
   

 

                                                        školní časopis žáků ZŠ sv.Voršily v Praze               

    

                    číslo 6                                                   únor  2013                                     www.zssv.cz 

  

 



2  

 

                                              

 

 

  Svoboda pro člověka… 

K čemu je zachovávat zákazy a příkazy či jiná pravidla? Již samotné 

otázky mohou pomoci k pochopení, že ustanovení jsou pro člověka a ne 

člověk pro ně.  

K čemu je jednat ve svém životě dobře a mnohdy před druhými vy-

padat jako slaboch? I v tomto případě je to pro člověka samotného, pro-

tože patřičná zkušenost mnohých lidí říká, že je to zdroj velké radosti.  

Bůh nejedná jako člověk: „Jestli mě máš rád, tak…“ On sám každé-

ho z nás miluje neuvěřitelně nepodmíněnou Láskou.  

Je to člověk, který je spoutaný okovy, které mu nachystali jiní či on 

sám. Je to člověk, který svobodu zneužívá pro potvrzení sebe samého. 

Ale my jsme povoláni k pravé svobodě, kdy z věcí můžeme mít vnitřní 

radost i v okamžiku, kdy je ztrácíme. Radost, že jsme mohli prožívat, 

vlastnit něco krásného. Mnohokrát jednáme opačně, jsme mrzutí a na-

hněvaní, když něco krásného končí. Co je tedy svoboda? Možná umět 

přijímat, dávat, ale i ztrácet. Příkladem tomu je Otci poslušný a oddaný 

Ježíš. Byl svobodný nebo jen poslušný? Byl to ten krutý Otec, který při-

kazuje a Syn plní jeho přání? Vždyť jsou ve všem zajedno, co chce Otec, 

chce i Syn; co chce Syn, chce i Otec.  

Jsme lidé zakotvení v zaběhnutých kolejích (ne vždy dobrých, ani 

užitečných) jsme povoláni k životu, ne k přežívání.  
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Postní doba je možností, jak zjistit, zda jsme silní nebo slabí, ale ur-

čitě by nás měla vést k touze po blízkosti a pomoci našeho Pána. Nestačí-

me si sami. Tvrdé posty se stávají pastí pro pýchu, jak jsem dobrý, nebo 

k méněcennosti, že za nic nestojím. Opravdová láska vede člověka 

k obětování se pro ty, které milujeme. Často jsme nuceni odříkat a oběto-

vat se bez lásky - jen z povinnosti, ze strachu. Doufám, že jste zažili, kdy 

vás někdo pochválí, povzbudí, jak to do žil vlije novou chuť a energii… 

Půst je pro člověka, ne člověk pro půst. Člověk je zde z pravé nezka-

žené lásky, pro pravou nezkaženou lásku a úctu.  

                                                                                          P. Filip 

  

      Lyžařský zájezd třídy 4.A a 4.B  

    

SOBOTA 

       Před školou jsme se rozloučili s rodiči a naskočili do autobusu. 

Vyjeli jsme do Strážného v Krkonoších. Když jsme dorazili na místo, 

rozdělili jsme si pokoje. Zařadili se do družstev.  

    NEDĚLE 

  Vybalili jsme si zbylé věci a šli na snídani. Vyčistili jsme si zuby a šli 

lyžovat. Všichni jsme lyžovali na modré sjezdovce. Večer jsme hráli 

různé hry. 
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 PONDĚLÍ 

Opět jsme lyžovali na modré sjezdovce. Pak následovala výuka, večer 

jsme měli skvělou bojovku.  

ÚTERÝ 

Dnes jsme také lyžovali. Lyžovali jsme pořád na modré sjezdovce, 

protože červená sjezdovka 

je nebezpečná, je také těžší 

než modrá. Večer byl karne-

val a moc se mi to líbilo. 

STŘEDA 

Místo lyžování jsme bobovali. 

Bylo to super. Když jsem už byla unavená, tak jsme s Haničkou a René 

stavěly domeček ze sněhu. Až jsme si postavily domeček, šly jsme na-

kupovat. Večer se hrály společenské hry. 

