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Jako každoročně proběhlo u nás školní kolo konverzační
soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem 32 žáků ve
dvou kategoriích, takže porota měla z čeho vybírat.
V kategorii I.A (6.-7.tříd) obsadili tito žáci stupně vítězů:
1.Dominik

Blažek

(7.B)

2. Vojtěch Bořek Dohalský (7.B)
3.Denisa

Maxová

(7.B)

V kategorii II.A (8.- 9.tříd) se na předních místech umístili:
1.Eliška

Lipková(9.B)

2.Michaela Kokaislová (9.B)
3.Magdalena Brázdová(9.A)
3.Markéta

Merklová

(9.B)

Všem zúčastněným žákům děkujeme. Vítězové obou kategorií postupují do obvodního kola.

Marie Hojná a Hana Svobodová
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V prosinci proběhly ve škole již tradiční vánoční trhy.
Tentokrát pod názvem Nesem vám noviny. Každá třída si
vyrobila svoji novinovou ozdobu, která byla umístěna v prostorách školy.
Žáci už týdny dopředu vyráběli ozdoby, svíčky, obrázky, záložky a spoustu dalších dárků. Velkou práci dalo
také vymýšlení a zajišťování občerstvení. Od bramboráků
přes párky v rohlíku, různé čaje, tousty, tradiční vánoční
cukroví, mošty, cukrovou vatu až po domácí sushi - tak
vypadala nabídka toho, co jste mohli na trzích ochutnat.
Každá třída vytvořila pěkný prostor pro setkávání. Trhy
navštívila

řada

čů, kamará-

dů i absol-

ventů školy.

3

rodi-

Ceny výrobků byly
symbolické a dobrovolné
zapojení rodičů, dětí i
učitelů

by lo

vidět

na každém kroku. Navíc
velká

část

výtěžku

v

každé třídě putovala již
tradičně

na

podporu

projektu Adopce na dál-

ku. Trhy se vydařily, a
to

hlavně

díky

Vám

všem, kteří jste si našli
chvíli, navštívili je a pomohli onu příjemnou atmosféru společně vytvořit.
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REDAKCE

Žáci 3.B společně se sestrou Bernadettou a sestrou Veronikou navštívili papežského nuncia, aby mu popřáli za celou školu a
sestry voršilky pokojné svátky vánoční. Připravili si pásmo koled
a předali přání a výrobky žáků naší školy. Během pohoštění jsme
se dozvěděli, co je náplní práce nuncia, kde bydlí, a že se v České republice cítí dobře. Bylo to milé setkání.
Bára Masopustová
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Ve čtvrtek 8. prosince se zúčastnily pokročilé němčinářky z
9.B Markéta Merklová, Míša Kokaislová, Chiara Garcia a Eliška
Lipková zábavně - motivační soutěže v německém jazyce Deut-

sch macht mir Spaß. Obsah letošní soutěže pořádané nakladatelstvím Hueber Verlag a Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů byl zaměřen na reálie německy mluvících zemí.
V konkurenci 15 základních škol a nižších ročníků gymnázií
obsadily PRVNÍ místo v kategorii A2. Vítězkám gratulujeme!
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Hana Svobodová

Již potřetí jsme měli příležitost prožít duchovní obnovu s otcem Benediktem v Centru Nazaret v Kunraticích, spojenou s
přespáváním. I tentokrát jsme ji prožili naplno od večera 6. 12.
do oběda 7. 12. Za zajímavě vedený program, večerní soukromou
mši v kunratickém kostele, duchovní vedení i možnost přijetí
svátosti smíření. Otci Benediktovi moc děkujeme. Příjemná byla
i pochvala zaměstnanců centra, kteří ocenili pěkné chování celé
třídy.
Jana Šafusová
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Spaní ve škole je naše nejoblíbenější školní akce a tentokrát
bylo i za odměnu, že se dobře učíme. Vždycky ho máme s těmi
nejlepšími paní učitelkami na světě - Irenou, Míšou a sestrou
Veronikou. Náš program byl bohatý na celý večer: nácvik písní
na školní mši sv., společná večeře, bojovka nás děvčat na téma
„Sherlock Holmes“ pro kluky a bojovka chlapců pro holky, tělocvična a bazén. To všechno nás spojuje, abychom se navzájem
více poznali. Nechybí ani večerní - spíše půlnoční modlitba před
spaním a velké díky za vše, že můžeme být spolu a prožívat
krásné chvíle.
Markéta Vavřínová a Klára Klesnilová, 5.B
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K roku Karla IV. proběhlo ve škole několik akcí. S významnou osobností našich dějin jsme se rozloučili 2. prosince netradičně pojatou přednáškou našeho hosta, paní Mgr. Jany Čalkovské z Fakultní dětské nemocnice v Brně - Černých Polích. Pozornost posluchačů si získala svým poutavým výkladem. Provázela
nás historií jako Karlova první manželka Blanka z Valois v módním gotickém oděvu, obuta do tehdejších bot se zvednutou elegantní špičkou. Přinesla s sebou na ukázku rytířskou helmu a velký luk. Někteří žáci si mohli vyzkoušet i střelbu z malé kuše a
psaní brkem, speciálně upraveným podle dobových materiálů.
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Blanka Sykáčková
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