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Redakční rada se těší na všechny vaše
náměty!

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo školního roku 2016/2017. Redakční rada se nám velmi
obměnila. Z minulé zůstal jen Vojta, k němu se ze 6.A, ze 6.B a z 8.A přidali další žáci.
Podrobnější rozhovor s nimi budete mít možnost si přečíst v příštím čísle, dnes o nich pro vás
máme jen pár základních informací. Dále si přečtete dopis od našeho Inda, který nám přeložila
paní ředitelka. A poslední, o čem se v prvním čísle dočtete, je recept na Vojtův salát. Ostatně
Vojtovo vaření bude naší letošní pravidelnou rubrikou. Doufáme, že se vám naše číslo bude
líbit a pokud byste měli náměty na články, pošlete je nám na e-mail: zahradkova@zsunhost.cz.
Předem děkujeme.
Vaše redakční rada
Redakční rada – telegraficky:
Jméno: Vojta Jánský, 7.B
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Abych se něco nového v časopise přiučil.
Jméno: Martin Hendrych, 8.A.
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Protože mě baví pracovat se školou.
Jméno: Honza Škrdlant, 6.A.
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Jen tak, protože tam chodí Martin.
Jméno: Elen Hojerová, 6.A.
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Protože mi to doporučil spolužák a chtěla
jsem zkusit něco jiného.

Jméno: Alžběta Šebelová, 6.B.
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Chtěla jsem si zkusit práci redaktorů a
zjistit, zda by mě tato práce bavila.
Jméno: Emílie Víšková, 6.A.
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Na doporučení ostatních spolužáků i rodičů.
Jméno: Klára Čečetková, 6.A
Proč chodím na kroužek školního časopisu?
Do časopisu chodím, protože jsem chodí
moje kamarádky a chtěla jsem zkusit jaké to
tu je.

Dopis od našeho Inda z programu Adopce na dálku, červen 2016.
Vážení přátelé,
píše vám zase váš „syn“ John Bosco Savari z Indie.
Mám se dobře a prosím Boha o všechno dobré pro vás. Také všichni členové mé rodiny a
přátelé se mají dobře a vyřizuji vám jejich pozdravy. Já nyní studuji druhým rokem technickou
fakultu, složil jsem dobře semestrální zkoušky a dostal jsem dobré známky. Mým cílem je
civilní železniční inženýrství. Ale v současnosti i zkouším, zda bych se mohl stát policejním
úředníkem. V naší vesnici máme letos naštěstí dost dešťových srážek, takže uspokojivě
probíhají všechny zemědělské práce. To je podstatné. Moje starší sestra se právě vdala a další
sestra začala studovat – chce se stát řádovou sestrou! Ve škole jsme měli po celý rok bohatý
program, spoustu svátků, soutěží, sportovních utkání apod. a já jsem si s ostatními spolužáky
všeho náležitě užil. Děkuji vám moc a moc za vaši finanční pomoc a podporu, modlím se za
vaše pevné zdraví a úspěchy a prosím vás, abyste na mě mysleli kvůli mému úspěšnému
zvládnutí učiva.
Vysvědčení za školní rok 2015/2016:
Maximum: 100% Splněno na:
Železniční inženýrství: 83%
Železniční mosty: 86%
Železniční konstrukce: 88%
Železniční technická laboratoř: 80%
Nejoblíbenější předmět: rodný jazyk Tamil
O škole a o akcích naší školy máte již z minulosti informace, připomenu alespoň stručně
ty nejdůležitější:
St. Xavier´s Home of Love, Shenbaganur, Kodaikanal, Dindigul District, South India
(obrazový materiál z této indické oblasti např. viz Wikipedia)
V současnosti máme 245 žáků a studentů ve sponzorském programu, z toho 5 nově přijatých.
Někteří žáci se s námi z různých důvodů museli rozloučit, nejčastěji z nutnosti začít pracovat a
finančně tak podpořit své rodiče a mladší sourozence.
Na začátku školního roku byl odstartován program zvaný Poradenství. Je pod patronací
Gandhi Gram University a členové sboru této fakulty nám vysvětlují význam vzdělávání, řeší
problémy osobních a sociálních potřeb studentů, učí, jak komunikovat s rodiči aby i oni
pochopili potřebu vzdělání pro své děti, vedou nás ke spolupráci s našimi učiteli a navázání
dobrých vztahů nejen s nimi, ale i s dalšími pracovníky školy, se kterými studenti přicházejí do
styku.
Zdravotní tábor.
2x ročně je organizován tento užitečný tábor, kde každý student podstoupí zdarma zdravotní
prohlídku od zkušených zdravotníků a lékařů. V případě závažných zdravotních problémů se
takovým studentům dostane následné péče v nemocnici.
Sportovní den.
Každoroční setkání sportovců má formu dobrovolné účasti v kategoriích běhů a míčových her.

