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                          Rozhovor se sestrou Andělou 

 

1) Jak se máte? 

        Celkem dobře, děkuji. Prožívám teď období, kdy 

dělím čas mezi přípravu na sliby, komunitu a práci 

ve škole, takže je toho docela dost. 

 

2) Jste věřící už od dětství? Jak jste se k víře dosta-

la? 

        Pocházím z rodiny, kde jsem, dá se říci, ve víře vyrůstala. Na svůj křest se 

ale pamatuji, bylo mi totiž pět let, měla jsem krásné bílé šaty a růžové sněhule-

bylo to v prosinci. Moji rodiče měli sice svatbu v kostele, ale víru nepraktikovali 

až do té doby, než maminka potkala jednu spolupracovnici, která  v ní znova za-

pálila touhu věřit, žít s Bohem, a pak už to šlo … Tatínek zůstal ještě nějakou 

dobu rezervovaný, ale později i díky jeho nemoci a našemu chození (mě a brat-

ra) do společenství mladých, modlitbě našich prarodičů a určitě i dalším okol-

nostem, se to změnilo. Nastaly doby, kdy jsme se modlili společně jako rodina, 

a  to bylo moc krásné, a také nás to drželo, když nastaly těžké chvíle. Velký vliv 

na utváření mojí víry mělo spolčo, kam jsem chodila a dobří kněží.  

 

3)  Co byl pro vás první podnět stát se řádovou sestrou? 

     Hm, myslím, že úplně první podnět byl velmi nenápadný, byla to touha, která 

se nějak náhle zrodila v mém srdci, patřit Ježíšovi - kde a jak a kdy, to jsem teh-

dy nevěděla (bylo mi asi 13 let). Nechala jsem to na Něm, že když bude chtít, 

tak ať „si to zařídí“. 
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4)  Je možné, aby řádová sestra přestoupila z jednoho řádu do druhého? 

Pokud ano, udělala byste to někdy? 

     Přestoupit možné je. Nikdy jsem to neudělala, protože v klášteře zase tak 

dlouho nejsem. Ale máme u nás jednu sestru, která po věčných slibech takhle 

přestoupila.  

 

5) Proč jste si vybrala řád sester voršilek?  

     To je asi podobná otázka, jako kdyby ses ze-

ptala tatínka, proč si vzal tvoji maminku. Život 

v řádu, tak jako v manželství, je povolání, které 

jsme dostali od Boha. Jestliže On, který nás zná ze všech nejlépe a ví, co je pro 

nás dobré, mě povolal na tohle místo, pak nebudu nikdy tak šťastná někde jinde. 

Ale jinak mi bylo na  voršilkách sympatických několik hledisek - osobnost a dílo 

Anděly Merici, zaměření na školství a evangelizaci. 

 

6) Slyšela jsem, že se připravujete na složení věčných slibů, o co přesně jde? 

     Ano, poslední rok své formace jsem se věnovala přípravě na své definitivní 

zasvěcení Bohu v Římské unii řádu sv.Voršily, tedy podle způsobu života, jak 

nám ho předepisují naše stanovy.  

 

7) Jak vnímá vaše rodina, že jste se stala řádovou 

sestrou? 

     Moje rodina? Řekla bych, že mi drží palce a přeje mi 

šťastný život. Jako rodina - za těch 8 let - jsme prošli urči-

tým procesem: zemřeli mi oba prarodiče, bratr odešel do semináře a maminka 

teoreticky zůstala sama (tatínek mi zemřel v roce 1999), prakticky je ale u nás 
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9) Učí se vám v naší třídě dobře? 

    Ano, ale stále se mám co učit. 
 

10) Jak dlouho učíte a kde všude jste učila? 

      Učím teprve 4. rokem, protože po ukončení vysokoškolského studia mě če-

kaly čtyři roky řeholní voršilské formace, kterou jsem prožívala v Čechách, 

na Slovensku a v Polsku. Na jiné škole jsem zatím neučila. 

 

11) Kdybyste se měla znovu rozhodnout, zda být řádovou sestrou, jak byste 

se rozhodla a proč?        

