminkou koupit věci na salát a vybrat kapra. Při
tom si poslechl, proč jsou ryby pro Vánoce tak důležité. Zpívali
jsme a vyprávěli.
Páťáci měli besídku o velké televizi, kterou si koupila paní
učitelka Šárka Viktorová. Hrály tam programy jako například
ČT1, ČT2, PRIMA, NOVA, ÓČKO. Bylo to legrační.
Všem se program moc povedl.

TŘÍDNÍ  BESÍDKY

Napsala: Ami Pernikářová



TŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKA

Paní ředitelka nám rozdělila trasy a také nám rozdala pláště,
koruny, kasy a křídy.
Chodilo nás jedenáct skupin dětí. U každého domu jsme
zazpívali, napsali K+M+B a dostali nějaké sladkosti a
vitamíny. Po skončení koledování jsme všechny skupinky
vyrazily k paní bývalé ředitelce Lence Kvízové. Tam se
spočítaly všechny peníze. Vybrali jsme 26. 848 Kč.

Napsaly: Štěpinka Hrušková, Pája Junová

Foto: Ludmila Hrušková



VÁNOČNÍ  ZÁBAVA

Zdroj: https://panteri.skauting.cz/blog/2010/12/predvanocni-zabava-pro-vlcata/

Vtipy o Vánocích

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká
se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně rozsvítili na
záchodě!“

Všechno je relativní, např. Vánoce bez kapra by byly smutné
Vánoce, ale nebyly by smutné pro toho kapra.



Sestavil: Toník Vavřička (zdroj: internet)

Muž se ptá své manželky. „Hádej co mám v kapse začíná to
na R.“ Manželka odpoví: „Růži“.
Muž: „Ne rum. A hádej co mám v druhé kapse začíná to na
E.“ Manželka: „Nevím“. Chlap: „Eště jeden“.

„Tati, tati, hoří nám dům!“ „Psst, nekřič, ať nevzbudíš
maminku.“

Přijde Mikuláš do blázince a říká: „Kdo mi řekne hezkou
básničku, dostane cukroví.“ „Jujavelajkadajuuu a…“ „A kdo
bude dělat kraviny, nedostane nic!“

„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek
maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my
všichni.“

„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce
pod stromečkem. „Když se podívám na většinu etiket z
dárků, tak bych řekl, že z Číny.“

Obrázek, zdroj: Magazin.cz



RECEPT

Vanilkové rohlíčky

140 g Hery (másla)

100 g cukru moučka

420 g hladké mouky

160 g mletých vlašských ořechů nebo  

160 g oloupaných mandlí

Špetka soli

Zpracujeme těsto z másla, cukru, mouky, ořechů nebo mandlí. Na
válu si připravíme těsto a necháme ho deset minut uležet. Pak
těsto rozválíme na válečky. Vytvarujeme žížaly a zahneme je.

Rozehřejeme troubu na 180 stupňů. Upečeme do růžova a ještě
teplé obalujeme v cukru moučce.

Napsaly: Štěpinka Hrušková, Pája Junová 

Foto: Štěpinka Hrušková



ROZHOVOR

Do nového školního roku k nám přišla nová paní asistentka
Květa Mišáková, která pomáhá ve družině a stará se společně
s paní asistentkou Renatou Krupovou o našeho spolužáka
Danečka.

R.: Jak se Vám tady líbí?
pí.K.M.:  Moc jsem tu šťastná.
R.: Baví Vás tahle práce?
pí.K.M.: Velice mě baví a naplňuje.
R.: Plánujete v téhle škole pracovat dlouho?
pí.K.M.: Chtěla bych tady zůstat až do důchodu.
R.: Poslouchají Vás v družině děti?
pí.K.M.: Ano, poslouchají.
R.: Jakou máte náladu v práci?
pí.K.M.: Vždy dobrou.
R.: Máte ráda děti?
pí.K.M.: Miluju děti. Děti jsou světlo života.
R.: Baví Vás řešit problémy?
pí.K.M.: Nejlepší je, když žádné problémy nenastanou.

Redaktoři: Filip Lanc, Matěj Malimánek



UKÁZKA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Foto: Ludmila Hrušková