ČTVRTEK 

Jezdili jsme na lyžích dopoledne i odpoledne. Večer byla diskotéka. 

Všichni jsme tančili, podlézali jsme pod koštětem. Byla legrace. 

PÁTEK 

Dopoledne jsme měli  bezvadné závody. Každý měl dva pokusy. Soutě-

žili jsme v družstvech. Družstva se jmenovala: Liščata, Vrabčáci, 

Draci, Lyžařská hora a Rychlé lyže. Vrabčák jsem byla já. 
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Večer bylo vyhlášení výsledků a pyžamová párty.  

SOBOTA 

Sbalili jsme si věci a jeli autobusem domů. Když jsme přijeli do Prahy, 

vítali nás rodiče. Vyprávěli jsme jim, co jsme na horách zažili. 

                                                                                 Malvína  Anderlová, 4.B 

              

                                                            
 

 

 

 

 

                     Masopustní rej 
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           Opisování na našich školách 

      Opisování na našich školách je velmi oblíbené. Chci 

poukázat na pár technik, díky kterým se velmi dobře opisuje 

na základní škole.  

      Velmi rozšířené je psaní taháků na malý papírek nebo 

na část ruky. Malý papírek se dá skrýt do kapsy, pod triko, 

do boty či ponožky. Na ruce se píší dobře vzorečky do fyzi-

ky, matematiky a chemie. Pokud se však při testu pořádně 

zpotíte, je nebezpečí, že se vám čísla rozmažou. 

      Dalším dost oblíbeným trikem je následující výroba 

taháku. Pod lavici si přiděláme destičku, kterou připneme 

pomocí připínáčku. Na destičku samozřejmě napíšeme potřebné 

informace, které si nemůžeme zapamatovat. Jak tak učitel 

prochází třídou, stačí ve vhodném okamžiku otáčet destičkou 

a opisovat. Tato finta funguje při nemožném zapamatování 

slovíček. 

    Velmi nebezpečné je opisování, když je učitel blízko. 

Hrozí okamžité odebrání testu a oznámkování nedostatečnou. 

Při opisování od souseda je nutné opatrně otáčet pouze oči-

ma a ne celou hlavou. Na opsaní to stačí. O tom, že opisu-

jete, většinou neví ani ten člověk, od kterého právě přebí-

ráte správné informace. A učitel? Ten už vůbec ne!     

      Názory na opisování jsou rozmanité a ve třídách se 

vyskytují různé druhy.  

                                                      Jiří Kopr, 8.A 
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                   Knoflíci v senátu 

 

         V úterý 22. ledna se 15 zpěváků z našeho pěveckého sboru Knoflík zúčast-

nilo slavnostní snídaně, na kterou byli pozváni senátoři a poslanci. Hosty snída-

ně byli kromě politiků i P. Vojtěch Eliáš (prezident Arcidiecézní charity Praha), 

ředitel charity Oldřich Haičman i náš milý P. Antonín. Po setkání politiků probí-

halo tříkrálové koledování spolu s Tříkrálovou sbírkou. Sbor byl pozván, aby tu-

to akci svým vystoupením zpříjemnil. Za odměnu jsme si mohli projít část Vald-

štejnského paláce, kde sídlí Senát ČR, a dát si něco dobrého na zub.        

                                                                                                   Petra Šaňková     

 

Rekordní výtěžek  

  Letošní Tříkrálová sbírka Charity ČR přinesla 

opět rekordní výtěžek. Bezmála 77 milionů z více 

než 18 tisíc pokladniček. Ředitel Charity, Oldřich 

Haičman, řekl, že výsledek opět předčil očekává-

ní, poděkoval dárcům i koledníkům. Peníze pomo-

hou více než 125 tisícům potřebných.  Desetina 

tříkrálové sbírky půjde na zahraniční podporu 

chudých a zbytek zůstává v regionu,  

kde byl vybrán.  

      Děkujeme všem dárcům. 

