
Bílé šaty, tmavé obleky... 
Co to bylo za slavnost?  

V neděli 9. června 2019 se v kos-
tele sv. Tomáše konalo první svaté 
přijímání čtrnácti dětí z naší ško-
ly. Po náročné přípravě, která tr-
vala jeden a půl roku, tak tyto děti 
mohly poprvé přistoupit ke stolu 
Páně. Před touto slavností děti 

absolvovaly svátostné vyznání a 
rozhřešení. Celá slavnost přenes-
la děti zase o kousek dál směrem 
k  dospělosti. A nejenom děti, ale 
i jejich rodiče a prarodiče si slav-
nostní den užili a jistě na něj bu-
dou ještě dlouho vzpomínat.
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V sobotu 18.5. 2019 jsme se (pátá 
třída Milán) sešli na Hlavním ná-
draží v  13:00. Vlak jel ve 13:29. 
Když jsme nastoupili do vlaku a 
vlak se rozjel, vytáhli jsme si hry a 
hráli jsme si. Vlak jel celkem 4 ho-
diny. Nejdříve jsme jeli do Vsetína, 
kde jsme přestupovali na vlak do 
nového Hrozenkova.
Ze Vsetína jsme jeli půl hodiny. 
Když jsme vystoupili z  vlaku, šli 
jsme asi půl hodiny do budovy, 

kde jsme pak bydleli. Večer jsme 
hráli ještě nějaké hry a pak jsme 
šli už spát. V  neděli jsme vstávali 
brzy,     abychom se stihli nasnídat. 
Poté jsme jeli jednu a půl hodiny 
na hrad Trenčín na Slovensko. Tam 
jsme byli na prohlídce a také jsme 
si tam mohli koupit nějaké suve-
nýry. Na oběd jsme šli do pizzerie. 
Pak jsme už jeli zpátky. V pondělí 
jsme jeli na Kasárny, kde jsme pak 
šli po hřebenech Javorníků. Cesta 

ale byla blátivá, takže jsme měli za-
blácené boty. Poté jsme šli do hos-
pody. Pak jsme šli ještě 7 kilometrů 
do budovy, kde jsme bydleli. Hráli 
jsme ještě různé hry. V úterý jsme 
nejdříve měli soutěže a pak jsme 
měli za dvacetikorunu vyměnit co 
nejvíce věcí. Na svačinu jsme měli 
koláč a pak jsme šli do hospody. 
Cesta zpátky byla podobná té od-
jezdové. Výlet byl super.

(Miri B.)

Hraní, hry, Hrozenkov a bláto na botách

Trpělivost i o prázdninách

Milé děti, žáci, rodiče, prarodiče, učite-
lé, vychovatelé a přátelé školy. Jsme na 
konci dalšího školního roku a nastává 
čas poděkování za vše dobré, co se ve 
škole stalo  od září do června, a také 
za vše dobré, co jsme dostali. Ve škole 
toho bylo hodně. Snažili jsme se nejen 
získat nové poznatky do života, ale také 
jsme pracovali na tom, abychom se stali 
novými lidi se srdcem otevřeným přá-
telství a pochopení druhých. Motto to-
hoto roku nám – myslím - v tomto úsilí 
pomohlo. Trpělivost znamená nespě-
chat, mít čas na to, co je důležité,  po-
čítat do deseti, než reaguji na několik 
věcí, schopnost naslouchat,    mít oči, 
uši a srdce otevřené, abych pozoroval 
to, co se děje okolo tebe. To jsou proje-
vy trpělivosti. Projevy, které bychom se 
měli snažit uskutečnit i o prázdninách.  
A teď prázdniny! Přeji vám, abyste se 
užívali co nejvíce, abyste odpočíva-
li    a   našli si čas pro rodinu, pro sebe 
a určitě i pro Boha. Zkuste věnovat co 
nejvíce času    lidem, kteří k  vám patří 
a  najít i nové přátele. A nezapomeňte 
také dát pár dnů volna    mobilům, ta-
bletům a počítačům. Těším se v záři na 
setkání s vámi ve škole a na to, že spo-
lu budujeme školu a společenství, kde 
každý se cítí dobře a milován! Krásné 
léto!
     P. Juan, OSA



