Biserica din Eibenthal
Biserica din Eibenthal a fost construita cu multi ani in urma. In 1912
ea a fost cladita in locul altei biserici care era din lemn. Biserici i-a
fost atribuit hramul Sfantului Ioan din Nepomuc. Pe langa biserica sa
mai construit parohia din Eibenthal. Este si ea o cladire mare si
spatioasa are sase camere din care: biroul, sufrageria, camera de
oaspeti, bucataria, biblioteca si baia.
Aici au slujit ca primii duhovnici, preotii din Cehia: Class si
Gotnawer. Dintre preoti de care ne mai amintim ca au pastorit parohia
sunt: Alois Hanzelca un misionar iezuit din Cehia pe care batrani
nostrii lau iubit si stimat foarte mult. Mai departe au fost preotii din
Orşova: Claici şi Markovici care veneau doar de
srbatori si in unele duminici. Au mai pastroit in
ultima vreme de preoto cehi: Přelouček Josef şi
in prezent Václav Mašek.
Pospíšil Lukáš Pavel, Clasa a VII-a

Eibenthalský kostel
Eibenthalský kostel byl postaven již dávno. Byl
postaven v roce 1912 na místě jiného kostela,
který byl dřevěný. Kostel byl zasvěcen svatému
Janu Nepomuckému. Kromě toho byla
v blízkosti vystavěna i fara. Je to velká a
prostorná budova, která má šest místností:
kancelář, obývák, pokoj pro hosty, kuchyně, knihovna a koupelna.
Na faře v Eibenthale sloužili jako první kněží z Čech: Class a
Gotnawer. Další kněží, o kterých ještě víme, že sloužili na Eibenthale,
jsou: Alois Hanzelka, misionář a jezuita z Čech, kterého naši dědové
milovali a ctili. Dále zde sloužili kněží z Oršavy Claici a Markovici,
kteří přijížděli jen na velké svátky a někdy i v neděli. V poslední době
zde sloužili dva čeští kněží: Josef Přelouček a nyní Václav Mašek.
Pospíšil Lukáš Pavel, 7. třída
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Hádanky
Osmáci pro Vás napsali hádanky na věci, které máme ve třídě. Jestlipak
poznáte, které předměty by o sobě takto mluvily?

Mám velké rozměry a různé barvy, nejčastěji ale
černou nebo zelenou. Když vedle mě děti stojí,
obyčejně nejsou šťastné. Třesou se jim kolena a
škrábou na mě. O přestávce mě však zase pohladí.
Jsem na světě ještě déle, než sešit nebo pero.
Jiřina Pospíšilová

Jsem:______________
Jsem malý domeček
a plný koleček.
Jestliže jedno se zastaví,
každý člověk někam zpozdí.
Izabela Flašková

Jsem:______________

Jsem bílý a mám tvar čtverce. Okraj mám šedivý a po
stranách jsou na mně malé černé figurky.
Marie Pospíšilová

Jsem:______________

