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Na adaptační kurz, který
probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou.
V

dopoledním

programu

jsme měli činnosti zaměřené na
tvůrčí psaní. Během dne jsme
hráli různé hry, ve kterých
jsme se vzájemně poznávali.
Počasí bylo velmi příznivé,
a proto jsme si to také pořádně
užili. Měli jsme možnost účastnit se každý den mše svaté.
Ve skupinkách jsme mezi
sebou

soutěžili

v

různých

hrách: luštění šifer, fáborková,
olympiáda a putovali jsme za
odhalením tajemství posvátné
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knihy, kterou jsme nakonec našli v kostelíku ve skanzenu Veselý Kopec. Večery probíhaly zábavnou formou: módní přehlídka, mumie, dramatizace pohádek. Nechyběla ani noční bojovka kolem rybníka a starého mlýna. Odjížděli jsme obohaceni o spoustu nových zážitků.
Šárka Fiřtová, 6.B
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Můj největší zážitek z adaptačního kurzu byl ten, když jsme
hráli hru na mumie a naše skupinka vytvářela mumii z toaletního papíru
z Jana. Ten se nakonec stal děsivou mumií. Dalším super zážitkem byla noční bojovka. Ta spočívala v tom, že jsme všichni museli v noci projít temnou cestou kolem rybníka k rozbořenému mlýnu. Cestu ozařovaly svíčky a svítící kroužky. U mlýna nás vyděsil jekot místního
„strašidla“ - v podobě zdravotníka Standy. Všichni jsme museli sáhnout do špinavé sklenice plné nějakého slizu a vytáhnout si kuřecí pařát či barevné oko!
Marie Kaucká, 6.A

Nejlepší zážitek byl ten, jak jsme přijeli na Vysočinu a ubytovali
se v pěkném hotelu. Líbilo se mi, když jsme hráli hru s hledáním písmenek a šifrovali. Hledali jsme také tajemnou knihu a stavěli pyramidy z toaletních papírů a hráli na mumie. Bylo to fakt super!
Vendula Tomková, 6.B

Hodně se mi líbila módní přehlídka. Byly tam zajímavé a vtipné
modely! P.S. Naštěstí jsem nemusel být modelem.
Prokop Stodola,6.B
4

Všichni uživatelé, kteří mají odkaz
Přistupovat k dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří mají tento odkaz. Není třeba přihlášení.
Všichni uživatelé, kteří mají odkaz
Přistupovat k dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří mají tento odkaz. Není třeba přihlášení.
mají

Všichni uživatelé, kteří

dkaz
Přistupovat k dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří mají tentřídto od-

kaz. Není tře

ba přihlášení.
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Na pouť do Staré Boleslavi dne 16. září vyrazil celý II. stupeň.
Toho dne měla svátek svatá Ludmila - patronka církevních škol. Sraz
jsme měli všichni ráno v Praze na Masarykově
nádraží. Po příjezdu do Čelákovic jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna pokračovala dále
dalším vlakem, ta druhá skupina šla pěšky s panem učitelem Mrzílkem. Po příchodu na náměstí
jsme všichni dostali pracovní list s úkoly a s mapou. Do mapy jsme měli za úkol vyznačit trasu
cesty, kterou jsme přišli. Seznámili jsme se se světci, kteří jsou spojeni s tímto místem. Prohlédli jsme si kostel Nanebevzetí Panny Marie, zhlédli jsme i místní památky. Pouť vyvrcholila mší svatou v bazilice svatého Václava.

Celá pouť nám měla
pomoci si uvědomit, že
všichni jsme na cestě,
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že směřujeme k Bohu,

od kterého potřebujeme pomoc, jak nám řekl P.Pio při mši svaté.
Klára Gabríková, 9.B

Foto: Jana Šafusová
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Dopisy žáků 5. B protagonistce divadelního
představení, kterého jsme se zúčastnili v rámci
Dne jazyků.
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Sestra Marie-Anna se stala novou provinciální představenou sester
voršilek. My vám s ní přinášíme krátký rozhovor.
Jaké je Vaše křestní jméno?
Veronika
Pocházíte z věřící rodiny?
Ano, pocházím. Bratr mého tatínka byl knězem a dědeček velice dobrým varhaníkem, takže jsem v kostele trávila dost času. Celá
rodina byla zapojená do života farnosti.
Jméno Marie-Anna jste si vybrala?
Jméno jsme si mohly vybrat, ale nebylo jisté, že zrovna to vybrané dostaneme. Jedna z mých nejlepších kamarádek, která se mnou
jezdila celé roky k sestrám, se jmenovala Anička. O letních prázdninách před mým vstupem do postulátu se stala ošklivá autonehoda. Plné
auto mladých lidí (včetně Aničky) havarovalo, přežil jen řidič. Takže
Anna po Aničce a Marie kvůli daru povolání u Matky Boží v Jiřetíně na Křížové hoře (ta mne opravdu provází … ).
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Máte nějaký nezapomenutelný zážitek z cest, který byste s námi
chtěla sdílet?
Těch zážitků by bylo spousta - na několik knih či filmů. Ale
jistě nezapomenu, jak jsem v jedné zastrčené africké vesnici, kde se
nacházelo dosti špinavé řeznictví a visela zvířata na kůlech, dostala
nabídku k sňatku - a to od muslima, který měl tři manželky. Pracoval
tam jako řezník. Nechápal, že jsem již “mariée” - tedy vdaná. Pro něj
jsem byla bílá a bělochů
se tam moc neobjevovalo.
I děti si sahaly na moji
kůži a divily se.

Máte nějaké záliby?
Nejraději
chodím do přírody, tam si
nejvíce

odpočinu.

Mám

ráda hory a vodu ve všech
formách. Obdivuji květiny. Ráda čtu pěkné knihy, i když teď na ně
nemám mnoho času.
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Hrajete na nějaké hudební nástroje?
Hraji na všechny možné nástroje, baví mě i různé
zkoušet. V Africe jsem se učila hrát na koru. Avšak nehraji na nic
skvěle. Na základní škole mě rodiče přihlásili do houslí, což jsem neměla moc ráda, až později jsem to sice ocenila, ale to už bylo pozdě.
Na flétnu jsem se začala učit hrát po zhlédnutí filmu “Misie” (hoboj
jsem neměla a flétna mi docela šla). Hra na bubínek mne pojí s našimi
africkými sestrami a jejich lidem…
Děkujeme za rozhovor
Ester Strkulová a Zuzana Strádalová, 9.A
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