        Kdybych se měla znovu rozhodnout a byla bych to stále já, tak bych se roz-

hodla stejně. Je to velké dobrodružství, protože Boží láska a Jeho vedení je ne-

smírně tvůrčí a velké. 

 

neustále živo a stále se něco děje. Maminka je obklopena dobrými přáteli. 

 

8) Jak to zvládáte, být řádovou sestrou a zároveň učitelkou?   

     Je to docela náročné, ale s pomocí Boží to jde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Kdybyste nemohla být řádovou sestrou, co byste dělala? 

       To nedokážu úplně říci, možná bych učila jen tak někde na gymnáziu, nebo 

studovala někde v Americe hudbu, třeba bych učila na nějaké hudební fakultě. 

Těžko říct, třeba bych se vdala a měla kupu dětí a manžela, který by mě „na ru-

kou nosil“.        
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13) Co byste vzkázala žákům devátých tříd? 

       Tento rok máte velkou šanci zodpovědně začít další etapu vašeho života. 

Tak tento čas nepromarněte a ptejte se Boha: „Pane, jaký je tvůj plán pro mě, co 

se mnou zamýšlíš? Co mám dělat, abych byl v životě šťastný?“ 

       Zkuste si i třeba namátkou otevřít Písmo a možná vám svitne nějaký směr. 

Važte si toho, že jste na naší škole a dejte si poradit od vašich vyučujících! Myslí 

to s vámi dobře. 

                                             Děkuji za rozhovor 
                                                                                           Emma Ulovcová, 9.B 

 

                                        Podzim   
 

      Podzim je pro mě nejhezčí,                 

      protože má přímo nádherné barvy. 

      Podzim může vyvrátit strom, 

      umí vybarvit bez barev listy. 
                                     Tadeáš Tichý, 2.A 

 

              Podzim je zajímavý, voňavý, barevný, větrný a krásný. 

Podzim mění barvy listí. Vymýšlí, že otrhá listy, že bude pofukovat mráčky.  

A upozorňuje zvířátka na to, že už bude zima. 
                                                                              Alžběta Přikrylová,   2.A 

 

      Podzim může hodně zafoukat  a listí se třese. Podzim dostal nápad, že bude 

muzikantem. Píská a píská, až listy padají. A potom se rozhodl, že bude malířem. 
                                                                                                                              Daniel Kozák, 2.A 
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                                Projekt  72 hodin 

 
      Šli jsme do školky na kaštánkovou zahradu. Uklízeli jsme na zahradě listí. 

Bylo to docela těžké. Unavila jsem se a bolí mě z toho záda. A bylo to dobré! 
                                                                                 Alžběta Marková, 2.A 

 

           Moc se mi tam líbilo. Já, Dan, Tadeáš a Terka jsme hrabali listí. Byli jsme 

tam přes hodinu. Dostali jsme krásné šátky. Bolela mě záda z toho, jak jsem se 

ohýbala. Bylo to tam krásné.                                    Hana Fiřtová, 2.A 

                                                                                                       

 

       V pátek jsme byli se třídou v Jedličkově 

ústavu. Jeli jsme tam tramvají. Moc se mi to 

líbilo. Tancovali jsme tance - Nosičky vody, 

Palmičky... 

 

… byli jsme v Jedličkově ústavu. Navštívili 

jsme jednu třídu. Byla malá, byly tam jen čtyři děti a jeden chlapeček byl ne-

mocný. Jeden chlapeček měl křeče v celém těle a byl na vozíčku. Byla tam také 

holčička na vozíčku. Bylo mi jich líto… 

 

...šli jsme za nemocnými dětmi. Šli jsme do 

tělocvičny. V tělocvičně jsme tancovali různé 

tance z Izraele. Moc se mi tam líbilo... 
                                                             žáci 2.B 
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                                        ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 

 
         S naší třídou 3.A jsme od 17. do 21. září 2012  jeli 

na školu v přírodě do chaty Doubravky u Chotěboře. 

Také tam s námi byla třída 2.A. 

Každá třída byla rozdělená do několika skupinek, každá 

měla nějaké jméno, ta naše se jmenovala Bílí tygři. 

