
CÍRKEVKA TIMES – Prázdniny klepou na dveře.       

Je to jako včera, kdy jsme dávali do tisku třetí číslo našeho 

časopisu.  Jsou za námi další 2 měsíce a vy držíte v rukou 

poslední číslo letošního školního roku. Ano je tomu opravdu 

tak… Za pár dní po závěrečné děkovné mši svaté (a že je 

letos za co děkovat) se každý rozeběhne domů se svým 

vysvědčením a budou nás všechny čekat dlouhé letní 

prázdniny. Za parlament Církevní základní školy Zlín 

bychom vám všem chtěli poděkovat za vaši účast při akcích, 

které jsme pro vás letos vymysleli, všem pravidelným i 

občasným přispěvatelům do školního časopisu za jejich 

zajímavé články a v neposlední řadě také vedení školy za 

jejich podporu a pomoc, kdykoli jsme ji potřebovali. Našim 

deváťákům, se kterými se budeme muset za pár dní 

rozloučit, přejeme úspěšné zvládnutí další etapy jejich života 

a všem našim čtenářům do prázdninových dnů přejeme 

spoustu zážitků, pohody, hezké počasí, a hlavně Boží 

ochranu, abychom se všichni v září ve zdraví společně 
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ZÁVĚREČNÁ DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ 
 

V pátek 29.6. v 10:00 hod. v kostele PMPK na JS na 

poděkování za uplynulý školní rok. Zváni jsou všichni, kdo 

chtějí poděkovat a současně vyprošovat Boží požehnání a 

ochranu o prázdninách. 
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Školní výlet Březová 

Ve dnech 2. – 4. 5. 2018 se naše třída vydala za dobrodružstvím směr kraj Vysočina. Čekal nás 

nabitý program v Outdoor Resortu Březová, zaměřený na teambuilding. Že bude program 

opravdu nabitý, jsme zjistili ihned po příjezdu, kdy nám první blok her začínal již po obědě. 

V průběhu necelých 3 dnů, které jsme na Březové strávili, jsme si mohli vyzkoušet spoustu 

aktivit, jako je lanové centrum, lukostřelba, rafty, lanovou dráhu do rybníka, paintball a airsoft, 

bungee trampolíny, jízdu na koních, lezeckou stěnu a další. Na všechny aktivity jsme šli opravdu 

všichni, což velmi oceňuji. Kromě těchto věcí jsme měli také bloky her a jednu noční hru, kdy 

jsme jako třída museli zneškodnit „bombu“, která byla nastražena v areálu. Velké poděkování 

patří všem zúčastněným za skvělé chování a také Pánu Bohu, který nám dopřál úžasné počasí a 

ochranu po celou dobu pobytu.  

     

   

 

Noc s malým princem 

Obě druhé třídy si vyzkoušely ze čtvrtka 3. 5. na pátek 4. 5. přespání ve škole ve svých třídách 

mezi školními lavicemi. Celým večerem nás provázel příběh malého prince. Netradiční akce 

poznat školu ve tmě se zúčastnili skoro všichni druháci, také paní učitelky, vychovatelky a 

asistentky. Připomněli jsme si některé příběhy z knihy A.S.de Exuperyho. Děti se snažily ochočit 

lišku po vzoru Malého prince, najít s pilotem studnu uprostřed pouště a získat růži, jedinečnou 

mezi všemi. Nesměla chybět také stezka odvahy, která připomínala cestu vesmírem se spoustou 

hvězd (hvězdy nám nahradily svíčky). Ráno se všichni malí princové a malé princezny posilnili 

snídaní ve školní jídelně a vydali se vstříc dalšímu dobrodružství ve školních lavicích. 

H. P. 
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Setkání s otcem Dundou 

Naši školu na přání paní ředitelky navštívil otec Dunda. Společně s ním jsme prožili mši svatou 

ve školní jídelně. Naučil nás zkratku „DMJ“ – dobře maskovaný Ježíš, abychom ji mohli 

praktikovat v našem životě. Celý druhý stupeň si poté poslechl přednášku o jeho poslání, 

životních zkušenostech a práci v jižních Čechách. Nechal nám čas na dotazy, takže každý se mohl 

dozvědět, co ho zajímalo. Kromě spousty zajímavých zkušeností a rad do života jsme si odnesli 

také časopis Milujte se.  

