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Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORA 

 
 

  

 

 Vážení čtenáři. 
  

Vánoce jsou za námi a doufám, že jste měli 
bohatého Ježíška a že jste si užili prázdniny. Nový 
rok nám započal a s novým rokem začíná zase 
spoustu nových událostí, o kterých si přečtete 
v našem časopisu Církvičák.  
 
Počasí už je trochu lepší, ale tepleji není a není. 
Jaké byly prázdniny nám můžete říct ve škole o 
přestávce  a s touto zprávou se s vámi loučím. 
 
 

Váš Filda 
 



PLAVÁNÍ 

 
 

  

 

  Každý pátek jezdíme plavat. Navštěvujeme  plavecký stadion 
Kutná Hora. Jezdíme dopoledne místo Tělesné výchovy. 
Zatím jsme měli čtyři výcviky a čeká nás dalších šest. 
Vyrážíme dvě skupiny. První ,druhá a třetí třída, čtvrtá a pátá 
třída jezdí zvlášť.  
V 1. družstvu jsou plavci, ve druhém středně pokročilí, ve 
třetím mírně pokročilí, ve čtvrtém docela dobří a v pátém ti 
co se s vodou teprve seznamují. Prvňáčci třeba plavou s 
destičkami a hrají s paní učitelkou na medvěda, rybáře a 
rybičky.  
Na konci  budeme mít závody a bude se vyhlašovat nejlepší 
závodník třídy. Tak se snažte, abyste to vyhráli!  

Foto: Ludmila Hrušková Napsala: Natálka Veselá 



ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

 
 

  

 

Ve školním parlamentu jsme řešili to, že by se sem do Čáslavi 
vozily kaly z ostravských lagun. Společnost AVE říká, že je 
zbytečné kaly vozit sem do Čáslavi. 
Jezdilo by 80 kamionů denně a trvalo by jim to 1 měsíc. 
Ostravské laguny velmi páchnou a znečišťují prostředí. Zatím 
můžeme být rádi, že je sem nevozí. 
 
Na dotaz, zda se v současné době kaly z Ostravy do Čáslavi vozí 
odpověděla tisková mluvčí AVE Čáslav e-mailem takto: 
„Upravené kaly se do Čáslavi nevozí. Stále čekáme na vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. Až budeme znát jejich 
stanovisko, budeme veřejnost i média informovat o dalším 
postupu. 
  
Surové kaly na místě  (tedy na lokalitě lagun Ostramo) 
upravujeme (stabilizujeme vápnem). Jde tedy o odpad 
stabililzovaný a připravený k bezpečnému transportu. 
Upravené kaly postupně vozíme k finální likvidaci do zařízení 
Sokolovské uhelné, nikam jinam se nepřeváží. O případné 
změně budeme ihned informovat.“ (16.11.2018) 
 
 
Hledáme také nějaký nápad na oslavy 200 let od postavení této 
školy. Nápad řekněte paní učitelce Závůrkové nebo nám 
parlamenťákům. 
 

 
 

Napsal:Tom Kubín 

 
 



LEGENDA O SV. MIKULÁŠOVI 

 
 

  

 

Mikuláš se narodil ve městě Patara (středomořské pobřeží 
Turecka) do křesťanské rodiny. Z toho, že se stal patronem rybářů 
a námořníků se usuzuje, že by mohl být původně povoláním 
rybář, nebo námořník. Pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina 
zabývala obchodem s rybami.  
 
Svatý Mikuláš byl biskup a pomáhal lidem. Vzdal se všeho svého 
majetku. Podle legendy chtěl otec prodat panenství svých třech 
dcer, protože neměly věno. Aby je Mikuláš ochránil před 
prostitucí a bídou, tak jim hodil oknem po jednom sáčku se 
zlaťáky, takže se mohly vdát podle svého uvážení. Třetí měšec 
spadl do sušící se punčochy a od té doby se dávají za okno 
prázdné punčochy, aby byly naplněny dobrotami. 
 
