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Snídaně v hodinách francouzštiny
Co francouzštináři ze 7.AB2 rádi jedí a pijí? Nebo co by
rádi posnídali a povečeřeli, až budou plnoletí? Jejich plakáty nám můžou být inspirací a dodat nám chuť i na francouzské speciality. Alors, bon appétit!

Magdaléna Kolářová
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V neděli 1. dubna se několik žáků ze třídy 8.B s paní učitelkou
Janou Šafusovou vydalo na velikonoční pouť do Říma. Měli jsme
možnost zažít mši svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Viděli
jsme Coloseum a mnoho dalších zajímavých památek. Cestou
jsme také navštívili Benátky. Na celé pouti nás doprovázel otec Benedikt.
Matilda Simek a Matyáš Lada, 8.B
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Ve čtvrtek 19. dubna vybojoval fotbalový tým žáků
3. ročníku postup do pražského kvalifikačního kola McDonald's
Cup. Žáci získali zlatý pohár za první místo v turnaji Prahy 1.
V pátek 20. dubna hráli žáci 4. a 5. ročníku a jejich
tým se umístil na 3. místě. Oběma týmů gratulujeme!
Pavla Tichá a sestra Benedikta
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Kam na výlet do Českého ráje?!
Hrad Kost patří k nejvíce dochovaným gotickým hradům u
nás. Za vlády Karla IV. byl hrad zbudován díky Beneši z Vartemberka na pískovcovém ostrohu uprostřed doliny v Českém ráji.
Jméno hradu nemělo původně dnešní český význam, protože vycházelo z latiny a znamenalo „kamenný“.
Dominantou hradu je Velká věž, někdy zvaná Bílá věž - podle
světlého stavebního kamene. Základna má nepravidelný tvar, a
proto byla také věž více odolná odstřelování. Během prohlídky
se můžete podívat do černé kuchyně či mučírny.
Jedním z majitelů hradu byl Albrecht z Valdštejna. Po únoru 1948 byl hrad odebrán Anně Marii dal Borgo Netolické a zestátněn. Potomkům této hraběnky a jejího manžela Norberta
Kinského se podařilo hrad získat po sametové revoluci zpět v
restituci a od té doby ho opět spravují.
Pravidelné prohlídky se konají od dubna do října. Tak neváhejte, hrad je právě otevřen!
Malvína Anderová, 9.B
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Ze čtenářského deníku
Knihu

Odpusť,Natašo!

podle

skutečného

životního

příběhu sepsal Sergej Dakov. Osud si se Sergejem již
od malička zle pohrával. Otce nepoznal téměř vůbec a
matka zemřela, když byl ještě předškolního věku. Dětství tedy prožil jako sirotek v dětských domovech. A
právě zde v něm komunismus zasel své semínko, které
později vzrostlo do slepé oddanosti tomuto režimu.
Mladý Dakov měl odjakživa touhu být vůdcem a jeho
schopnosti jej na taková místa brzy dostaly. Nejprve
jen v dětských domovech, kde se stal "velkým kápem"
skupinek, které se pohybovaly v podsvětí a obchodovali
ať už s alkoholem či drogami. Nutno uznat, že Sergej
měl u svých "poddaných" respekt, který si nemusel ani
příliš vynucovat. Tyto vůdčí schopnosti neunikly ani
komunistickým pohlavárům a Sergej se brzy stal vůdcem
skupiny,

která

původně

rozháněla

nepokoje

a

různé

rvačky ve městě, ale postupem času začala dostávat od
velení pokyny k potlačení skupinek věřících.
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A právě v této oblasti se Dakov se svou skupinou vypracoval mezi "špičku" Sovětského svazu. Prováděli několik razií týdně a děsivým způsobem měnili životy
mnoha věřících, některé dokonce zabili. Tento drsný
hon na věřící probíhal až do doby, kdy během několika
razií Sergej s ostatními narazili na pěknou mladou
dívku Natašu Ždanovou, která je okouzlila čímsi neznámým.

A

tady

můžeme

najít

počátek

Sergejova obrácení, které bylo dokonáno při jednom zásahu, kdy mu kdosi
pevným stiskem na zápěstí zabránil
zmlátit jednu věřící. Ovšem nebyl to
nikdo

z

věřících,

ani

ze

skupiny

Sergejových kumpánů. Zde mladý Dakov
poprvé uvěřil v něco jiného, než komunistická hesla.
Po této události se Sergej pevně rozhodl opustit Rusko. Podaří se mu emigrovat do Kanady.

připravili žáci devátých tříd
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V odpoledních hodinách Velikonočního pondělí odjížděla
skupina 26 žáků a 4 pedagogů do Oder reprezentovat školu na
Celostátní přehlídku církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Divákům se představil dramatický kroužek s dílkem Leni, taneční skupina Arabeska s choreografií Náladová, čtyři recitátoři, baletní a dvě hudební a pěvecká čísla. Porota všechna vystoupení kladně hodnotila, recitace Petra Kokaisla získala čestné
uznání a Arabeska Zlaté pásmo s dárkovým poukazem na víkendový pobyt do Brna. Dramaturg TV Noe s porotou vybrali také
čtyři z našich vystoupení na slavnostní galakoncert TV Noe. Pobyt byl pro všechny velkým přínosem nejen po stránce umělecké, ale také duchovní a lidské , protože celá přehlídka byla doprovázena duchovním programem-mše, přednášky, workshopy,
a také dalšími koncerty a dílnami pro děti i pedagogy.
Jana Mišejková
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