M. U.  

 

Školní pouť ke Svaté Vodě u Malenovic  

Původně jsme tentokrát chtěli putovat na Provodov. 

Ovšem, nepodařilo se nám zajistit autobusy pro cestu 

žáků zpět, a tak jsme museli změnit plán. Ovšem 

Panna Maria nepotřebuje náhradní program, ona vždy 

má pro nás to nejlepší. A bylo tomu tak i v pátek 1. 

června 2018.  

V pátek 1. června 2018 jsme se všichni probudili do 

krásného rána. Počasí bylo nádherné, a to byla 

předzvěst zdařilé akce pod Boží ochranou.  V tento den 

se celá naše škola vydala na pouť k Panně Marii u 

Svaté Vody nad Malenovicemi – od nejmenších 

prvňáčků až po nejstarší deváťáky, a s nimi putovali také všichni učitelé, vychovatelky a 

asistenti. Mši svatou u Svaté Vody pro nás sloužili otec Pavel s otcem Radkem, přítomni také byli 

bratři salesiáni a obětavá paní Poláchová z malenovické farnosti, která nám pomohla připravit 

vše potřebné ke slavení mše svaté. V příjemném stínu nad studánkou s chladivou vodou nám 

bylo dobře. Zlobila sice klíšťata, my však věříme, že jsme byli po celou dobu pouti ukryti pod 

ochranným mateřským pláštěm Panny Marie. 

Veliké díky otci Pavlovi a salesiánům za starostlivost, přípravu a zdárný průběh pouti. Díky 

učitelům, vychovatelkám a asistentům za doprovázení žáků. Díky všem našim dětem, obzvlášť 

nejmenším, že cestu statečně zvládly, i když to nebylo jednoduché. Pěší cesta podél zahrádkářské 

kolonie a lesem byla příjemná, ale v trolejbuse to bylo mnohem těžší: horko a moc lidí. Díky za 

Vaši oběť. Vše se počítá! 

J. L. 
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Koncert skupiny Good Work 

V páteční podvečer 8. 6. jsme nejprve v 19:30 přivítali na pódiu paní učitelku S. P., která před 25 

lety vedla naše žáčky v první třídě. Všem nám poté požehnal otec Pavel a na jevišti vystoupila 

naše školní schola. I díky ozvučení byl jejich výkon velmi dobrý. Naši žáci se pod vedením paní 

učitelky H. P. stali důstojnými předskokany hudebního uskupení Good Work. Před půl devátou 

nastoupila na pódium sama kapela. Během pátečního večera zazněly super skladby a navíc přišel 

i mimořádný bonus – měli jsme tu čest, že jsme premiérově shlédli jako první zbrusu nový 

videoklip k písni Od samého rána. Krásná skladba, díky!   

Atmosféra koncertu byla skvělá. Díky Bohu za krásný letní večer bez mráčku, hudebníkům za 

jejich profesionální výkon a nasazení, díky otcům salesiánům za možnost uspořádat koncert v 

areálu kostela PMPK na JS, díky hostům a všem divákům za radostnou kulisu koncertu. 

J.  L. 

     
 

Sportovní den 1.  a 2. stupeň  

V pátek 23. 6. 2018 se uskutečnil na hřišti u 17. 
základní školy sportovní den pro všechny žáky z            
1. stupně. Zápolili ve všech možných disciplínách od 
běhu, přes skok do písku, hodech ,a 
také si mohli v mezičase zahrát 
přehazovanou. Druhý stupeň měl svůj 
sportovní – atletický den 25. 6. 2018 na 
Stadionu mládeže. Ti soutěžili v tzv. 