Později se rozšířila tradice obdarování Mikulášem, kárání čertem 
a doprovázení andělem. 
 
Nejčastěji je Mikuláš zobrazován jako biskup knihou a třemi 
jablky. 
 
Mikuláš se svojí družinou navštěvuje i základní školy. U nás 
naděloval 5. 12. 2018. 

Napsala: Eliška Hříbalová 



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ CÍRKVICE 

 
 

  

 

Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 

Napsala: Domča Navrátilová 

Odpoledne jsme se sešli – pátá, druhá a první 
třída. Večer jsme si dali štědrovečerní večeři, 
v podobě bramborového salátu,  který jsme si 
sami připravili  a  k tomu jsme si dali kuřecí řízek. 
 
Po večeři jsme si šli rozbalit dárky, všichni jsme 
měli z dárků radost. Pak jedna žákyně navrhla  že 
bychom mohli hrát schovávanou po celé škole.  
Jako první pikala paní učitelka .  
 
Po schovávané jsme se šli převlékat do pyžam a 
připravovat věci na spaní. Koukali jsme se na 
„S tebou mě baví svět“ a  když to skončilo, tak 
jsme se koukali na „Jak vytrhnout velrybě 
stoličku“. Většina dětí šla spát ve tři hodiny ráno. 
 
Ráno když jsme vstali, šli jsme do druhé třídy na 
snídani. Ke snídani jsme měli vánočku, mléko a 
čaj. Udělali jsme také pár fotek. Pak už jsme si šli 
uklízet a čekali na rodiče. 
 



  

VÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 

Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

První třída vystoupila s programem „Královna vloček“ . 
Holčičky měly bílé sukénky a bílá trička a tancovaly. Kluci hráli 
černé kocourky. Na závěr všichni prvňáčci zazpívali „Čas 
vánoční“ za doprovodu paní učitelky, která hrála na ukulele. 
Všichni byli velmi roztomilí. 
 
Druháčci nám předvedli muzikál „O dvanácti měsíčkách“. 
Zpívali s hudebním podkladem. Bylo to moc pěkné. 
 
Třeťáci nám přiblížili, jak se slavily Vánoce dříve a převyprávěli 
nám příběh o narození Ježíška a zazpívali několik vánočních 
koled. Bylo to velmi poučné. 
 
Čtvrťáci hráli příběh o ořechové skořápce, která se vydala na 
vánoční ostrov. Zazpívali také píseň „Vánoce bílý“, ve které je 
paní učitelka doprovázela na tamburínu. 
 
Na závěr páťáci zahráli netradiční pohádku „O perníkové 
chaloupce.“ Také zpívali a to písničku Ewy Farné „Vánoce na 
míru“, při které se rozsvítily vánoční stromečky. 
 

Napsal: Celý redaktorský kroužek 
 
 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

1. ročník  
Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

2. ročník  
Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

3. ročník  
Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

4. ročník  
Foto: Ludmila Hrušková 



  

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

5. ročník  
Foto: Ludmila Hrušková 



  

SILVESTR 

Silvestr je oslavení nového roku, nový rok začíná o půlnoci. 

Tato tradice je pojmenovaná podle sv. Silvestra I. Silvestr I byl 

třicátým třetím papežem katolické církve, která ho uctívá jako 

svatého. Je osmým nejdéle vládnoucím papežem vládl dvacet 

jedna let jedenáct měsíců a jeden den. Datum narození je 

neznámé, ale víme, že se narodil v Římě. Datum úmrtí je také 

v Římě, dne třicátého prvního prosince v roku tři sta třicet pět. 

 

Na konci třicátého prvního prosince si všichni připíjejí na nový 

rok. Většinou bývá i ohňostroj. Hodně chovatelů domácích 

zvířat má problémy se svými mazlíčky, protože se bojí 

hlasitého zvuku.  

