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V úterý jsme šli do Armády spásy. Povídali jsme si o Vánocích, Silvestru a Novém roce. Bylo to hezké.
Jan Adamec, 4. B

V úterý byla naše třída u babiček v Armádě spásy. Zpívali jsme
koledy a povídali si.
Matyáš Kopáček, 4. B
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V úterý jsem se šla se třídou podívat na Armádu spásy za babičkami a dědečky. Měli jsme se jich zeptat, jak v dětství prožívali
Štědrý den, Silvestr a Nový rok. Pak se ptali oni nás. Zpívali jsme
různé koledy, zahráli jim na klavír a flétnu. Dali jsme jim novoroční
přání a dostali dárečky.
Eliška Vorlíčková ( a M. Fenclová) 4. B
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Byli jste někdy naštvaní? Pociťovali jste
hněv? To byla otázka při mši svaté, kterou páťákům položil otec Pavel. Shodli jsme se na
tom, že někdy by člověk nejraději něčím nebo
někoho praštil. Máme v tu chvíli v sobě hodně
energie. Kam s ní? Otec Pavel nám poradil, jak
to dělal Pán Ježíš. Také On pociťoval někdy
hněv – třeba když vyháněl prodavače z chrámu
či když mu vytýkali, že uzdravuje v sobotu. Pán Ježíš v tu chvíli dal
energii do dobrého skutku – třeba uzdravení.
(z řad 5. B)
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Všichni uživatelé, kteří mají odkaz
Přistupovat k
dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří

mají tento odkaz. Není třeba přihlášení.
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Trhání lístků, klapot podpatků, cvakání fotoaparátů, cinkání skleniček. Všechny tyto zvuky doprovázely zahájení plesu. Hlavní byla samozřejmě hudba. Jen co se rozezněla, změnila se atmosféra a ples se
dal považovat za zahájený. 11. ples ZSSV! Hlavní hvězdy večera, kterými byli žáci devátých tříd, nastoupily krátce po začátku. Tento rok
se odstoupilo od tradičních a klasických stužek a deváťáci byli obdarováni „Voršilským odznakem“! Pak opět odešli a lidé měli prostor na
tanec. ALE POZOR! Netrvalo dlouho a byl zde jeden z hlavních a očekávaných bodů večera. Předtančení. První vystoupila 9. B a krátce po
ní třída 9. A. Obě třídy povzbudil velký potlesk. Následovala volná zábava, taneční vystoupení profesionálních tanečníků a tombola o hodnotné ceny! Atmosféra, společnost i zábava byly až dokonce naprosto
úžasné! A tohle všechno se navíc dalo prožít za velmi přívětivou cenu.
Navíc nepřišli pouze žáci a rodiče, ale i prarodiče, známí či absolventi
ZSSV!
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Pro mne osobně to byl už asi pátý ples v řadě a myslím, že zatím
byl nejlepší. A ne proto, že jsem deváťák, ale protože účast byla
opravdu hojná a podobná atmosféra zatím ještě nebyla!
Dominik Zenkl, 9.B

Letošní školní ples byl moc hezký! Myslím, že jsme si ho všichni
moc užili. Na záčátku byli deváťáci obdarováni růžemi a pamětními
listy s odznáčkem “Serviam”.
Pak začal proslov pana ředitele Filipa Roubíčka a sestry Anděly.
Následoval tanec a kupování lístků do tomboly. Předtančení obou
devátých tříd se velmi povedla.
Zuzana Strádalová, 9.A
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Tyto tři dny byly velmi náročné! Vstala jsem jako obvykle odpoledne. Ještě jsem nechodila do práce, takže jsem si to mohla dovolit.
Nasnídala jsem se, vyčistila si zuby, oblékla se a vyšla ven. První
zvláštní věc, která se mi přihodila, byla ta, že vrátný našeho domu mě
nepozdravil. Zděšeně se podíval a rychle odběhl. Přišlo mi to zvláštní.
Byl to můj kamarád. Ale nechala jsem to být a vyšla z domu. Lidé se
na mne začali zvláštně dívat. Házela jsem na ně lhostejné pohledy a
šla dál.
Když jsem přišla před svůj oblíbený obchod, skoro jsem vykřikla!
Mé vlasy?! Jeden pramen vlasů jsem měla stočený u ramene, druhý ležel u ucha a třetí se tyčil kdesi uprostřed hlavy. Ano, měla jsem vlasy
rozděleny na tři prameny! Rychle jsem zapadla dovnitř a okamžitě se
zamkla v kabince, kde jsem se pokoušela své neposlušné vlasy trochu
upravit. Nešlo to. Smutně jsem vyšla ven. Prodavačky na mě pohlédly a
nabídly mi šátek z výprodeje. Poděkovala jsem a zakryla si šátkem vlasy a rychle utíkala domů.
Druhý i třetí den bylo to samé! Běhala jsem z jednoho kadeřnictví
do druhého a snažila se najít pomoc. Všude mne hned odmítli. Nedařilo
7

