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CÍRKEVKA TIMES – Je tady předposlední číslo
školního roku!
Taky se vám zdá, že ten čas hrozně rychle letí? Nedávno
jsme šli v září poprvé do školy a najednou je za námi již třetí
čtvrtletí. A teď jsme vstoupili společně do toho posledního.
Za tým autorů školního časopisu bychom Vám do toho
posledního čtvrtletí chtěli popřát hodně úspěchů, aby se
vám třeba ještě podařilo vylepšit své studijní výsledky
(známky), které zatím třeba nevypadají úplně dle vašich
představ. Také všem třídám, které čekají školní výlety,
přejeme, aby si je užili, a aby se vám na nich nic nestalo.
Máme pro vás všechny také jednu soutěž, ale o ní se více
dočtete až v závěru tohoto čísla. Nebudeme vás tedy již
zdržovat od čtení a přejeme si, aby se vám i toto číslo našich
Církevka Times líbilo.
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Suit up (aneb Elegantní den)
ZLÍN – Dne 14. 3. 2018 se uskutečnil elegantní den na Církevní základní škole ve Zlíně. Všichni,
kdo mohli, se oblékli do elegantního oblečení. Nejlepší třídou byla 1. A. Tato třída se zapojila nejvíce
a velmi našim malým školáčkům gratulujeme. Ale ani ostatní třídy nezůstaly pozadu, všechny se
s radostí zapojily. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další stylový den.
Dorota Bělíčková 5. A

Magdalena Uhlíková 9. A

Daniel Pospíšilík 9. A
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Co je to skauting?

Ondřej Urban 4. A
A jak vypadá skautský kroj? (Nakreslila: Amy Hodgson 4. A)

Církevka má talent – nejen ve zpěvu, aneb v čem všem sbíráme
úspěchy

Florbal – nejmladší žáci
3. místo

Zeměpisná olympiáda
krajské kolo - 1. místo
Jan Genzer

Vybíjená – okresní kolo
dívky
3. místo
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Interview s paní ředitelkou Janou Langerovou
1. Na této škole učíte už
skoro 3 roky. Jak se Vám
tady líbí?
Odpověď na tuto otázku má
úzkou souvislost s životním
směřováním. Všichni jdeme
k jednomu cíli a tím je
Věčnost. Já jsem dostala
jednoho dne příležitost,
začít pracovat v církevním
školství a vnímala jsem to
jako Boží dar na cestě k Věčnosti. Otázka, jestli se
mi zde líbí, asi není na místě. Beru svou práci jako
životní poslání. Pokud se takto k tomu postavíte,
budete vždy spokojeni, šťastni a s radostným
srdcem.
2. Učí se Vám tady líp, než na předchozí
škole?
Má odpověď bude korespondovat s tou předchozí.
Mám ráda svou práci, která je pro mne i životním
posláním. Děti jsou všude stejné. V minulé škole
jsem měla své žáky ráda stejně, jako v této škole.
Na všech žácích mi záleží a přála bych si, aby
z každého z nich vyrostl přímý a moudrý člověk.
V předchozí škole se mi učilo výborně a zde také.
Být za katedrou je pro mne radost.
3. Je něco, co byste chtěla na této škole
změnit? Něco, co se Vám nelíbí?
Předesílám, že odpověď na tuto otázku by byla
velmi dlouhá. Z tohoto důvodu se nyní zaměřím
pouze na technické zázemí školy. Ano, je mnoho
skutečností, které bych chtěla na této škole
změnit.
Nutně potřebujeme rekonstruovat především
sociální zařízení a také navýšit jeho kapacitu.
Dále potřebují vymalovat některé třídy. To snad
brzy zvládneme, ale co nezvládáme a neovlivníme
je prostor, kterého se nám nedostává. Možná si to
neuvědomujete, ale žijeme zde na současný počet
žáků v ZŠ a dětí v MŠ ve velmi stísněných
podmínkách a to komplikuje život nám všem.
Např. družina a školní klub musí probíhat
v kmenových třídách. Některé děti tráví v jedné
třídě celý den, to znamená, že třeba od 7:30 do
16:30. Dovedete si to představit? Lituji tyto děti…
Školu „nelze nafouknout“ a tento stav bude nadále
prozatím nepříjemně setrvalý, ať se to týká
celkové organizace výuky, ale i každodenní další
doprovodné logistiky.
Naše škola má ve své režii také stravovací
zařízení. Vybavení školní kuchyně je v dožívajícím
stavu a brzy bude potřebovat také významné
investice.

