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19. května
V neděli ráno jsme vyrazili na školu v přírodě do
Janova nad Nisou. Cesta
trvala necelé dvě hodiny
klimatizovaným autobusem.
Po příjezdu jsme se seznámili s majitelem Penzionu Pod Vlekem. Mohli jsme mu říkat Ivoši. Byl
sympatický. Oběd byl docela fajn. Po ubytování a lehkém odpočinku
jsme vyrazili na krátkou procházku po okolí. Nedaleko penzionu se nacházelo minizoo, kde měli koně, velbloudy a jiná zvířata. Večer jsme
se rozdělili do rytířských skupinek, poněvadž jsme putovali za pokladem Skleněného rytířstva.
20. května
Dopoledne jsme se učili. A odpoledne jsme se vydali po skupinkách
hledat ukryté svitky, které nás měly dovést k pokladu. Cestou jsme
plnili několik úkolů. Sestra Anděla nám dala za úkol postavit pyramidu
z kelímků. U Kapistrána bylo úkolem postavit dřevěnou pyramidu, a
pak jsme ještě museli prolézat provázky, které byly zavěšené mezi
stromy. Docela se mi to líbilo.
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21. května
Dopoledne jsme se opět učili a vyráběli erby svých
rodů. Naše skupinka vyráběla erb rodu Navarovských. Do erbu jsme nakreslili hrad Navarov. Dále
znak člověka, který hrad postavil, dvě spojené ruce
a kotlík s navařenou kaší, podle které se údajně
hrad pojmenoval.
Odpoledne jsme se vydali hledat poustevníka. K poustevníkovi jsme
sjeli pomocí bobové dráhy, což bylo naprosto úžasné! Na bobu se
svezla i sestra Anděla !!! Největší zážitek dne.

Tak … a jedem!!!
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Později jsme potkali poustevníka. Ten nám předal další indícii. Večer
se hrála hra ELEKTRIKA.

22. května
Dnes je docela chladno a odpoledne pršelo. Večer jsme hráli zábavnou
hru INTIMČO. Všichni seděli okolo na židlích a rozpočítali se vždy po
pěti. Kapistrán házel kostkou, když hodil třeba trojku, tak se museli
všichni ti, kteří měli trojku, posunout o jedno místo. Vyhrál ten, který
jako první skončil na místě, kde začínal. Hru vyhrála Magda.

23. května
Dopoledne jsme strávili v lanovém centru.
Odpoledne jsme se vydali za pokladem, který nakonec našla Pepina. Byl uložen v dřevěné truhle. Pokladem byly skleněné penízky,
které jsme si všichni spravedlivě rozdělili a večer je utratili v rytířském klubu.

24. květen
Po úspěšném putování jsme se vrátili do Prahy.
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Andrea Sluková, 8.B
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Navštivte Máchův kraj
Karel IV. je znám jako zakladatel
Karlovy univerzity, Karlova Mostu ... díky Karlštejnu ... a především díky založení rybníka "Máchova jezera".
My,

žáci

9.

B,

jsme

navštívi-

li GPS: 50° 35′ 1″ N,14° 38′ 58″ E, byli jsme ubytováni na 50°35'51.664"N, 14°
38'27.146"E, nezapomenutelný byl pro nás celodenní výlet na 50°32'20.548"N,
14°43'11.608"E, kam jsme nakonec nedošli, protože jsme se zastavili na 50°
32'9.328"N, 14°43'9.476"E. Vynechat však nemůžete 50°35'3.761"N, 14°
38'28.528"E pro jedinečná panoramata.
Návštěvu Máchova kraje vřele doporučujeme.
Martin Novák
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1/ Jaký máte nejkrásnější zážitek z dětství?
Prožila jsem velmi hezké dětství, a proto je pro mne obtížné napsat pouze jeden
zážitek. Stále více si uvědomuji, jak velký dar jsem dostala od svých rodičů, kteří mě a mé sourozence učili mít se rádi, odpouštět si, poctivě pracovat a vážit si
lidské práce, zodpovědně přistupovat ke svěřeným úkolům. Celé moje dětství je
krásný zážitek a jsem za něj velmi vděčná.
2/ Jaký je váš oblíbený světec či světice a proč?
Jako řeholní sestra se modlím breviář, což je modlitba církve a téměř každý den
si připomínáme nějakého světce. Životy svatých jsou pro mne velkou inspirací.
Nemohu říct, že mám pouze jednoho oblíbeného světce, ale nejblíže mi jsou
světci současné doby.
3/ Právě jste se vrátila z Říma. Co jste tam vlastně dělala? Sdělila byste nám
nějaký zážitek?
Ano, v Římě jsem strávila 7 opravdu velmi hezkých měsíců. Těmto sedmi měsícům říkáme Mezinárodní probace a účel je prohloubení našeho duchovního života. Protože jsme mezinárodní řád, byla jsem v komunitě sester, které byly
z různých států (Polsko, Francie, Slovenie, Chorvatsko, Indonesie, Indie, Peru,
Brazílie). Dorozumívacím jazykem byla angličtina a španělština.
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Byl pro nás připravený vzdělávací program, takže obecně mohu říct, že od
pondělí do pátku jsme byly ve škole. Sobotu a neděli jsme měly volno. Myslím,
že ani nemusím psát, že právě dny volna jsme měly nejraději. Bylo nám též dopřáno být v Římě v době, kdy byl zvolen papež František, a to byl pro mne asi
největší zážitek.
4/ Kolika jazyky hovoříte?
Domluvím se německy a anglicky, ale stále je co vylepšovat.
5/ Jakou máte oblíbenou květinu?
Nejraději mám luční květiny, a to zvláště, když jejich krásu mohu obdivovat přímo na louce.
6/ Jaký máte vztah k jídlu a věcem kolem stolování?
Protože jsem jako řádová sestra pracovala několik let v kuchyni a vařila pro několik desítek lidí, vím velmi dobře, kolik námahy je s přípravou jídla spojeno.
Mám ráda, když je jídlo chutné a hezky naservírované a mohu si ho vychutnat
v příjemném prostředí s lidmi, kteří jsou mně blízcí.