Zdroj obrázku: 
https://www.google.com/search?q=oh%C5%88ostroj&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj
Tk9Xi0pDgAhVrMOwKHa8JDOYQ_AUIDigB&biw=1680&bih=939#imgrc=QupVhfj-V8-5XM: 

Napsal: Tonda Vavřička 



  

VÁNOČNÍ BÁSNIČKA 

Vánoční čas, je tu zas.  
Stavit sněhuláky je čas.  
U krbu se sedí,  
a vánoční strom se strojí. 
Ježíšek už chystá dárky. 
  
 

Napsala: Lucinka Kopřivová 



  

LEGENDA O TŘECH KRÁLÍCH 

Tři králové Kašpar, Melichar a  Baltazar, někdy nazýváni také 
mudrci navštívili Ježíška krátce po tom, kdy přišel na svět v 
městě Betlémě. Aby nepřišli s prázdnou, tak  ho obdarovali 
kadidlem, myrhou a zlatem. 
Tři králové chodí 6. ledna a tím Vánoce také končí. Když Vám tři 
králové napíšou na branku či na dveře od domu K+M+B+ a 
letopočet např. 2019, tak Vám přejí: „Bůh požehnej tomu to 
domu“, to znamená, abyste měli celý rok štěstí. 
 
Tak ať máte celý rok  štěstí! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napsala:Lucie Kopřivová 
 Zdroj obrázku: 
https://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/images/03543959.j
peghttps://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/images/035439
59.jpeg 
 



  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letos jako každý rok jsme chodili na tříkrálovou sbírku. Bylo osm 
skupin po třech. Vloni jsme měli vyrobené kasy ale, letos nám 
půjčila kasičky Oblastní charita z Kutné Hory. Dala nám tašku, 
ve které bylo pití,tříkrálové trojhránky, hromada 
cukru, nákrčníky, kasy, kalendáře a průkazku, která byla vyplněná 
člověkem, co chodil s dětmi. Tento dospělý ji podepsal, protože se 
zjistilo, že po vesnici chodí falešní králové a vybírají od lidí peníze. 
Sloužila také k tomu, když lidé řekli, že už tam králové byli, 
abychom se prokázali, že jsme praví králové. 
 
Když všichni dokoledovali, tak jsme se nesešli u bývalé paní 
ředitelky místní školy jako vloni, ale šli jsme k současné paní 
řiditelce  paní Lídě Hruškové. 
 
Toto jsou výsledky:  
 
D.Kubínová    3 301 Kč 
V.Nevrlá     3 921 Kč 
M.Nývltová   1 803 Kč 
Š.Viktorová    4 527 Kč 
R.Zdeňková   3 352 Kč 
J.Kvízová    3 147 Kč 
A.Pernikářová   3 612 Kč 
M.Pekárková   3 985 Kč 
------------------------------------------------------ 
Celkem:                  27 650 Kč  
 

Napsaly: Domi Navrátilová, Ami Pernikářová 
 
 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Foto: Veronika Nevrlá 



 
 

ZIMNÍ BÁSNIČKA 

Zima, zima už je tu, 
děti padají do sněhu. 
Holky a kluci bruslí na ledu, 
mají dobrou náladu. 

Zdroj obrázku: 
https://www.google.com/search?q=brusleni+na+ledu&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu4Kjavu3fAhVJCCwKHY7MC
vMQ_AUIDigB&biw=1680&bih=939#imgrc=gkVTMvcIG0k8NM: 
 

Napsaly: Elí Hříbalová, Ami Pernikářová 



ROZHOVOR  S  PANÍ  ASISTENTKOU LIBUŠÍ 
KŘÍŽKOVOU 

 
 

  

 

  
 
 
 
 

Napsaly: Ami Pernikářová, Naty Veselá 

 
 

R: Pracovala jste někde jinde než tady?  
 
L.K: Ano. Školní družina, Základní Škola Sedlec, 
Internátní Škola Čáslav, vedoucí kroužku v Domě 
dětí a mládeže, Zvláštní Škola, vychovatelka při 
dětském oddělení v nemocnici Kutná Hora, 
asistentka Základní Školy Kamenná Stezka. 
 