čtyřboji, který se skládal ze sprintu, hodu, skoku do dálky a vytrvalostního 
běhu. Atmosféra na stadionu byla opravdu dobrá – spolužáci se navzájem 
povzbuzovali k co nejlepším výkonům. Všem zúčastněným i organizátorům za 

obě akce děkujeme.  
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Orientační běh 
Během jara se naše škola účastnila dvou kol v orientačním běhu. První kolo se běželo 26.4. u ZŠ 

Dřevnická. V první kategorii se umístil na 14. místě M. S. a L. T. se dvěma body. Ve třetí 

kategorii se umístil na 1. místě J. G. Druhé kolo se běželo 24.5. u Gymnázia Lesní čtvrť. Po tomto 

těžkém závodě se umístilo několik dětí na bodovacích pozicích. Z první kategorie to byli: S. H. a 

V. D na 14. místě, V. S. na 12. místě a M. B. s L. K. s na 10. místě. Ve třetí kategorii se umístil J. 

G. na 3. místě. Všem závodníkům blahopřejeme. 

J. G. 
 

Ze školních výletů a škol v přírodě 

Žáci některých tříd z 1. stupně byli osloveni, aby nám do Církevka Times nakreslili své nejlepší 

zážitky ze školních výletů, či škol v přírodě. Mrzí nás, že se sem nevlezou všechny, bylo opravdu 

těžké vybrat jen pár z nich. Snad se vám budou líbit stejně jako se líbili nám. Z obrázků lze 

soudit, že i první stupeň si tyto své akce náramně užil.  
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Pevnost Boyard na CZŠ 

ZLÍN – Dne 19. 6. 2018 se CZŠ zejména patro II. stupně a prostory školní 

zahrady proměnili na chvíli na místnosti ve známé francouzské pevnosti 

Boyard. Členové školního parlamentu nachystali soutěž na motivy této známé 

televizní soutěže. V první části jednotlivé týmy (např. Černá tečka, Princezny, 

Mráčci, X-force aj.) zápolili ve všemožných nástrahách, v nichž museli zapojit 

jak fyzické síly, tak také své mozkové závity a někdy i překonat strach. Mezi 

disciplínami bylo např. pojídání různých věcí, vytahování předmětů ze sklenic 

s neznámým obsahem, luštění záhadných otázek u otce Fury (p.uč. J. K.), 

překonání provázkového labyrintu a další. Pokud tým úkol splnil, obdržel klíč. 

Tyto klíče na konci první části soutěže vyměnili za indicie (slova), na jejichž 

základě museli do obálky zapsat jedno heslo, ke kterému je právě tyto indicie dovedly. Jednotlivé indicie 

zněly takto: svetr, vůl, čočka, omastek, kino, kuře, dvě, brýle. Schválně, víte, jaké heslo se za těmito slovy 

skrývá? A abyste si vyzkoušeli, že to nebylo lehké, nebudeme Vám ho zatím prozrazovat. Toto heslo najdete 

až na úplně poslední straně našeho časopisu. Celá akce se vydařila, až na závěrečné nedodržení pravidel 

některých týmů. Děkujeme těm, kteří se aktivně zapojili, soutěžili a hlavně těm, kteří hráli tzv. fair play.  

 

     

 

    

       
   

 
strana 6  

CÍRKEVKA TIMES                     27. 6. 2018 



 
Interview s panem učitelem Kubešou   
 
1.Úvodem se vás chceme zeptat, jak 
dlouho učíte na CZŠ ve Zlíně? 
Dlouhých krásných 15 let plných 
nádherných vzpomínek. 
 
2.Jelikož je to poslední rozhovor v 
tomto školním roce, budeme se ptát na 
trochu ,,crazy“ otázky. Nechal byste si 
někdy obarvit vlasy na modro nebo na 
fialovo? 
Jelikož žádné vlasy nemám, tak by to asi 
nešlo. A kdybych nějaké měl, tak asi ne. Ale 
nikdy neříkej nikdy. 
 
3.Co vám na téhle škole bude nejvíce 
chybět? 
Dobrý kolektiv učitelů, křesťanský duch 
školy a hlavně žáci, které jsem učil. 
 
4.Všichni už asi ví, že odcházíte. 
Řeknete nám důvod vašeho odchodu? 
Důvod již jsem říkal na tř. schůzkách, a když 
to v kostce shrneme, tak důvodem je 
nepochopení ze strany rodičů, že každý učitel 
na téhle škole má své žáky rád stejně jak své 
děti. Cokoliv učitel udělá, myslí vždy v jeho 
prospěch. 
 
