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Et si on allait au restaurant?
Francouzská gastronomie je proslavená po celém světě a toto téma
jsme si nemohli nechat ujít ani s žáky 6. A a 6. B, kteří tento rok začali
s výukou francouzštiny. Naše učebnice nám v tom výborně nahrála už ve
třetí lekci a i hlavní postavy naší knihy si pochutnávaly na francouzských
specialitách ve všech článcích a probíraných cvičení.
S radostí jsme se i my pustili do práce (i když nám ji ztěžovaly chutě
na veškeré probírané laskominy) a začali jsme vytvářet jídelní lístek své
vysněné francouzské restaurace. Každý žák si vymyslel název, navrhl logo, vytvořil jídelní lístek a navrhl ceny. Vzniklá menu byla velmi rozmanitá - od levnějších restaurací, zvaných „bistrot“ až po pětihvězdičkové
luxusní podniky ze Champs-Élysées.
Pak jsme si nacvičili základní fráze, rozdali papírová Eura a „vydali
se“ ke spolužákům na výtečný oběd či večeři. Samozřejmě jsme si vždy
vybrali kompletní menu, tedy předkrm, hlavní jídlo, zákusek a pití. Znalci
francouzských zvyklostí neopomněli ani závěrečnou kávu, která bývá nezbytnou tečkou za kvalitním obědem.
Zdvořilí číšníci zase dodávali svou neodmyslitelnou (a pro nás často tak neobvyklou)
větu „Cela vous a plu?“ - Chutnalo vám?
V příloze se můžete podívat na naši práci
a o prázdninách možná zavítat do Francie a
tam okusit tyto laskominy doopravdy. A když
to nevyjde, tak co třeba zajít alespoň na něco malého do Paula?
A dát si Menu Royale et un macaron? Bon appétit!
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V pátek 12. května večer vyrazilo 19 poutníků pěšky na Svatou Horu, aby prosili za duchovní povolání, mezi nimi i 5 sedmáků
pod vedením P. Benedikta. Celonoční putování (v délce téměř 60
km) jsme nakonec nejen zvládli (sedmáci jsou prostě borci!), ale
odměnou nám byla dopolední mše sv., kdy pan kardinál přijal našeho asistenta (a bývalého žáka) Václava Šustra mezi kandidáty
svěcení (vidíte, že se nemodlíme zbytečně). Není náhodou, že
ministrovali další naši žáci a nechyběli ani naše sestry. Svatou
Voršilu prostě nelze přehlédnout. Snad nás příští rok vyrazí
ještě o něco více...
P.Benedikt Hudema
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Ve dnech 2. a 3. května proběhla duchovní obnova žáků
osmých tříd ve františkánském klášteře v Hájku nedaleko Prahy. Tématem našeho setkání bylo sedm svátostí, které představovaly sedm studánek, a my jsme je postupně otvírali a prohlubovali si smysl jednotlivých svátostí. U ohniště jsme si povídali
a hráli různé hry, zejména mě zaujala večerní hra Čarodějka.
Duchovní obnovu jsem si užila, převládala tam pohodová nálada a
klid.
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Anděla Kahounová, 8.A

Svět knihy
Také se vám stalo, že vám kamarád doporučil k přečtení
opravdu pěknou knížku? A právě taková doporučení zamíří přes
oceán od našich dětí k jejich vrstevníkům do českých škol Bez
hranic. Lektorka Nina Rutová si s dětmi ze 2. B na veletrhu
Svět knihy povídala o tom, podle čeho si vybírají knížky. Druháci si už vědí rady – podle ilustrací, názvu, velikosti písmen, někteří se rovnou začtou a zkusí, zda je knížka bude bavit. Naši
čtenáři si vybrali k přečtení každý jednu knihu od současného
českého autora. Až ji přečtou, napíší k ní svůj „doporučující“
dopis. Knihy i s dopisy se vydají letadlem s lektorkou Ninou
k českým dětem, které se vzdělávají v zahraničí. Pak už jen budeme čekat na zprávu, zda „doporučující“ dopisy splnily svůj
účel.
Hana Svobodová
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Škola v přírodě ve Vesmíru
Týden od 15. do 19. května třídy 2.A a 3.AB strávily v centru
mládeže Vesmír v Orlických horách. Počasí nám přálo, takže
jsme si mohli naplno užít
venkovních her a sportu,
společný výlet i táborák,
noční bojovku, návštěvu
lanového

centra i

pře-

krásnou mši sv. v kostele
sv. Matouše za svitu svíček a loučí. Třeťáci se
během týdne "vypravili"
do světa rytířů a šlechtických

rodů,

druháci

se zase vydali do kouzelné Narnie na pomoc princi
Kaspianovi.
Všechny děti se zároveň ochotně zapojily do pomáhání v kuchyni pod vedením emeritní paní ředitelky Jany Novákové, která
na závěr pobytu obdržela ocenění Zlaté ručičky. Děkujeme i celému týmu Vesmíru v čele s P. Tomášem Hoffmanem za milou atmosféru a zázemí.

Pavla Tichá
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Postup do pražského finále McDonald´s
Cup 2017

V úterý 9. května 2017 se konalo semifinále fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Náš tým mladších žáků druhých a třetích tříd
obsadil první místo a postoupil do pražského finále, které se koná
v úterý 16. května. Z úspěchu jsme se radovali.
(žáci 3.AB)

Arabesky tančily na jedničku
V

sobotu

20.

května

se

konala

v Saleziánském divadle v Kobylisích soutěžní
přehlídka scénického tance dětí Čech a Moravy.
Děti z naší Malé a Velké Arabesky se
zúčastnily tohoto náročného klání a ve svých
kategoriích současného tance získaly Zvláštní cenu poroty oceněnou pohárem. Z úspěchu se radujeme s nimi.
Jana Mišejková
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Vtípky
Na zastavce stojí autobus chystající se na odjezd. Bezí za ním chlap
a kricí: „Pane ridici, zastavte, jinak nestihnu praci!“ Řidic chce odjet,
ale cestující ho presvedcí, aby pockal. Chlapík dobehne k zadním dverím, naskocí, dvere se zavrou, a on si oddychne a ríka: „Kontrola jízdenek …“
Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž: „Tak vám
tedy velmi moc děkuji za ty vaše perfektní předpovědi! Už dva dny vynáším ze sklepa v kýblech to vaše polojasno!“
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