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NĚDĚLNÍ VÝLET
V letošním školním roce již potřetí děti využily možnosti prožít nedělní
odpoledne s kamarády, Otcem Benediktem a sestrami. Tentokrát jsme se
vydali objevovat krásy Starého Města
pražského. Začali jsme ve Voršilské
ulici u nunciatury, kolem kostela sv.
Martina ve zdi, kolem kostela sv.
Havla. Kdo zná Otce Benedikta, tak
ví, že jít kolem nějaké památky znamená dozvědět se něco, co jsme určitě nevěděli! Před kostelem sv. Haštala
nás čekal kostelník a na dlouhou dobu byl kostel „náš“. Poté jsme se vydali do Týnského chrámu. Druhý den
děti z 2.A nadšeně vyprávěly, co
všechno viděly a co si z vycházky zapamatovaly. A těšíme se na příští výlet!
sestra Magdalena
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Zavítala k nám svatá Anděla
V pátek 26. ledna nás na náboženství navštívila svatá Anděla Merici. Nejdříve jsme jí zazpívali písničku o jejím životě a potom nám o
sobě vyprávěla. Měla na sobě hnědý františkánský plášť a kolem pasu
měšec na růženec, kříž a Písmo svaté. Nesla s sebou ranec na chléb a
vodu a v ruce držela hůl. Dala nám do třídy znak s nápisem SERVIAM,
což je latinské slovo a znamená „budu sloužit“ a ne si z někoho dělat
sluhu.

Když

přišla do naší
školy, poznala,
že

je

Ukázala

doma.
nám,

že sloužit tomu, kdo to potřebuje,

je

dobré. Na oslavu jejího svátku jsme dostali bonbóny a na závěr se s
námi pomodlila. Bylo to s ní prima!
Johanka Fiřtová, Majda Štětková, Veronika Říhová, 4.A
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V týdnu 22. až 26. ledna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo
olympiády v angličtině. Celkově se zúčastnilo 25 žáků druhého stupně. V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála M. Krátká, druhá byla E. Knaislová
a třetí K. Wernisch. V kategorii 8. a 9. tříd bylo umístění následující:
1. místo M. Deodati, 2. místo J. Frídl a 3. místo K. Korčák. Všem srdečně gratulujeme a jsme napnuti, jak dopadnou žáci z 1. a 2. místa v
obvodním kole.
Věra Žádníková
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V pátek 26. ledna 2018 se uskutečnil jako každý rok ples žáků
devátých tříd v sále hotelu Belvedere. Ples jsme zahájili nácvikem
nástupu a předtančení, následovalo fotografování a pak začal samotný ples. Přišli učitelé, rodiče a příbuzní, kamarádi, bývalí žáci školy.
Pak nastala nejvíce obávaná a zároveň očekávaná chvilka celého plesu, a to stužkování deváťáků.
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Vydařilo se! Po stužkování následovalo taneční vystoupení třídy
9.B a pak naše, tedy třídy 9.A. Obě vystoupení diváky zaujala a
ocenili nás bouřlivým potleskem. Celkově se mi ples líbil. Bylo by
fajn, kdyby podobné okamžiky mohli zažít i budoucí deváťáci.
Mikuláš Perla, 9.A
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ZE ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU
Papírová města - John Green
V knize Papírová města je popsán příběh o dospívání. Margo už se
dávno s Quentinem nebaví a přátelí se s jinými, a na škole je považována za legendu. Může za to zejména její nespoutanost a časté dobrodružné několikadenní výpravy, kdy její rodiče šílí strachy i vzteky.
Jednoho dne však Margo nečekaně zaklepe na Quentinovo okno a
uprostřed noci ho vtáhne do jednoho z jejích dobrodružství. Druhý
den se Margo neukáže ve škole, pak ani další. A Quentin zjistí, že pro
něj zanechala vodítko, jak ji najít… Quentin začne pátrat a čím víc se
noří do záhadného zmizení, tím méně si je jistý, kým vlastně Margo
byla a jestli ji vůbec znal. Co vlastně chce on sám? A co jsou papírová
města, na která Quentin ve spojitosti s Margo neustále naráží?
Anděla kahounová, 9.A

Vyhnání Gerty Schnirch -

Kateřina Tučková

Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, matka několikaměsíční
dcerky, je jen s osobními věcmi „odsunuta“ společně s ostatními brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí
v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice.
Gerta a některé další německé ženy se zachrání při nucených pracích
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na jižní Moravě, kde setrvají i po ukončení transportů. Po znovuzískání československého občanství se Gerta vrací do Brna, v němž
prožívá další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století.
připravila Agáta Kubínková, 9.A
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