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Co nás v deváté třídě asi čeká ?!
… milí a chápaví učitelé, škola v přírodě,
přijímací zkoušky, učení a učení ...
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Ve čtvrtek jsem měla svátek. Ten den spala celá třída ve škole. Šla jsem si
ještě zahrát na klavír. Po klavíru jsem si vyzvedla spacák od strejdy, vzali jsme
tašku, ve které bylo jídlo na švédský stůl. Chtěli jsme jít do Stromovky. Ale pršelo, tak jsme tam nešli. Večer jsme plavali a hráli jsme večerníček Romeo a Julie. Po večerníčku jsme se šli koukat na pohádku, a pak spát. Moc se mi to líbilo.
Maruška Husáková 3. B
Ve čtvrtek jsme spali ve škole. Ve škole spala třída 3.B, 3.A, 5.B, 5.A. Bylo
to hezké, protože my holky jsme si mohly ještě jednou zaplavat a všichni jsme
měli švédské stoly. Večer jsme se šli podívat na pohádku “Jak se budí princezny“. Pak, když jsme měli jít spát, nemohla
jsem usnout, a tak jsem nespala do 1:00h.
ráno. V noci jsem si tiše povídala s ostatními, kteří nemohli také usnout.
Anička Ilievová 3.B
Ve čtvrtek jsem od “Anděla“ jela do školy sama. V pět hodin začínal program spaní ve škole. Nejdřív jsme šli plavat, pak jsme připravovali dobrou večeři. Po večeři jsme si vyčistili zuby a šli jsme se dívat na pohádku. Po pohádce
jsme šli spát, ale já jsem usnula až ve 12:10 hodin. V pondělí bude aletický den,
už se těším.
Anička Vodová 3.B
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Dne 16. září vyrazil celý druhý
stupeň na pouť do Svatého Jana pod
Skalou. Sešli jsme se na vlakovém nádraží Praha - Smíchov. Vystoupili
jsme nedaleko Karlštejna a šli polní
cestou, pak lesem. Líbila se mi okolní
příroda. Byla to nádhera! Cestou jsme
se zastavovali a plnili různé úkoly. Asi po deseti kilometrech jsme konečně dorazili do Svatého Jana pod Skalou. V tamním kostele se konala mše. Po mši jsme vyrazili na zpáteční cestu. Pouť se mi líbila.
Tereza Holubová, 9.B
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… jeli jsme vlakem do Berouna. Na začátku naší pouti jsme dostali požehnání na cestu. Cestou jsme měli tři zastavení. Na těchto místech
jsme plnili různé úkoly. Také jsme drželi pár minut ticha, abychom si
všímali přírody kolem nás. Pouť jsme zakončili mší v kostele Narození
sv. Jana Křtitele. Na závěr nám sestra Angelika řekla několik informací o svatém Ivanovi...
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David Rosenheim, 8.B

Návrat žáků i učitelů ze Svatého Jana pod Skalou.
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Milý Honzo,

V Praze dne 26. září 2013

minulý pátek jsme se vrátili z adaptačního pobytu.
Bylo tam hezky. Občas zapršelo, ale nám to nevadilo. Užívali jsme si to i v dešti. Chodili jsme na procházky. Byli
jsme až na Churáňově. Zdálky mi přišlo, že na tu horu ani
nevylezu. Když jsme nakonec přece všichni na tu horu vylezli, tak mi více připomínala kopec a méně horu. Jsem
ráda, že jsem to vyšla.
Každý večer po večeři jsme měli večerní program.
Nejvíce ze všech večerů se mi líbil ten, kde jsme měli
ukazovat pantomimu. Naše skupinka měla téma: ztratil
jsem se a hledám cestu.
Podle mě mi ten adapťák pomohl poznat učitele a děti
z béčka a nové děti z áčka. Také už vím, proč jsou pravidla
tak důležitá a je nutné je dodržovat.
Zatím ahoj a všechny pozdravuj.
Barbora Procházková, 6.A
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1/ Jaké jsou vaše první pocity z pražské školy?
Ono se v mém případě asi úplně nedá mluvit o prvních pocitech, když jsem tady už učila. A jsou samozřejmě různé. Jak z koho
a jak z čeho.
2/ Co se vám ve škole nejvíce líbí?
Duchovní zázemí a aktivity - mše svaté, duchovní obnovy, působení bratří
dominikánů, za které jsme jim velmi vděčné.
3/ Učíte raději český jazyk nebo dějepis? A proč?
Raději mám český jazyk, ale učím raději asi spíše dějepis, zdá se mi na učení
snazší, alespoň pro žáky.
4/ Jak jste se seznámila se sestrami voršilkami?
Přes svého zpovědníka, který se s nimi znal, protože se za něj už od jeho bohosloveckých let modlila právě sestra voršilka – sestra Marcela.
7

5/ Který světec či světice vás inspiruje a proč?
Mám ráda mnoho svatých – třeba sv. Augustina a Tomáše Akvinského, kteří
s hloubkou intelektu a rozumu promýšleli a přiblížili duchovní věci. Také svou
křestní patronku sv. Zuzanu, její příběh v Knize Danielově je inspirativní svým
svědectvím o síle modlitby a důvěry v Boha, vždycky si vzpomenu na slova její
modlitby, když se ocitla v těžké a neřešitelné situaci. A svou řeholní patronku sv.
Růženu, která jako mystička poznala cenu kříže a utrpení a říkala, že kdybychom věděli, jaké milosti jejich snášením získáme, prosili bychom o ně.

