
 

 

                                      školní časopis žáků ZŠ sv.Voršily v Praze               

    

    číslo 1                                         září 2012                               www.zssv.cz/ostrovnik 

Milí čtenáři a milé čtenářky, 

      tak nám opět začala škola. Nový školní rok letos zahájíme s novým ředite-

lem školy - PhDr. Filipem Roubíčkem. Přejeme mu super učitele, hodné žáky 

a  pevné nervy,  když se vyskytne nějaký ten problémek.  

      A nás opět čeká učení - mučení. Naše redakce vám vzkazuje, že i učení může 

být legrační a na naší škole skutečně je! Opravdu?! Určitě je zábavnější si pama-

tovat schopnosti počítačového superhrdiny nebo si zapamatovat  čísla mobilů 

pohledných kluků z vedlejší třídy, než se biflovat několik lekcí francouzských 

slovíček. Ve škole se nemusíš jen stresovat z různých testů a zkoušení. Učení 

v naší škole může být dokonce i někdy zábavné a zároveň poučné.  

      Jen se pokus rozpomenout, co ses musel všechno za posledních několik let 

naučit. Od čištění zubů přes zavazování tkaniček až po čtení knih a počítání 

a surfování po internetu. Pořád se budeš učit nové a nové věci, ať už ve škole, 

ve vzdělávacím kurzu, kroužku nebo se setkáš s novým počítačovým softwarem, 

je zapotřebí být schopen se učit nové věci, chápat je a ukládat v paměti. A to jde 

mnohem snadněji, když člověk ví, jak na to! A od toho je škola! V naší škole je 

spousta super učitelů, kteří ti ukáží, jak se stát školním profíkem! 

                                                                                                            ReDaKcE 
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           O letošních prázdninách jsem se já Eliška, Bára, Va-

šek, Matěj, Dominik, Jakub, Štěpán a další zúčastnili v čer-

venci  tábora, který se nesl v duchu tří mušketýrů a odehrával 

se na dvoře francouzského krále Ludvíka XIII. Tábor se ode-

hrával ve druhé polovině měsíce července v Jeseníkách, nedaleko vesnice Oska-

va. Počasí bylo sice deštivé, ale sem tam vysvitlo i slu-

níčko. Po příjezdu na tábořiště do Oskavy jsme byli 

všichni přijati jako rekruti do výcviku na 

královské mušketýry. Celotáborová hra se 

nesla v duchu oddanosti mušketýrů vůči 

královně a pomoci jí navrátit její náhrdelník, který věnovala vévodo-

vi z Buckighamu. Mušketýři nakonec zachránili čest královny a všichni jsme si 

mohli zatancovat na závěrečném maškarním plese 

s pořádnou žranicí. Mohli jsme si vyrobit různé věcičky 

v kovárně, byli jsme cvičeni v sebeobraně, prošli jsme 

zdravovědou a seznámili a naučili jsme se výrobu knih. 

Své orientační schopnosti jsme procvičili v orientačním 

běhu. Také jsme tancovali a luštili různé šifry, stříleli 

z luků a ze vzduchovek. 

       Podnikli jsme také několik výletů. Navštívili jsme 

ve Velkých Losinách papírny a 

zámek, který je proslulý čaro-

dějnickými procesy. Měli jsme možnost v rámci super 

KRÁLOVNIN NÁHRDELNÍK 
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puťáku přespat na hradě Sovinec, kde jsme lehce pracovali, a také si prohlédli 

středověký hrad.  

 

 
 

 

 
  Eliška Nováková       Bára Šalandová, 7.A 

                                 

 

 

 

                                    Starověká olympiáda 

 
      Tyhle hry nikdy nevysílali v  televizi. Jména sportovců se nikdy neobjevila 

ve sportovních novinách. A přece byla antická olympiáda jednou z největších 

událostí starověku. Přestávalo se kvůli ní válčit. Nejslavnější hrdinové se sjížděli 

ke stadionu do Olympie.  

 

      Víš, že ? 
1/ Slavný vojevůdce Alexander Makedonský 

se odmítl olympiády zúčastnit, 

       když řekl: „Já soupeřím jedině s králi.“ 

2/ Oštěpem se neházelo jen do dálky, ale i na 

přesnost. 

3/ Závodům mohla přihlížet jediná žena  -  kněžka bohyně Démétér. 

4/ Do dálky se skákalo se závažími v ruce, říkalo se jim haltéry. 

5/ Disciplína pankration kombinovala zápas a box. Bojovalo se 

tak dlouho, dokud jeden ze soupeřů neodpadl vyčerpáním. Po-

voleno bylo všechno -  jen na oči a pohlavní orgány se útočit ne-

smělo.  