Na začátku června se u nás 
ve škole konala Fiestas - škol-
ní slavnost pro všechny žáky, 
jejich kamarády a příbuzné.                                                                             
Otevíraly ho mažoretky SympA 
Praha a pak následovala vystou-
pení tříd. Mateřská školka si pro 
nás připravila zpěv pohádkových 
postav, první třída nás roztančila, 
druhá třída zpívala španělsky, třetí 
třída nás svou písničkou poučila o 
vyjmenovaných slovech. Poté ná-
sledoval dobrovolný taneček žáků 
naší školy na španělskou píseň. 
Čtvrtá třída nás rozesmála svým 
parodováním zaměstnanců školy a 
pátá třída se rozloučila s paní uči-
telkou Magdalénou nejen malým 
dárkem. Následovala vystoupení 
stepařů a zpěv anglických písní. 

Na závěr všech vystoupení jsme si 
mohli poslechnout písničky sbo-
rečku. 
  Během Fiestas jsme si mohli ne-
chat namalovat něco na obličej.
  Poté jsme si mohli zahrát zábavné 
soutěže o krásné ceny. Nechyběla 
ani piňata pro mateřskou školku i 
děti prvního stupně ZŠ.
  Kdo měl hlad, mohl si zajít do 
školní jídelny pro výtečné řízky, 
nebo také nějaký ten moučník, 
poté se konalo divadlo pro děti, 
které se všem moc líbilo. Později 
odpoledne jsme se zúčastnili mše 
svaté, po které se losovala tombo-
la a zároveň s ní se konal fotbalový 
zápas mezi chlapci druhého stupně 
a tatínky naší školy. 
  Fiestas jsme si všichni moc užili.

Fiestas tu byla zas

Suroviny: 2x houska, 2x sýr, sla-
nina, vajíčko, omáčka

Návod: Vezmeme si pánvičku a 
na ni nalijeme olej, na to dáme 

opatrně vajíčko. Budeme ho pla-
catou vařečkou přidržovat u sebe, 
aby se nerozteklo. Potom dáme 
na pánvičku slaninu, aby se taky 
opekla.
Konec: Vezmeme si rozkrojenou 
housku, na spodní část dáme sýr, 
potom slaninu, pak vajíčko, po-
tom omáčku, pak sýr a nakonec 
vrchní část housky.
Hotovo!!                   

      (Viktor K.)

Prázdninová strava - McMuffi  n

Básničky v kostele
V pátek 26. dubna se v kostele sv. Tomá-
še konala recitační soutěž básniček od sv. 
Augustina. Byli tam jenom děti z naší ško-
ly a recitovaly rodičům a návštěvníkům 
básničky. Děti měly na výběr různé bás-
ničky ze čtyřstránkového listu. Nebyli tam 
všichni, ale i tak nás tam bylo dost. Každý 
recitoval vždy jednu básničku a na kon-
ci recitovaly i čtyři holčičky dohromady. 
Dokonce tam nechyběl ani krásný hudeb-
ní doprovod. I když to zní jako soutěž, tak 
vlastně nebyla, protože všichni nádherně 
recitovaly a v  pondělí ve škole dostali ti, 
co recitovaly nějaký malý dáreček. Na 
konci se pak udělala společná fotka všech 
recitátorů a všichni odešli domů s dobrým 
pocitem. Všichni byli báječní.      (Domča)

Akce HU! 2019
Od pátku 17.5. do neděle 19.5. jsme se 
se skautským střediskem Blaník zúčast-
nili akce HU! Bylo nás tam hrozně moc. 
Přibližně 400 skautů a skautek. V  pátek 
jsme měli sraz na nádraží Holešovice. 
Poté jsme vyrazili soukromým vlakem, 
ve kterém jsme se koukali na fi lm Hotel 
Rwanda. Po asi 2 hodinách jsme dorazili 
do Rakovníka. Tam vystoupili starší a roz-
dělili nás do 9 skupin. Rozdali nám mapy 
a šli jsme. Pochod spočíval v tom, že tak 
po každých 2 kilometrech jsme vždycky 
dorazili na „stanoviště“ kde jsme museli 
splnit úkol. Například se uprostřed noci 
plavit na lodičkách nebo lovit Jarmilu ze 
studeného lomu. Dohromady jsme ušli 
cca 20 kilometrů, chodili jsme asi od 9 ve-
čer do 4 ráno, nakonec jsme se utábořili 
v lese. Když jsme dorazili do kempu, hráli 
jsme velkou sobotní hru. Potom následo-
valy sporty, brigáda a večer koncerty kapel 
Infi nity a Rawdeus. HU! Bylo skvělý!!! 

