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Slavnostní obřady Popeleční středy zahájily postní období, na jehož konci nás čeká radostné zvolání „Aleluja!“ při Ježíšově
zmrtvýchvstání. Do té doby je ale před námi ještě víc než čtyřicet
dnů postní doby. Je tedy na místě zamyslet se nad tím, jak je prožijeme, jaký pro nás a druhé mohou mít smysl.
Žijeme v hmotném a zážitkovém blahobytu, o kterém se všem generacím před námi mohlo jen zdát. Máme představu, doufáme, že už
to tak zůstane natrvalo, nebo se to dokonce ještě v budoucnu více
zlepší. Na světě a i kolem nás je mnoho lidí, kteří nemohou jet k moři,
nemohou chodit do školy, nemají dostupnou lékařskou péči. To, co my
máme a můžeme v pokoji využívat, tedy není tak samozřejmé, jak se
nám může zdát. Nechte si vyprávět od svých babiček či prababiček,
dědů či pradědů, kteří zažili krizi první republiky, druhou světovou
válku, politicky dramatické poválečné události a většinu svého života prožili v době socialismu, že to, co máme a můžeme
dělat nyní, je něco zcela mimořádného.
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V době postní si musíme uvědomit právě to, že na nic, co vlastníme, nemáme žádné absolutní právo. Všechno je dar, který máme využívat pro sebe a druhé. Narodili jsme se v té bohatší části světa, což
nikdo z nás nemohl ovlivnit. A tato skutečnost je pro nás velkou výzvou. Slovo půst (něm. Fasten) je odvozeno od gótského slova fastan,
které znamená "zastavit se, sebrat se". A tento jazykový kořen odhaluje i skutečný význam postu: zastavení každodenní náročné životní
rutiny, usebrání se na rychlé cestě životem, a tak možnosti pozorování sebe sama, ostříhání života od zbytečných zvyků a vědomí sounáležitosti s druhými.
Součástí postu je i dokázat si něco odříct. Jednak tím posilujeme
svou vůli, která je podstatná pro naši svobodu, ale také odepřené můžeme darovat někomu potřebnému. Bylo běžné, že prostředky ušetřené při pravidelném pátečním postu byly dávány na charitu, do nemocnic, sirotkům. O to víc by to mohlo a mělo platit pro postní období. Pokuste se sami, nebo ve svých rodinách vykonat nějaký skutek milosrdenství, něco si odříct a darovat to někomu skutečně potřebnému.
Nejpodstatnější je ale pro půst zastavení a usebrání se, což vede ke
klidnému, pravdivému a kritickému pohledu na náš život. Myslím, že se
z našeho života vytratila vděčnost, děkování a vědomí daru.
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Zamysleme se nad tím, co máme, kde žijeme, co všechno můžeme
využívat a přijměme to jako dar, ne jako samozřejmost, a tím ke všem
získáme správný vztah. Přeji a vyprošuji nám všem, abychom následující postní dobu prožili smysluplně a skutečně a abychom dokázali
správně využívat naše věci, náš majetek a dokázali být štědří k těm,
kteří to potřebují.
K tomu vám všem žehná Ondřej Mrzílek
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lenky svaté Anděly
"Buďte pozorné, se srdcem širokým a plným touhy … "
(Předmluva k Řeholi)
"Poslouchejte rady a vnuknutí, která nám Duch svatý neustále vkládá
do srdce." (z VIII. kap. Řehole)

"Ať je ve vás síla a pravá útěcha Ducha svatého, abyste mohli statečně
a věrně plnit úkol, který vám nastává." (Předmluva k Radám)

"Učte se od našeho Pána, který žil jako služebník a poslouchal věčného
Otce až k smrti." (Rada první)

