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Vánoční radost
Vánoce se vžily do našich představ jako „svátky rodiny“. Rodiče, děti,
babičky, dědečkové, strýčci a tetičky se navzájem obdarovávají rozmanitými
dárky a mají z nich radost. Štědrý den je pro mnohé jediným dnem v roce, kdy
se celá rodina sejde pohromadě.
Pro většinu nábožensky lhostejných lidí se však tyto vánoční svátky změnily na pouhé nákupní šílenství - shánění dárků a dostatku potravin a lahodných
lahůdek na vánoční stůl. Avšak ani mnozí křesťané na tom nejsou o moc lépe.
Ví, že Vánoce jsou připomínkou narození Ježíše Krista, ale stejně je pro ně důležitější mít všechno uklizeno, nakoupeno a upečeno.
To nejdůležitější na Vánocích je opravdu narození Ježíše Krista. Bůh se
rozhodl sestoupit mezi lidi. Proto by měly být tyto svátky plné víry, lásky a radosti.
V betlémské jeskyni Bůh vstoupil do lidských dějin jako narozené děťátko. Stal se člověkem, aby mohl učit lidi, jak mají žít svůj život. Život plný dobra, lásky a milosrdenství. Život prožitý s Ním v radosti.
Kdo má v srdci větší radost? Ten, kdo dostane sladkosti a sní je sám, nebo
ten, kdo se rozdělí s druhými? Kdo se líně povaluje před televizí, nebo ten, kdo
jde pomoci kamarádovi s úkoly, aby si pak spolu mohli hrát?
Může mít radost v duši ten, kdo chce všechno jen pro sebe, je zlý na druhé a nikdo ho nemá rád, nebo ten, kdo je laskavý, vlídný, obětavý a ochotný pomoci?
ReDaKcE
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Barborková pohádka
David má starší sestru. Jmenuje se Anežka a je už dospělá. David Anežku
obdivuje, opičí se po ní.
Na svátek svaté Barbory vyšla Anežka na zahradu. „Kam jdeš?“ ptal se David. „Jdu nařezat pár třešňových větviček,“ odpověděla Anežka. „A proč?“ ptal
se dál David.
Anežka se záhadně pousmála a utíkala ven. David, když ji viděl, hned utíkal
za ní a poprosil ji, aby mu také uřízla několik větviček. Každý si dal svoje větvičky do vázičky.
Tatínek si tak říkal: „Jsem zvědavý, komu větvičky barborky na Štědrý den
vykvetou rychleji.“
Štědrý den byl veselý a radostný. Anežce větvičky nevykvetly, ale Davidovi
ano.
„Víš, Davide,“ potutelně se usmívala maminka, „řezat větvičky, kterým se říká barborky, je starý zvyk. Ten, kdo je nařeže na svátek svaté Barbory a komu
právě na Štědrý den vykvetou, ten se do roka vdá. Tak myslím, že Anežka nám
zůstane doma, zatímco z Davida bude nevěsta!“
A všichni se smáli a bylo jim veselo.

Barborka
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Plechová vánoční lucernička
Jednoduchou svítilnu na malou (např. čajovou) svíčku zkrášlují otvory vyražené do různých tvarů a vzorů.
Potřeby: plechovka, větší hřebík, kladívko, silnější drát, kleště,
hadřík, fix, barva na plech, štětec.
Postup: Plechovku vyčístíme od všech přilepených papírových
obalů. Na povrch plechovky si můžeme nakreslit námi vymyšlený vzor.
Aby se plechovka při výrobě otvorů nezdeformovala, naplníme ji vodou
a vložíme do mrazáku - led vyplní vnitřek plechovky. Plechovku s ledem
položíme na suchý hadřík, aby se nám na stole neklouzala. Pomocí hřebíku a kladiva v plechu vyrážíme otvory. Pokud chceme plechovku zavěsit na drátěné ouško, vyrobíme také dva otvory v horní části plechovky
na dvou protilehlých stranách. Když je povrch plechovky upraven, necháme led roztát. Jestliže chceme mít lucerničku pěkně barevnou, malujeme
na ni barvami na plech.
Vložíme svíčku, zapálíme a nasáváme vánoční atmosféru.
Eliška Nováková, 7.A

Vánoční ozdoby ze sádry
Potřeby: formičky na vánoční pečivo (vykrajovátka), sádra, voda,
lžíce, akrylové nebo vodové barvy, štětec, kancelářské sponky, nůž, drátek.
Postup: Při výrobě sádrových ozdob budeme sádru opatrně rozdělávat ve vodě tak, aby byla řidší. Bude se nám pak lépe vlévat do formiček.
Aby sádrové odlitky šly dobře z formiček vyklepnout, tak před použitím
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sádry formičky vytřít mýdlovou vodou nebo tekutým mýdlem. Sádru pomalu vylijeme do všech rohů formičky. Po nalití sádry
do formičky vložíme ohnutou kancelářskou
sponu nebo kousek ohnutého čistého drátku pro zavěšení ozdoby na háček.
Po vytažení sádrového odlitku jeho hrany
očistíme nožíkem. Ozdoby ze sádry můžeme pomalovat akrylovými nebo vodovými
barvami.
Veselé Vánoce!
Barbora Šalandová, 7.A