(Bety a Šíma)

Co domácí mazlíčci neumějí
1. Nenuťte vaší rybu létat, protože to ne-
jde. Obyčejná ryba to nedokáže. Vůbec jí 
nevytahujte z akvárka. Už vůbec ji nehá-
zejte do vzduchu.
2. Nespoléhejte na svého psa, aby za vás 
volal záchranku. Ani to nezkoušejte. Mů-
žete zachránit svůj mobil před oslintáním.
3. Kočky jsou zvířata, která mají ráda svo-
bodu a je nemožné aby vám ani jednou 
nezdrhla. Kdyby se vám přece podařilo 
jí udržet, tak 
by vypadala 
jako na ob-
rázku. 
 (Damián S.)



Od Káhiry po Přílepov
Maďarsko
Je to tam moc hezké a můžete tam navštívit spoustu zajímavých 
míst. Sice tam není moře, ale za to je tam velké jezero Balaton. 
Můžete tam navštívit například zříceninu hradu Szigliget. Zažije-
te tam středověkou atmosféru a užijete si panoramatický výhled. 
Nebo můžete navštívit jezero Hévíz což je vyhaslá sopka a největ-
ší termální jezero v Evropě.                                          (Kristina F.)
Přílepov
Přílepov leží asi 1km jihozápadně od Kotý-
řiny, na potoce spojující kotýřinské rybníky 
s  rybníkem Silvestrem u Zahrádky. Obec 
byla v minulosti zčásti v majetku Břevnov-
ského kláštera, později přešla prodejem ke 
královskému hradu Orlíku, pod patronátní 
právo Václava II. V roce 1436 byl zastaven 
králem Zikmundem Janu a Václavu Zmrzlíkovým ze Svojšína. 
Nakonec přešel do panství Schwarzenbergů na Orlíku. V obci je 
sbor dobrovolných hasičů založený roku 1907.             (Matěj K.)
Káhira
Je hlavním městem Egypta. Můžeme se podívat do El Gezira, na 
Univerzitu Al-Azhar, na Bazar Chaan Chálí, na Egyptské muze-
um či na další památky. Dojedete tam letadlem, autem či autobu-
sem. Letadlem doletíte asi za 3 hodiny.        (Maruška a Apolenka) 
Berlín
 Je hlavním městem Německa. Můžeme se podívat do Berlín-
ské filharmonie, na Velkou synagogu na Oranienburger Straße, 
jednu z největších v Evropě, na Braniborskou bránu, na Rudou 
radnici, na Museumsinsel a na spoustu dalších zajímavostí. Do-

jedete tam v autě, ve vlaku, v letadle, či v autobuse. Do Berlína se 
letí 24 minut. Vlakem tam dojedete za 5 až 6 hodin (z Hlavního 
nádraží).                                                          (Maruška a Apolenka)
Bern
Je hlavním městem Švýcarska. Můžeme se podívat na Zytglo-
gge, na Münster, na Rathaus, na Bärengraben, na Bundeshaus, 
na Bernské kašny, na Kramgasse a Markgasse, na Rosengarten. 

