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                      Rozhovor s paní Zenker 

1) Woher kommen Sie? 

      Aus Leipzig. Das liegt in der Nähe von Dresden. Leipzig sieht ein-

gentlich genau aus wie Prag nur kleiner. 

2) Wie lange unterrichten Sie? 

      Ich unterrichte schon seit 8 Jahren in Tschechien, lebe aber 

erst seit zwei Jahren in Prag. 

3) Mögen Sie diesen Beruf? 

     Ja, total. Ich bin einfach gern in Gesellschaft. Aber wie wahr-

scheinlich in jedem Beruf gibt es auch Tage, an denen ich keine Lust 

habe. 

4) Warum sind Sie, arbeiten Sie in Tschechien? 

     Das werde ich total oft gefragt! (dann denke ich:´warum nicht?´).  

Also, ich bin ein Stadtkind und werde es auch immer bleiben. Was gi-

bt es da für bessere Städte in Europa als Prag, das meiner Meinung 

nach weder zu groß noch zu klein ist. Also genau richtig. Noch dazu 

nur 3 Stunden von meiner Heimatstadt entfernt!              
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5) Haben Sie ein Haustier? 

     Nein. Aber ich hätte gern einen Hund. Wegen meiner unregel-

mäßigen Arbeitszeit wäre es aber für das Tier nicht so schön. 

6) Gefällt Ihnen unsere Schule? 

     Ja. Alle sind sehr freundlich und quetschen sich ein paar Worte 

Deutsch heraus, obwohl ich auch sehr gern mein ŕudimen-

täres´Tschechisch trainiere.  

7) Welche tschechische Speise mögen Sie? 

    Da kommt dann doch wieder die Touristin durch: Gulasch und 

Knödel. Außerdem finde ich es schön, dass man rund ums Jahr Leb-

kuchen kaufen kann. Das gibts in Deutschland nicht (also nur ca. Au-

gust bis Weihnachten). 

8) Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

     Ich reise gern, treffe Freunde, gehe gern auf Konzerte, mache 

ein bisschen Musik, trinke Bier und spiele jede Art von Gesell-

schaftsspiele. Generell würde ich mich als sehr gesellig einschätzen. 

                                                         

                                                                                      Míša Kokaislová a Chiara García, 8.B 
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Kostelní Vydří 

 Nádherná, do široka se rozlé-

vající pole žlutá řepkou a pampe-

liškami, obrovitánské staleté lípy, 

v jejichž větvích hnízdí nespočet 

opeřenců, břízový hájek s pečlivě 

naskládanými a sluncem prohřátými smrkovými poleny, maličká, po-

mněnkami lemovaná alej, na jejímž konci čeká hřbitůvek… Oáza kli-

du, Kristus na kříži objímající celý svět, lavička na koberci sedmik-

rásek, několik málo hrobů porostlých barvínkem, azurové nebe nad 

hlavou, šumění modřínů, borovic a nekonečný zpěv ptáků… 

 Uprostřed veškeré této krásy se nachází chrám Panny Marie 

karmelské a klášter, ve kterém se ve dnech 5. – 8. 5. 2016 zúčastnilo 

několik pedagogů naší školy duchovní obnovy. Tématem našich setkání 

s otcem Norbertem, karmelitánem, který nás po celou dobu pobytu 

provázel, bylo Boží milosrdenství.      

      Měli jsme prostor pro modlitbu, 

rozjímání, a to při mši svaté, adora-

ci, v tichu vlastního pokojíku či 

v přírodě.  
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       Sestra Veronika, která byla hlavní organizátorkou celé akce, pro 

nás připravila také dva výlety. Jeden byl 

do nedalekých Dačic, kde jsme kromě 

kláštera bosých karmelitek neopomněli 

navštívit místní cukrárnu. Druhý byl vý-

letem za „železnou oponu“, do vesnice 

Klášter, kde se nachází naprosto úchvatný kostel založený bratry 

paulány v 17. století. Do katakomb v jeho základech s námi zavítala i 

Sr. Beatrice z Anglie, která svou vitalitou a radostným duchem 

okouzlovala každého z nás. Následná návštěva Slavonic, perly renesan-

ce, byla spolu s nádherným počasím ozdobou všeho našeho výletování. 

 Obdarováním pro nás byly i večery 

v útulné klášterní knihovně, kde jsme spolu 

zpívali a hráli, smáli se a užívali toho, že 

můžeme spolu být i jinak, než jen ve škole 

na chodbě či při práci. Jsem opravdu moc 

vděčná, že jsem mohla stejně jako loni strávit i letos ve Vydří alespoň 

pár okamžiků.           

              

                 Jana Píková 
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 Projekt Včelí království v 1. B 

      Šli jsme do školky u botanické zahrady. Na zahradě školky nám 

vyprávěli o včelách. Líbilo se mi, že jsem mohl sám točit klikou od me-

dometu. A také jsem mohl ochutnat med. 

                                                                                                                      Frantík Dus, 1. B 

  

        V dalších dnech jsme si o včelkách ve škole dál vyprávěli, psali, 

kreslili... 
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Zábavné páteční dopoledne 

      Vzhledem k tomu, že páteční program většina tříd řešila mimo 

školu, rozhodli jsme se v 6.B, že my si naopak školu užijeme. Zvláště 

sportovní areál. Sportovní program se vydařil! Nejdříve si kluci s chu-

tí zahráli fotbal s kluky z 5. třídy, v tělocvičně probíhala přehazova-

ná a postupně i jiné sporty. Neosiřel ani pingpongový stůl a samozřej-

mě bazén. 

     Výborně se podařila hodina tělesné výchovy v 1.B, se kterou paní 

učitelce šesťáci moc hezky pomohli a krásně se prvňákům věnovali. 

Závěr se zmrzlinou ve Světozoru jsme si všichni zasloužili. 

                                                                                                                        Jana Šafusová 
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            Monika Jonczyová  

se 11. května 2016 v Ústředním kole 

(celorepublikové kolo) soutěže v ang-

lickém jazyce umístila na 3.místě. 

  Blahopřejeme! 
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