A nyní se krátce zamyslím nad intravilánem
kolem školy. Každá normální škola má venkovní
sportovní hřiště.
My venkovní sportoviště
nemáme. Naši žáci celoročně absolvují hodiny TV
v tělocvičnách, které si musíme pronajímat za
peníze, protože jsou ve správě sousední střední
školy. Když přijde současný krásný jarní čas a
všichni vyběhnou ven, my nadále otrocky
setrváváme v upocené tělocvičně… To mne velmi
trápí! A budu pokračovat dál. Dětská hřiště: ať se
to týká hřiště pro školku nebo pro družinu, příp.
pro školní klub. Obě jsou v žalostném stavu:
v lepším případě udusaná tráva a v horším
případě hlína se zbytky zapomenutých kořenů ve
svahu. Tyto plochy by měly být do budoucna
dostatečně zpevněné a udržovatelné. Na obou
hřištích chybí herní prvky odpovídající věku dětí.
A když se náhodou přiženou přívalové deště, zalijí
celou zahradu patnácti čísly vody a proniknou do
školy skrze nechráněné anglické dvorky a je z toho
dočista povodeň.
Ale závěr odpovědi na tuto otázku by měl vyznít
pozitivně: věřím, že vše, o čem jsem se nyní
zmínila, se nám podaří postupně vyřešit ke
spokojenosti především žáků, rodičů a také všech,
kdo v této škole pracují. Je to pro mne výzva! A já
mám výzvy ráda, protože mi Bůh už mnohokrát
v životě ukázal, že jsem je mohla vyřešit jen díky
Jemu a Jeho vedení! Tato skutečnost posiluje mou
víru.
4. Kterou hodinu (předmět) jste v dětství ve
škole měla nejraději?
Měla jsem ráda všechny předměty a lásku
k předmětům samozřejmě u mne vždy ovlivňovali
také učitelé, kteří je vyučovali. Super byla čeština
a literatura s paní učitelkou třídní na II. stupni
ZŠ. Byla to skvělá žena.
5. Už jako malá jste chtěla být učitelkou?
Nebo jste měla jiné sny?
Vždy jsem chtěla být učitelkou. Má křestní
kmotřenka byla učitelka a věřím, že mi mé
povolání vymodlila, protože jsem se ke svému
životnímu povolání musela skutečně probojovat.
Patřím do generace, která zažila totalitu.
Zpočátku jsem nemohla studovat pedagogiku pro
své náboženské přesvědčení. Ale milující Bůh mi
vše vynahradil stonásobně, ba ještě víc!
6. Co jste studovala?
Jak už jsem zmínila, zpočátku mi nebylo
umožněno studovat pedagogiku. Ale život i tak šel
dál: Změnilo se mnoho i v mém osobním životě.
Přišla životní láska, změnila jsem bydliště, práci.
Začala jsem studovat Vysokou
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školu strojní a textilní v Liberci. A do toho všeho
najednou přišla Sametová revoluce a brzy se nám
narodila první dcera. Ke studiu v Liberci jsem se
už nevrátila a naopak jsem se stala studentkou
Univerzity Palackého v Olomouci. Na Teologické
fakultě jsem vystudovala křesťanskou výchovu a
na Filozofické fakultě mojí velkou lásku historii.
V rámci celoživotního studia jsem získala diplom
učitelství pro výuku všeobecně vzdělávacích
předmětů na II. stupni ZŠ. Jsem ráda, že jsem ve
své učitelské kariéře získala poměrně hodně
zkušeností při výuce řady předmětů a to docela
v širokém spektru. Mohlo tomu tak být díky
předchozímu studiu na technice i filozofii. A
ředitel školy by měl mít mimo jiné i solidní přehled
o učivu v jednotlivých předmětech ZŠ.
7. Jaké máte zájmy?
Bůh mi svěřil poslání manželky, matky, učitelky…
Každý den má 24 hodin. Děkuji Bohu, že to stíhám
tak, jak se to dá. Zájmů by bylo celá řada, ale není
čas. Svůj život uspořádávám podle priorit. Ale
přiznám se, že miluji sport. Za mlada jsem dělala
závodně atletiku a to člověku zůstane navždycky.
Když mám chvilku, jdu se s radostí proběhnout a
vyběhám každodenní stres. V zimě si ráda
zalyžuji, v létě jezdím na kole, plavu. Báječná je
také chvilka s pěknou knihou, čas od času
navštívím divadlo. Mám ráda hudbu, zajdu občas
na koncert vážné hudby, někdy i do brněnské
opery. Z křesťanských interpretů moderní hudby
se mi líbí Matt Redman, Chris Tomlin, Jeremy
Camp, Francesca Batiscelli a další. Mimochodem
se těším i na pátek 8. 6. 2018 a na koncert skupiny
Good Work (bývalé Paprsky). Koncert se
uskuteční před kostelem PMPK na Jižních
Svazích u příležitosti otevření první křesťanské
třídy v našem městě před 25 lety (akci pořádá naše
škola). Přijďte, bude to super koncert!