Dojedete tam v  autě, v  letadle ve vlaku. Do 
Bernu se letí 48 minut. Autem tam dojedete 
za 8 hodin a 6 minut. (Maruška a Apolenka)
Jump arena
Asi jste už všichni slyšeli o jumparku. My 
vám ale chceme představit Jump arenu. Jump 
arena je něco na způsob jumparku, ale nejsou 
tam pouze trampolíny, ale i atrakce. My vám 

ji doporučujeme, protože tam můžete jít  celá rodina, jak dospělí 
tak i děti mladšího věku. Je v Ringhofferově 1, v Praze 5 na Zličí-
ně a mají  otevřeno každý den.                                         (Ester a Miri)
Česká geologická služba
Historie této služby sahá až do roku 1919. Zřizuje ji minister-
stvo životního prostředí. Nachází se na Klárově 3, v Praze 1. Co 
se tam děje?: Při vstupu dostanou děti kartičku na razítka, která 
dostanete na stanovištích. Potom se vydáte plnit stanoviště. Mů-
žete tam zjistit např. z jakého kamene je váš náhrdelník. Děti si 
můžou zkusit rýžování zlata a rubínů nebo zkusit práci geologa a 
udělat si odlitek zkameněliny. Dozvíte se zajímavosti o mapách a 
složit si skládačku. Je tam možnost vidět i drony.  

(Paty, Eve a Ami)

Super knížky
Howard Phillips Lovecraft (*1890 - †1937) 
byl americký spisovatel a amatérský novi-
nář věnující se fantasy, sci-fi a především 
hororu, které kombinoval v tehdejším ob-
líbeném žánru wierd fiction. Lovecraft se 
po celý život potýkal s finančními obtíže-
mi, které řešíval ghostwritingem (napsal 
text, pod který se podepsal člověk, který si 
tuto službu zaplatil). Měl pověst výstřed-
ního samotáře, laskavého přítele i nesmír-
ně sečtělého učence, jenž se zabýval roz-
sáhlým amatérským studiem astronomie 
a mnoha dalších věd. Některá jeho díla 
byla nedávno znovu vydána a můžete si je 
v mnoha knihkupectvích koupit.   (Jan S.)

Doporučení na knihy pro holky
Rachel Renée Russelová - DENÍK MI-
MOŇKY, PŘÍBĚHY NETALENTOVANÝ 
POP HVĚZDY - Třetí díl oblíbeného de-
níku mimoňky Nikki, která tentokrát za-
loží kapelu jménem… No, to zatím vlast-
ně neví. Knížka je zábavná a hodně se u ní 
nasmějete! Pro holky od 9 let.
Kerstin Gierová - RUDÁ JAKO RUBÍN                                                                                                        
- První díl triologie Drahokamy; Gwendo-

lyn má sestřenku s časocestovacím genem, 
ale když se jednou ocitne v minulosti, zjis-
tí, že jak se tady chovat učili nesprávnou 
osobu. Pro holky od 11 let.
Kerstin Gierová - ZÁMEK V OBLACÍCH  
- Fanny Funkeyová pracuje na rok v hote-
lu Zámek v oblacích. Na Vánoce sem při-
jíždí spousta slavných lidí a ona má jako 
pokojská plné ruce práce. A prý se zde na-
chází i Grandhotelový únosce dětí… Pro 
dívky od 11 let.       (Anička S. a Anička J.)

Battle cats
Battle cats je počítačová hra pro jednoho 
hráče. Hráč ve hře vysílá různé kočky. Hra 
se rozděluje na chaptry  a doplňkové even-
ty, které dostaneš od chaptru 2. Chaptry 
jsou 3. Kočky můžeš dostat z  kapsulí 
(truhel nebo boxů v případě brawl stars). 
Pokud hráč vyhraje všechny chaptry a do-
plňkové eventy, vyhrál hru. Hrát hry hráč 
může jen na energie, které se mu nabíjí na 
wi-fi. Určitě si to stáněte, je to super hra. 
  (Franta M.)
Overwatch
Overwatch je multiplayer RPG hra, kterou 
si můžete stáhnout přes steam na počítač, 

nebo si ji jednoduše koupit na konzoli. 
Také je to hra, kterou začnete hrát a hrát 
ji nepřestanete. Je trochu podobná Team 
Fortress nebo CS GO - jsou v ní postavy 
se třemi schopnostmi a případnou pasivní 
schopností. Ty schopnosti jsou dvě nor-
mální a jedna speciální. Jelikož na začát-
ku hry máte všechny hrdiny, tak je vaším 
úkolem získat co nejvíce skinnů, sprayů a 
všechny emots. Hrdinové jsou od assasinů 
(vysoký attack, vysoký speed a nízká HP), 
přes healery (nízký attack, střední spe-
ed, střední HP a schopnost healovat/léčit 
spolohráče) a snipery (extrémně vysoký 
attack, střední speed, nízké až střední HP 
a daleký dostřel) po tanky (střední attack, 
extrémně níyký speed a vysoké HP). Hra 
je docela známá takže nebude problém ji 
vyhledat. Moc doporučuji.           (Divhav)

