
CÍRKEVKA TIMES 

Za dlouhých večerů asi 
ke čtení si vyberu Timesy. 

Církevka Times, teď je ten čas. 

Tak v křesle houpacím, 
stránky tvé obracím, 

čtu si Tajmsy. 

Církevka Times, v příhodný čas. 

Ty tam jsi, já tam jsem, 
sedmák, páťák... 

lepší to počtení, nežli Kaťák 

Církevka Times, ten je o nás! 

(Mgr. Aleš Kinc) 
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Zlín čeká velká událost aneb Církevka má talent

ZLÍN – Zítra ráno to vypukne, ale již dnes je na 

škole mezi soutěžícími pozorovatelná značná 

nervozita. Všichni soutěžící pilují poslední detaily 

svých vystoupení. Moderátoři chystají všetečné 

otázky a diváci jsou plni očekávání, co si pro ně 

letos soutěžící připraví. Letošní soutěž se 

odehraje ve dvou kategoriích. Kromě klasické 

soutěže: Církevka má talent, ve které změří své 

síly žáci 5. – 9. ročníku se odehraje i druhá, 

 neméně důležitá kategorie soutěže: Církevka má 

talent junior. V této kategorii se můžete těšit na 

soutěžící z prvního až čtvrtého ročníku, jejichž 

vystoupení budou rovněž stát za to. A aby jejich 

spolužáci v roli diváků nepřišli o doprovodný 

program – rozhodli se organizátoři, že letos 

budou mít obě kategorie tento program stejný. 

Těšíte se? My ano.  
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A abychom Vás jako diváky ještě více navnadili, níže si můžete prohlédnout připravený 

program obou kategorií… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Moderují: Karolína Škubalová a Daniel Pospíšilík           Moderují: Klára Lahodová a Tomáš Dittrich 
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CÍRKEVKA MÁ TALENT – JUNIOR 
(21. 12. 2017 V 8:00) 
 
1. Schola – koledy 

2. Soutěžní blok I: 
 Marcela Šimková 
 Magdalena Výsmeková + Kryštof Hnilica 

3. K. Sýkorová + J. Palíšková – instrumentální 
přednes housle + violoncello 

4. Soutěžní blok II: 
 Lucie Korzeniowská 
 Jana Burešová 

5. Trio housle – Game of prones 

6. Soutěžní blok III: 
 Klára Pašková + Michaela Korzeniowská 
 Natálie Chovancová + Lucie Pavelcová 

7. M. Uhlíková + M. Tichá – Jinhle bells rock 

8. Soutěžní blok IV: 
Kateřina Rózsová + Adéla Gergelová + 
Lucie Strnadelová  

9. K. + M. Škubalovy – Najednou 

10. Soutěžní blok V: 
 Anežka Koutná + Magdalena Šurbeková 
 Kristýna Peřinová + Jolana Holomková 

11. Píseň třídy 9. A - Půlnoční  

CÍRKEVKA MÁ TALENT 
(21. 12. 2017 V 10:00) 
 
1. Schola – koledy 

2. Soutěžní blok I: 
 Vojtěch Šuráň 
 Magdalena Škubalová 

3. K. Sýkorová + J. Palíšková – instrumentální 
přednes housle + violoncello 

4. Soutěžní blok II: 
 Alexandra Repíková 
 Markéta Rózsová 

5. Trio housle – Game of prones 

6. Soutěžní blok III: 
Mikuláš Pospíšilík + Jan Uhlík                          
+ Jáchym Koutný 

7. M. Uhlíková + M. Tichá – Jinhle bells rock 

8. Soutěžní blok IV: 
 Kateřina Piknová + Magdalena Hartigová 
 

9. Klára Lahodová – klavírní přednes 

10. Soutěžní blok V: 
 Karolína Škubalová 
 Marie Tichá 

11. Píseň třídy 9. A - Půlnoční  



 

Barevný týden – letos trochu jinak  

 