se jim mi pomoci. Začínala jsem být zoufalá. Se sklopenou hlavou jsem
došla domů a začala se pomalu smiřovat s tím, že už nikdy nevylezu z
bytu.
Najednou někdo zaklepal na dveře. Otevřela jsem. Stál tam můj
milovaný vrátný. Omluvil se za předešlé dny. Prý mě nepoznal. Řekl,
abychom se odebrali do koupelny. Vytáhl vazelínu a on mi ji vmasíroval
do vlasů. Bylo to odporné, ale zabralo to! Další týdny jsem se snažila
zapomenout na ony hrozné dny. To jsem měla ránu!
Sorajja Riahi, 9.A

Jednoho krásného dne jsem se procházel po ulici. Najednou jsem
uzřel přenádherné stvoření, které právě přecházelo přes ulici. Její
chůze byla ladnější než kmitání motýlích křídel. Její vlasy byly jiskrné. Její oči zářily jako slunce na obloze. Její úsměv byl velmi milý a
něžný.
Neváhal jsem ji oslovit. Její mluva zněla upřímně. Její chování poukazuje na její dobré mravy a slušné vychování. Působí dosti inteligentně.
Její krásou jsem byl naprosto unešen. Její dlouhé blond vlasy mně
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připomínaly zapadající slunce. Její zelené oči připomínaly nádhernou
přírodu. Její plné rudé rty připomínaly krev a život. Postava je naprosto dokonalá. Její krása je nade všechny krásy. Asi jsem se poprvé
zamiloval.
Julie Šídlová, 9.B

Moje milovaná kachnička do vany se jmenuje Milena. Doma ji máme už několik let a zatím si ji každý oblíbil.
Tato kachnička je velmi ohleduplná a temperamentní. Kachnička
je malinká a drobná, vejde se do dlaně. Kachnička vždy každého
okouzlí, protože je celá žlutá jako sluníčko. Má malý červený zobáček
a nádhernou fialovou mašličku kolem krku. Vypadá opravdu nádherně!
Také je tato kachnička ochotná k radovánkám ve vodě. Ráda plave, šplouchá a potápí se. A když ji potápím já, tak ráda pouští bublinky
a vydává různé skřehotavé zvuky. Ráda se skrývá v koupelové pěně.
Neodmlouvá a dokáže mě vyslechnout, pokud mě něco trápí či jenom
tak z radosti.
Každý, kdo tuto kachničku nemá, by si ji měl pořídit - třeba jen
tak pro radost!
Nina Neuhauserová, 9.B
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1. Kdy ráno vstaneš?
A) Když mě vytáhne bratr z postele.
B) Až mi zazvoní v mobilu budík.
C) Vstávat? Cože?
2. Jaký je tvůj vztah k jídlu?
A) Nejraději mám mlsání.
B) Dobrý … když mne někdo nakrmí.
C) Normální - jím všechno.
3. Máš málo volného času a hodně kroužků?
A) Ne. Nemám.
B) Každý den několik.
C) Několik - některé mě baví, na některé musím kvůli rodičům.
4. Kdy chodíš večer spát?
A) Když musím.
B) Když se mi chce.
C) Neřeším to.

ŽáCi 6.B
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Vše vyzkoušeno a zkonzumováno v 5. B!
Tuňákový salát
Budeme potřebovat 1 ledový salát, olivy, 3 vejce, 2 plechovky tuňáka,
hořčici, olej, citrón, sůl.
Postup:
Tři vejce uvaříme natvrdo a studenou vodou ochladíme. Vajíčka
oloupeme a nakrájíme. Nakrájíme nebo natrháme salát. Smícháme natrhaný salát, tuňáka, vejce a olivy. Na zálivku smícháme hořčici
s olejem a citrónem. Dochutíme solí. Hotový salát polijeme zálivkou a
podáváme.
Tobiáš Matocha, 5.B

Palačinky
Připravíme si: 250 ml mléka, 125 g hladké mouky, 2 vejce, sůl, olej
a marmeládu.
Do mísy nalijeme mléko, přidáme vejce a špetku soli a postupně přimícháme mouku. Tuto směs vyšleháme v hladké těsto bez hrudek. To
necháme asi půl hodiny odležet. Zatím si na pánvi rozehřejeme olej.
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Naběračkou lijeme těsto na pánev tak, aby její dno bylo rovnoměrně
pokryto tenkou vrstvou těsta. Když se v těstě objeví bubliny, obrátíme palačinku obracečkou na druhou stranu. Vychladlé palačinky potřeme marmeládou.
Nejraději mám palačinky s rybízovou marmeládou, ale dají se
připravit i s oříšky, se zmrzlinou, ovocem, čokoládou nebo s houbami
či se šunkou.
Pavla Kudláčková, 5. B
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