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REDAKČNÍ  RADA: 
  
Tonda Vavřička 
Amálka Pernikářová 
Filda Lanc 
Tom Kubín 
Natálka Veselá 
Domča Navrátilová 
Eliška Hříbalová 
Lucinka Kopřivová 

Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORA 

 
 

  

 

 Vážení čtenáři. 
Už je tu další díl našeho časopisu Církvičák. Toto 
číslo má také spoustu článků a navíc jsme se 
všichni zúčastnili soutěže „Požární ochrana očima 
dětí.“ Každý žák páté třídy psal nějaký příběh o 
hasičích. Mohly to být příběhy pravdivé či 
nepravdivé. Vítězné příběhy si budete moci 
přečíst na konci tohoto čísla.  
Ostatní děti malovaly a vítěze školního kola a 
jejich obrázky uvidíte také v našem čísle. Pololetí 
je za námi, jarní prázdniny také. Doufám, že jste 
si je všichni užili.  
To je vše a já se s Vámi loučím. 

Váš Filda 
 



SÁŇKOVÁNÍ NA SEČI 

 
 

  

 

  
Paní učitelky nás za vysvědčení vzaly na Seč sáňkovat. 
 
Když jsme jeli v autobusu, tak nám paní učitelka 
vyprávěla historky o Seči.  
 
Jak jsme tam dojeli, viděli jsme první sníh. Došli jsme 
ke kopcům a hned jsme začali dovádět.  
 
Až nám vyhládlo, dali jsme si svačinu a teplý čaj 
z termosky. Poté jsme šli zase sáňkovat a dávali jsme si 
i závody.  
 
Páťáci tam byli pět hodin a ostatní čtyři. Všichni byli 
promáčení a na cestě zpět jsme se převlékli do 
suchého oblečení a do suché obuvi.  
 
Byli jsme všichni unavení, ale moc jsme si to užili a 
děkujeme za tento zážitek. 

 

  
 

Napsala: Eliška Hříbalová 



SEČ 

 
 

  

 

  

 
Foto: Renata Krupová 



OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE 

 
 

  

 

  
Naše škola dostává každý týden od firmy Bovys malé svačinky ve 
formě ovoce a zeleniny. Tento rok jsme dostali také exotické 
ovoce na ochutnávku.  
 
Ochutnali jsme třeba nashi nebo mango a také nesmělo chybět 
granátové jablko. Dokonce tam bylo ovoce, které mělo jedovatá 
semínka - cherimoia.  
 
V páté třídě jsme se rozhodli, že uděláme reklamu na ovoce, 
které jsme si vybrali. Byly z toho třeba básničky, písničky, 
teleshopping a akrostich. Byla to docela legrace. 
 
Potom začala, ochutnávka, ale některým dětem určité druhy 
moc nechutnaly. Například avokádo a sušené ovoce nikoho moc 
nezaujaly.  
 
Na video se můžete podívat v odkazu níže. 
 

Napsali:Tom Kubín a Filip Lanc 
 
Odkaz na video:  
https://www.youtube.com/watch?v=9_9gYZ4e5tM 
 
 
Stránky Bovys:  
http://www.bovys.cz/ 
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Foto: Ludmila Hrušková 

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE 
 



SVATÝ VALENTÝN 

 
 

  

 

  

Napsala: Lucinka Kopřivová 

Sv. Valentýn byl pravděpodobně katolický kněz a také roku 
269 zemřel umučením. Zemřel 14. února, proto se také sv. 
Valentýn slaví v tento den.  
 
Kolem jeho života kolují dvě pověsti. V první se vypráví, že 
byl umučen na příkaz římského císaře Claudia II., protože  
oddával zamilované přes císařův zákaz.  
 
Podle další pověsti byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. O 
chvilku později ho rétor Kratón pozval k sobě, aby mu 
vyléčil jeho syna. Valentýn se modlil k Bohu, aby syna 
vyléčil a zázračně se tak i stalo. Té noci byl sťat. Tři jeho 
bývalí učni ho přenesli na pohřebiště.  
 
Sv. Valentýn zemřel nejspíš roku 269, 270 nebo 273. 
 

Zdroj obrázku: 
 http://www.svaty-valentyn.cz/svaty-valentyn/ 



SVATÝ VALENTÝN U PÁŤÁKŮ 

 
 

  

 

  

 
 

14. února 2019 byl v páté třídě Valentýn. Sešli 
jsme se oblečeni v barvách lásky, červené a 
růžové.  
 
První dvě hodiny jsme se učili, potom nám dala 
paní učitelka dárek - vouchery. Jeden na 
odpuštění špatné známky z matematiky, druhý 
z češtiny a třetí na odpuštění jednoho 
zapomenutí . 
 
