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Francouzský institut v Praze vyhlásil soutěž Dessine-moi
Noël! Výherci se staly dvě děti z naší školy, Aneta Marková ze
3.A (1. místo) a Josef Barošek z 5.A (2. místo). Jejich obrázky
budou součástí oficiálního novoročního přání Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.
Lenka Zemanová
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Vícejazyčnost je bohatství
Letošního ročníku soutěže Vícejazyčnost je bohatství,
kterou již několik let organizuje nezisková organizace Spolek
Zaedno, se z naší školy účastnili žáci ze 4.A a 4.B a němčináři
z 5.AB. Čtvrťáci výtvarně ztvárnili a textem v angličtině, francouzštině

a němčině doprovodili dílo Guillauma Apollinaira

„Pásmo“, páťáci do soutěže dodali leporelo zpracované podle díla Heinricha Heineho „Německo. Zimní pohádka“. Všechny tři
zúčastněné skupiny byly oceněny a v Domě národnostních menšin na Praze 2 si převzaly ceny. Fotografie a oceněné práce si
můžete prohlédnout na webových stránkách pořádající organizace.
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Hana Svobodová

ADVENTNÍ

ZASTAVENÍ

Ve čtvrtek 7. prosince se konalo ve Foerstrově sále na faře
ve Vojtěšské ulici malé vystoupení našich žáků. Na faře probíhají opravné práce, a tak je třeba jít pod lešením se skloněnou
hlavou. Všichni došli bez úhony a už je sál plně obsazený. Školní
sboreček Knoflíček spolu s dětmi ze 3.A a 4.B je připraven na
chodbě. Děti mají housle a Orffovy nástroje. Přítomnost paní
učitelky Pavly Tiché a jejího manžela Ondřeje je pro mne zárukou, že vystoupení bude podmanivé. A taky, že ano. V obsazeném
sále zhasla světla a ozval se zvláštní zvuk indického nástroje
shruttibox s písní o svatém Martinovi. Přes zpívanou legendu o
panně Barboře jsme přešli do adventní doby. Na scénickém orloji rychle uběhl čas a ve stínovém divadle připutovala Betlémská
hvězda k Panně Marii. Jako diváci jsme se mohli zapojit do písně
„Byla cesta, byla ušlapaná.“ A takto krásně jsme vkročili do letošního nejkratšího adventu.
sestra Magdalena
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VÝLET
První adventní neděli 3. 12. vyrazilo 11 žáků prvního stupně spolu
s otcem Benediktem, sestrou Magdalenou, sestrou Veronikou a paní
učitelkou Stáňou na výlet do obory Hvězda a na Bílou horu. V oboře
Hvězda nás otec Benedikt poutavě seznámil s historií jejího vzniku a též
jsme obdivovali letohrádek Hvězda. V blízkosti letohrádku jsme si zahráli pohybovou hru s hledáním lístečků, kde jsme si hravou formou
připomněli historii bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620) a získali od
sestry Veroniky sladkou odměnu. Pohybové hry, ale i modlitba nás provázely cestou bukovými lesy obory až na Bílou horu. Zde jsme si prohlédli kostel Panny
Marie Vítězné a tramvají se vydali na zpáteční cestu. Cestou jsme ještě
stihli obdivovat nádherně osvětlený Břevnovský klášter. Výlet jsme zakončili před školu s dobrým pocitem, že jsme si adventní odpoledne
pěkně užili.
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Stáňa Šimková

Biskupská návštěva
Ve středu 13. prosince navštívil naši školu Mons. Václav Malý.
Svou návštěvu zahájil zdravicí ve školním rozhlasu a pak předal
diplomy žákům oceněným žákům ve školní výtvarné soutěži, která proběhla v rámci svatovojtěšské školní
poutě. Při prohlídce školy přijal pozvání
na

učitelské

pohoštění

-

projekt

"spokojený učitel". Celou hodinu věnoval
setkání s žáky z různých tříd druhého i
prvního stupně a odpovídal na jejich otázky. Pak osobně pozdravil žáky obou prvních tříd. Návštěva byla završena po společném obědě posezením s vedením školy,
školním kaplanem a sestrami, při kterém
poděkoval za práci celého učitelského sboru a požehnal dalšímu
rozkvětu školy.

Filip Roubíček
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15. prosince od 15.00 se konaly ve škole již tradiční vánoční
trhy – Jakou barvu má světlo přinesené do Betléma. Žáci už několik dnů dopředu vyráběli ozdoby, svíčky, obrázky a spoustu
dalších dárků. Zajištěno bylo také rozmanité občerstvení. Každá třída vytvořila pěkný prostor pro setkávání. Trhy navštívila
řada rodičů, kamarádů i absolventů školy. Taneční kroužek Arabeska a divadelní kroužek připravily také vystoupení v tělocvičně. Jedna třída dokonce připravila pro své rodiče a přátele školy vánoční představení. Ceny byly symbolické a dobrovolné zapojení rodičů, dětí i učitelů bylo vidět na každém kroku. Navíc vel-
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-ká část výtěžku v každé třídě putovala již tradičně na
podporu projektu Adopce na
dálku. Trhy se vydařily, a to
hlavně díky všem, kteří si našli chvíli, navštívili je a pomohli příjemnou atmosféru
vánočních trhů společně vytvořit.
organizátoři
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Jak by měly vypadat ideální Vánoce se všemi detaily a záležitostmi?!
Nejprve bychom si měli koupit stromeček. Ať už umělý, nebo živý. Musíme dbát na to, aby se nám vešel do místnosti, ve
které chceme, aby přebýval. Podstatnou součástí vánočních tradic je vánoční cukroví. Ve většině knih s recepty je několik druhů cukroví, od lineckého přes perníčky, vanilkové rohlíčky, koláče, vánočky, štóly či biskupský chlebíček. Opravdu je z čeho
vybírat. Nezbytnou součástí vánočních oslav jsou dárečky, které dáváme svým blízkým, abychom jim poděkovali a potěšili.
Hospodyním se hodí vařečky, hrnce, mixéry či zástěry. Muži by
ocenili třeba láhev dobrého vína, sadu k rybaření, vrtačku či
DVD s akčním filmem. Děti většinou píší dopis Ježíškovi. Žádají
a škemrají o různá autíčka, panenky, počítačové hry či vymoženosti z jejich dětského světa imaginárních postav. Ke konci dopisu někdy připíší omluvu za jejich chování a slib, že se to příští
rok už nebude opakovat. Bude. Nevěřte jim to, není to pravda, i
když ze začátku roku se snaží chovat alespoň poslušně.
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Štědrovečerní stůl je důležitou součástí slavnostního večera. Ať už budeme Vánoce slavit doma nebo u známých, v restauraci nebo na dovolené, tak bych ráda připomněla, že by vánoční
ubrus, ubrousky, příbory, talíře, sklenice a skleničky měly vzájemně ladit a doplňovat se. Nezapomínejme ale, že méně je někdy více, neměli bychom to přehánět.
Štědrovečerní večeře by měla být připravena s láskou a péčí, aby se nic nepřipálilo nebo nedopeklo. Jestli si dáme kapra,
řízek nebo cokoliv jiného, mělo by to být chutně upraveno, aby
se chuťové buňky hostů, přátel nebo rodiny radovaly, že mají
dobré jídlo. Během večeře je vhodné si pustit vánoční koledy.
Zlepší to atmosféru a překryje to případné mlaskání či ťukání
příborem o zuby nebo talíř.
Přeji Vám vše dobré po celý nový rok 2018!
Kristina Bobková,9.B
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Ellie Drury, 9.B
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