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Výstava fotografií
V pasáži Lucerna je malá výstavní plocha, na které bývají vystaveny
práce s aktuálními tématy. Protože od naší školy je to kousek, dohodli jsme se,
že v pátek 9. března o třídnické hodině tam půjdeme a prohlédneme si výstavu
fotografií Jakuba Plíhala o Iráku. Nelitovali jsme. Trefně se vyslovila Markéta
Nováková: "Ty fotky velmi výstižně ukazují, co se v té zemi děje, přestože vlastně neukazují žádné bojové akce a střílení."
Jana Šafusová
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Duchovně - formační dopoledne
Jednoho úterního dopoledne zavítala k nám do třídy skupina asi
dvaceti amerických křesťanských studentů z různých části Ameriky
vedených katolickým knězem. Po úvodním představení jsme byli rozděleni do skupin. Studenti nám anglicky vyprávěli svá svědectví. Diskutovali jsme s nimi, hráli různé hry. Bylo to super!
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Výlet, který organizoval P. Benedikt a dvě řádové sestry Bernadetta a Veronika, byl zajímavý. Cestou jsme si procvičili znalosti Prahy a jejích památek. Nejdříve jsme došli na Petřín a pomodlili se křížovou cestu a potom nás čekala prohlídka Strahovského kláštera. Na
zpáteční cestě jsme na Karlově mostě poznávali svaté a před školou
nás čekala soutěž, kdo si vzpomene na všechny české svaté. Bylo to
moc pěkné a určitě stojí za to tam jít.
Jiří Hošek, Tonda Hošek a Maruška Hošková
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Ve středu 21. března jsme přivítali jaro návštěvou ZOO. Prvňáci a druháci
měli možnost vidět krmení tučňáků, koupání slonů, rozdováděné lední medvědy
a spoustu dalších zvířat. Počasí nám přálo a děti si užily nejen zvířat, ale i hřiště.
Míša Divoká
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Czech trip aneb Český výlet
V pátek 23. března navštívila hodiny AJ (1.cj) v 6. třídách větší
skupina amerických studentů z projektu CIEE. Naši žáci se snažili
procvičit tříměsíční znalost češtiny amerických studentů a ti se na
oplátku snažili pohovořit s našimi žáky anglicky. V jedné skupině návštěva skončila AJ-ČJ hrou Dobble - čísla 1-100. Všem se Český výlet velmi líbil.
Věra Žádníková
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V pátek 23. března prožili čtvrťáci duchovní obnovu na Loretě v kapucínském klášteře. Prohlídka a vyprávění P. Dismase o kapucínech děti
velmi upoutala. Nahlédli jsme i do přístupných prostor a refektáře. Ve
druhé části obnovy, kterou vedl p. Michal z Pedagogického centra, jsme
se zamýšleli nad pašijovým příběhem. Měli jsme možnost podívat se na
život ve městě Jeruzalémě a připomenout si Ježíšovo odsouzení, smrt a
zmrtvýchvstání.
sestra Veronika
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Křížová cesta pod Petřínem
Žáci druhého stupně již tradičně společně uzavřeli postní dobu
modlitbou křížové cesty. Letos jsme se shromáždili v kostele svatého
Karla Boromejského. Otec Benedikt nás přivítal a navrhl, abychom
obětovali tuto křížovou cestu za nemocné, vždyť jsme byli v areálu
nemocnice. Každý mohl v duchu připojit i své úmysly. Za modlitby Otče náš a Zdrávas Maria jsme vyšli do zahrady sester. Ministranti se
střídali s nesením kříže, jednotliví žáci četli s citem zastavení křížové
cesty. Poprchávalo, ale všichni byli soustředění a usebraní. Kéž Bůh
požehná všem, na které jsme pamatovali v modlitbě.
sestra Magdalena
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Jak vyzrát na mrazivé počasí? Na tuto otázku je lehká odpověď prostě jděte bruslit. 7.B vyrazila ve čtvrtek 1. března při teplotě minus 7 stupňů na stadion Na Františku a úžasně si zcela volné kluziště
užila, dokonce se při bruslení pořádně zahřála.
A

zcela

určitě

se

těší

na

další

žáci 7.B

11

mrazy.
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