6/ Kdo je váš oblíbený autor?
Těch je tolik, že by to zabralo většinu stran Ostrovníku…Opravdu bych těžko vybírala někoho konkrétního. Jednoduše od antických autorů přes Shakespeara, kritické realisty, modernisty a postmodernisty, magické realisty, mám ráda
ruskou literaturu, současné dramatiky. Z českých Milana Kunderu a hry Václava
Havla. Encykliky posledních papežů a zvláště Ježíše Nazaretského od Josepha
Ratzingera.

7/ Kterou knihu byste nám doporučila do seznamu doporučené četby ?
To je zase obtížné... Ze zkušenosti vím, že každá kniha nás nějakým způsobem obohatí.

Sama mám všeho všudy snad jen nějaké dva autory, kteří mě

opravdu neoslovili. A pro každý ročník se hodí něco jiného. Ale zkusím vám doporučit např. Medvídka Pú od A.A. Milneho. Jeho příběhy jsou milé a laskavé…
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8/ Máte sourozence?
Ano, sestru a bratra. Máme se moc rádi a osobně je považuji za jeden z největších darů, které mi Pán Bůh dal.
9/ Kterou květinu máte ráda?
Všechny jsou hezké. Ale zvláště mám ráda ty, které kromě toho,
že jsou krásné, jsou i užitečné – len, slunečnice, šípkové růže.
10/ Posloucháte raději rádio nebo se díváte na televizi?
Ani jedno, ani druhé. Ani jedno mě nebaví a ani na jedno nemám čas a ani ho
mít nechci.
11/ Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Všechna, kromě sladkých.
12/ Co byste vzkázala žákům devátých tříd?
Žákyním, že mi položily nesnadné otázky. A obecně, vzhledem k jejich situaci, kdy hledají svou další studijní cestu, aby postupovali s rozvahou, rozmysleli
si, co chtějí, a také se dobře připravili. A do dalšího života, aby čerpali radost ze
své víry a Kristus jim byl oporou.

Marie Vavřínová a Tereza Chaloupková, 9.B
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Malý pražský chodec
Autor: Ondřej Hník
Krátké básničky o památkách Prahy.
Zvířátka z korálků
Autor: Isabelle Kassap - Scelliero
V edici Anagram další návod, jak si vyrobit zvířátka z malých korálků
sobě pro radost nebo jako dárek.
Příběh Louise Braille
Autor: Jacob Streit
Vypráví o vynalezení písma pro nevidomé.
Bláznivá teta a já
Autor: Sylvie Heinleinová
Rodiče, teta a já. Teta musí žít v ústavu, je trochu jiná, ale milá neteř
si s ní rozumí, má ji ráda. A na závěr? Může se vrátit do rodiny.
Volám netvora
Autor: Patrick Ness
Život není lehký, zvláště když umírá maminka. Ale přátelé, rodina, odvaha, to pomůže se postavit čelem k nočním můrám. To všechno čeká
na Conora.
Kluk v sukních
Autor: David Williams
Co je10na tom, že se kluk zajímá o módu?!

Malý miliardář
Autor: David Williams
Peníze jsou potřebné, ale nejsou všechno.
Jana Pecková

Vážená redakce Ostrovníku,
bylo mi navrženo touto cestou učinit nápravu: Myslím to bylo v březnovém nebo dubnovém čísle - „Rozhovor se S. Pavlou“. Otázku - Jaký je váš oblíbený světec a proč? - jsem odpověděla:
„Je to sv. Pavel - můj řeholní patron - protože se nejvíc věnoval pohanům,
Židy tehdy nejvíc pohrdaným (rozuměj - pohanům!) a považovaným za největší
hříšníky.“ (ve smyslu: Proto je můj oblíbený světec, že se věnoval právě pohanům, které oni považovali za největší hříšníky. Sloužila jsem totiž za bývalého
režimu 18 let jako vychovatelka a zdravotní sestra v polepšovně. Tam jsem si s
Boží pomocí zvlášť oblíbila ty nejvíce pohrdané a považované za největší hříšníky ….).
Nesprávně bylo napsáno do Ostrovníku: „ … Židy tehdy nejvíce pohrdaným a
považovaným za největšího hříšníka.“ (rozumí se z toho, jakoby sv. Pavel byl Židy nejvíc pohrdaným a považovaným za největšího hříšníka).
Děkuji redakci za tuto laskavou opravu.

S. Pavla, OSU
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