Výroční školní oslava.
Ocenění studentů, kteří se zúčastnili různých vědomostních nebo sportovních soutěží. Po
rozdání cen a diplomů následuje čajová párty všech studentů i zaměstnanců školy.
Den učitelů.
Studenti si připravili program pro své učitele, aby jim tak vyjádřili svůj dík za námahu, s jakou
se snaží naučit nás všechno potřebné. Tento program zahrnuje např. ukázky tanců, divadelní
představení a předání drobných dárků.
Setkání s rodiči.
Úspěch studenta sdílí škola společně s rodinou a tento den je příležitostí pro společné setkání
studentů, učitelů a rodičů, aby si mohli promluvit o každodenním životě všech zúčastněných a
vzájemně se lépe chápali.
Kampaň za zdravé životní prostředí.
Odborníci na tuto problematiku vysvětlují vše kolem zachování zdravého životního prostředí,
nutnosti recyklování odpadu s důrazem na elektrické a elektronické zařízení.
Festivaly.
Indie je země festivalů a svátků. Jedním z největších hinduistických festivalů je Diwali –
festival světel, symbolizující vítězství dobra nad zlem. Má navodit harmonii a je příležitostí
strávit příjemný čas s rodinou, přáteli a celou školní komunitou. Vánoce, svátky radosti, nám
ukazují Boží lásku k člověku, připomínáme si narození Božího syna a dáváme si dárky pro
radost. Součástí oslav je velká večeře. Dalším důležitým festivalem je Pongal slavený
tamilskou kulturou. Vzdáváme dík přírodě a oslavujeme sklizeň, a to především rýže, různých
cereálií a cukrovky. Pongal je čtyřdenní svátek: první den se hodí do ohně zbytečné věci
z domácnosti, druhý den oslavujeme životodárné slunce tím, že si oblékneme nové šaty a ženy
vytvářejí tzv. kolam. Kolam je na zemi před domem vytvořený složitý geometrický obrazec
z bílé rýžové mouky a přírodních barviv. Ženy jsou na své umění velmi pyšné, obrazec má být
co největší a žena by se neměla po celou dobu zvednout od práce. Musí počítat s tím, že během
dne je kolam rozšlapán nebo rozježděn, případně smytý deštěm a ona bude další den začínat
znovu. Aby měly obrazce větší výdrž, přidává se k mouce někdy vápenná drť nebo namleté
červené cihly. Třetí den svátku lidé uctí svůj dobytek za jeho užitečnost tím, že ho umyjí a
ozdobí. Poslední den se lidé shromáždí na břehu řeky a společně konzumují slavnostní jídlo.
Tábor zaměřený na prevenci proti onemocnění od moskytů.
Seznamujeme se s tím, jak vznikne tato horečka, s prvními příznaky, průběhem nemoci a jejím
léčením. Toto horečnaté a velmi bolestivé onemocnění svalů a kloubů je zvláště nebezpečné
pro děti do 15 let.
Letní tábor.
Během pobytu v táboře se odborníci snaží mezi mládeží objevit nejrůznější talenty a povzbudit
je v jejich rozvíjení a dalším studiu, při kterém by mohli svůj talent zúročit.
Dopis od našeho chráněnce zpracovala a přeložila Zuzana Fišerová.

Vojtovo vaření:
Dnes na téma: SALÁTY
ŠOPSKÝ SALÁT
Suroviny:


1 Žlutá paprika



1 Červená paprika



1 Okurka



Několik baby rajčátek



1 balíček Balkánského sýra



Trocha octa a moučkového cukru



Voda

Postup:
1. Nakrájíme si papriky a okurku na střední kostičky, rajčátka na čtvrtinky.
2. Vše vložíme do misky.
3. Skleničku od přesnídávky naplníme vodou, přidáme trochu octa a lžičku moučkového
cukru.
4. Protřepeme a vlijeme do misky se zeleninou.
5. Nastrouhaný Balkánský sýr nasypeme na zeleninu
6. Vše dobře promícháme a servírujeme.