       Možná i ty jsi sportovní fanoušek či fanynka. Olympijské 

zápolení můžeš sledovat celé dny a znáš jména všech slavných 

olympioniků. Kolik toho ale víš o antických hrách, které pořá-

dali starověcí Řekové? Své vědomosti si můžeš vyzkoušet v his-

torickém kvízu, který najdeš hned na další straně.  
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                                      Co víš o antické olympiádě?                                  
 

1/ Který z těchto sportů chyběl na antické            8/ Vyhrál antickou olympiádu sportovec 

    olympiádě?                                                             narozený na území českého státu? 

    A) maraton                                                             A)  koulař Morgenus 

    B) zápas                                                                 B)  běžec Diskarus Rufus 

    C) box                                                                    C)  ne, nikdy 

 

2/ Kdo nesměl vstoupit do blízkosti                                      Vyhlášení vítězů !!!   

    olympijského stadionu?                                    Za každou správnou odpověď si připiš bod. 

    A)  vdaná žena                   

    B)  člověk se psem                                                                   0  -  2 body 

    C)  indiánský náčelník                                     Antické hry ti nejspíš přijdou jako nudná  

                                                                             hodina dějepisu. Nic si z toho nedělej. Bu- 

3/ Který ze sedmi divů světa stál v Olympii?      de hůř! 

    A) Artemidin chrám 

    B) Alexandrijský maják 

    C) Diova socha                                                                       3  -  6 bodů 

                                                                             Určitě se rád díváš na sportovní přenosy.  

4/ Jak často se konala antická olympiáda?          Máš přehled o všech významných sportov-   

     A) každé čtyři roky                                         cích. Tenkrát však nehrál žádný Cristiano 

     B) každých pět let                                           Ronaldo, takže asi nuda! 

     C) po každém zahoukání delfské sovy 

 

5/ Jak rozhodčí trestali podvodníky?                                          7  -  8 bodů 

      A) spráskali je pružnými pruty                      Skvěle. Snad jsi musel být přímo přítomen  

      B)  donutili je sníst placku z hlíny                 antickým hrám. Jinak to nejde vysvětlit! 

      C)  namazali je medem a hodili do peří 

 

6/ Co na antické olympiádě neznali? 

      A)  zloděje                                                                  Správné odpovědi: 

      B)  vyhlašování vítězů                                         1a, 2a, 3c, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c 

      C)  týmové sporty 

                                                                                                                          

7/ V jakém oblečení mohli soutěžit? 

       A) v bílém rouchu 

       B)  soutěžili nazí 

       C)  v rákosovém oblečku   

                               

                                                      
                                                                                                                     Zuzana  Strádalová, 7.A  
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Jizera 

Vznik řeky Jizery bychom těžko hledali, i když víme, že pramení v horách 

Jizerských. Vytéká z podzemí vysokého pohoří najednou v několika místech te-

noučkými pramínky. Jejich slévání tvoří pravidelný tok a koryto. Řeka si koryto 

po léta hloubí sama i ve skalinách vždy v nejníže položených místech krajiny. 

Jizera je zpočátku prudká a často nebezpečně hluboká. Když už je široká, je měl-

ká a tok je pomalý. To je díky tomu, že teče v rovině jen málo nakloněné. Okolí 

řeky Jizery nazýváme Pojizeří. K přechodu z jednoho břehu na břeh druhý pou-

žívali naši slavní předkové mělkých míst, ve kterých se brodili vodou. Proto je 

nazývali brody.  

Vynález přepravy z břehu na břeh pomocí lodi přivázané k lanu zapříčinil 

velký výskyt převozníků.  

Dnes, kdy se přes řeku Jizeru nachází dost lávek a mostů, je již převozník 

velkou vzácností. Brodů využívají převážně lidé v letních měsících ke zkrácení 

cesty.  

V Jizeře se nevyskytují vodníci ani vodní panny. Zato dost ryb - jako třeba 

úhoři nebo vousaté parmy. Vodních pytláků ubývá díky růstu textilních továren a 

rybářských spolků.  

Řeka Jizera má hojnost přítoků, a mnoho známých řek se do ní vlévá tak 

dlouho, až se sama stane Labem. 

                                                                                          Tereza Holubová, 8.B        
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Výprava do vesmíru I. 
            

