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Dopisy do Francie 

 

      I v tomto školním roce jsme si začali dopisovat se žáky z Rouenu 

v Normandii.  

      Tento rok si píšeme s deváťáky z collège Camille Claudel. Collège je u nás 

2. stupeň a devátá třída je ve Francii třetí, protože roky studia odečítají a 

maturitní ročník je pro ně „Terminal“. Druhý stupeň začíná stejně jako u nás 

šestou třídou, ale pak pokračuje pátou, čtvrtou a ve třetím ročníku žáci sklá-

dají souhrnné zkoušky na své škole a podle těchto výsledků se pak mohou hlá-

sit na střední školu, kam nastoupí již bez přijímacích zkoušek. 

       Naši francouzštináři ze 7.AB1 a 8.AB2 nejprve napsali své první dopisy, 

ve kterých se představili a povídali o své rodině, škole a svých zálibách. 

       Dopisy jsme ještě doplnili fotografiemi Prahy a různě dozdobili. Odpovědi 

z Francie přišly až po dvou měsících, ale byly psané vybranou laskavou fran-

couzštinou, někdy byly i vícestránkové a mnohé byly i grafickými veledí-

ly. Ihned jsme tedy začali psát odpovědi. Těsně před odesláním pokryl Prahu 

běloskvoucí sníh a my jsme tak i naše dopisy okrášlili fotkami zimní Prahy. 
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        Paní učitelka francouzštiny z Rouenu psala, jak jsou její žáci mile 

překvapeni zájmem a znalostí francouzštiny z naší strany a jak se za-

pojili do „projektu“ s nebývalou chutí a zápalem, kterou jinak u běžné 

školní práce v takové míře nepozoruje.   

      Díky dopisům a zajímavým otázkám francouzských žáků se nám 

v hodinách otevírají témata, která obohacují výuku i naše znalosti, ať 

jde o oblíbené písně, sportovce, seriály, knihy či filmy francouzských 

teenagerů. 

      Nyní se těšíme na další zásilku.  
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                                                                                                             Připravila Magdaléna Kolářová 
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       Byli jsme v neděli na procházce na Vyšehrad. S námi tam šly 3 sest-

ry (sestra Magdalena, sestra Veronika a sestra Bernadetta, všechny jsou 

moc milé) a nesmíme zapomenout na otce Benedikta, který měl naroze-

niny. Jako vždy jsme vycházeli od školy a viděli jsme kostel sv. Vojtěcha, 

Emauzy, kostel Nejsvětější Trojice. A mnoho dalších kostelů. Ale hlavně 

jsme viděli Vyše-

hrad. Pak jsme se 

pomodlili za sestru 

Reginu, podívali se 

do Vyšehradské ka-

pituly, kde nás po-

hostila sestra Klára 

s pejskem Mejzí. Pojďte s námi objevovat Prahu! 

 

 

                                                                               Bára Kovačková , 5.B a Anna Kovačková, 2.A 
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                      Příběhy našich sousedů 

      V rámci projektu Příběhy našich sousedů, pod záštitou společnosti 

Post Bellum, zpracovali žáci 9.B reportážní video o osudech paní Evy 

Stodolové. Zde přinášíme její životopis. 

         Eva Stodolová se narodila v Modřanech 1.8.1933 jako druhá dce-

ra Františka a Marie Kolmanových. Narodila se do rodiny pěti sourozen-

ců, jenže nejstarší sestra Marie zemřela, když jí bylo sedm let. Má jedno-

ho mladšího bratra Jiřího, mladší sestry Helenu a Dagmar. Její otec pracoval ja-

ko architekt, který v Modřanech pro-

jektoval mnoho významných staveb, 

jako například ZŠ T.G.Masaryka, 

která zde stojí dodnes. 

 Chodila do obecné školy 

v Modřanech, odkud přestoupila ze 

čtvrté třídy do školy měšťanské. Po měšťanské škole pokračovala ve studiu na 

osmiletém gymnáziu, které absolvovala s velmi dobrými známkami. Když se 

kvůli svému původu nedostala na Fakultu tělesné výchovy a sportu, nastoupila 

do továrny Mikrotechna, kde pracovala jako skladní. Po pár letech přestoupila 

do podniku Chirana, kde opět pracovala jako skladní, dokud se nepřeškolila na 

knihovnici a pracovala zde jako podniková knihovnice. V Chiraně zůstala až do 

důchodu.  
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       V roce 1959 měla svatbu a vzala si za manžela Zdeňka Stodolu, se kterým 

v Chiraně společně pracovala. Po svatbě se společně přestěhovali do rodinného 

domu v Břežanech, kde jsme ji byli navštívit.  Zde se jim roku 1969 se jim naro-

dil jejich jediný syn Jan. Její manžel zemřel v roce 2016 po dlouhém pobytu 

v domově důchodců. 

       Už v důchodu pracovala pět let jako knihovnice ve státní Technické knihov-

ně. Nakonec ještě přestoupila do knihovny na Filosofické fakultě University 

Karlovy, kde strávila sedmnáct let na etnologickém oddělení. Odtud ji po sedm-

nácti letech vyhodili již jako osmdesátiletou. Dnes stále pracuje jako knihovni-

ce. Je členkou a činovnicí ve sdružení Sokol, kde cvičí malé děti a zpívá 

v sokolském sboru. Je také členkou Československé obce legionářské, se kterou 

se účastní pietních akcí a jejíchž členem byl také její manžel.                             

                                                                                                       Prokop Stodola, 9.B 

                                                                                                                                         (vnuk Evy Stodolové) 
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      Dne 14. února proběhlo školní kolo recitační soutěže Poetické se-

tkání. Žáci prvního i druhého stupně si připravili k přednesu různé 

texty českých i světových 

autorů. Soutěže se zúčast-

nilo celkem 60 recitátorů. 

Všem zúčastněným děkuje-

me ! 

                              organizátoři 
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      V rámci hodiny dějepisu jsme si připomněli boje sedmi parašutistů s oddíly 

SS a gestapa v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v centru Prahy. V kos-

tele se skrývali i výsadkáři, kteří zlikvidovali Reinharda Heydricha. 

 Němci úkryt parašutistů vypátrali po brutálním výslechu odbojářů, 

které udal výsadkář Čurda. 

 První útok odrazili Adolf Opálka, Josef Bublík a Jan Kubiš, kteří 

se bránili  z krytých pozic na ochozu kostela. 

 Trojice výsadkářů držela prostor horní části kostela přes dvě hodi-

ny. Bublík a Opálka ukončili svůj život ranou z pistole, Kubiš pod-

lehl četným zraněním. 

 Parašutisté v kryptě (Josef Gabčík, Josef Valčík, Jan Hrubý, Ja-

roslav Švarc) se navzdory opakovaným výzvám odmítli vzdát. 
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 Němci přivolali pražské hasiče, aby kryptu vytopili. Házeli dovnitř i 

kouřové granáty, výsadkáři je házeli zpět. 

 Když útočníci odpálili větší vchod do krypty (nad schodištěm a poblíž 

oltáře), parašutisté spáchali sebevraždu. 

 Bitva trvala přibližně 6,5 hodi-

ny. Parašutisté byli ozbrojeni jen 

pistolemi (celkem jedenácti), Něm-

ci pálili ze samopalů a kulometů a 

nasadili granáty. 

                       připravil Filip Schuster, 9.B 
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