7/ Jaké je vaše oblíbené poutní místo?
Vždy je to asi místo, které jsem v nedávné době navštívila, protože stále ve mně
doznívají vzpomínky. Tedy v současné době je to Řím, Assisi, Brescia, San Giovanni Rotondo, vlastně místa, která jsem měla možnost v Itálii navštívit.
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8/ Co byste vzkázala žákům naší školy?
Všem žákům naší školy bych chtěla vzkázat, že my sestry je máme rády a jsme
velmi vděčné, že máme školu a výborné učitele a můžeme dětem pomáhat
v jejich životě. A děti zase pomáhají nám. Jde vlastně o vzájemnou pomoc na
naší cestě životem. A tak bych jim všem přála, aby byli vnímaví ke všemu, co se
kolem nich děje a nezůstávali lhostejní a nebáli se vyjádřit svůj názor a ochotu
stát při těch, kdo jsou slabší.
Děkujeme za rozhovor.
Tereza Chaloupková. 8.B

„Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu.“
(Antoine de Saint Exupéry: Malý princ)

Nemáte pocit, že tento citát nemá co dělat s nadějí? Už jste někdy byli na
poušti? Že ne? Nevadí. Já také ne, ale jde o to si ji představit. Samý písek, přes
den 50 stupňů, v noci zase - 10 stupňů, žízeň, vedro, zima a tam v dálce je snad
naděje, že přežijete…
Studna. Je to totéž co voda. Ale nemusí to tak být. Představte si, že jste polomrtví a v dálce uvidíte studnu. Z posledních sil se k ní doplazíte. Studna, to je
vysvobození, nebo alespoň úleva.
Ale existuje i horší možnost. Přijdete ke studni a ona je vyschlá. Co udělá člověk, který už nemá sílu? Sedne si, možná si pobrečí a potom asi zemře…
Anebo ho polomrtvého naleznou turisté projíždějící pouští na velbloudech.
Co udělá člověk, který už nemá sílu, ale který se nechce vzdát? Zvedne se a jde
hledat další studnu. A po čase ji nejspíš najde. A má alespoň na chvíli vyhráno.
Ke kterému z těch lidí byste se sami přirovnali? K těm, co čekají, až je druzí
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zachrání, nebo k těm, co se pokusí zachránit se sami? Zkuste o tom přemýšlet.
Ale je tu jeden problém. Nemyslím si totiž, že každá studna bude plná vody. Protože nepatřím mezi ty, co se v jednom kuse nechají zachraňovat, ale ani mezi ty,
co se hned seberou a hledají dále. Ocitám se nejspíš ve středu těchto dvou možností s příklonem k sebezáchově. Chci jít dál a hledat. A co vy?
Věra Šramhauserová, 9.A

Dne 29. května se konala Školní akademie. Opět nás po roce přivítalo Salesiánské divadlo v Kobylisích. Žáci si ve spolupráci se svými učiteli připravili
pestrý program. Angažovanost na prvním stupni byla velká – různá divadelní,
pohybová i hudební představení byla zpestřena i cizojazyčnými vstupy, které
v posledních letech poněkud chyběly.
Druhý stupeň byl zastoupen synchronizovaným pohybem s recitací v podání žáků 9.B a jejich třídního učitele Martina Nováka. O zpěv, tanec a mluvené slovo
se zasloužili žáci šestého a sedmého ročníku.
s. Anděla
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