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POZDRAV Z VÍDNĚ !
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Anglické úspěchy našich žáků

Ráda bych se s vámi podělila o dva výrazné úspěchy žáků naší školy
v poslední době. V letošním školním roce jsme se nově zapojili do dvou soutěží.
První je Cambridge Competition 2012-13, která úspěšně probíhala od 5. listopadu do 1. března. Do soutěže se zapojily jednotlivé skupiny z 8. a 9. ročníků.
Soutěžilo se společným řešením za celou skupinu. Úkolů bylo postupně 8, a to
vždy jednou za 14 dní. Výsledky se odesílaly za všechny skupiny emailem. Žáci
projevovali kolektivního ducha a své znalosti angličtiny. V nelehké konkurenci
195 skupin nejen ze základních škol, ale i gymnázií adekvátní jazykové úrovně,
naši žáci získali následující počet procent. Umístění bylo zveřejněno pouze do 50%. 8. AB 1.cj 94,58 % a 51. -54. místo,
8. A 1. cj 92,08 % a 67. místo a 9. AB 2.cj 88,44% a 83. místo. Všichni se tedy umístili v 1. polovině. GRATULUJEME!
Druhou soutěží byla recitační soutěž „Come and
Show“, kterou pořádala v krajském - celopražském kole ZŠ
Dolní Chabry. V celopražském kole recitační soutěže Come
and Show zazářila Emma Ulovcová z 9.B s recitací povídky
Horace od Alice B. Coats a umístila se na prvním místě. Blahopřejeme!
Věra Žádníková
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Ve středu dne 27. března se konala křížová cesta v kostele
sv. Voršily. Jednotlivá zastavení pro nás pravidelně připravuje pan
učitel Ondřej Mrzílek ve spolupráci se žáky z druhého stupně. Máme
tak jedinečnou možnost prožít poslední okamžiky života Ježíše Krista. Jednotlivá zastavení byla doprovázena zpěvem kostelní Scholy
pod vedením sestry Anděly.
Tereza Holubová, 8.B
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Ve středu 20. března v kostele sv. Voršily se setkali sestry, učitelé, žáci i rodiče, aby se společně modlili, hráli a zpívali „NA JEDNÉ LODI“. Duchovním
slovem provázel O. Pio, dominikán. Do programu se zapojily oba školní sbory
Knoflík a Knoflíček pod vedením Petry Šaňkové, školní orchestr pod vedením
Ondřeje Tichého, ale také sestry, učitelé, žáci 3.A, 4.B, 9.A a 9.B. Při závěrečném spojení všech v kostele zazněla píseň z komunity Taizé Každý den a tradicionál Svůj cíl. Nakonec všechny pozdravil i čestný host, a to apoštolský nuncius
Mons. Giuseppe Leanza. Udělil nám také své požehnání.
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Myšlenka tohoto projektu vznikla po dlouholetém hledání, za pomoc
s realizací děkujeme občanskému sdružení Potichounku a manželům Pavle a
Ondřeji Tichým. Byla to také příležitost, jak se duchovně spojit s jejich velkou
„fanynkou“ sestrou Věrou. Hudební pásmo bylo doplněno i vizuálně, žáci z některých tříd 1. stupně namalovali působivé tematické obrazy.
sestra Anděla

V úterý 19. března, v den inaugurace papeže Františka I. a svátku
sv. Josefa, někteří žáci 4.B spolu s doprovodem navštívili apoštolského nuncia
Mons. Giuseppe Leanzu. Popřáli k jeho jmeninám a zazpívali mu. Žákyně ze
4.A předaly dárek - vlastnoručně vyrobeného pejska a kočičku. Sestry za komunitu voršilek věnovaly květinu. Bylo to velmi srdečné setkání, otec nuncius daroval všem křížky z Říma, požehnané
ještě papežem Benediktem XVI., a jeho
obrázek. Dokonce si připravil i zajímavé
otázky na děti v češtině. Nakonec se
všichni společně pomodlili Otčenáš a přítomní dostali požehnání.
sestra Anděla
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Žáci 9. B se zúčastnili 16. března spaní ve škole na téma „Dokonalá proměna“. Společně si připomněli projekt, který realizovali společně s paní učitelkou
Magdalenou Sejkovou v první třídě. Znovu si prožili vývojové fáze od vajíčka
až po motýla. Nakonec si mohli zavzpomínat nad videem a fotografiemi, které
byly pořízeny před devíti lety.
František Strnadel, 9.B
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1.

Jaký máte nejkrásnější zážitek z dětství?
Bylo to narození mého bratra Antonína, když mi bylo 11 let. Protože mám

o 2 roky mladší sestru, byla jsem přešťastná, že mám také brášku.

2. Jaký je váš oblíbený světec či svě ce a proč?
Je to sv. Pavel – můj řeholní patron – protože se nejvíc věnoval pohanům,
Židy tehdy nejvíce pohrdaným a považovaným za největšího hříšníka. Pak je to
sv. Terezie z Lisieux – má biřmovací patronka – protože vynikala důvěrou v Boží
lásku k ní za všech okolnos..

3. Kdy a kde jste se poprvé setkala se Sestrami voršilkami?
Když mi bylo asi 12 let a přijela jsem k nim se svou nejlepší kamarádkou
na prázdniny do Hejnic u Frýdlantu v Čechách, za její tetou. Je to Sestra Marie
v Kutné Hoře. Pak jsem k nim jezdila každý rok.