          Ocitla jsem se na planetě Pluto, je to tam hezké. Jsou tam lišky se špička-

mi na uších. Jsou tam stromy, které ještě nikdy na sobě neměly listy. A krásně 

čistá jezírka. Na druhé straně je písek a rostou tam kaktusy. Také jsou tam koně, 

kteří mají modrou barvu. Chtěla jsem tam zůstat, ale musela jsem jít domů. Do-

ma jsem o tom vyprávěla. Celá rodina už na mě čekala.  

                                                                        
                                                                                          Leontýnka Štěpánková, 3.A 

 

Myší boj 
 

            Byla jedna sýkorka a sýček. A ti měli nenasytného syna. A ten měl rád 

syrový sýr. Kradl to myším. Jednou bylo sychravé počasí a myši ho zamkly ven-

ku a on se musel sušit na peci a tam usychal. A měl kamaráda sysla a spolu syče-

li a sypali listí na hnůj. 
                                                                                            Adam Tichý, 4.B 

 

 

         

. 

                                    

Výprava do vesmíru II. 
       

             Jednoho večera se mi stalo, že ke mně přišel ufon, který se jmenoval 

VÁNOČNÍ STROMEČEK. Jmenoval se tak, protože měl na tykadlech stromeč-

ky. A než jsem se nadála, byla jsem v kosmické lodi. A měla jsem na hlavě svoji 

čelenku s tykadly. Byla jsem zmatená a zeptala jsem se: „Kam mě vezete?“ Ale 

VÁNOČNÍ STROMEČEK mluvil tak divně, že byste mu nerozuměli. Podívala 

jsem se z okna a viděla jsem, jak letíme do vesmíru. Přistáli jsme na planetě Vá-

noce. Byla velmi zvláštní, měla kolem sebe prstenec z hvězdiček. A všude sněži-

lo. VÁNOČNÍ STROMEČEK mě zavedl do továrny a ukázal mi, jak se u nich 

vyrábějí hračky. VÁNOČNÍ STROMEČEK mě zavedl k potrubí, které se použí-

valo k tomu, aby tak mohly být posílány hračky na planetu Zemi… A pak jsem 

se probudila. 
                                                                       

                                                                                         Katka Jančová, 3.A  
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      Interview s panem učitelem Viktorem Tolarem   

       
      Pan učitel se narodil 25. října 1958 v Praze. Navštěvoval základní školu Jin-

dřišskou, gymnázium Jana Keplera. Později vystudoval hotelovou školu, peda-

gogické studium, a také angličtinu na Západočeské univerzitě v Plzni. Napsal 

článek „Okno na Václaváku“ naplněný nahrávkami z průběhu revolučních dní 

(1989). Na vojně byl jeden rok. 

 

1/ Jak dlouho učíte na školách? 

      Ve školství působím deset let. Na této škole učím 4. rokem. Dříve jsem učil 

na anglicko-německé obchodní akademii 1 rok, pak na  Praze 6 – Nebušice 5 let. 

 

2/ Jaký máte názor na naši školu po čtyřech letech? 

      Pozitivní – mouchy jsou všude. Jsem zde rád, protože jsem věřící a mnoho 

věcí mi zde vyhovuje. 

 

3/ Jak se těšíte na nové vedení školy sv.Voršily? 

      Jsem v očekávání. Myslím, že se změní hodně věcí. 

 

4/ Proč jste se rozhodl být vůbec učitel? 

      Rozhodnutí přinesl sám život. Od mládí jsem se pohyboval kolem dětí a na-

konec jsem se mezi nimi ocitl natrvalo. 

 

5/ Jak jste se dostal k basketballu? 

      Od malička jsem chodil na volejbalové hřiště, protože moje maminka hrála 

závodně volejbal. A jednou si mě všiml můj budoucí trenér basketbalu. V páté 

třídě jsem ho začal hrát.  

 

      Děkujeme za rozhovor  

                                          
                                          Janko Mišejka, Damián Annoni, Jiří Joska  - absolventi školy 
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    Prázdninové setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou                              
 
      Nažďár!“- tak se loučilo 6 000 mladých křesťanů ve věku od 13 do 30 let, 

kteří strávili krásné chvíle na celostátním setkání mládeže do Žďáru nad Sáza-

vou. V době od 14. do 19. srpna tam na ně čekal opravdu bohatý program, plno 

příležitostí získat nové přátele a kamarády (např. ve frontě na oběd nebo k zápi-

su na nějaké zajímavé sporty), ale i možnosti prohloubit svůj vztah s Bohem. 