Stejně jako minulé roky se i letos konal barevný týden. Děti z celé školy se opět od pondělí do 
pátku oblékali do různých barev, někdy i do kostýmů, jako třeba poslední den Barevného týdne, 
kdy po škole běhala spousta zlínských hokejistů.  Tentokrát se Barevný týden jednotně odehrával 
na prvním i na druhém stupni. Dny byly podzimní, pruhovaný, duhový, károvaný a žlutomodrý. 
Ke každému dni byl také připravený plakát s informací o dané barvě – stylu. Do Barevného 
týdne se některé třídy zapojily i více, než jen v oblékání. Například žáci 1. A, kteří si sami 
vyráběli pruhovaná trička nebo třídy, ve kterých se 
objevovaly básničky o různých barevných dnech. 
Výsledky Barevného týdne byly vyhlášeny na 
čtvrtletním vyhodnocení. Vítězem z prvního stupně 
se stali žáci 4. A a ze druhého stupně žáci 9. A. Za 
nejlépe oblékaného učitele převzala cenu paní 
učitelka Alena Adamcová a za nejoriginálnější třídu 
byli vyhlášeni žáci páté třídy. Doufám a věřím, že si 
tento neobyčejný týden všichni dostatečně užili.      

Daniel Pospíšilík      
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Barevný týden – ještě jednou  

Někteří učitelé pojali barevný týden opravdu zodpovědně a mezi nimi byl také pan učitel Aleš 
Kinc, který pro svou třídu sepsal speciálně pro tento barevný týden několik básní. A protože by 
byla škoda, kdyby si je užila jen jedna třída, rozhodli jsme se vám je zprostředkovat také.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Moji oblíbení živočichové jsou hadi. 
Nejoblíbenější: KŘOVINÁŘ OSTNITÝ. 
Napíšu vám o něm: žije v Mexiku. Obývá 
deštné pralesy. Je velký asi 60-80cm. Může 
být žlutý, zelený i hnědý. Loví v noci. Jeho 
potravou jsou savci, ptáci i ještěři. 

Michal Sagner (4.B) 
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ACH, TY PRUHY! 
 

Jeden starý námořník 
vylezl si na žebřík, 

na žebříku potkal zebru, 
tak šli spolu na chodník. 

 
Policista bdělý na přechodu stál, 

námořníka se zebrou 
ihned zatýkal. 

 
V kriminále je teď vězní, 
spletl si je totiž s vězni. 

 

OKÉNKO O PŘÍRODĚ 

V DUZE 
 

Který žebřík 
dovede tě do nebe? 
Je to žebřík z duhy. 

 
Které barvy 

jsou tu jenom pro tebe? 
To jsou barvy duhy. 

 
Čím se slunce směje? 
Hledej úsměv v duze. 

 
A Bůh, ptáš se, kde je? 
V duze, třeba v duze. 

 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
 

V červeném městě 
modrou a žlutou 

potkal jsem dívku 
neobutou. 

Šla žlutým parkem 
s modrými stromy, 

mezi červenými domy. 
 

Tak jako káčátko 
po rybníce, 

po ledě klouzalo 
dívek více. 

Psali mi dopisy ostrými noži, 
že Zlín je taky místo Boží! 
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Interview s panem učitelem Davidem Chrastinou 

 
1. Můžete nám na úvod říci, 
proč učíte právě na Církevní 
základní škole? Má to nějaký 
zvláštní důvod?  
Protože církev má budoucnost 
až do věčnosti. Všechno ostatní 

je pomíjivé. Chci investovat síly do rozvoje a 
vzdělání lidí, protože jejich duše směřují 
k věčnosti. Navíc je zde ve škole hodně lidí, 
kteří Boha znají a ctí. Je nesmírně silný 
zážitek se s takovými lidmi setkat.  
 
2. Proč jste šel studovat na učitele? 
Díky několika zázrakům. Nikdy jsem neměl 
dobrý vztah k dětem a puberťáky jsem přímo 
nesnášel. Pracoval jsem spokojeně v tiskárně a 
v létě po maturitě mě požádali, abych jel na 
podnikový dětský tábor. Abych se ulil z práce a 
měl nějaké peníze navíc, tak jsem jel. Poprvé 
v životě. Tam jsem měl celkem úspěch a začalo 
mě to bavit. Příští rok jsem už studoval na 
univerzitě historii, český jazyk a literaturu.  
 
3. Kdy plánujete odejít do důchodu?  
Co nejdříve. Chtěl bych se zase začít věnovat 
malování, psaní a zemědělství.  
 
4. Je něco, co byste chtěl ve škole změnit? 
Vždyť víte co. Zrušil bych tělocvik a místo toho 
bych zavedl jízdu na koni a šerm.  
 