"Kéž se snaží vnést pokoj a svornost tam, kde budou."
(z páté Rady)
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Sraz byl v 8:45 ! Padlo jen pár informací, rozdali se lístky a pak
„HURÁ“ dovnitř. Nejprve jsme dostali pracovní list a na něm byla napsána jména. Jména patřila zvířatům. My jsme měli zjistit charakteristiku zvířat. Časový limit byl dvě hodiny. Pak jsme pracovní listy
odevzdali a čekali, než přijde průvodkyně zoologickou zahradou. Ta
nás zahradou provedla a sdělila nám spoustu zajímavostí a poučila nás
o savcích. Poté, kdy nás průvodkyně opustila, nás učitelky poslaly zjistit ještě doplňující informace, které se týkaly savců. Dostali jsme odznak a cukrovinku. Nejvíce
se mi líbil nový pavilon slonů. Není divu, že naše zoo
patří k nejlepším v Evropě.
Dominik Zenkl, 8.B
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Paní učitelka Jana Šafusová vzala naši třídu do zoologické zahrady. Na začátku jsme vytvořili malé skupinky a dostali jsme od pracovníků zoo pracovní list se jmény zvířat.
Následovala poučná přednáška o savcích. Přednáška se mi docela
líbila a dozvěděl jsem se spoustu nových informací. Také mě zaujal
INDONÉSKÝ PAVILON, ve kterém jsme
zjišťovali, jak se pohybovaly jednotlivé
kontinenty. Bylo to zajímavé a poučné.
Pak byl rozchod.
Josef Šolc, 8.B
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Ve čtvrtek 13. února jsem se třídou byl v Armádě spásy. Každý den
chodí senioři do Armády spásy na oběd. Zpívají tam a trénují paměť.
Vyrábějí svýma rukama různé věci. Pro nás tam připravili: čaj, kousek
dortu a cukrovinky. Viděli jsme fotky, co zažívali senioři. Zazpívali
jsme si různé písničky. Hráli jsme na flétnu, kytaru a piano. Před koncem jsme kreslili obrázek. Nakonec jsme se vyfotili. Moc se mi to líbilo.
Pavlo Ivankiv, 3.B
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Husitskou bitvu nakreslil Toník Soukup, 4. B:

Zbroj nakreslila Martina Tomanová, 4. B:
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27. února byla olympiáda ve 3.B. Soutěžilo se v obřím slalomu na lyžích, ve skvělé
jízdě na čtyřbobu a v jízdě na sáňkách.
Bylo to super! Pak jsme jezdili mimo
olympiádu na snowboardu. Pak nám Tobiáš, který necvičil, rozdal medaile. Olympiáda se mi líbila.
Maruška Husáková, 3.B

Nejvíc mě bavila soutěž „Nabalený tučňák“. Bylo to, že se rozestavily
židle a na židlích byly bundy, kalhoty, boty, rukavice, šály a čepice. To
všechno jsme museli na sebe navléknout a ještě jsme se museli vystřídat. Ale byla to zábava!
Magdaléna Svobodová, 3.B
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Dnes jsme měli olympiádu. Hráli jsme různé hry.
Vyrobili jsme si medaile z FIDOREK. Náš tým
prohrál. Moc se mi to líbilo. Taky jsme se koulovali. V týmu jsem byl s Kryštofem, Honzíkem, Aničkou a Pavlem.
Jonáš Daly, 3.B

Nejvíc mě bavila disciplína snowboardcross a „Nabalený tučňák“. Jenomže na „Nabaleném tučňáku“ jsme měli hrozně malé kalhoty. Takže
jsme prohráli. V snowboardcrossu jsme jezdili na lavičce zaháknuté
za žebřiny. Byli jsme celkově na druhém místě.
Eliška Vorlíčková, 3.B

Na třídní olympiádě mě bavilo vše,
hlavně “Nabalený tučňák“ nebo bobování. Jako rozcvičku jsme měli koulovačku, prostě zábava. Moc jsem si to
užil.
Kryštof Bergman, 3.B
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Balada o zlomeném nosu
autor: Arne Svingen
Bart žije v Norsku, bude mu 13 let. Troche boxuje, ale vždy
dostane pořádně na budku. Bydlí jen s mámou, nemají mnoho peněz.
Bydlí v domě pro sociálně slabé. Navíc miluje operní zpěv, umí krásně
zpívat, ale v divadle ještě nikdy nebyl. Dokáže zpívat, když je sám
zavřený na záchodě. Jenže bude školní akademie, na které má zpívat.
Jak to vše dopadne?

Vajíčko trošku jinak
autor: Armin Taubner
Z nakladatelství Anagram je knížka s návody na výrobu různých
figurek z umělohmotných vajíček. Dobrý nápad nejen na Velikonoce.

Všehokniha
autor: Guus Kuijer
Holandský autor nás seznámí s Tomášem, který má tyranského otce,
moc hodnou maminku a starší sestru Markétu, která mu leze na nervy.
Tomáš si přeje být v životě “jenom šťastný”, a proto si píše deník,
který nazval všehoknihou. V sousedství bydlí stará paní. Děti jí říkají
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ježibaba, ale Tomášovi moc pomůže v jeho trápení. Jak to Tomáš
všechno zvládne? Pomstí se tyranskému otci? A co tatínek?

Hugův geniální svět
autorka: Sabine Zett
Hugo je bedna, sportovní jednička. Alespoň tak si sám sebe vysnil.
Ve skutečnosti má ale daleko do slávy. Chodí do šesté třídy. Kamarádí
s potrhlým kamarádem Nickem a přemýšlí, jak se rychle přes noc stát
z nicky borcem. Začne fotbalem. Pak hraje házenou, judo, plavání.
Dokonce i baletí. Všude chce ukázat svůj talent. A ono pořád nic. Až
jednou …
Jana Pecková
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