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Louka u babičky
Ráno se probouzím u babičky na vesnici. Zrovna vycházelo sluníčko a květy
zářily jako drahokamy. Všichni ještě spali a já se rozhodla, že se půjdu podívat
na louku, která se nacházela za chalupou. Kousek od louky byl borový les. Utíkala jsem po louce a šaty na mě vlály. Bosé nohy brouzdaly orosenou travičkou.
Slyšela jsem nádherný zpěv ptáčků. Příroda byla nádherná. Cítila jsem se nádherně a ulehla jsem do trávy. Ta mě po chvilce začala studit. Po ruce mi začali
pobíhat drobní mravenci, šimrali mě. Vstala jsem a pobíhala dále loukou. Začala
jsem si zpívat o rose, za chvíli mě to začalo nudit. Procházela jsem se nadále
ranní rosou. Rosa ještě zůstávala na trávě a příjemně jemně studila do nohou. Píseň o rose jsem pořád slyšela ve svých uších. Uviděla jsem srnu a jelena, jak běží s malým kolouškem okrajem lesa. Přiblížila jsem se k cestě, která
vedla do lesa. Procházím lesní cestou. Větvičky
modřínů mě hladí po tváři. Ocitám se u lesní
studánky. Její voda je průzračná a čistá. Usmívala
se na mne. Okouzlena okamžikem si sedám na
ztrouchnivělý pařez a sním. Ze snu mě probudí chrochtání divokého prasete.
Zpanikařím a utíkám zpět k domovu. Sedím u snídaně a vzpomínám na kouzlo
dnešního rána.

Olivia Csontosová, 7.B
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Rozhovor se sestrou Benediktou
Kdy jste vstoupila do řádu a kolik Vám bylo let?
Do řádu jsem vstoupila v roce 2005 a bylo mi 30 let.
A co Vás k tomu přivedlo?
V roce 1990, kdy sestry mohly vycházet
z klášterů, jsem se potkala se sestrami. Začala
jsem chodit k sestrám, ke kapucínům, a také
jsem jezdila na voršilské tábory. V roce 1996
jsem se připravovala na křest, protože pocházím z nevěřící rodiny. Roku 2005 jsem více
poznávala život sester voršilek a jejich spiritualitu, která se mně zalíbila, a to byl rozhodující okamžik pro moji životní cestu.
Baví Vás tu pomáhat a řešit různé situace?
Baví mě pomáhat a pracovat s dětmi.
Co byste na této škole změnila, kdybyste mohla?
Jsem s fungováním školy spokojena. Kdybych něco mohla vylepšit, tak bych se
ve výuce náboženství více zaměřila na jednotlivé svátosti a přiblížila je více dětem. Také bych zdůraznila vztah k Bohu.
Čeká Vás u řádu něco mimořádného?
Dá-li Pán Bůh, tak 29. června 2013 budu skládat
věčné3 sliby.

Jaké povolání jste měla před vstupem do řádu?
Nejprve jsem pracovala v olomoucké nemocnici na oddělení pro tělesně postižené, pak na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Po odchodu z nemocnice jsem
studovala na zdravotní škole, ale do nemocnice jsem se již nevrátila. Vybrala
jsem si jiné povolání, a to Bezpečnostní službu. Pracovala jsem pro jednu nejmenovanou službu. Čtyři roky jsem vykonávala službu jako ochranka v obchodním
řetězci v Makru a v bance. Dva roky jsem střežila převoz cenin a hotovosti. To
znamená, že jsme dělali dotaci bankomatům a převáželi peníze v obrněných vozech. Měli jsme zbraně a neprůstřelné vesty.
Děkujeme za rozhovor
Anna Poláková a Ela Navrátilová, 4. A
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KDO JE KDO ?
Věk: kolem 40 let
Výška: vysoký muž
Oči: hnědé
Nos: špičatý
Často nosí pruhovanou košili, pruhované kalhoty, černé boty, tmavěhnědý plášť,
má černé vlasy.
Ely Drury, 4.B

Věk: asi 10 let, je to loutka
Výška: asi 138 cm
Pohlaví: holka
Má zrzavé vlasy, nosí kulaté brýle, bílou halenku, kostkovanou sukni, červené
podkolenky a černé boty. Má dobrého kamaráda s pejskem.
Anička Pecáková, 4.B

