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To, že angličtina nemusí být jen nudné šprtání gramatiky či
slovíček, předvedli žáci 8. tříd, kteří na naší škole studují angličtinu jako svůj druhý cizí jazyk. V hodinách anglického jazyka
nacvičili veršovanou pohádku O Popelce (Cinderella), kterou pak
s řadou vtipných či vlastnoručně nakreslených rekvizit předvedli v pátek 31. března žákům 3. B a jejich třídní paní učitelce.
Přestože pohádka nebyla dlouhá, všech 12 žáků skupiny odrecitovalo větší či menší část anglického textu a ukázalo svou
ochotu spolupracovat, tvořit, bavit se. Malí žáčci naopak mohli
hádat název pohádky, otestovat svou znalost cizího jazyka a vidět, že i angličtina může být zábavná.

Jana Píková
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Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka
- DELF junior
Le DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) est un certificat du
Ministère de l’Éducation nationale français validant les compétences orales et écrites en langue française. Ce diplôme bénéficie d’une reconnaissance internationale!

Certains de nos élèves du collège ont passé les épreuves du DELF en
mars 2017 au sein de l´Institut Français de Prague. Nous venons d´avoir
les résultats et tenons à les féliciter pour leurs efforts, leur patience et leur
enthousiasme dans l´apprentissage du français. Ils ont en effet fait preuve
de courage pour s´inscrire à 4 examens se déroulant exclusivement en langue française et encadrés par des examinateurs natifs.
Je voudrais remercier Barbora Lisá (9.A), Jana Trávníčková (9.A),
Agáta Kubínková (8.A) et Tomáš Potoček (7.B) pour leur travail et l'excellente

représentation

de

notre

école.

En République tchèque, l’obtention du DELF B1 ou B2 peut dispenser de
l’épreuve de langue optionnelle pour le baccalauréat. Plutôt intéressant,
non?
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Někteří žáci naší školy skládali mezinárodně uznávanou zkoušku
z francouzštiny v březnu tohoto školního roku ve Francouzském Institutu
v Praze. Výsledky jsme s dozvěděli nedávno a chtěli bychom jim tímto
vyjádřit uznání za jejich snahu, trpělivost i nadšení při studiu francouzštiny. Je potřeba také ocenit jejich odvahu, protože zkouška se skládá ze čtyř
částí a vše probíhá výhradně ve francouzštině a zkoušející jsou rodilí
mluvčí.
Chtěla bych tímto poděkovat Barboře Lisé (9.A), Janě Trávníčkové (9.A), Agátě Kubínkové (8.A) a Tomáši Potočkovi (7.B) za jejich
nadstandardní práci a vzornou reprezentaci školy.
V České republice je diplom DELF úrovně B1 nebo B2 (dle uvážení
ředitele dané střední školy) uznáván také jako maturitní zkouška. To je lákavá motivace, ne?
Magdaléna Kolářová
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Moje zdravá snídaně – soutěž pro
žáky a učitele cizích jazyků

Nakladatelství Fraus vyhlásilo v březnu soutěž pro žáky
6. až 9. ročníků a jejich učitele cizích jazyků.
Tématem bylo jídlo a konkrétně podoba našich snídaní.
Zdokumentovali jsme tedy s žáky 7. A a 7. B, kteří mají francouzštinu druhým rokem, naše bohaté a zdravé snídaně.
Nejdříve vytvářeli žáci koláže, část pak dokreslovali a vše
na závěr doplnili komentářem. Ten jsme pak také nahráli a udělali z toho krátký videozáznam. Dne 15. května má být vyhlášení
výsledků, ale i když se neumístíme, nebudeme smutní, protože
samotná práce nás bavila, hodně jsme se tím naučili a na naše
dílka jsme právem hrdí.
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připravila Magdaléna Kolářová
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Je středa Svatého týdne a my s žáky druhého stupně odcházíme na Petřín, abychom společně rozjímali nad utrpením Pána Ježíše při křížové cestě, kdy poneseme velký dřevěný kříž, a
tak hlouběji prožijeme Ježíšovo bolestné utrpení. Mezi jednotlivými zastaveními zpíváme zpěvy z Taizé: “Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji, …“ Prší, poprchává, ale nikomu to nevadí. Žáci
nesou kříž, čtou jednotlivá zastavení, zpívají, naslouchají... Kolemjdoucí se zastavují a někteří se přidávají… Křížová cesta je
dobrou přípravou na to, abychom se dotkli Ježíše v nás a prožili
pravou velikonoční radost. Požehnané Velikonoce všem.
sestra Magdalena
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Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo vyhlášení vítězů soutěže žáků
školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské. Tematickým zaměřením druhého ročníku soutěže byla škola a rodina. Žáci prvního stupně ilustrovali příběh z Lukášova evangelia „Jak se malý
Ježíš ztratil“. Ve školním kole byli oceněni tito žáci: Beata Fiřtová (2.B), Anna Rážová (2.B), Daniel Matoušek (3.A), Barbora
Uhlířová (3.B), Julie Záhorská (3.B), Anežka Jablonská (5.A) a
Otto Steinbauer (5.A). Do diecézního kola postupují: Kristýna
Hocková (4.A), Jolana Hocková (4.A) a Markéta Vavřínová (5.B).
Všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme.
sestra Veronika
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Jednu nádhernou letní sobotu jsem si vyšla na procházku.
Slunce svítilo, včeličky pilně opylovaly rozkvetlé květy na louce,
které zářily do dálky jako hvězdy na nebi. Ptáčci si prozpěvovali
milostné písničky a celá příroda se tvářila radostně. V dáli vyrůstaly majestátné hory a nad nimi se černaly mraky obtěžkány
deštěm.
Deštník jsem si zapomněla doma, ale vůbec mi to nevadilo.
Letní déšť je stejně osvěžující jako sklenka chlazené limonády.
Podívala jsem se vzhůru a všimla toho, že se mraky už přiblížily,
a to docela rychle.
Šla jsem vstříc dešti. Mraky už pohltaly tiché hory a už
spěchaly ke mně a dál. Věděla jsem, že moje nohy nejsou tak
rychlé, ale rozběhla jsem se k mrakům. Běžela jsem, co mi síly
stačily, když tu náhle jsem na tváři ucítila první dešťové kapky.
Byly teplé, vůbec ne osvěžující a uklidňující. Byla jsem zklamaná.
Otočila jsem se a kráčela pryč, ale mraky stále za mnou,
stále se mi připomínaly svými horkými kapkami, které stékaly po
mém krku, dolů po mých zádech. Promáčely mi vlasy, oblečení
bylo promočené, až jsem se klepala zimou.
Netoužila jsem po takovém ochlazení. Spíše se nachladím,než
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zchladím.
Ach, proč jsem se nechala napálit tím teplým deštěm, co mě
zklamal?!
Kristina Bobková, 8.B
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