5. Jste ve škole dlouhou dobu. Určitě si 
vzpomínáte na několik historek. Máte 
nějakou oblíbenou a zároveň legrační 
historku? 
Děti se chovají legračně a komicky stále. Svým 
způsobem mě to drží při životě v dobré náladě. 
Ale konkrétně mě teď nic nenapadá.  
 
 
 
 

6. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
Malířem, básníkem, spisovatelem, fotografem. 
 
7. Dáváte přednost filmu? Nebo raději 
knize? 
Obojí je umění, záleží na situaci. S knížkou si 
můžu lehnout na gauč.  
 
8. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
To nejjednodušší, které zabere co nejmíň 
přípravy. Kdybych si připravoval jídlo déle než 
půl hodiny, už by mi nechutnalo. Obešel bych 
se bez masa.  
 
9. Jaké je tajemství vašeho humoru? 
Nevím, o čem to mluvíte. Beru život jako vážný 
až tragický.   
 
10. Vaše oblíbená značka oblečení je?  
Na takové věci, jako jsou „značky“, si přece 
nebudu hrát. Oblečení pro mě musí být 
kvalitní, z přírodních materiálů, pevné a musí 
vydržet tak 10-20 let. Oblečení musí mít 
příběh. Když si třeba oblékám jednu košili, 
vždy si vzpomenu, že jsem v ní před léty přešel 
jednu poušť v Asii, prožil jsem v ní skvělé 
dobrodružství na táboře a ještě jsem si s ní užil 
na školním výletě. Mimochodem, mám oblečení 
jak velmi drahé, tak ze sekáče a několik 
krásných nových kusů jsem našel i vyhozených 
u popelnic.  
 
11. A poslední otázka – jakou máte 
nejoblíbenější barvu? 
Zelenou. Barvu stromů a trávy.  
 
 
 
 

Za rozhovor děkují – Klára Lahodová,  
Karolína Škubalová, Barbora Holíková (8. A) 
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ŽÁCI VI. A V DIS VE FRYŠTÁKU 

„V pondělí ráno jsme se sešli a vyrazili do 
Fryštáku. U zastávky nás tam čekaly 
instruktorky Marťa a Janča. Všichni jsme se 
seznámili, a poté zamířili směr DIS. První hrou 
bylo seznámení s budovou. Cílovým místem byla 
hnědá klubovna, ve které probíhala velká část 
pobytového programu. Ubytování bylo příjemné a 
výborné obědy jsme si zpestřovali dobrotami z 
místního baru. Celkový program byl skvělý a jako 
třída jsme si ho moc užili. Děkujeme všem, kteří 
se o nás starali!“     
                  Magdaléna Brhlová, 6. A 
 

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI VŠEHO DRUHU 
 
Sportovních utkání a soutěží proběhlo v uplynulé 
části školního roku opravdu hodně. Ať už se jedná 
o všechny fotbalové, florbalové, běžecké a další 
soutěže. Nebudeme se zde rozepisovat, ale všem 
našim reprezentantům chceme popřát do dalších 
kol spoustu úspěchů.  