Téma školy v přírodě bylo: 

Podle knížky Popoupo  (Podivuhodná pouť pouští). 

Jednou jsme šli trochu větší okruh kolem chaty, v lese  

bylo plno úkolů a rad, jak se máme chovat. 

Úkol, který se naší skupince nejvíc podařil, byl pomáhat si. 

Škola v přírodě byla velmi zajímavá a hodně se mi na ní líbilo. 

                                         
                                                                                              Matěj Loub, 3.A 
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                                  Larp a dřevárny 
 
      

      V rámci mluvního cvičení do hodiny slohu jsme si 

připravili povídání o tom, co to je LARP a DŘEVÁRNY. Jsou to akce nadšenců, 

kteří se sjíždějí na bitvy v historickém oblečení a bojují pomocí dřevěných zbra-

ní. Jsou to věci, které nás fakt zajímají. Do hodiny češtiny jsme si také přinesli 

historické oblečení a makety bojových zbraní. Naši spolužáci viděli kostýmy 

a ukázku drsného boje. Docela nás zaujalo, jak nás spolužáci poslouchali, dávali 

pozor a kladli spoustu zajímavých otázek. Při povídání jsme měli na sobě středo-

věké suknice. Nejlepším zážitkem byl závěrečný boj, který proběhl na chodbě za 

řinčení zbraní a povzbuzování spolužáků. Nakonec jsme půjčili svoje bojovné 

zbraně také spolužákům, kteří si s nimi vyzkoušeli jednoduché bojové triky. Pře-

žili, takže vše v pořádku. Myslím, že se nám to povedlo.  

                                          
                                                                           Matěj Dejmek a Matouš Jakubec, 8.B 
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       Dne 16. října 2012 se vydala skupina nadaných dětí pod vedením 

paní učitelky Lenky Zemanové do kostela sv. Salvátora u Karlova mostu. 

Jejich cílem bylo spatřit umělecký výtvor korejského umělce jménem Choi 

Jeong Hwa s názvem -  Krásný. Krásný život! 

Jedná se o 4 900 korejských balonků ve tvaru spirály.  

 

 
 

   
                                                                                          Vojtěch Štěpánek, 5.A 

                                     „KRÁSNÝ ŽIVOT“               
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  Richard 
  Janeček 
     5.A 
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                                   Fotbalový zápas !!! 
 
          4. října 2012 se konalo obvodní kolo v kopané. Celkem hrálo 7 týmů zá-

kladních škol Prahy 1: 

ZŠ Truhlářská, ZŠ Uhelný Trh, ZŠ Curiových, ZŠ Patočky, ZŠ 

Josefská, ZŠ  Mikulandská. Hrálo se ve dvou základních skupinách, naši chlapci  

vyhráli skupinu, a tím pádem postoupili do dalšího kola. Hráli o první a druhé  

místo. Získali krásné druhé místo na ZŠ Patočky, která se umístila  

na příčce první. Naši školu reprezentovali následující skvělí hráči: Joska Jan -  

brankář, Dukát Kryštof - útočník, Sovinec Josef - útočník, Kos  

Jonáš - obrana, Kopr Jiří - obrana, Suchánek Jiří - obrana,  

Halamíček David - obrana. Všichni jsou žáky osmých tříd. Poděkování za vzor-

nou reprezentaci školy patří výbornému hráči Kryštofu Dukátovi ze třídy 8.A  -   

nejlepší hráč družstva. 
                                                                                                             Jiří Suchánek, 8.B 
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                             Pozvánka 
 
    Dne 13. listopadu 2012 se na naší škole (ve 14.15 

hod - učebna dějepisu) uskuteční školní kolo soutěže  

v řečnických dovednostech - Mladý Demosthenes.  

     Pokud chceš i ty porovnat své řečnické dovednosti se svý-

mi spolužáky, tak přijď, připrav si krátký,  vtipný a originální 

projev na 1-2 minuty a poper se o postup do dalšího kola. Sou-

těže se mohou zúčastnit žáci 4. - 9. třídy. 
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