25. 4. 2018

8. Vaří podle Vás ve škole dobře?
Ano, ve škole vaří dobře. Máme možnost výběru ze
dvou plnohodnotných jídel. Výborné jsou polévky.
Jídelníček je pestrý: maso, zelenina, přílohy, občas
i sladká jídla (ty já moc nemusím…). Chválím
kuchaře, že jídlo je stále teplé, kdykoliv během
vydávání obědů přijdu na oběd. Děkuji našemu
týmu v kuchyni, že je o nás tak dobře postaráno.
9. Jaký máte názor na oblékání žáků? Brala
byste uniformy?
Uniformy jsou dobré ve společnosti, která má
v sobě hluboké sociální rozdíly anebo tam, kde
jsou žákovské uniformy historicky zažité. U nás
tomu tak nikdy nebylo. Uniformy nepotřebujeme.
A jak bychom se měli oblékat? Buďte ve svém
oblékání moderní, praktičtí, slušní a děvčata navíc
i elegantní.
10. Závěrem by nás zajímalo, kterou třídu
v naší škole máte nejraději?
Doma svým třem dcerám říkám, že je mám ráda
všechny stejně a snažím se pro každou z nich
nasazovat opravdu stejnou měrou. Tušíte, že Vám
odpovím obdobně: moji milí žáci, mám Vás
všechny stejně ráda. Záleží mi na každém z Vás a
za každého z Vás se denně modlím k dobrému
Bohu.
Na závěr mám na Vás všechny prosbu. Dnes je
krize respektování autorit, nebojte se jít proti
proudu: važte si životních autorit, mějte v úctě své
rodiče, prarodiče, ale také učitele. Chovejte se
k sobě navzájem ohleduplně, respektujte osobnost
každého spolužáka, přejte si navzájem dobro, ať
nikdo nikomu nic nezávidí, pomáhejte si při
studiu, buďte k sobě kamarádští. Když to
dokážete, garantuji Vám, že budete po celý život
vzpomínat na krásná léta v církevce.
Za rozhovor děkují: Klára Lahodová 8. A;
Karolína Škubalová 8. A
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OKÉNKO O SVATÝCH – Sv. Hedvika Slezská
Slezská kněžna a světice; patronka Slezska; svátek 16. října
Je

uctívána

stranách

na

Boleslava Vysokého. Rychle se naučila polštinu a

Němců, tak i u Poláků a

v roce 1202 se stala kněžnou slezskou. Byla matkou

Čechů. Učí nás službě

6-ti dětí, bohužel 4 jí brzo zemřeli. Tyto i další bolesti

těm

nejposlednějším,

v její rodině se jí hluboce dotýkaly a zcela to

starat se o spravedlivé

odevzdávala Bohu. Byla známa svoji hlubokou vírou

soudy a právo. A můžeme

a díky tomu se mnohé matky obracely a nechaly se

v ní vidět i moudrého a

vést jejím příkladem. Žila přísným životem a často

rozumného

chodila bosá, čímž si získala i ten nejubožejší lid.