5.Jak byste ohodnotil školní jídelnu na 
stupnici 1-10? 
9/10 
 
6.Hrajete nebo hrál jste někdy na 
nějaký hud. nástroj? 
Ano, na housle a kytaru, ale je to stejné jako 
s učením. Pokud se na to nehraje delší dobu, 
je to pro mě samotného spíše ostudou než 
potěchou. 
 
7.Poslední dobou jsme si všimly, že 
nenosíte brýle. Byl jste na laserové 
operaci očí?  
Nebyl a nikdy bych asi nešel. A důvod je 
jednoduchý…čekám na nové brýle. A zjistil 
jsem, že i bez brýlí dokážu rozeznat sedmáka 
od šesťáka. 
 
 
8.Jaké to je mít kabinet s p. uč. 
Jiráčkem? 
Úžasné, protože umí dát lidem práci. 

 
9.Je nějaký sport, který byste chtěl 
zkusit? 
No, od bývalých deváťáků jsem dostal dárek 
– skok padákem. Tak se těším, až to 
vyzkouším. 
 
10.Co byl váš největší sen v dětství? 
Nevzpomínám si… 
 
11.Skočil byste někdy padákem? Nebo 
raději bungee dumping? 
Asi neskočil, ale když to dostanu jako dárek 
tak asi musím 
 
12.Těšíte se na nové pracoviště? 
Nerad se těším dopředu a nerad dělám 
nějaká předčasná očekávání 
 
13.Jak jste se dostal ke studiu učitele? 
Na vysoké škole technického zaměření jsem 
zjistil, že mě to nenaplňuje, a tak jsem zkusil 
obor, který musí bavit oba dva subjekty. Jak 
žáka, tak i učitele 
 
14.Jaké máte koníčky? 
Kynologie je nejhlavnější koníček, kterému 
se věnuji maximálně možným způsobem 
 
15.A na závěr… který kolega byl 
nejlepší nebo kterého jste měl 
nejraději? 
Všechny. Na všechny budu vzpomínat velice 
dobře. Tak jak rodič nemá radši dceru nebo 
syna, tak i já nemůžu říci, že bych měl větší 
nebo menší kamarády.  
 

 
 

Za rozhovor děkují: K.L. a K. Š. 
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D. B.  

 

Biblické hádanky 

 

1. Odpovědi na otázky jsou čísla.  

a) Kolikrát kněží obešli Jericho v den, kdy se zřítily jeho zdi? ....................... (Jozue 6,15) 

b) Kolik bylo apoštolů? ........................... (Marek 3,16) 

c) Kolikrát Petr zapřel Ježíše?....................... (Marek 14,72) 

d) Po kolika posílal Ježíš do světa své učedníky?.............................. (Lukáš 10,1) 

e) Kolik bylo na Golgotě křížů?...................... (Lukáš 23,33)  

 

2. Které slovo chybí ve známých úslovích?  

a) Jako ovce mezi.............................. (Matouš 10,16) 

b) Chlupatý jako................................ (Genesis 27,11) 

c) Křik jako v................................. (Matouš 2,18) 

d) Moudrý jako.................................. (1. Královská 10,24)  
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58. ZLÍN FILM FESTIVAL 

Zlín film festival se uskutečňuje každý rok. Letos to byl 

58. ročník. Začal 25. 5. 2018 a končil 2. 6. 2018. Rodiny 

mohly navštěvovat kina, autogramiády, koncerty, 

vystoupení a také zámek, kde byly pro děti připraveny 

různé aktivity. Tento filmový festival je největší a 

nejstarší na celém světě. Od roku 2010 přesahuje 

návštěvnost 95 000 dětí i dospělých. Založení pravidelných filmových přehlídek ve Zlíně bylo 

vyústěním snah zdejších filmařů o prezentaci vlastní tvorby i v domácích podmínkách. První 

ročník festivalu v roce 1961 se konal přesně 20 let od uskutečnění jiné zlínské filmové přehlídky, 

kterou byly Filmové žně (nebo též Zliennale). Ačkoliv se tyto předchůdkyně pozdějších zlínských 

filmových festivalů konaly ve válečných letech 1940–1941, přitahovaly na sebe značnou 

pozornost diváků i samotných tvůrců. Filmové žně navštěvovaly filmové hvězdy tehdejší české a 

slovenské kinematografie. Hlavní program hostilo zlínské Velké kino s tehdy největším 

kinosálem ve střední Evropě. Kapacita budovy, dokončené v roce 1932, byla v té době více než 

2500 diváků.  

