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Dlouho očekáváná událost konečně nastává. Úklid kaple spolu s no-

vými kostelníky ze šesté třídy, krásná květinová výzdoba a malá 

Schola vedená sestrou Veronikou, nácvik zpěvu pod vedením Adama 

Němce, důkladný nácvik s ministranty z řad žáků 3. až 8. ročníku, 

příprava pohoštění i další drobné či větší služby lidí, bez kterých by 

to prostě nebylo možné, se blíží ke svému vrcholu. Auto s vlaječkou 

přiváží pana kardinála Dominika Duku i s jeho ceremoniářem. Pro-

kličkujeme houfem fotbalistů 

na školním hřišti a novým výta-

hem vyjíždíme do posledního 

patra. Poslední pokyny, obleče-

ní liturgických rouch, nasypání 

kadidla... a slavnost může začít. Zástupci žáků, rodičů, pedagogů a 

sester se nenechali odradit vedrem ani malým prostorem - jen je-

den ministrant téměř obětoval svůj život a nakonec padá pod tíhou 

biskupské berly. 
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      Radost z Hospodina je naší silou. Svatostánek už není prázdný, 

Panna Maria Rynecká se mile usmívá z obrazu, sv. Voršila nám uka-

zuje cestu skutečného svědectví. Teď už jen požehnání celé přístav-

by a občerstvení... Doufáme, že se kaple sv. Voršily stane srdcem na-

ší školy, kde se můžeme modlit nejenom o velké přestávce, ale zajít 

kdykoli během dne složit své starosti nebo poděkovat tomu, kdo na 

nás s láskou čeká. Konzultační hodiny má pořád a pro každého. 

 

Díky Bohu, sestrám, sponzorům i všem dobrodincům! 

                                                                                                                              P.Benedikt Hudema 
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         V 5:30 jsme vyrazili autobusem do Salzburgu. Cesta byla 

dlouhá, ale zpříjemnili jsme si ji hlasitým zpíváním. Viděli jsme 

zámek Mirabell s parkem, dům, kde se narodil W. A. Mozart, a 

také jsme měli prohlídku pevnosti Hohensalzburg, kam jsme se 

dostali zubačkou. Nejkrásnější byla vyhlídka z pevnosti na měs-

to a vysoké hory kolem. Nakonec jsme měli hodinový rozchod a 

pak jsme „pádili“ zpět do Prahy. 

                                                                         Klára Vošahlíková, 9.B 
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      Botanická zahrada na Albertově je ideální místo pro výuku 

přírodovědy. Cesta tramvají trvá od naší školy jen pár minut a 

můžete si vyzkoušet, že živá příroda je tou nejlepší učebnicí. 

Naše třída navštívila zahradu v poslední době hned dvakrát. Pod 

vedením zkušených přírodovědců jsme zkoumali společenstvo 

rybníka a navštívili právě probíhající Velkou výstavu bezobrat-

lých. Neváhejte, výstavu můžete navštívit až do 17. června.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Hana Svobodová 
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       V pátek 22. 6. ráno vyrazila naše třída (8.B) na Stříbření do 

Kutné Hory. Slavnost začala v sobotu ráno královským průvo-

dem. Během dne jsme měli možnost občerstvit se u středově-

kých stánků, přihlížet boji na kolbišti nebo si poslechnout stře-

dověkou kapelu. Den byl pak zakončen soubojem rytířů, taneč-

ním vystoupením a ohromným ohňostrojem. Neděli jsme zahájili 

slavnostní Stříbrnou mší, na které nechyběl ani král s královnou. 

Po obědě jsme zhlédli žonglérské představení. Celá akce byla 

ukončena dalším turnajem a rozloučením s králem. V pondělí rá-

no jsme odjeli zpátky do Prahy. Celá akce se nám moc líbila a 

byla opravdu zajímavá a povedená!   

                                               Markéta Nováková a Magda Sirovátková. 8.B 
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               Minulý týden 

probíhal pod zášti-

tou Arcibiskupství 

pražského program 

Výchova a hodnoty. 

Naše třída 7.B si vy-

brala téma Stopy – 

Za tajemstvím kláš-

terní krypty. Lektoři 

s námi prošli fázemi 

lidského života od 

narození do smrti 

přímo v interiéru 

kostela Pražského 

Jezulátka. Důležitou součástí je i téma konce lidského života, proto 

jsme zašli i do krypty kostela, jinak  běžně nepřístupné. Ve tmě, jen 

při svíčkách jsme se zamysleli nad tím, co bychom si přáli, aby jed-

nou po nás pro příští generace zůstalo. 