se

jak

let byla zasnoubená do Wroclawi za Jiřího, syna

u

který

Odry,

obou

politika,
stará

o

všeobecné dobro. Sv. Hedvika byla dcera bavorského
hraběte a dostalo se jí vynikající vzdělání v rodném

Amy Hodgson 4. A

domě a posléze v klášteře Benediktinek. Ve věku 12

OKÉNKO O PŘÍRODĚ – Agama Límcová (Chlamydosaurus Kingii)
Výskyt: severní a severozápadní Austrálie
Prostředí: lesy (ráda se zdržuje na stromech)
Délka (bez ocasu): cca 26 cm
Délka (s ocasem): 80 – 90 cm
Potrava: pavouci, hmyz a drobní obratlovci;
loví ve dne
Zbarvení: hnědo – černé
Rychlost: 1 km/h (běhá po zadních nohou)
Zajímavost:
Když na ni útočí predátor, umí doširoka
otevřít límec, který je přirostlý k hlavě.
Otevírá ho také při páření (límec má jen
samec). Límec má délku 30 cm a má hnědou
barvu s červenými, žlutými, černými a bílými

Michal Sagner 4. B

skvrnami.
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KVÍZY, HÁDANKY, HLAVOLAMY…

Ve větách se schovala některá jména Evropských měst – dokážete je
všechny objevit?
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ZÁBAVNÉ OKÉNKO
Ve škole: „Když nevíš, co je volt
a ampér, dám ti něco lehčího.
Pověz mi tedy jaký je mezi nimi
rozdíl.“
V hodině chemie: „Nu,
Nováku, z čeho se vyrábí
kyselina sírová?“
„Kyselina sírová se
vyrábí… se vyrábí….
vyrábí…vyrábí se
z kyselého sýra.“

„Pane Bože, co je pro tebe milion let?“
„Vteřinka.“
A co je pro tebe milion korun?“
„Halířek.“
„Dej mi, tedy prosím tě halířek.“
„Počkej vteřinku.“
Ondřej Urban 4.A

FOTOSOUTĚŽ
Vzhledem k tomu, že se nám blíží období školních výletů vyhlašujeme soutěž o nejlepší,
nejzábavnější, zkrátka nejoriginálnější fotografii ze školního výletu.
Příspěvky můžete zasílat do pondělí 25. 6. 2018 na e-mail: klimova@czszlin.cz.
O vítězi rozhodne odborná porota složená ze členů školního parlamentu a vybraných pedagogů.
Vítězné foto naleznete v dalším čísle Církevka Times.
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JARNÍ CHVILKA POEZIE
LEDŇÁČEK
Nad vodou letí ledňáček,
podívej se mu na fráček,
poznáš tu barvu dozajista,
modrá je jako voda čistá.
Modrá je jako nebe zjara,
když ledňáček se o své děti stará,
nosí jim cosi do hnízda,
modrý sen se jim k tomu zdá.
O tom, jak letí, modrá šipka,
pod hladinou se skrývá rybka,
rybník a slunce zpodvečera
rozřízne ptáček-modrá střela,
o tom, jak z domku pod břehem
vylétnou dřív, než vzejde den,
ledňáčci ptáčci barvit nebe,
namodro rybník, pak i sebe…
Večer jdeš domů od rybníka,
slyšíš své dítě, jak si říká:
Nad vodou letí ledňáček,
podívej se mu na fráček,
poznáš tu barvu dozajista,
modrá je jako voda čistá.

JAROUŠ
Jarouš už je tady
vlít nám do zahrady
chlapec zelený.
Místo uší pupeny
místo očí křídla ptačí
místo nosu ranní rosu
místo úst touhu růst.
Jarouš už je tady
vlít i do lesa.
Přes únavu srdce zaplesá.
Jarouš už je tady
anděl zelený.

