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Bylo to ráno jako každé jiné, z mobilu mne začne nelibými zvuky
budit nějaká melodie. Vzápětí si uvědomím, že dneska jedu do Berlína.
Rychle jsem seběhl do kuchyně, kde jsem měl ještě nepřipravený batoh z včerejšího výletu na kole, zabalil jsem všechno potřebné.
Tablet, mini-reproduktor, sluchátka, tatranky, chipsy a vše ostatní ve
chvíli skončilo v útrobách mého batohu. Na snídani nezbyl čas, protože jsem si budík omylem nastavil o hodinu později.

Při nastupování do busu jsem si okamžitě sedl k okénku. Cesta byla dlouhá. Když jsme vjeli do centra Berlína, bylo to všechno takové
jiné. Ne smutné , ale německy
upravené. Nemůžete to vidět,
ale úplně to cítíte, jak Vás
všichni utlačují svými pohledy.
Německá pověstná pečlivost
se projevila také na kontrole
při vstupu do Reichstagu.
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Hned jak uviděli, že na ně spolužák spustil
češtinou, pousmáli se a vedli ho na osobní prohlídku, jestli u sebe nemá nic, co by se příčilo
jejich pravidlům. Hned za ním jsem šel já, byl
jsem druhý ve frontě, nakonec jsem odcházel
z celého ročníku jako poslední.

Na střeše byl hezký výhled, ale za tu osobní prohlídku to podle
mého úsudku nestálo.

Potom jsme jeli nakupovat, všichni si nakoupili, co chtěli. Cestu domů jsem skoro celou prospal.

***M. Darebník 9.A***
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Týdenní program Dnů víry v Praze měl na programu řadu veřejných modliteb, vystoupení a mnoho dalšího duchovního programu.
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V Galerii Na schodech proběhla
výstava uměleckých děl žáků devátých tříd. Mnohé z vystavovaných
prací žáků devátých tříd posloužily
svým autorům k úspěšnému přijetí na
střední školy uměleckého typu, neboť je vytvořili k talentovým přijímacím zkouškám. Některé jiné vznikly k jiným příležitostem či z pouhé tvůrčí radosti. Jednotlivými auto6

9.A

Kristýna Haringová a Adam Pospíšil - fotografie
Antonie Suchánková a Alena Wichterlová - kresby

9.B

Filip Ložinský a Josef Šolc - kresby
Isabella Tharpová a Agáta Vavrušková - kresby
Julie Šídlová a Anežka Špačková - literární tvorba
Dominik Zenkl - fotografie, literární tvorba

Na závěr oficiální části výstavy zahrál na trubku Nikolaj Irmanov
z 9.A a všichni byli pozváni k prohlídce.
žáci 9.AB
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Ohlédnutí za školou v přírodě
Škola v přírodě se konala 17. – 23. 5. 2015. Odjížděli jsme kolem
půl třetí z Prahy do Pece pod Sněžkou. Přijeli jsme okolo šesté, naložili kufry do dodávky a šli jsme do Lyžařské boudy. Vyšlapali jsme si
černou sjezdovku. Četli jsme knížku Popoupo. Na téma této knihy
jsme hráli různé hry a dělali výlety. Měli jsme celkem hezké počasí.
Sice někdy sprchlo a foukal vítr, ale jinak svítilo sluníčko. Hodně se
mi líbil výlet na Liščí horu a na Sněžku. Měli jsme také noční bojovku.
Na škole v přírodě se mi moc líbilo. Byl zábavný program, nikdy jsem
se nenudila.
Šárka Dusová, 5.B

Nejvíce se mi líbil výstup na Sněžku, ale bylo horší dojít ke Sněžce než na ni. I přes tu námahu to bylo krásné. Všichni si to určitě užili
a já také. Byla to jedna z mých nejlepších škol v přírodě.
Marie Slavická, 5.B

Vždycky večer jsme hráli hry a já jsem pozoroval krásného srnce.
Bylo tam dobré jídlo, kuchařům jsme říkali piráti, protože tak vypadali. Přijel za námi pán z horské služby a vyprávěl nám, jak to na horách
chodí a co jeho práce obnáší.
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napsal Vojta Šustr, 5.B

Paralympijské hry

Vrcholový sport – hokej, sledge hokej, goalball, boccia - nejen o tom
jsme si vyprávěli v posledních týdnech v 5.B.