Milan Glaser 

 

Kryštof Dukát 

žák třídy 8. A 

úspěšný řečník soutěže 

Mladý Demosthenes 

- v krajském kole se 

umístil na 2. místě  

s tématem 

 „Odyssea metrem“ 
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1.První člověk na zemi se jmenoval Adam, což znamená: 

   A) zemák neboli muž země 

   B) skála neboli skalník 

   C) dar Hospodinův  

 

2. Záhy k němu přibyla Eva, kterou Bůh stvořil: 

    A) ze sopečného prachu 

    B) z mořských řas 

    C) z Adamova žebra 

 

3. Adam a Eva měli několik synů. Nejstarším říkali: 

     A) Kain a Abel 

     B) Sem a Jafet 

     C) Tubalkan a Jubal 

 

4. Bůh vyvedl své věrné z Egypta prostřednictvím: 

     A) Káfela 

     B) Mojžíše 

     C) Balaama 

 

5. Nejtěžší zkoušce - obětovat Bohu vlastního syna Izáka  - byl vystaven: 

     A) Abrahám 

     B) Lot 

     C) Jakub 

 

6. Z jámy, ve které byli schováni lvi, Bůh zachránil: 

    A) Daniela 

    B) Jonáše 

    C) Elisea 

 

7. Proroka Jonáše pozřela a teprve po třech dnech opět vyvrhla: 

    A) medvědice 

    B) hyena 

    C) velryba 

 

                                                                                                              Správné odpovědi najdete na straně 12.                                                       



9  

 

            

 

       

       Před nedávnem jsem viděl filmový hit Skyfall. 

Další pokračování Jamese Bonda se náramně povedlo. Agenta MI6 znovu ztvár-

nil Daniel Craig. James se při jedné z akcí zranil a vrátil se až po 3 měsících, 

kdy zjistil, že byl spáchán teroristický útok na sídlo MI6. James za tu dobu pof-

lakování dost vypadl z formy, trochu hůře střílí a jeho fyzická kondice také není 

v úplně skvělém stavu. V tomto díle nenajdeme tolik elektronických vychytávek. 

Režisér Sam Mendes nastolil spíš styl Bondovek, kdy agenta 007 představoval  

Sean Connery. Závěrečná přestřelka se odehrává v rodném domě Jamese v se-

verním Skotsku, ve vesničce jménem Skyfall. Při té se zraní Bondova velká šéf-

ka "M"(Judi Dench) a umře. Bond čelí bývalému skvělému agentovi Silvovi, 

který se chce pomstít za chyby, které právě "M" napáchala. Znovu nechybí iro-

nické vtípky, ale také skvělé akce. Mně osobně se líbila postava "Q", která se 

vždy stará o zbraně a technické hračičky 007. Tentokrát tuto postavu ztvárnil 

Ben Wishaw a Bonda ze začátku spletlo to, že je mladý a má ještě akné .  

      Určitě stojí za to vidět film s titulky, nabízí se lepší zážitek z filmu. Všeobec-

ně se mi nový Bond velmi líbil a doufám, že bude ještě další pokračování.   

                                                                                                                                       Richard Balog, 7.B 
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    Do školy přijde nová učitelka, předstoupí před žáky a povídá:  

„Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, abychom se k sobě chovali jako kamarádi." 

Jeden žák ji vezme za slovo. Když ji druhý den potká, tak na ni zakřičí: 

"Nááázdar, Evo!" 

Ta se naštve a povídá: „Napíšeš 50X, že se ve škole učitelce netyká." 

A on další den přijde a přinese to napsané 100X. 

Učitelka se diví: „Jak to, říkala jsem 50X, proč jsi to napsal 100X?" 

A žák na to: „Abys měla radost, Evo." 
 

 

    Dva muži vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní světla po-
sledního autobusu. 
„Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?" běduje jeden. 
„Víš co?," navrhne ten druhý, „tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a je-
den autobus si vypůjčíme." 
„Tak dobrá," souhlasí první muž, „tak běž pro autobus, já budu hlídat." 
Druhý muž tam vleze, když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním.  
„Co se děje?" ptá se. 
„Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicet čtyřku a vystoupit u kos-
tela." 
                                                                                                                                              Dominik Zenkl, 7.B 
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