VIII. A – VÝLET PO STOPÁCH 
VELKÝCH ŠELEM 
 
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme se vypravili na 
výlet, ve kterém jsme měli poznat část 
krásných Beskyd a putovat po stopách 
velkých šelem žijících na našem území. Výlet 
začal brzy ráno na autobusovém nádraží, kde 
jsme měli sraz s naší učitelkou přírodopisu, 
paní Davidovou. Celou cestu panovala veselá 
nálada, všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká 
a moc jsme se těšili. Dobrou náladu ještě 
podpořilo sluníčko, které se během příjezdu 
do Lidečka začalo pomalu klubat. Bylo ale 
opravdu chladno, a proto jsme všichni byli 
vybavení teplým oblečením a termoskou s 
horkým čajem. Po výstupu z autobusu jsme 
se setkali s naším průvodcem, který nás měl 
uvést do tajemství života šelem, a výprava 
mohla začít. Na začátku nám bylo sděleno, 
kolik šelem zde asi žije, jak poznáme jejich 
přítomnost a našli jsme trus vydry říční. 
Naše putování vedlo do kopce, z kopce, 
houštím, různě po skalách, zkrátka cestou 
necestou. Za chvilku už jsme všichni byli 
zpocení a po zimě nebylo ani památky. Cestu 
nám ale zkracovalo povídání a obdivování 
přírody kolem nás. Odpočinout jsme si mohli 
při zastávkách s výkladem o dalších 
zajímavostech. Dozvěděli jsme se, zda-li vlk 
může být člověku nebezpečný, kolika let se 
dožívá, jak se chovat v blízkosti medvěda a 
také jsme viděli odlitky ze stop šelem. Oběd 
jsme spořádali na louce polité slunečními 
paprsky a shodli jsme se, že jsou to jedny z 
posledních v tomto roce. Zlatým hřebem 
celého putování se stala fotopast, ukrytá 
hluboko v lese, na které bylo 86 snímků a 
vysvětlení její funkce. Do autobusu jsme 
nasedli docela unavení, vždyť jsme také ušli 
bezmála 10 kilometrů, ale odnesli jsme si 
spoustu nových poznatků a třídní fotku 
pořízenou přímo z fotopasti.  

                         Patricie Juráňová, 8. A 
 

VYHODNOCENÍ ŽÁKOVSKÝCH AKTIVIT 
ZA 1. ČTVRTLETÍ 

V pátek 24. 11. jsme ve školní jídelně úspěšně 
vyhodnotili aktivity našich žáků. Odměny si 
odnesli za reprezentaci školy ve sportovních 
disciplínách, úspěchy ve SCIO testech  i vynikající 
studijní výsledky. Také jsme vyhlásili vítěze 
barevného týdne. Zpestřením bylo shlédnutí 
krátkého videa z adaptačního pobytu v DISU ve 
Fryštáku našich deváťáků i scénické čtení pod 
taktovkou paní učitelky Adamcové. Všem 
oceněným žákům blahopřejeme a přejeme hodně 
úspěchů do dalšího období! 

ADVENTNÍ JARMARK 

Dne 12. 12. 2017 se konal od 14:30 do 18:00 v naší škole již tradiční adventní jarmark. V rámci něj jsme 
si mohli nakoupit ruční výrobky, zajít posedět do kavárny – dát si něco dobrého, vyrobit něco vlastního 
v dílničkách a nakonec shlédnout krásná vystoupení. Všem návštěvníkům se akce velmi líbila, což jsme 
mohli pozorovat na jejich spokojených tvářích.    

 
 

Co jsme v naší škole zažili… 
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Opat, poustevník 

Svátek: 4. červenec  

Znázorňování: Bývá 

zobrazován buďto jako 

řeholník, nebo jako opat 

s mitrou a berlou a se 

spoutaným ďáblem. 

V rukou někdy drží kříž, důtky nebo řetěz. 

 Život: Narodil se kolem roku 985 

v Chotouni u Českého Brodu. Původně byl 

knězem, benediktem, ale později se rozhodl 

pro přísnější život poustevníka v lesní 

pustině u Sázavy. Žil velmi skromným 

životem a tvrdě pracoval – mýtil okolní les a 

obdělával půdu. Vypráví se, že z jeskyně, kde 

se usadil, vyhnal ďábla a znamením kříže ho 

donutil, aby oral jeho pole. Brzy začali ke 

svatému Prokopovi přicházet lidé s prosbami 

o radu a pomoc a také několik učedníků, 

kteří chtěli žít jako on. S pomocí knížete 

Oldřícha a jeho syna Břetislava I. svatý 

Prokop kolem roku 1032 založil klášter a stal 

se jeho opatem. Zemřel na Sázavě 25. března 

1053 a papež Inocent III. ho roku 1204 

prohlásil za svatého. Je jedním z českých 

patronů.  

                                         (Amy Hodgson, 4. A) 

 

 

 

Vyřeš zadání: 

1) Zapiš číslo 499 římskými číslicemi. 

 

2) Doplň tajenku: 

 

4x4=  __ 9x8= __ 9x7= __ 4x3= __ 9x3= __ 9x6= __ 7x7= __ 

9x9= __ 6x3= __ 8x8= __ 7x8= __ 

Z A X B D H A O G D V Y E F N M U Q P T 
15 49 8 18 16 24 72 54 32 64 63 36 81 9 56 21 27 35 45 12 
 

…………………………………… nás připravuje na Vánoce. 