Každý den jsme měli příležitost více poznat biskupy z českých i moravských 

diecézí během katecheze či mše sv. nebo jen tak ze setkání, mohli jsme si vy-

slechnout přednášky týkající se víry, 

církve, duchovního života, mezilid-

ských vztahů, sexuality, manželství, 

médií, módy, psychologie, komuni-

kace i poznat různé styly modlitby a 

inspirovat se…  

       Byla i příležitost setkat se např. 

s režisérem Jiřím Strachem, který se 

sdílel o tom, jak svědčí o Kristu me-

zi nevěřícími, mohli jsme si vyzkou-

šet ve workshopu s Radkem Habáněm moderování a práci s mikrofonem… Jen-

že člověk nemůže být všude… Dny byly rozděleny tak, že část jsme trávili 

všichni společně na programu, který se konal na hlavním podiu, a část byla pod-

le vlastního výběru – přednášky, sporty, workshopy, zpověď, přímluvná modlit-

ba…  

      Čtvrteční odpoledne bylo vyhrazeno kultuře – koncertům skupin různých hu-

debních žánrů i představením – od klasiky, muzikálu přes rock a folk až po du-

chovní drama. Zkrátka čas ani naše nohy nám nestačily. Tyto dílčí programy se 

konaly na různých místech po celém městě (v domě kultury, městském divadle, 

na sokolovně, na zámku atd.). Kromě jiného jsme mohli i podrobněji poznat 

město, spalo se ve školách a jedlo se tak různě – ve školních jídelnách i na čer-

stvém vzduchu. Asi jste zvěda-

ví, jaké vlastně bylo motto celé-

ho setkání? To znělo: „Ovocem 

Ducha je láska, radost a po-

koj.“(Gal 5,22) Právě těmto 

třem plodům byly věnovány 3 

celé dny setkání.  
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       Večerní program byl opravdu naplněný, 

nejdříve začínal informacemi od Karla, které-

mu se ovšem nikdy nepodařilo dorazit, takže je 

za něj museli přečíst zdatní kolegové, dále ná-

sledovaly zprávy z domova i ze světa, poté epi-

zoda z rodinného života Žďárských a poté již 

vážnější program – mše sv., svědectví různých 

osob. Při sobotní vigilii jsme obnovili biřmovací závazky. 

        

        Nejsilnější bylo svědectví kamarádky, nevěřícího bratra kamarádky a rodičů 

Chiary Luce Badano, která zemřela po dvouletém boji s nemocí ve svých 19 le-

tech na nádor kostí. O 10 let později, v r. 2010 ji papež Benedikt XVI. prohlásil 

za blahoslavenou. Často opakovala modlitbu: „Chceš-li to Ty, chci to i já.“ Svým 

vrstevníkům a kamarádům napsala: „Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu bě-

žet, a proto bych vám chtěla – jako na olympiádě – předat pochodeň. Máte jen 

jeden život a stojí za to ho dobře využít.“ 

                                                                                                                                          S.Anděla, OSU 

      
     

      Nejlepší  výmluvy k přežití dalšího školního roku 
 
 

         Když přijdeš pozdě . . . 
 
 

„K sousedům se někdo vloupal, a tak mě ještě vyslýchala policie, jestli jsem  

  neviděl(a) něco podezřelého.“ 

 

„Zastávku tramvaje přeložili na jiné místo. Musel jsem ji nejdřív hledat.“ 

 

„Přišel jsem pozdě, protože jsem musel jít koupit stěrače na ponorku.“ 

 

 
                                                                                                                               Matouš Jakubec, 8.B 
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   … co všechno jsem (ne)zapomněl přes prázdniny 

 
Antworte richtig ! 

 

1. Samstag ist ein anderes Wort fȕr:     7. Was sollte man mehr?      

         A) Sonntag                                                A) Sport spielen 

         B) Feiertag                                                B) Sport treiben 

         C) Geburtstag                                            C) Sport fahren 

         D) Sonnabend                                            D) Sport tun 

 

2. Was ist kein Mädchenname?                8. Was ist ein Teil des Gesichts?  

         A) Ursel                                                     A) der Knödel     

         B) Gerd                                                      B) die Stirn 

         C) Bärbel                                                   C) der Arm 

         D) Martina                                                 D) das Glas 

 

3. Was kann man nicht essen?                  9. Was ist grȕn? 

          A) das Brot                                                A) die Kohle 

          B) die Torte                                               B) der Salat 

          C) das Brötchen                                        C) das Fleisch 

          D) die Brȕcke                                            D) die Milch 

 

4. Wie ist die Antwort auf die Frage:       10.Was ist das Gegenteil von fröhlich? 

      Wie geth es Ihnen ?                                       A) endlich   

           A) Die Straße ist schlecht.                        B) traurig 

           B) In die Stadt.                                          C) böse 

           C) Danke—gut.                                         D) witzig 

           D) Sehr langsam.                               