4. Přemýšlela jste, že byste někdy změnila církevní řád?
Myslím, že k tomu nejsem kompetentní. Ale byla bych ráda, kdyby všechny voršilky nosily řeholní oděv – i když přizpůsobený podmínkám jejich země –
protože je viditelným vyznáním jejich zasvěcení před světem. (Civilní oděv jen
tam, kde je pronásledování.) Samozřejmě, nejdůležitější je chovat se podle toho
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– a to záleží nejvíc na svobodné vůli řeholnice, jak odpovídá na Boží milost
(nikoliv na nějakých změnách řádu), aby svědčila světu o Boží lásce.

5. Která myšlenka zakladatelky řádu vás nejvíce oslovila a proč?
Je to její výzva, abychom se jako Sestry vzájemně c:ly, pomáhaly si a snášely
se, protože to je naplnění přikázání Pána Ježíše: „Milujte se navzájem, jako
jsem Já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste Moji učedníci…“ – a tak
se plní nejlépe Boží vůle pro spásu světa.

6. Jakou máte oblíbenou kvě nu?
Růži!
7. Jaké je vaše oblíbené jídlo?
„Pohádka mládí“ – krupicová kaše.
8. Jaký je váš oblíbený televizní nebo rozhlasový pořad?
Dokumentární pořady o Rusku nebo Ukrajině.
9. Jaké je vaše oblíbené poutní místo?
Kř:ny, kam jsem jako dítě chodila každý rok pěšky s procesím naší vesnice,
celkem tam a zpět skoro asi 40 km za jeden den.
10. Co byste vzkázala žákům naší školy?
Aby zůstali věrni víře, k níž byli u nás povzbuzováni.

Děkujeme za rozhovor
Tereza Chaloupková a Maruška Vavřínová, 8.B
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V pátek dne 19. dubna navštívila skupina žáků naší školy město Vídeň. Po
příjezdu do Vídně jsme prošli krásnou zahradou k Neptunově kašně. Navštívili
jsme zámek Schonbrunn. Na nádvoří jsme si nakoupili nějaké suvenýry. Seděli
jsme na zámeckých schodech a obdivovali krásy okolí. Seznámili jsme se s místem, kde jsou pochováni všichni Habsburkové. Největší dominantou kapucínského kostela je sargofág Marie Terezie. Jedna celá místnost byla také věnována
Alžbětě Bavorské, známé jako Sissi, a také zde bylo pamatováno i na jejího
manžela Franze Josefa. Dále jsme si ukázali, kde se nachází památník W. A. Mozarta, seznámili se s výrobou sladkých vídeňských dortíků. Tramvají jsme dojeli
do zábavného parku Prateru. Výlet do Vídně se mi líbil.
Karolína Vlková, 8.B

V pondělí 22. dubna jsme se třídou 8.B a se setrou Andělou navštívili Botanickou zahradu na Albertově. Ve sklenících se nacházely kaktusy, různé zajímavé květiny, neznámé keře a stromy, různé kameny. Ze zvířat mě zaujali papoušci
a rybičky. Papoušci byli hrozně hlasití a pěkně křičeli. V zahradě bylo hezky.
Myslím si, že to bylo docela příjemně strávené dopoledne.
Maruška Vavřínová, 8.B
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jako odpověď na inzerát
”PřIJMU PRO SVOU DCERU VÍLU AMÁLKU UčITELE TANCE. PODMÍNKA:
BOHATÉ ZKUšENOSTI ZE ZAHRANIčÍ.”
Jméno: Fridolín Láskyplný
Narozen: neznámo
Stav: nezadaný
Vzdělání: Základní taneční škola v Paříži, Vílí amaterská umělecká
konzervatoř v Londýně, Vysoká škola moderního tance a baletního
umění v New Yorku, Baletní škola pro víly a pohádkové bytosti v Sevr.
Pracovní zkušenosti: Taneční asistent Makové panenky, baletní školitel květinové víly Hortenzie, výuka moderního tance pomněnkových
bytostí.
Schopnosti, dovednosti: Svým tancem dokáži zahánět smutné chvilky
a roztančím každého.
Osobní zájmy: příroda, pozorování motýlů, lov mušlí
Úspěchy, ocenění: Diplom anglické královny za baletní umění.
Zdravotní stav: Psychicky vyrovnaný.
Zuzana Strádalová, 7.A

10

11

Obsah:

Anglické úspěchy našich žáků (Věra Žádníková)
…………………………………………………………… 2
Křížová cesta (Tereza Holubová, 8.B) ………….
…………………………………………………………… 3
Rozjímání s hudbou (sestra Anděla) ……………….
………………………………………………………… 44-5
Návštěva na nunciatuře (sestra Anděla) ……….
5
…………………………………………………………
Motýlková párty (František Strnadel, 9.B) ……
……………………………………………………………… 6
Rozhovor se sestrou Pavlou (Tereza Chaloupková a Marie Vavřínová, 8.B)…………………
…………………
7-8
Procházka Vídní (Karolína Vlková, 8.B)……………
……………
…………………………………………………………… 9
Botanická zahrada (Maruška Vavřínová, 8.B) …
…………………………………………………………… 9
Životopis (Zuzana Strádalová, 7.A) ………………
…………………………………………………………… 10
Veselé příběhy ze školy (Richard Janeček, 5.A)..
…………………………………………………… 11 - 12

12