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 chodil školou Mikuláš. Chtěl potěšit mnoho
dětí, tak mu byli nápomocni andělé, se kterými navštívil všechny třídy. Naštěstí
jsou ve škole všechny děti hodné a ti, kteří občas zlobí, slíbili, že se polepší. Mikuláš si povídal s dětmi, andělé rozdávali dětem sladkosti a ovoce. Na oplátku
Mikulášovi a jeho pomocníkům zazpívaly děti písničky či zarecitovaly
básničku. Mikuláš je za námi a my
se už těšíme na Vánoce.
Martin Novák
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Základní škola sv. Voršily v Praze
Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

KDY? ve středu 9. ledna 2013 v 16:30
KDE? v kostele sv. Voršily na Národní třídě
KDO VÁM BUDE HRÁT A ZPÍVAT?
 školní sbory Knoflíček a Knoflík
 školní orchestr
 muzikanti a zpěváci z řad učitelů, žáků
a rodičů
Koncert je benefiční. Výtěžek bude použit
pro školní sbory a orchestr.
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ROZHOVOR SE SESTROU VĚROU
Dobrý den, jak se dnes máte?
Mám se dobře. Těším se na advent. Momentálně připravuji vánoční trhy
a moc se na ně těším. Je to takové vánoční těšení.
Byla jste věřící už od malička?
Ano, rodiče mě ve víře vychovali. Byla jsem pokřtěná jako nemluvňátko.
Co Vás přivedlo k tomu, stát se sestrou? Jak jste se dostala k voršilkám?
Původně jsem chtěla být učitelkou. Jenže jsem hodně čtivá, přečetla jsem
spoustu knížek o svatých a o klášterech, a také jsem se hodně setkávala
s věřícími studenty. Měla jsem k Bohu blízko, a tak mě napadlo, že bych mohla
být sestra a učitelka zároveň. Nejdříve jsem chtěla nastoupit mezi karmelitky, ale
tam mi řekly: „Jste skautka a učitelka. Pro Vás by bylo lepší, kdybyste šla
k voršilkám. Tam naleznete uplatnění i v oblasti učitelství.“ Ale moji rodiče byli
proti tomu. Nechtěli, abych se stala sestrou. Dali mi takovou menší podmínku.
Tenkrát byl člověk plnoletý až ve 21 letech. Já jsem musela čekat, až budu plnoletá, protože pak mi naši už nemohli bránit.
Vím, že komunismus nebyl lehkým obdobím, jak jste ho prožívala Vy?
Pro nás sestry to nebylo lehké. Jednoho dne mě a ostatní sestry naložili
do autobusů a rozvezli po republice. Myslela jsem si, že nebudu moci nikdy učit,
a také jsem následujících 40 let nemohla. A nemohla jsem ani studovat. Prvních
20 let jsem pracovala v zemědělství. Těch zbylých 20 let jsem byla v továrně. To
pro mě nebylo nic příjemného.
Slyšela jsem, že jste vystudovala školu třetí generace. Co Vás k tomu vedlo?
Já jsem měla nejdříve vystudovanou pouze pedagogiku. Za komunismu
jsem nemohla studovat. Tak jsem si řekla, že když to nešlo tenkrát, půjde to teď.
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Máte stejně jako sestra Anděla složené věčné sliby?
Jistě, mám prstýnek. Už je to přes 50 let, co jsem je skládala.
Jaké to pro Vás bylo?
Samozřejmě to byla velká slavnost, na kterou jsem se dobře připravila.
Tenkrát jsem věčné sliby skládala já a ještě několik dalších sester voršilek. Myslím, že nás bylo celkem 12. Ale muselo to být tajné. Musely jsme to udělat večer, když byla tma. Takže jsem jeden den prstýnek neměla, ale další už ano. Pamatuji se, že jsme na to se sestrami nacvičovaly různé zpěvy a písně, a to bylo
moc krásné.
Jak dlouho působíte na naší škole? Kde jste byla v listopadových dnech roku 1989?
Jsem tady od jejího znovuobnovení po revoluci. Tenkrát tady začínal pan
Špaček jako ředitel. Pamatuji se, že jsme se se sestrami vrátily 16. listopadu
1989 z Říma a ráno 17. listopadu bylo na ulici hrozně rušno. Na Národní třídě
pochodoval obrovský dav studentů. Dívaly jsme se na ně z oken. Byla to veliká
radost.
Přestože jsem teoreticky měla být už v důchodu, rozhodla jsem se splnit si svůj
sen a konečně začít učit. Učila jsem náboženství, a také jsem hodně suplovala.
Víte, děvčata, já jsem ještě tzv. stará škola. Hodně jsem tenkrát dbala na kázeň
žáků a vyžadovala jsem absolutní pozornost při výuce a různé další věci, protože
jsem sama byla tak vychována.
O co všechno se u nás ve škole staráte?
Pomáhám při organizaci vánočních trhů a duchovních obnov. Vybírám
peníze na misie a angažuji se do podobných projektů. Také jsem vždycky přítomna na Radě rodičů a starostů. Každá třída má jednu sestru, která se za ni
modlí a já mám letos na starosti třídu 9.B.
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Jak moc se naše škola od jejího znovuobnovení změnila?
Moc se nezměnila. Avšak se kompletně obměnil učitelský sbor. Snad ještě
děláme více celoškolních projektů a různých jiných akcí. Dříve to tak nebylo.
Všechno se můžete dočíst ve školní kronice.
Původně naše škola měla tři budovy. První byla ve Vojtěšské ulici, tam byl první
stupeň. Druhý stupeň byl tady u nás. Kdo už se nevešel ani do jedné budovy, tak
šel do Mikulandské. Moc se to neví, ale ta škola byla zřízena na naši žádost.
Protože jsem z 9.B, zakončím náš rozhovor takovou symbolickou otázkou,
kterou jsem pokládala i sestře Anděle. Co byste vzkázala žákům 9. tříd?
Co bych vám vzkázala? Abyste poslední rok na naší škole prožili radostně
a dostali se tam, kam chcete. Ale hlavně na naši školu nikdy nezapomeňte.
Emma Ulovcová a Marie Truhlářová, 9.B