 

5. Fährst du mit dem Wagen oder            11. Was kann man nicht trinken? 

    gehst du ?                                                        A) der Saft 

           A) mit Fuß                                                B) die Milch 

           B) bei Fuß                                                 C) die Tȕr 

           C) zu Fuß                                                  D) die Limonade 

           D) mit Fȕßen 

 

6. Was ist gelb?                                         12. Was ist kein Jungenname? 

            A) eine Erdbeere                                     A) Christian 

            B) eine Zitrone                                        B) Ute 

            C) eine Tomate                                        C) Martin 

            D) die Milch                                            D) Marcel 

 
                                                                                                                          Franzi Vosenová (8.B) 
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                                   Rozhovor – Ondřej Mrzílek 

 
      Mgr. Ondřej Mrzílek učí na Základní škole sv.Voršily v Praze 12 let nábo-

ženství a občas i pracovní činnosti. Je mu 38 let a je ženatý. Má dvě děti a jednu 

manželku. A pět let studoval Teologickou fakultu v Olomouci.  

 

1/ Jak je známo, tak jste byl s námi minulý týden v koncentračním táboře 

v Osvětimi. Jak se Vám tam líbilo? A dělá to na Vás ještě nějaký dojem po 

těch letech? 

      Já jsem byl v Osvětimi už asi potřinácté. Asi největší dojem jsem měl, když 

jsem tam byl podruhé, protože poprvé má z toho člověk spíš takový šok a podru-

hé už ví, co může od toho očekávat.  

 

2/ Kde jste se narodil? 

      Narodil jsem se v Praze, protože jsme už po generace Pražáci. 

 

3/ Kde jste pracoval? 

      Pracuji po celou dobu tady ve škole ve svém produktivním věku. Také když 

jsem ještě studoval, tak jsem pohřbíval nějaký čas v krematoriu. 

 

4/ Co Vás vedlo k tomu, abyste vstoupil do řádu dominikánů a odkud se 

znáte s paterem Romualdem?   

      Vstoupil jsem k dominikánům v roce 1992. Tam jsem byl v noviciátě spolu 

s Romualdem, takže se s Romualdem známe už dvacet let. Učil jsem nábožen-

ství, pracoval na faře a chodil do toho krematoria. Byl jsem přesvědčován o tom, 

že  je to nedominikánské, a to je ten důvod, proč jsem na jaře v roce 1999 odešel 

z řádu. 

 

5/ Jak se Vám líbil rok prožitý s námi – s deváťáky ? 

      Já jsem vás předtím vůbec neznal, a když jsem vás všechny tady tak vídal, 

měl jsem trochu strach, ale myslím si, že tento rok nebyl vůbec nijak špatný. Ně-

které věci, co jsem si o vás myslel, se mi potvrdily, některé se mi zase vyvrátily. 

 

      Děkujeme za rozhovor. 
                                                          Vojtěch Kordovský, Tomáš Burian - absolventi školy 
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                                                                                                     Osvětim 
 

        Na začátku měsíce července jsme podnikli výlet do koncentračního tábora 

Osvětim v Polsku. O Osvětimi nemohu říci nic jiného než to, že to byl pro mě 

velký zážitek, na který nikdy nezapomenu. Nejdříve jsme navštívili muzeum. 

V muzeu jsem se nedozvěděla nic nového, ale spíše jsem něco nového viděla. 

Nejvíce na mě zapůsobila expozice, ve které byly uloženy ostříhané vlasy. 

Opravdové vlasy nebohých Židů, kteří byli do Osvětimi dovezeni. Dále tam byly 

haldy bot, hromady hřebenů, brýlí, nádobí, příborů a dalších věcí. Bylo to půso-

bivé! Dále nás průvodce zavedl do vyšetřovacích místností a na popraviště. Před-

stavovala jsem si jednotlivé lidi, jak museli trpět. Navštívili jsme plynovou ko-

moru. Přejeli jsme do Birkenau. Tam už na mě padla hrůza a strach. Zapůsobily 

na mě koleje a jeden z transportních vagonů. S průvodcem jsme prošli jedním 

z ženských baráků – ticho, kamna, třípatrové palandy. Dá se říci, že to byl záži-

tek a prostředek k uvědomění si, že život je opravdu o něčem jiném a musí se žít 

naplno.                                                                  
                                                               Františka Novotná - absolventka školy 