Nejrychlejší auto světa
Nejrychlejší auto je Devil 16. Dokáže se 
rozjet až 560 km/h. Toto auto má 5000 
koní. Auto vypadá jako batmobil. V tom- 
hle autě se moc na D1 neprojedete, proto-
že má nízko položený podvozek, leda že 
by za vámi jel vůz, který bude sbírat odlo-
mené kusy od auta.                   (Honzík V.)

TOHLE ZKUSTE, JE TO HUSTÉ



DIY Bomba do 
koupele
Bombu do koupele není vůbec těžké 
vyrobit. Zkuste to s námi.

Budete potřebovat:
100 g jedlé sody
50 g kyseliny citrónové
50 g koupelové soli
50 g kukuřičného škrobu
3 lžičky oleje (jedno jakého)  
1 lžičku vody
3 kapky esenciálního oleje
Tekuté potravinářské barvivo

Postup:
1. V dostatečně velké misce smíchejte 
jedlou sodu, koupelovou sůl, kukuřičný 
škrob a kyselinu citronovou.
2. Ve skleničce důkladně promíchejte 
vodu s olejem, esenciálním olejem a asi 
lžičkou potravinářského barviva.
3. Do sypké směsi postupně po kapkách 
přidávejte tekutou směs a hned rukama 
důkladně promněte. Postupujte poma-
lu. Pokud byste tekutinu nalili do směsi 
příliš rychle, začala by reagovat. Finální 
hmota by měla mít konzistenci vlhkého 
plážového písku.
4. Plňte směs do formiček a důkladně 
ji stlačujte. Nechte 5 minut ve formičce 
odpočinout a poté opatrně vyklepněte.
5. Hotovou koupelovou bombu nechte 
jeden až dva dny proschnout.

(Agnes D.)

Trpělivost je i moje ctnost
Letošní školní rok provázelo motto „Trpělivost je moje ctnost.“ Abychom si skutečnou 
podstatu tohoto motta lépe uvědomili a abychom se i v jeho rámci zapojili, vyhlásila 
paní učitelka Eva Bartoňová společně s otcem Juanem na jaře soutěž O tři dorty svaté 
Moniky. Menší děti měly svým učitelkám povědět, jak se v průběhu školního roku zlep-
šily v trpělivosti, starší děti měly napsat jakoukoliv práci, kde by hlavním tématem byla 
právě trpělivost. Zde nabízíme úryvky z některch z nich.

Alžběta M.
... zuřila jsem, když se mi Tereza snažila 
něco vysvětlit a já věděla, že se mi to teď 
vůbec dělat nechce. Nebo když už jsem 
konečně navlékla korálky tou miniaturní 
jehlou, kterou se ale stejně častokrát korá-
lek provléct nedal a nakonec se nitka pře-
trhla a já musela začít znovu. Ano, tenhle 
proces navlékání a přišívání korálků mě 
vážně doháněl k  šílenství. Zároveň byla 
Tereza ještě zraněná a to tak, že nemoh-
la skoro vstát z postele a na to, že jsme jí 
s  Fany musely pořád něco podávat, při-
pravovat oběd atd. mi už také docházela 
trpělivost. (To samozřejmě vůbec nemys-
lím špatně, jsem za všechno moc vděčná) 
Bylo to opravdu náročné a nejhorší bylo, 
že jsme pořád nebyly ještě ani v polovině.
(...)
Na vernisáži knížek jsme byly od začátku 
až dokonce, ale pořád jsme nějak neslyše-
ly jméno naší pohádky. Což bylo pro nás 
zvláštní, protože jsme si vůbec nepřed-
stavovaly, že se můžeme dostat do finále 
třech nejlepších knížek. Bylo to úžasné, 
opravdu ve snu by mě to nenapadlo, pro-
tože přeci jenom některé korálky nebo 
košilky byly křivě přišité a jednoduše, to 
není pohádka bez chyb. Ale zdálo se, že 
porota na to měla jiný názor. Když se tedy 
vyhlašovala první tři místa, počítaly jsme 
s tím, že budeme na místě třetím, nejlépe 
druhém. Ale opak byl pravdou, vyhrá-
ly jsme společné první místo v  kategorii 
Dětská beletrie! 