Je to muž. Má asi střední věk. Je zelený a vypadá odporně. Žije v bažině. Kamarádí se s oslíkem a s Perníčkem. Obvykle nosí potrhanou košili, svetřík, kalhoty
jsou dlouhé a hnědé barvy. Uši má podlouhlé, oči hnědé, nos celkem normální,
hnědé boty. Král mu dal rozkaz, aby přivedl princeznu.
Klára Vošahlíková, 4.B
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Kdyby se mne někdo zeptal…
Tak už máme po Vánocích. Všední dny. Kdyby se mne někdo zeptal, zda
jsem se na Vánoce těšila, řekla bych, že ano. Těším se pokaždé. Kdyby se mne
někdo zeptal, jestli mám Vánoce ráda, opět bych řekla, že ano. Slavíme narození
Pána Ježíše, který je mi sympatický a zásadně ovlivňuje můj život.
Kdyby se mne někdo zeptal, jaký dárek mne velmi potěšil, odpověděla bych,
že každý, ze kterého jsem poznala, že na mne dárce myslel. Takovým dárkem
byla kupříkladu jedna bílá obálka, kterou mi předali sedmáci při naší třídní oslavě Vánoc. Napětí, co asi skrývá! Vytahuji darovací Certifikát na jednu živou kozu. A všichni jsou na něm podepsaní! Úžasné!
Že nevíte, proč jsem tak nadšená? Nákupem certifikátů pod značkou
www.skutecnydarek.cz podporují dárci programy pomoci společnosti Člověk
v tísni, o.p.s. Výtěžek z prodeje je určen na podporu jednoho ze čtyř hlavních
programů pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA, ZDRAVÍ.
Částka, ze kterou byl zakoupen Certifikát na jednu živou kozu, poslouží
k nákupu tohoto domácího zvířete pro jednu africkou rodinu a pomůže jí
k soběstačnosti.
Všichni víme, že o Vánocích nejsou dárky to nejdůležitější. Ale o tomto stálo zato napsat.
Jana Šafusová
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Tříkrálový koncert
Dne 9. ledna 2013 se v kostele sv. Voršily konal náš
školní Tříkrálový koncert. Pokračuje se tak v hezké tradici
a zúčastněných stále k našemu potěšení přibývá. Tentokrát
zaplnili v odpoledních hodinách rodiče a přátelé školy celý
kostel a atmosféra byla velmi příjemná.
Po úvodní písni „My tři králové“ se
rozezněl školní instrumentální orchestr
pod vedením pana Ondřeje Tichého.
I přes velkou nemocnost zahráli
všichni výborně dvě skladby. K nim se
pak přidaly děti ze 4.B a s paní učitelkou Pavlou Tichou zazpívaly milou
„Žákovskou koledu“ z Jistebnického
kancionálu (15. stol.) a dva spirituály „Maria má dítě“ a „Hvězda zářila“.
Konrád Karlík z 5.B rozezněl svou trubku
koledou „Chtíc, aby spal“. Houslové trio – Markéta Merklová, Eva Franců a Žofia Mrázková – zahrálo Svitu koled od Radoslava Zapletala. Odpoledne trio zastoupily housle s klavírem v podání
Markéty Merklové a Michaely Dobošové. Zazněl
„Mateník“ od skladatele I. Hurníka.
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V další části koncertu nás opět potěšily dva
školní pěvecké sbory – Knoflík a Knoflíček.
V letošním roce navštěvuje sbory 64 dětí a vede je
paní učitelka Petra Šaňková. Za doprovodu její
harmoniky a houslových tónů Magdaleny Ferencové a sestry Anděly Slezákové děti rozezpívaly
celý kostel. Koncert slovem provázela Dana Lešková.

Přejme si, aby tato ušlechtilá tradice pokračovala i následující roky a dělala
radost dětem, pedagogům, rodičům.
Dana Lešková
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FLORBALOVÝ ZÁPAS - 17. LEDNA 2013
Celopražského kola se celkem zúčastnilo 12 nejlepších základních
škol a víceletých gymnázií z Prahy. Naši školu, jak jsme již v předchozích
číslech Ostrovníku zmiňovali, reprezentovali žáci 7., 8. a 9. ročníků.
Florbaloví reprezentanti naší školy:
Brankář::
Káčerek
Obránci:
Ložinský
Wágner
Ťuka
Útočníci:
Halamíček
Halamíček
Sovinec
Jeřábek
Novotný
Brychta

David
Filip
Jakub
Jeroným
David
Vítek
Josef
Radek
Vojtěch
Dominik

9.A
7.B
8.B
9.B
8.A
8.A
8.B
9.A
9.A
9.B

Žáci vybojovali krásné 2. místo. Od 1. místa je dělila pouze jedna branka, kterou inkasovali v poslední minutě utkání. I když se nám tím uzavřela cesta do republikového kola, tak je to pro naši školu velký úspěch, jelikož jsme na toto umístění čekali 5 let, tedy od roku 2008, kdy jsme se
probojovali také do celopražského kola, ale skončili jsme na 4. místě.
Velké poděkování patří všem zmíněným hráčům, kteří nás tak
vzorně reprezentovali a vybojovali krásné druhé místo. Poděkování
patří doprovázejícím trenérům. Také děkujeme tatínkovi žáků z 8.A panu Halamíčkovi, který je na každém zápase správně namotivoval,
a když bylo potřeba, tak i poradil.
učitelé TV
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Tříkrálová sbírka
Proč K † M † B † LETOPOČET ?
V katolických zemích se o svátku Zjevení
Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na
dveře domů a chlévů zkratka K † M † B †
nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo
† C † M † B ) jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C
(Casparus - Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text ale zní
„Christus mansionem benedicat“ – „Kristus, ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku“ (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři
křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha svatého.
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám
lidí. Dary od lidí vybírají koledníci organizovaní do skupinek coby tři králové a
jejich dospělý doprovod. Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem
Charity.
V naší škole probíhala sbírka již poněkolikáté. Účastnily se jí děti z různých
tříd I. stupně s doprovodem z řad vychovatelek školní družiny či rodičů.
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Koledníci byli pozváni i do MŠ sv. Voršily, tuto skupinku ze třídy 4.B

vedla paní Eva Pelouchová. Do této Tříkrálové sbírky přispěly svojí pomocí i děti z MŠ sv. Voršily, které se na "vzácnou návštěvu" velmi těšily.
Byla to hezká příležitost, jak přispět na potřebné účely a současně se cítit obdarovaným.
- CK -
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