Postřehy ze školy
Naše jedna paní učitelka je divná. Jednou říká, že nás moc dobře zná,
a jindy, že takovou sešlost ještě nepotkala.
Obyvatelům primitivních kmenů se říká domorodci, protože se nerodí
v porodnici, ale doma.
Polárková zář je vzácný úkaz ze severu.
sepsal Matouš Jakubec, 8.B
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Adventní věnce
V sobotu 1. prosince 2012 se konala
v ambitu františkánského kláštera adventní akce spojená s výrobou adventních věnců. Akci zorganizoval bratr Filip. V klášteře se sešli žáci sedmých,
osmých a devátých tříd. Tuto akci podpořili také místní farníci. Také pan ředitel a bývalá paní ředitelka si přišli vyrobit adventní věnec. Každý si svůj
korpus ovinul zeleným chvojím, ozdobil čtyřmi svícemi a různými dalšími
ozdůbkami. Ve 22.00 hod byla v místní kapli sloužena mše svatá a po mši
jsme se všichni vydali na Pražský
hrad, kde přesně o půlnoci proběhlo žehnání dalšímu církevnímu roku. Akce se
nám všem líbila.
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Tereza Jelenová, 9.B

Obvodní kolo ZŠ Prahy 1 ve florbalu dne 13.11.2012
Obvodního kola se celkem zúčastnilo 8 týmů základních škol Prahy 1:
ZŠ Curiových, ZŠ Josefská, ZŠ Mikulandská, ZŠ Patočky, ZŠ Truhlářská,
ZŠ Vodičkova, ZŠ Uhelný Trh a ZŠ sv. Voršily v Praze.
Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. ročníku. Týmy byly rozlosovány do
dvou skupin. Náš tým se ve skupině utkal se ZŠ Truhlářskou, ZŠ Patočky
a ZŠ Uhelný Trh.
Jelikož jsme porazili všechny 3 uvedené týmy, postoupili jsme do semifinále, kde jsme také uspěli. Naše cesta do finále byla volná.
Ve finále jsme se střetli se silným týmem ZŠ Patočky, který jsme nakonec také zdolali. Po dvou letech jsme se opět navrátili na první místo. Je
nám umožněno reprezentovat naši školu v Celopražském kole 2013.
Florbaloví reprezentanti naší školy:
Brankáři:
Káčerek
Joska

David
Jan

9.A
8.A

Obránci:
Wágner
Tomaštík
Ťuka

Jakub
David
Jeroným

8.B
9.B
9.B

Vítek
Josef
Vojtěch
Dominik
Jenda
Radek

8.A
8.B
9.A
9.B
9.B
9.A

Útočníci:
Halamíček
Sovinec
Novotný
Brychta
Piskač
Jeřábek

Poděkování za vzornou reprezentaci a nadstandardní výkon patří Davidu Káčerkovi 9.A (vyhlášen za nejlepšího brankáře turnaje), Radku Jeřábkovi z 9.A a Vojtěchu Novotnému z 9.A.
Vítek Halamíček, 8.A
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