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Františka Sochorová, 4.A

Ve středu 7. března navštívil naši školu biskup Václav Malý a poskytl nám
krátký rozhovor.

1/ Jak se vám dnes líbilo na voršilské škole?
Jsem velmi spokojen s dnešním pobytem ve škole. Jednak se mi velmi líbilo,
že se tady někteří vaši spolužáci starají o zvířata, a pak se mi líbilo vystoupení
žáků sedmých tříd, kde mě překvapila nápaditost těch, kteří věci popisovali, jak
dokázali vytvořit nějaký příběh. Oceňuji také moderátory. Zaujaly mne i děti,
které hrály na hudební nástroje či zpívaly.
2/ My víme, že hodně cestujete po světě. Které místo se vám líbí a proč?
Navštívil jsem spoustu míst. Na téměř žádné místo, které jsem navštívil, jsem
se dosud nevrátil. Rád jezdím na jednotýdenní dovolenou do švýcarských Alp,
kde podnikám vysokohorské túry. Těším se tam, protože se osvěžím na těle i na
duchu. Znovu posílím svoji kondici.
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3/ Jaký je váš pracovní den?
Je velmi různorodý. Pokud jsem na arcibiskupství, tak po ranní mši svaté snídám s panem kardinálem. Pak v kanceláři přijímám návštěvy, vyřizuji korespondenci, mám různá jednání. Většinou končím v 17.00 hodin. Po večeři ještě někoho navštívím nebo studuji, připravuji se na veřejná vystoupení.

4/ Jak nejraději trávíte neděli?
Neděli trávím většinou v nějaké farnosti, kde mám bohoslužbu, pak se setkám s farníky. Pohovořím také s panem farářem. Odpoledne se snažím navštěvovat nemocné. Neděle není pro mne dnem odpočinku, ale za to radostí, že se
setkávám s dobrými lidmi.
5/ Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Na to nerad odpovídám, protože by mi to neustále vařili. Mám rád bramboráky!
6/ Chováte nějaké zvíře?
Zvíře žádné nechovám. Rád však navštěvuji zoologické zahrady. Nejvíce mě
přitahují šelmy.

7/ Posloucháte raději rádio nebo raději sledujete televizi?
Když jezdím autem, poslouchám rozhlas. V televizi sleduji televizní zprávy,
ale zdaleka ne pravidelně. Takže bych řekl, že to vyjde tak stejně.
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8/ Jezdíte raději autem nebo vlakem?
Mám velmi rád vlaky, ale jezdím více autem.

9/ Trávíte raději čas ve městě nebo na venkově?
Narodil jsem se v Praze. Jsem zvyklý na Prahu, ale rád vyrazím i mimo ni.
O dovolené v Praze vůbec nejsem.

10/ Jaké je vaše oblíbené roční období?
Mám rád podzim, který mnoho lidí nemá v oblibě. Na podzimu se mi líbí
nádherná barevnost stromů. Směsice všech těch barev je prostě něco úžasného!

11/ Co byste vzkázal žákům devátých tříd?
Přeji jim, aby se dobře rozhodli pro správnou střední nebo učňovskou školu,
na které budou pokračovat ve svém vzdělávání. A aby za tím cílem šli, aby byli
spokojeni a voršilskou školu opustili s vědomím, že tady mohli poznat přátelství
a radost, že tu mohli zažít něco, co je podstatné pro jejich život.

Děkujeme za rozhovor

Richard Balog, 7.B a Emma Ulovcová 9.B
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Duchovní obnova
V pátek byla duchovní obnova. Seznámili jsme se s podobenstvím o milosrdném Samařanovi. Potom jsme se rozpočítali první,
druzí, první, druzí. První dělali obrázek na téma. A druzí dělali divadlo. Já byla druhá, takže jsem hrála divadlo. Hrála jsem kněze. Potom
jsme změnili téma na bohatého muže.
Adéla Brázdová, 2.B

V pátek jsme měli duchovní obnovu. Povídali jsme si o milosrdném
Samařanovi. Kreslil jsem a chytal ryby. Chytil jsem jich 8. Zpívali
jsme písničky. Modlili jsme se.
Matyáš Kopáček, 2.B
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Ve středu 6. března 2013 se
několik žáků z 2. B zúčastnilo
n a

pozvání

partnerské

třídy

z Jedličkova ústavu projektu “Tanec“.
Projekt byl o Izraeli, děti si promítaly fotografie, vyráběly vlajky, dostaly kameny se svým jménem napsaným hebrejsky a ochutnaly dobroty, upečené podle izraelských receptů.
V rámci projektu vystoupila skupina izraelských tanců Besamim, která nás
naučila několik kruhových a řadových tanců a předtančila široké spektrum různých tanců Izraele. Před koncem byl prostor na otázky, protože všichni tanečníci
žili nějakou dobu v Izraeli. Na závěr jsme
si zopakovali pár tanců a rozloučili se.
Projekt byl velmi povedený, dětem se
moc líbil, už se těší na další pokračování.
Jedličkův ústav
Ve středu 6.3. jsem byla v Jedličkově ústavu. Probíhal tam projekt Tanec.
Bylo to o Izraeli. ….