                                                                                                                                                                                                                    žáci 7.B 
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Slavnost křtu a první svaté přijímání 

       Nedělní slavnosti křtu a prvního svatého přijímání 

předcházela minulý týden duchovní obnova 33 dětí z naší 

školy na faře u sv. Vojtěcha. Děti tam poprvé přistoupily 

ke svátosti smíření a prožily spolu se svými spolužáky a 

kamarády chvíle ztišení a přípravy na setkání s Pánem v 

eucharistii. Tuto velkou radost pak prožily v neděli 10. 

června v 11 hod. v kostele sv. Voršily. Tři děti byly pokřtě-

ny a třicet jich přijalo Tělo a Krev Páně. Děti a jejich rodi-

ny chceme nadále provázet svými modlitbami a popřát 

jim, aby jim 

Pán Ježíš byl 

posilou v je-

jich duchov-

ním růstu. 

 

  sestra Veronika  
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      12. června jsme vyjeli na výlet do Osvětimi. 

Cesta trvala zhruba 7 hodin. Když jsme přijeli na mís-

to určení, trochu pršelo, 

ale to nám ne- vadilo. Mohli 

jsme si koupit pohledy, upo-

mínkové před- měty či různé 

suvenýry. Já jsem si koupila knížku o Osvětimi. Vydali 

jsme se na prohlídku pracovního tábora. Dostali jsme 

sluchátka a průvodce. Do tábora jsme vstoupili bránou 

a pak jsme si prohlíželi jednotlivé bloky, kde byly 

nyní uloženy např. 2 tuny vlasů, boty, kufry a další 

věci, které patřily vězňům tábora. Pak jsme vyjeli do 

druhé části tábora a viděli rozbourané zbytky plyno-

vých komor. Výklad průvodce byl zajímavý a poučný.  

 

                                                 Eliška Fridrichová, 9.B 
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      Sjíždění řeky Vltavy se mi moc líbilo. Vyjeli jsme začátkem června vla-

kem z Prahy v 6.31. V 11.00 jsme vystoupili ve Vyšším Brodě, kde začala 

naše plavba.  Po celou dobu sjíždění nás doprovázeli vtipní a milí in-

struktoři Venca, Dominik a David.  Naučili nás základy být na lodi. Na-

stoupili jsme na loď typu Vydra a vyjeli jsme. Dojeli jsme k prvnímu jezu, 

všichni jsme vystoupili z lodí a šli se na jez podívat. Nasedli jsme zpět 

do lodí a jezem projeli. Jediní Prokop Stodola a Vávra Linka se cvakli, 

loď se jim otočila a oni spadli do vody. Přespali jsme v kempu a druhý 

den jsme vyrazili dál, dojeli jsme až do Českého Krumlova. Českým 

Krumlovem jsme propluli, čekalo nás tam několik skvělých jezů a za 

městem se naše cesta ukončila.  Ve večerních hodinách jsme si prohléd-

li krásy Českého Krumlo-

va, přespali v místním 

kempu a další den jsme 

vyrazili do Prahy. Sjíždě-

ní řeky se mi velice líbilo. 

                                                                                                                     Štěpán Beneš, 9.B 
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      Autorem knihy - Losos, který se odvážil vyskočit výš - je ko-

rejský spisovatel Ahn Do-Hyun. 

      Losos, který se odvážil vyskočit výš je příběh o životě ryby, lo-

sosa, který prožije většinu života v moři, a když dospěje, vypraví se 

proti proudu rodné řeky až k jejímu hornímu toku, do míst, kde se 

narodil. Losos, o němž příběh vypráví, je v mnoha ohledech výji-

mečný. Především je na rozdíl od většiny lososů stříbřitě zbarvený, 

tak odlišný od ostatních v hejnu. Je tak jiný, že mu ostatní lososi 

nedůvěřují a on se cítí osamělý a nepochopený. Stejně jako život 

ostatních lososů je i život stříbrného lososa předurčený. Po naro-

zení se vypraví do moře, aby se v dospělosti vrátil zpátky do rodné 

řeky, našel si partnerku, založil nové pokolení a zemřel. V tom ale 

Stříbrný losos smysl života nenachází. Je odlišný nejen svým zje-

vem, ale také způsobem vnímání a chápání světa. Klade si otázky 

a hledá odpovědi po hlubším významu společného soužití, lásky, 

života vůbec. Potřebuje k životu snít a milovat. Zažívá každodenní 

rozčarování a zklamání, přesto úporně hledá odpovědi na věčné 

otázky bytí, které nakonec nachází. Nachází je v lásce, snění, v 

pochopení a překonání sebe sama.  
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       Kniha je plná různých myšlenek, které se hodí nejen k lososům, ale 

také k lidem. Je to kniha, díky které se nad vším tím můžete zamyslet 

a pokaždé, když si ji přečtete, v ní najdete něco nového.  Knihu byste si 

měli přečíst také proto, že příběh je krátký a knize je spousta úžasných 

myšlenek. 

                                                                                                                     ž á kyně  9.A 
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