Pak jsme hráli valentýnské hry. Když jsme hry 
dohráli, tak jsme rozdávali valentýnky. Každý 
napsal své valentýnky a potom šli všichni za 
dveře. Po chvíli se chodilo po jednom a každý 
přišel sám do třídy a tam dal do schránky 
kamaráda svůj dopis. Pak jsme si sedli do lavice 
a zavřeli oči. Každý taky dostal valentýnku od 
paní učitelky a paní asistentky. 
 

Napsali: Natálka Veselá a Filda Lanc  
 



SVATÝ VALENTÝN U PÁŤÁKŮ 

 
 

  

 

  

 
 

Foto: Ludmila Hrušková 



EXKURZE DO KUTNÉ HORY 

 
 

  

 

Ve čtvrtek 21. 2. jela 5., 2. a 1. třída do Kutné Hory. Třídy 
měly nejdříve exkurzi do Sedleckého kláštera, tam jsme se 
dozvěděli, že se Sedlecká katedrála jmenuje Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Dále jsme viděli 
zakládací listinu kláštera a originál Sedlecké Monstrance.  
  
Ještě jsme navštívili Kostnici. Na hřbitov u Kostnice byla 
dovezena hlína až z Jeruzaléma, kde byl ukřižován Ježíš. 
V Kostnici jsme spatřili erb, lustr a pyramidu z kostí. 
Nějaké děti si zde koupily suvenýr - malou lebku.  
  
A nakonec jsme byli ve Vlašském dvoře. Vlašský dvůr se 
jmenuje podle rodu Vlachů, kteří pocházeli z Itálie. Paní 
průvodkyně nám ukazovala, jak se zpracovávalo stříbro a 
vyrážel Pražský groš. Pak nás dovedla do místností, kde 
byly různé pověsti o Kutné Hoře. Na závěr měl 5. ročník 
rozchod na Palackého náměstí. 
  

Napsal:Tom Kubín, Toník Vavřička 

 
 



EXKURZE DO KUTNÉ HORY 

 
 

  

 
 

 

 

Foto: Ludmila Hrušková 



KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 
 

  

 

Napsala: Eliška Hříbalová 

V pátek 15. 2. jsme pořádali pro malou a 
velkou družinu dětský karneval. Představilo se 
tam mnoho různých masek.  
 
Uspořádali jsme i soutěže ve foukání kelímků, 
skákání po stopách, dávání kelímků na sebe, 
házení do koše nafukovacími balónky.  
 
Pak jsme si pinkali s balónky a paní učitelky 
nám přišly udělat tornádo a do balónků nám 
pinkaly, aby nám spadly na podlahu.  
 
Na konci karnevalu jsme si zatrsali. Všichni 
jsme si to užili a hodně jsme se vyřádili.  Za 
soutěže jsme také dostali odměny.  
                                                                                      



SEMINÁŘ O SEBEOBRANĚ 

 
 

  

 

    Napsaly: Lucinka Kopřivová, Dominika Navrátilová 

                                                                                      V úterý 26. 2. se konal seminář o sebeobraně, 
protože po Církvici jezdí muž, který láká nezletilé 
do vozu, proto k nám do školy přijeli hosté 
z Příbrami. Vedou kurz sebeobrany Kapap – 
Czech. Pan Janoušek nám řekl, jak se máme 
zachovat, kdyby se nám něco přihodilo. Se svým 
synem Ondrou nám názorně předvedli, jak se 
máme vymanit z úchopu. Poté jsme si to zkoušeli 
s kamarádem.  Když jsme si to všichni vyzkoušeli, 
tak jsme si udělali helmu z rukou na obranu 
hlavy.  Také nás poučil, že pepřový sprej není 
vhodný používat. Potom nám vysvětlil, že když se 
nám něco takového stane, tak to máme oznámit 
na Policii ČR. Sebeobranu vyučuje i pro ženy. 
Moc se nám to líbilo. Děkujeme za to že jste 
přijeli. 
 



SEMINÁŘ O SEBEOBRANĚ 

 
 

  

 

                                                                                      

Foto: Ludmila Hrušková 



PLAVECKÉ ZÁVODY 

 
 

  

 

Napsali: Naty Veselá a Filda Lanc 

                                                                                      3. března se uskutečnily plavecké závody. Plavalo 
se na dvě rozplavby. Původně měla být i zkouška, 
ale nebyla.  
 
Nejvíce dětí bylo z páté třídy a nejméně z druhé 
třídy. Poté ti lepší plavali znovu.  
 
Z druhé třídy vyhrála Adélka Koňaková. Z třetí 
třídy se nejlépe umístila Adélka Háková. Ze čtvrté 
třídy zvítězil Petr Malimánek a z páté třídy se 
stala nejlepší plavkyní Tánička Laštovková. 
 