A. Vodová, 2.B

Izraelské tance
Když jsme přišli, tak jsme se převlékli. Pak jsme se posadili a přišli
tanečníci. Ten hlavní měl roztomilé oči a krásně tančil…
A.Ilievová, 2.B
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Ve středu jsme se školou šli na izraelské tance. Malovali jsme, napsali
naše jména na kameny. Taky jsme si
promítali film o Mrtvém moři.
M. Pacáková, 2.B

Ve středu jsem byl v Jedličkově
ústavu, kde byly izraelské tance. Také tam bylo izraelské pohoštění. Moc se mi to
líbilo.

K. Bergman, 2.B

Izraelské tance
6. března jsem byla na izraelských tancích. Nejdříve jsme si promítali obrázky z Izraele a malovali si vlajku té země. A přijeli izraelští tanečníci…
M. Svobodová, 2.B

V Izraeli je slané moře a slané cukroví. Malovali jsme izraelskou vlajku. Byli
jsme v Jedličkově ústavu. Na kamínky nám hebrejsky napsali naše jména. Také
jsme tancovali izraelské tance.
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J. Bíca, 2.B

Dnes 7. března proběhla ve škole vernisáž výstavy
s názvem Štrachání. Štrachání je o tom, že jsme si měli
z domova přinést co nejstarší věc, která patřila našim rodičům,

prarodičům

či

praprarodičům. Danou
věc jsme nakreslili, vyfotili a vymysleli k ní
příběh, který mohla ona věc prožít. Celou výstavou nás provázeli žáci sedmých tříd. Richard Balog a Eliška Nováková si připravili průvodní slovo. Výstavy se zúčastnili také někteří naši rodiče, učitelé, pan ředitel
a biskup Václav Malý s doprovodem. Výstavu
zahájily dívky ze třídy 7. A, které zazpívaly píseň Amazing grace. Ondřej Kubovčiak povídal
o vyštrachaném divadelním kukátku babičky
Růženky, Agáta Vavrušková přečetla příběh
starého perleťového knoflíku, David Černý přednesl
příběh hodinek svého dědečka, Ester Strkulová hovořila o prastaré kožené kabelce. Alena Wichterlová zazpívala píseň Řeka lásky a Josef Šolc zahrál dvě
skladby na klarinet.
Myslím si, že se nám výstava docela povedla, protože biskup Malý i všichni přítomní vypadali velmi spokojeně.
Barbora Šalandová, 7.A
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Kaligram
je báseň, jejíž
písmena a slova
jsou uspořádána
do určitého
obrazce.
Psali je různí
známí básníci,
u nás např.
Václav Havel
(sbírka Antikódy).
Několik
kaligramů
se pokusili
vytvořit
i naši žáci.
Františka Matoušková, 5.A
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Minulý týden jsme na naší poznávací cestě do Afriky objevili
nový druh velmi zajímavého živočicha. Je to něco mezi plazem,
ptákem a obojživelníkem. Objevili jsme ho na břehu jezera Killi v jižní
Africe.
Má zelenou barvu a hnědé skvrny. Je dlouhý jako menší had a má
křídla zbarvená do hnědé barvy. Samici se líhne asi tak 10 vajíček,
která opatrně klade pod vodní hladinu. Z nich se vylíhnou černí pulci,
kteří plavou ve vodě a živí se kousky vodních rostlin. Když se z nich
stanou dospěláci, pomalu

vylezou na břeh. Narostou jim čtyři

končetiny a jeden pár křídel. Samice je pak naučí létat. Také mají
plovací blány, které jim umožňují plavat ve vodě. Dospěláci se živí larvami hmyzu, vodními rostlinkami. Bohužel jsou ale často kořistí jiných
živočichů, třeba dravých ryb či menších suchozemských šelem, protože se pohybují velmi pomalu. Zatím se neví, do jaké skupiny by se
měl tento živočich zařadit.

A protože jsme ještě pro něj nevymysleli žádné vhodné jméno,
vyhlašujeme soutěž, kdo pro něj vymyslí nejlepší jméno. Výherce
soutěže od nás dostane jako dárek mládě tohoto živočicha.
Kateřina Merklová, 8.B
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Mamuti

Za chviličku za minutu,
ulovím já pět mamutů.

Nevzal jsem si brýle,
minul jsem cíle.

Mamuti mě mají rádi,
jsou to moji kamarádi.

Vyrobím si zvonec,
a teď řeknu konec.
Metoděj Žežula, 3. třída - domácí škola
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