Agnes D.

Mám z toho šok,
byl u nás nezvaný host,

vzal vše,
nechal jen okousanou kost.

Jeho návštěva byla pro zlost,
ale vzala jsem ho na milost

a vyzkoušela svou trpělivost,

Učím se jí dost
a pak mohu říct

,,Trpělivost je moje cnost.“

Při úklidu hraček musíme být trpěliví a 
hledat, kam co patří. V tom se musíme 
stále zlepšovat a trénovat trpělivost při 
hledání správné krabice.         (Berenika K.)

Když mě kamarádka bouchne, neoplatím 
jí to, v tom jsem se už trochu zlepšila. Sna-
žím se s ní být trpělivá a hrát si s ní dál.

(Hedvika B.)
Když dělám nějaký úkol, tak ho neodbydu 
jenom proto, abych si už mohl jít hrát.

(Ondra P.)
Musím mít sama se sebou trpělivost, pro-
tože chci koně, ale musím počkat, až vy-
rostu.                                            (Emma B.)

Když se mi něco nepovede, tak to zkusím 
znovu a znovu, až se to podaří.
                                                   (Viktorie R.)
Pokud sestřička Terezka zpívá, dnes už 
počkám, až dozpívá.                     (Jonáš S.) 

Na začátku školního roku jsem skáka-
la do řeči, předbíhala jsem, ale teď už 
moc ne. Na hněv a smutek mi pomá-
há přítulnost naší kočky.  (Josefína S.) 

Trpělivě jsem se chovala, když jsme o Vá-
nocích letěli do Portugalska a pět hodin 
jsme čekali na letišti. Usnula jsem tam.                  

           (Matilda M.)
Chodíváme s  rodinou na prolézačky na 
Vltavu. Napřed jsem býval netrpělivý a 
pak už jsem trpělivě počkal, až na mě při-
jde řada.                                    (Teodor M.)

Na začátku školního roku při skupinovém 
vyprávění jsem chtěla být jedna z prvních 
a teď už jsem většinou poslední, protože 
jsem pustila ostatní děti, neboť vyprávěly 
méně často než já.                           (Elen F.)

Trpělivost znamená čekání.        (Ondra P.)

Jakub K. 
Vycházím z  autobusu a jdu do obchodu. 
Beru si košík... v tom mne ale zachytí cizí 
ruka za mojí. Hned se za sebe podívám a 
uvidím slepého muže. V  pravé ruce drží 
hůl a v druhé vodítko psa. Pán mne oslo-
vil: ,,Dobrý den mohl byste mi pomoci 
s nákupem?‘‘ Já v sobě našel trochu kuráže 
a odpověděl jsem: ,,Jistě, a co potřebuje-
te?‘‘ Pán chvilku hledal v kapsách a podal 
mi nákupní seznam.
(...)
Nakonec mu paní pokladní řekla koneč-
nou cenu a já doufal, že pán ji také slyšel 
a že ví, co má dělat. On si z batohu vyndal 
peněženku, z  ní prapodivnou kartičku a 
začal si přeměřovat bankovky. To mu tr-
valo chvilku a hned paní pokladní dal 100 
korunu a pak dodal ještě přesně 26 korun. 
Byl jsem ohromen a v duchu se sám sebe 
ptal, jak to udělal. Pán se mne zase chy-
til a já ho odvedl ke dveřím obchodu. A 
s poslední kapkou odvahy jsem se ho ze-
ptal, jak to udělal. On mi odpověděl, že ta 
kartička má na sobě rýhy a podle délky 
bankovky lze určit její hodnotu, a proto ty 
bankovky omotával kolem kartičky.

Jak vidí trpělivost ti menší


