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Diplom je tu!
DELF- Diplôme d'Etudes en Langue Française

Tři žákyně z naší školy, Klára, Jasmína a Rozárie, velmi úspěšně
zvládly mezinárodně uznávanou zkoušku DELF A2 v dubnu tohoto
školního roku ve Francouzském institutu. Jejich snahy, úsilí i nadšení
při studiu francouzštiny si moc ceníme a k úspěchu gratulujeme! Bonne continuation!
Magdaléna Kolářová
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Biologická exkurze na Třeboňsko

Náš výlet začal docela poklidně. Přijeli jsme vlakem do krásného kempu obklopeného rybníky a úchvatnou přírodou. Ubytovali jsme se v chatičkách. Druhý den ráno jsme se po snídani vydali na cestu. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého o třeboňské přírodě i o zvířatech v ní žijících.
Výlet nám ubíhal příjemně, jenže to jsme ještě netušili, co nás potká.
Procházeli jsme již nějakou dobu pralesem a naslouchali zvukům přírody,
když tu se strhl obrovský liják doprovázený kroupami. Někteří se alespoň
trochu ochránili pláštěnkami, ostatní zmokli až na kost. Naštěstí z toho
nikdo zápal plic nedostal, ale i tak to bylo nepříjemné. Druhý den již nebyl tak dramatický. Zašli jsme se podívat na hnízda volavek a prohlédli si
centrum nádherné Třeboně. Z celého výletu se mi osobně nejvíc líbila
návštěva záchranné stanice pro volně žijící zvířata, kde jsme viděli lišky,
sovy, veverky i slepou volavku nebo
hada. Na tenhle výlet jistě budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
Sofie Jungvirtová, 8.A
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Ráno jsme jako spořádaní obyvatelé města Prahy nastoupili do
MHD a popojeli několik zastávek. Stačila však jen drobná chvíle pod
korunami stromů rostoucích na úpatí Hradiště a z našich řad se
"vylouplo" několik Keltů a hned dva římští legionáři. Cestou jsme
zhlédli Minizoo Břežanské údolí a začali strmě stoupat k samotnému
oppidu Závist. Další živé Kelty jsme sice na oppidu Závist již nespatřili, zato jsme si prohlédli mohutné vysoké valy a o samotném oppidu i
tehdejším životě Keltů pročetli
hezké informační tabule. Kdo je
četl pořádně, znal pak odpovědi
na nepřeberné množství otázek
pana učitele. Každou správnou
trojicí odpovědí se získávaly body do závěrečného klání, které se v duchu antických olympijských her
odehrálo na akropoli oppida Závist. Účastníky čekal pentathlon a běh
těžkooděnců. Po sečtení výsledků a vyhlášení vítězů již zbývalo jen
posbírat svých pět švestek a vydat se husím pochodem prudkým klesáním zpět do svých domovů.
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David Strádal

Ve dnech 27. 5. - 30. 5. se 41 žáků 2. stupně zúčastnilo zájezdu do francouzského hlavního města. Děti tam vyjely do nejvyššího patra Eiffelovy věže,
prošly se po Champs-Elysées i pod Vítězným obloukem. Dále se projely lodí po
Seině, navštívily chrám Matky Boží i Sacré-Coeur, viděly Louvre a Sorbonnu.
Na rozloučenou se vyfotily na vyhlídkové terase věžáku Montparnasse, aby se
s okouzlující Paříží do příští návštěvy rozloučily. Děti tímto výletem načerpaly
novou motivaci k dalšímu studiu francouzštiny. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Tereza Brůžková
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Společně se sousední třídou 3.B jsme byli na škole v přírodě ve
středisku Vesmír – Deštné v Orlických horách. Je tam asi 10 malých
chatek a jedna velká chata s jídelnou a půdami. My jsme letos spali na
půdách. Četli jsme si knížku Děvčátko Momo a ukradený čas a to bylo
i naše letošní téma. Měli jsme bojovku, mši při svíčkách v kostele sv.
Matouše a spoustu her v lese a okolí. Pomáhali jsme taky v kuchyni a
před jídlem se vždy naučili jeden pokřik, např.: ROHLÍKY JSOU TADY, NEUMŘEME HLADY! Bylo tam moc hezky.
žáci 3.A
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Noc kostelů
Paní učitelka Markéta Francová se třídami 3.A a 4.A nacvičila izraelské tance, nakonec se přidal jeden společný tanec pro 4 učitelky a pro 3
deváťačky, které přijely ten den ze školy v přírodě, takže nebyl čas na
společnou zkoušku. Pod dobrým vedením paní učitelky Markéty jsme to
však zvládly. Izraelské tance jsou vlastně modlitbou v gestech a pohybu. Pan učitel Matouš Šimon zahájil vystoupení naší školy se Scholou
několika písněmi, které se zpívají při školní mši svaté. Program obohatilo vystoupení malých velkých virtuózů: Maxík ze 4.A zahrál na
housle, Janička ze 2.B na harfu a
bývalá paní učitelka HV Lucie Vitásková také na housle. Na závěr
obě třídy ještě jednou zatančily
izraelské tance. A obecenstvo bylo nadšeno.

sestra Magdalena
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