D. B. 

 

 

V rámci Film Festivalu navštívili některé třídy jak vybraná filmová představení, tak i různé 
workshopy a dílny. Rovněž se doprovodných programů účastnili žáci i v rámci školní družiny. 
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Mistrovství světa ve fotbale 2018   

Mistrovství světa ve fotbale 2018 je 21. mistrovstvím asociace FIFA, poprvé v historii 

probíhá v Rusku. Doba trvání je od 14. 6. až do 15. 7. 2018. MS se koná v Evropě poprvé 

od roku 2006 a vůbec poprvé, kdy se koná ve východní Evropě.  Turnaje se účastní 32 

národních týmů, které jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Z každé skupiny 

postupují 2 nejlepší týmy, které následně hrají osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a 

nakonec finále.    

       

Zúčastněné týmy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo turnaje:                                                       Maskot turnaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. P.  
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Ochrana přírody je důležitá  

 

V rámci předmětu OV (občanská výchova) na druhém stupni jedna žačka naší školy sepsala tuto 

krásnou esej k zamyšlení o tématu ochrany přírody. S jejím svolením jsme se rozhodli ji uveřejnit i 

našem časopise, protože ochrana přírody je velmi důležitým tématem. Příroda je něco úžasného a 

nyní v době prázdnin si jejich krás můžeme užívat naplno.  

 

Ochrana přírody je důležitá. Vztahem k přírodě ukazujeme, jaký máme vztah k sobě navzájem. 

Ráda chodím do přírody a není mi jedno, jak vypadá. Mám ráda nejrůznější květiny a mrzelo by 

mě, kdyby některé přestaly růst. Proto je důležité ty vzácné chránit, jelikož jsou navíc mnohé 

z nich nepostradatelnou potravou pro zvířata. Pro rostliny, zvířata i člověka je také nezbytná 

čistá voda. U nás máme vody stále dost, ale jsou místa na Zemi, kde je voda cenná. Myslím, že 

můžeme přírodě pomoci i rozumným používáním aut, proto můžeme třeba více chodit pěšky, nebo 

jezdit MHD. Příroda si zaslouží naši pozornost.  

M. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNA PRÁZDNINOVÁ VÝZVA PRO NÁS VŠECHNY 

Zkusme všichni o prázdninách pamatovat na přírodu a udělat alespoň občas  

(jak často a co přesně necháme na vás) něco pro její ochranu. 
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Od nového školního roku hledáme 

další žáky, kteří by byli ochotni 

zapojit se do tvorby, psaní a úpravy 

školního časopisu Církevka Times. 

Pokud tě baví psát, nebo máš nějaký 

koníček o kterém bys občas rád něco 

napsal pro ostatní – neváhej a v září 

se nahlas komukoli ze školního 

parlamentu. Ještě jednou děkujeme 

všem, kteří se kdy zapojili a také 

všem, kteří náš časopis čtou. 

ČERVEN: 

29. 6. – 8:00   Třídnické hodiny + předávání vysvědčení 

29. 6. – 10:00 Mše svatá v kostele PMPK na JS  

 

ZÁŘÍ:  

   3. 9. – zahájení školního roku 2018/2019 
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UČITELSKÉ PRÁZDNINY  

Hurá, jsou tu prázdniny! 
Poletíme do Číny. 

Nebo možná na Šumavu. 
Dám to klusem. 

V Číně tam se ztratíš v davu. 
Pojeď radši do Jičína 

autobusem. 
Je to jasný jako facka, 

pojedeme do Chorvatska 
naším automobilem. 
Tak to ani omylem. 
Poletíme balónem  

do Afriky za slonem. 
Uvidíme z vlaku 

ostrov Tiky Taku 
postavíme vor 

sklouzneme se z hor, 
vyrazíme do Mexika, 

už si na sombréro zvykám... 
 

Kontrolka mi v autě bliká, 
mám poslední dvacku, 

sedím doma, nejdu nikam 
a sním o Chorvatsku. 

 
A. K.  

 