Paralympijské hry jsou více sportovní událost určená pro sportovce
se zdravotním postižením pohybu, amputacemi, oslepnutím, sluchovým postižením. Paralympijské hry se konají od
roku 1960 jednou za čtyři roky, vždy
po olympijských hrách a řídí je Mezinárodní paralympijský výbor... Mě osobně nejvíce zaujal příběh Jiřího
Ježka, který je v současnosti jedním z nejúspěšnějších handicapovaných sportovců světa. Šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa
je současně nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie. Narodil
se 16.10.1974 v Praze a roku 1985 mu byla po autonehodě amputována
noha pod kolenem. V roce 1994 se Jirka setkal s Josefem Sachmanem, jeho trenérem, a začal se věnovat cyklistice naplno. Dnes je profesionálním sportovcem. Je to příběh člověka, kterého tato tragédie
nezlomila, je to příběh, jak lze původní neštěstí přetavit v obrovský
dar.
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napsal Tonda Soukup, 5.B

Goalball
Goalbal je kolektivní míčový sport, který hrají nevidomí a slabozrací sportovci. Vznikl díky H. Larenzenovi a S. Reindleovi, kteří přišli
s nápadem, že to bude rehabilitace pro vojáky, co oslepli ve druhé
světové válce. Na olympiádě se poprvé hra objevila v roce 1976. Cílem
je dopravit míč za koncovou čáru do branky na straně protivníka.
Hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti o rozměrech 9x18 metrů. Hřiště je rozděleno středovou čárou na dvě stejně velké půlky. Každá polovina je rozdělena na tři části po třech metrech. Hráči mají při hře
klapky na očích, aby se vyrovnaly ztráty zraku (nikdo nevidí). K určení
pozice míče využívají sluch. Z toho důvodu jsou uvnitř míče rolničky,
které při pohybu míče cinkají.
napsala Lucie Svobodová, 5.B

Pokud vás paralympijské sporty zaujaly, můžete se těšit na pokračování v dalším Ostrovníku.
od dětí z 5. B
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Začátkem měsíce května vyjeli učitelé z naší školy na víkendový pobyt s duchovním zaměřením do Kostelního Vydří.

1) Jak se vám líbilo v jižních Čechách?

(smích) Je to krásný kraj. Mám ho spojený se svojí sestrou, protože v tamním
klášteře strávila zhruba pět let. Byla karmelitka. Když jsem svoji sestru dříve navštívila v tomto klášteře, ukázala mi jen jeden určitý pokoj a tento pokoj jsem
dostala i při tomto výjezdu.
2) Jaký je váš nejlepší zážitek z výjezdu?
Bylo jich víc. Oslovila mě pouť do Dačic. Šli jsme pěšky, skupinu vedl pan ředitel. Nasadil rychlé tempo a cestu jsme brzy ušli. Dalším zážitkem byla návštěva centra v Žirovnici. Zde jsme si opékali buřty, hráli fotbal a krmili ovečky.
Zhlédli jsme v místním muzeu v bývalém pivovaře výstavu perleťových knoflíků. Nezapomenutelným zážitkem byla také hra stolního fotbalu.
3) Podnikli jste nějaký větší výlet do přírody?
Ani ne. Měli jsme spíše přednášky a výlety po okolí v rámci programu.
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4) Proč jste se do Kostelního Vydří rozhodla vycestovat i Vy?
(smích) Jsem součástí pedagogického sboru a byl to příjemný stmelovací pobyt
zejména s novými učiteli.
Děkujeme za rozhovor.
Tereza Suchlová a Šárka Fiřtová, 6.B

O B S A H:
Výlet do Berlína (Martin Darebník, 9.A) …………………………………………………….…..

2 -3

Dny víry (mozaika) ……………………………………………………………………………..……. 4 - 5
Umělci z devátých tříd (žáci 9.AB) ……………………………………………………….……

6 -7

Ohlédnutí za školou v přírodě (žáci 5.B) …………………………………………………….….. 8
Paralympijské dny (Tonda Soukup, 5.B) …………………………………………………….……… 9
Goalbal (Lucie Svobodová, 5.B)

………………………………………………….…………………. 10

Rozhovor se sestrou Benediktou (Šárka Fiřtová a Tereza Suchlová, 6.B) ……………….. 11 – 12
12