PLAVECKÉ ZÁVODY 

                                                                                      

Foto: Ludmila Hrušková 



BRUSLENÍ 

 
 

  

 

Napsala: Natálka Veselá 

                                                                                      V pátek 15. 3. 2019 a 22. 3. 2019 jsme se 
vypravili na lední stadion v Čáslavi. Cesta nám 
trvala asi deset minut.  
 
Když jsme tam dorazili, tak jsme se převlékli. 
Před námi tam byla také jedna třída z Čáslavi 
ze ZŠ Náměstí Jana Žižky z Trocnova. Když 
nám uvolnili plochu, tak jsme se s radostí 
rozbruslili. Poté jsme hráli hry a ti co stáli na 
bruslích poprvé nebo po dlouhé době, tak 
hráli rybičky, hru na honěnou. 
 
Myslím že, jsme si to všichni užili. Paní 
učitelka něco naznačovala, že by příští rok 
mohlo být bruslení před plaváním a po 
plavání. 



BRUSLENÍ 

 
 

  

 

Foto: Ludmila Hrušková 

                                                                                      



KINO KOLÍN 

 
 

  

 

                                                                                      

V pondělí 11. 3. 2019 jela celá škola vlakem do kina v Kolíně.  
Viděli jsme film, který se jmenoval Heidi děvčátko z hor.  
Film je o Heidi, kterou doteď vychovávala teta, protože její rodiče 
umřeli. Teta dostala nabídku, že musí odjet pryč kvůli práci, a tak 
dovedla Heidi k jejímu dědečkovi do hor.  
Dědeček neměl rád lidi. Naštěstí ji vzal dovnitř. Nakonec si ji i 
oblíbil. Heidi začala chodit pást kozy s kamarádem Petrem.  
Jednoho dne, když Heidi s Petrem pásli kozy, přišla si pro ni teta, že 
jí našla novou rodinu ve Frankfurtu. Heidi ale chtěla zůstat 
s dědečkem. Tetě se to nelíbilo, a tak obelhala Heidi, že s tím 
souhlasí i její dědeček a vzala Heidi na vlakové nádraží. Tam ji 
odvezl vlak do Frankfurtu, do velkého domu, k nové rodině.  
Teta byla ráda, protože za Heidi dostala zaplaceno a odjela. Heidi 
se hned skamarádila s Klárou. Ta byla na vozíku, protože když jí 
zemřela matka, tak jí onemocněly nohy. Spolu si to moc užívaly. 
Heidi ale stále toužila po dědečkovi a prosila služku, aby ji odvezli 
domů. Nakonec i trpěla náměsíčností a lékař doporučil, aby se 
vrátila do hor. Klára byla moc smutná a naštvaná. 
Heidi toužila být spisovatelkou a Kláře psala často dopisy, aby za ní 
přijela. Jednoho dne se tak stalo. Heidi spala s Klárou na půdě 
v seně a viděly padat hvězdu. Klára si přála, aby mohla znovu 
chodit.  
Petr ale na Kláru žárlil, že se s ní Heidi kamarádí víc než s ním. Tak 
jí shodil vozíček ze skály. Klára byla nešťastná, že bude muset celý 
den sedět na lavičce doma. Dědeček ji na pastvinu odnesl. Tam 
Kláře přiletěl motýl na nohu, ona ho ucítila a začala chodit.  
Film byl krásný a dojemný. Moc se nám líbil. 
 

Napsali: Toník Vavřička, Tom Kubín 
 



KINO KOLÍN 

 
 

  

 

                                                                                      

Foto: Ludmila Hrušková 



SOUTĚŽ: POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ - ŠKOLNÍ KOLO 
VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Napsala: Pája Junová 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

NapsalaDany Koblischke 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Napsal: Míša Pekárek 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Štěpánka Hrušková 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Feli Huber 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Máťa Kielar 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Majda Stará 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Adrianka Doubravová 



VÍTĚZNÉ PRÁCE 

 
 

  

 

Laurinka Para 



ROZHOVOR S PANÍ ASISTENTKOU 
RENATOU KRUPOVOU 

 
 

  

 

R: Jaké jsou Vaše koníčky? 
P. a: Pracování na zahrádce, ráda čtu knihy a jezdím na výlety. 
R: Co Vás vedlo k tomu sem nastoupit? 
P. a: Oslovila mě bývalá paní ředitelka s nabídkou práce 
asistentky pedagoga. 
R: Pracovala jste dříve v nějakém zaměstnání, než jste začala 
pracovat tady? 
P. a: Ano. Byla jsem vychovatelka ve družině na základní škole 
v Praze. Dále jsem dělala asistentku v realitní kanceláři a 
v přepravní společnosti TNT. 
R: Jak dlouho tady pracujete? 
P. a: Pracuji tady 8 let. 
R: Jaký máte vztah k dětem? 
P. a: S dětmi si ráda hraji,  povídám a tvořím. Baví mě být  
v jejich přítomnosti  
R: Jak se vám líbí třídy? 
P. a: Třídy na této základní škole jsou vždy krásně vyzdobené, 
uklizené a útulné 
R: Líbí se vám jak děti pracují ve družině? 
P. a: Když něco vyrábíme, tak se děti snaží, ale chápu že to 
nemusí bavit každého. Pokud to jde nechávám děti, aby si co 
nejvíce samy hrály. 
 