Autor básní: pan učitel Aleš Kinc
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Přijímací zkoušky na vlastní kůži
Je pár dní po přijímacích zkouškách. Někteří
z nás už to mají za sebou a jen netrpělivě
vyčkávají, jak to všechno dopadne. Jiné to
teprve čeká, proto je dobré vědět, na co se
připravit. Mám tu připravených několik
otázek ohledně přijímaček a jeden ochotný
budoucí student (Pavel Žižlavský) si udělal
chvilku času a stručně mi na ně odpověděl
Jak moc jsi se na testy připravoval?
Asi tak 2 měsíce, ale to spíš lehce, pořádně až
poslední 2 týdny.
Cítil ses připravený a v klidu, když jsi
doslat test do rukou?
Když jsem dostal ten první, tak jsem byl dost
vystresovaný, ale ten druhý jsem šel psát na
jistotu.
Byla tam nějaká otázka, co tě zaskočila?
A co ti v testu dělalo největší problém?
Zaskočil mě traktor (insidejoke), ale největší
problém mi asi dělalo málo času na matiku.

Jak
ses
cítil
po přijímačkách, když už bylo všechno
za tebou, byla to úleva, nebo jsi spíš
nervózní, jak to dopadne?
Jasně, že to byla úleva. Už to mám za sebou
a teď jenom nepokazit vízo a bude to pohoda
a ono to prostě nějak dopadne.
Mohl bys dát několik tipů mladším
žákům, které to ještě čeká?
Nepodceňujte přípravu a choďte na různé
doučka a kurzy.
Magdalena Uhlíková 9. A

Bible a my – ústřední kolo celostátní soutěže
Dne 23.3.2018 se ve Strážnici uskutečnilo ústřední
kolo celostátní soutěže Bible a my. Z naší školy se zde
zúčastnili tři žáci: Mikuláš Pospíšilík (7.A), Matěj
Růžička (7.A), a Ondřej Oharek (9.A). Po silném a
vytrvalém boji se však nikomu z nich nepovedlo
dostat do finále, a tak se odjíždělo s prázdnou. Ale se
skvělými zážitky.

Matěj Růžička 7. A
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MS HOKEJ 2018
Po Olympijských hrách čeká lední hokejisty druhá vrcholová akce
tohoto roku. 82. mistrovství světa se tento rok bude konat
v Dánsku, hrát se bude v hlavním městě Kodani a v menším městě
Herningu. Pořadatelství bylo Dánsku přiřčeno během kongresu
Mezinárodní hokejové federace 23. května 2014.
Na MS jsou jako každým rokem 2 skupiny po osmi mužstvech, ze
kterých postupují 4 týmy do čtvrtfinále, vítězové pak do semifinále
a následně do finále.
Český tým čeká na
medaili

z MS

už

6

let.

Poslední

medaili

vybojovali

hokejisté

v roce

můžeme věřit

a fandit, že se jim to

tento

podaří znovu.

rok

2012,

čeští
a

tak

Daniel Pospíšilík 9.A
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Akce školy, které nás čekají v nejbližší době
KVĚTEN:
1. 5. 2018 – státní svátek
6. 5. 2018 – pouť ke sv. F. a J.
7. 5. 2018 – ředitelské volno
8. 5. 2018 – státní svátek
8. 5. 2018 – 19:00 chválový večer v KPMPK (školní schola)
15. 5. 2018 – zápis do CMŠ
23. 5. 2018 – den s otcem M. Dundou
27. 5. 2018 – první svaté přijímání v KPMPK na JS
ČERVEN:
1. 6. 2018 – školní pouť na Provodov
8. 6. 2018 – koncert na pódiu před kostelem JS
školní schola + Good Work
9. 6. 2018 – pouť dětí, rodičů a pedagogů do Štípy
19. 6. 2018 – Pevnost Boyard (soutěž pro 2. stupeň) - parlament

Pokud se i ty chceš zapojit do psaní školního časopisu
Církevka Times, tak neváhej. Své příspěvky můžeš
odevzdat do 18. 6. 2018 buďto paní učitelce Klímové
osobně v kabinetu č.302, e-mailem: klimova@czszlin.cz,
nebo komukoli ze zástupců ve školním parlamentu.
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