(Vojtěch Kuna, 5. A) 

Řešení: 

1): ID; 2): Doba Adventu nás připravuje na Vánoce. 
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Sudoku:                                                     Matematický rébus:  

    

 

 (Matěj Růžička, 7. A) 

 

 

 
1. Uhádneš hádanky?     2. Bludiště:  
 
----------------------------------------------------------- 
 
Běžím, běžím, 
nemám dech. 
Přitom ležím na zádech. 
Kdo jsem? 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Kolik udělá vrabec kroků za sto roků? 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Ve dne malá jako myš, 
v noci všechno přerostu, 
když mě vidíš, nevidíš. 
 
----------------------------------------------------------- 
 

(Matěj Růžička, 7. A) 

3. Uhádni, jaké české přísloví se skrývá na obrázku 
 

 
 

Řešení:  

Hádanky: 1. řeka 2. ani jeden, protože skáče 3. tma 

Přísloví:Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 
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(Vojtěch Kuna, 5. A) 

 

 

 

 

(Tomáš Dittrich, 7. A) 
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Zlobí se paní Novotná na 
běžeckém okruhu v Linci: 

„Ta linecká kolečka jsem si 
představovala trochu jinak!“ 

„Mami, můžu mít na 
Vánoce psa?“ „Na to 
zapomeň! Budeš mít 
kapra jako ostatní.“ 

O Štědrém dnu volá Franta svému kamarádovi: 
„Hele, nemáš dneska na půl dne čas?” Kamarád se 

diví: „Zrovna dnes, a proč?” „No já jen, že mám doma 
postavený betlém a chybí mi tam osel...” 

KŘÍŽOVKA 
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K zamyšlení…  
Kdysi dávno na jednom neznámém místě ve 
starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. 
Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil 
pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl 
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet 
a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na 
něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo 
ještě víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, 
že nakonec umřel. Za nějakou dobu se do 
stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. 
I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního 
přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů 
také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti opustil sál. Zamyslete se, který 
z příběhů připomíná váš život. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na poslední týden či měsíc, jaké 
lidi kolem sebe máte? Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení. Někdy se vyplatí 
zastavit proud myšlenek, uvědomit pravou podstatu situace a jednat v zájmu vlastního 
i všeobecného prospěchu. 
 
Blíží se konec roku a tak i my můžeme hodnotit – co se nám povedlo, nepovedlo. Co bychom třeba 
do toho nového roku rádi vylepšili, změnili, nebo naopak, co bychom si rádi z toho dobrého 
udrželi. Pokud máš chvilku, zkus se zamyslet společně s námi nad následujícími otázkami.  
 
 Co se mi letos dařilo? V čem jsem byl/a dobrý/á a chci v tom pokračovat dále?  
 Co se mi třeba úplně nedařilo, nepovedlo a chci to napravit, nebo zlepšit.  

 
Mám pro nás všechny do roku 2018 jedno velké přání a to, abychom se k sobě chovali slušně, 
hezky a laskavě. Mluví o tom i následující citát…  
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„Laskavost je jazyk, který dokáže 
slyšet hluchý a vidět slepý.“ 



LEDEN: 

  3. 1. 2018 – zahájení vyučování po vánočních prázdninách 

13. 1. 2018 – školní ples 

16. 1. 2018 – třídní schůzky a pohovory 

31. 1. 2018 – předávání výpisu z vysvědčení za I. pololetí 
 
ÚNOR 

  1. 2. 2018 – vyhodnocení soutěží a aktivit žáků za 1. pololetí (8:00) 

  1. 2. 2018 – mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba (10:00) 

  2. 2. 2018 – pololetní prázdniny  
 

Pokud se i ty chceš zapojit do psaní školního časopisu Církevka times, tak 

neváhej. Své příspěvky můžeš odevzdat do 15. 2. 2018 buďto paní učitelce 

Klímové osobně v kabinetu č.302, e-mailem: klimova@czszlin.cz, nebo 

komukoli ze zástupců ve školním parlamentu.  

 

Akce školy, které nás čekají v nejbližší době 
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Školní parlament vám všem přeje požehnané 
Vánoce a úspěšný rok 2018. 
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