Napsaly: Elí Hříbalová, Amálka Pernikářová 



PANÍ ASISTENTKA RENČA 

 
 

  

 



VTIPY A HÁDANKY 

 
 

  

 

Babička se vyptává svých deseti vnoučat, co by řekla, kdyby stála u 
jejího hrobu? "Tady spí moje nejmilejší babička." řekne Anička. "Jsi 
hodná, Aničko, tady máš čokoládu. Co bys řekl ty, Pavlíku?" "Tady spí ta 
nejhodnější babička na světě!" "Jsi hodný, Pavlíku, pojď si vzít 
čokoládu!" Mezitím leze Pepíček pod stolem a hledá skleněnou kuličku, 
která se mu někam zakutálela. Babička si postupně poslechne všechna 
vnoučata až dojde řada na Pepíčka, který v tu chvíli zmerčí svou kuličku: 
"Tady se válí, mrcha jedna!" 
  
Pan Václavka stojí nakvašeně pod jabloní a hrozí Pepíčkovi: "Počkej 
kluku zatracená, až uvidím tvého tatínka, tak mu povím, že mi chodíš na 
jablka!" "To klidně můžete, sedí pár větví nade mnou!" 
  
"Pepíčku, řekni nám, jakých deset zvířat žije na savaně?" zkouší učitelka 
Pepíčka. "Tak dejme tomu jeden slon a devět antilop." 
  
Co je to zebra? Kůň, který utekl z vězení.  
  
Rodiče mají sedm synů a každý syn má jednu sestru, kolik členů má tato 
rodina? (10, dva rodiče+ sedm synů + jedna dcera, která je sestrou všem 
svým sedmi bratrům.)  
 
Doplňte řadu písmen: J, D, T, Č, P, Š, S, ? (O je správná odpověď, protože 
písmenná řada představuje počáteční písmena číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
Osm) 
  
„Tati až budu velká, můžu si vzít brášku za manžela?“ „Ne, Noemko, 
vždyť jsem ti říkal, že si nemůžeš vzít svého příbuzného!“ Lidunka se dá 
do pláče: „To není fér, ty sis taky mohl vzít maminku!“  
 
  



VTIPY 

 
 

  

 

  
Prochází muž kolem plotu blázince a slyší radostné: „Třináct, třináct, 
třináct.“ Zvědavě strčí hlavu mezi plaňky plotu a blázen mu vypíchne 
oko. „Čtrnáct, čtrnáct…“  
  
„Pane doktore, já mám problém rozdvojené osobnosti, pomozte nám!“  
  
„Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z něj jen prach?“ „Ano, to 
je pravda Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel pod postelí!“  
  
Ve vlaku si stěžuje stará dáma mamince: „Paní, ať mě hned přestane ten 
váš syn napodobovat!“ Maminka se otočí na dítě a okřikne ho: „Slyšíš, 
nedělej ze sebe kašpara!“  
  
Co dá králík králičici k zásnubám? 24 karotkový prsten!  
  
Předhoníš-li na závodech druhého běžce, kolikátý poběžíš? (druhý)  
  
Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to? 
(žokej na koni)  
  
Mám dvě patky, každou na jinou stranu, kdo jsem? (Pecen chleba)  
  
  
 

Sestavila a sepsala: Natálka Veselá 

ZDROJ VTIPŮ A HÁDANEK: http://vtipy.org/skola/        
ZDROJ OBRÁZKU: 
https://obrazky.seznam.cz/?q=OBR%C3%81ZKY%20PRO%20ZASM%C3%81N%
C3%8D&size=any&color=any&pornFilter=1#id=dfa646bef12c2ded  

http://vtipy.org/skola/
http://vtipy.org/skola/
http://vtipy.org/skola/
http://vtipy.org/skola/
http://vtipy.org/skola/
https://obrazky.seznam.cz/?q=OBR%C3%81ZKY PRO ZASM%C3%81N%C3%8D&size=any&color=any&pornFilter=1
https://obrazky.seznam.cz/?q=OBR%C3%81ZKY PRO ZASM%C3%81N%C3%8D&size=any&color=any&pornFilter=1


POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 



CERTIFIKÁT  