R: Jak se Vám tady líbí ?  
L.K: Moc. 
 
R: Baví Vás tahle práce ? 
L.K: Ano. 
 
R: Plánujete v téhle škole dlouho pracovat ? 
 L.K: Plánuji tady být alespoň do důchodu. 
 



VTIPY 

 
 

  

 

  
Vtipy o počítačích 

Když jsem byl malý, chtěl jsem být pirátem. Když se podívám na 
svůj disk, musím říct, že jsem si splnil sen.  
 
Chybovat je lidské a vinit z toho počítače ještě lidštější.  
 
Dnes jsem viděl nejrychlejší datový přenos v životě. 20GB za 
vteřinu! ... Vysavač mi totiž vcucnul flešku. 
 
Chyba! Klávesnice není připojena! Stiskněte F1 a pokračujete.  
 
„Proč tu máš dva notebooky, Milane?“ ptá se kamarád ajťáka. „Ten 
jeden nesu jednomu klukovi.“ „Nějakej dobrej?“ „Ale kdepak, 
Asus.“ 
 
Věčné dilema ajťáků "Jak večer uložit dítě? Prostě uložit? Nebo 
uložit jako...?„ 
 
Microsoft koupil Skype za 8,5 miliardy dolarů! Pravděpodobně jim 
uniklo, že si ho můžou stáhnout zadarmo!  
 
Víte, jak jezdí programátor do 16. patra? Nejdřív zmáčkne 
jedničku, pak šestku a pak vztekle hledá ENTER.  
 
„Tati, já bych děsně potřeboval nový počítač!“ „A co takhle 
kouzelné slůvko?“ dožaduje se tatík. „Sakra, dneska je všechno 
zaheslovaný!“ 
  
Zdroj: http://vtipy.org/pocitace/ 
Napsali a vybrali: Tom Kubín a Filip Lanc 

 

http://vtipy.org/pocitace/
http://vtipy.org/pocitace/
http://vtipy.org/pocitace/
http://vtipy.org/pocitace/
http://vtipy.org/pocitace/


HÁDANKY 

 
 

  

 

  

1: Jak se dá pomocí vody získat světlo? 
2: Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí 
to po čtyřech, co je to? 
3: Víš, jak se veš udrží na pleši? 
4: Víte, jak poznáte, že venku mrzne? 
5: Víte kolik zubů má mít správná tchýně? 
  
1: …………………………………………………. 
2: …………………………………………………. 
3: …………………………………………………. 
4: …………………………………………………. 
5: ………………………………………………….                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Napsal: Tonda Vavřička 
 
 



HÁDANKY 
- řešení 

 
 

  

 

  

 
 
  
1: Umyjeme okno. 
2: Žokej na koni. 
3: Vší silou. 
4: Mouchy létají v teplákách. 
5: Dva. Jeden na to, aby s ním mohla otevírat pivo 
a druhý, aby ji pěkně bolel. 
 
 
 
 
 

 
 

Napsal: Tonda Vavřička 
 
 



 
 

  

 

 
 

  
 

POZVÁNKA NA JARNÍ PLES 

 

 

 

 

♥ Jarní ples ♥ 

23. 3. 2019 

 
 

Zveme Vás na Jarní ples. 

 Chtěli bychom Vás poprosit o dary do tomboly.  

Zdroj obrázku: 
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1680&bih=9
39&ei=OhFPXOSvDo3ksAf8uLaYDw&q=ples&oq=ple&gs_l=img.1.2.0l10.1791.

10169..11637...1.0..0.50.198.4......1....1..gws-wiz-

img.....0.xyM8ibBReI8#imgrc=X7Uq9bCJNRPx2M: 

 

Sestavila: Natálka Veselá 



VÝTVARNÉ PRÁCE 



VÝTVARNÉ PRÁCE 



VÝTVARNÉ PRÁCE 



VÝTVARNÉ PRÁCE 



VÝTVARNÉ PRÁCE 




