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Čertovské skotačení

Jako každý rok se i letos 
konalo na naší škole čer-
tovské skotačení. Jaké 
úko ly čeka ly na dě t i 
v  komnatách? A přišel 
vůbec Mikuláš? Podívejte 
s e n a d a l š í s t r a n u 
a přečtěte si o čertovském 
skotačení více. 

IT-SLOT

Kateřina Novotná z 9. A 
reprezentovala naši školu 
na celorepublikovém kole 
soutěže IT-SLOT.  Kolik 
žáků se zúčastnilo nomi-
načního kola? A na ko-
l i k á t é m m í s tě K a t k a 
skonč i la? Nalistujte si 
stranu 3. 

Regensburg

Eliška Pavlová společně 
s  Františkem Novotným 
napsala, jaký byl výlet do 
německého Regensburgu. 
V kolik hodin vyjeli a co 
všechno viděli? Nejen to 
se dozv í te na č t v r té 
straně.  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Ze života školy
�

Čertovské skotačení
Čertovské skotačení se uskutečnilo 1. 12. 2017 a děti přicházely do školy 
v šest hodin, ale žáci deváté a osmé třídy chodili už od čtyř hodin. Starší žáci 
připravili vše potřebné ještě před tím, než přišly malé děti (příprava komnat, 
tělocvičny, jídelny, občerstvení atd.). V šest hodin přišly malé děti a slova se 
ujal Mikuláš. Tomu děti složily krásnou písničku, kterou potom všichni najed-
nou zazpívali. Dále pak jednotlivé třídy navštěvovaly komnaty, tělocvičnu, 
jídelnu a sklep. V komnatách byly zapeklité úkoly, které naštěstí všichni 
zvládli vyřešit. Museli prolézt labyrintem, poskládat čerta, shodit pekelné 
kuželky atd. Na závěr celého večera byla stezka odvahy z druhého patra do 
prvního suterénu. Po stezce odvahy šly všechny děti spát. Ráno se vstávalo 
celkem brzo, uklidili jsme třídy a mohli jsme odcházet domů.

Marie Fabinyi a Eliška Pavlová
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Ze života školy
�

Divizna 8. A
Dne 6. prosince se naše třída 8. A vydala společně s paní učitelkou Wien-
erovou na naučný program do divizny.

Čekalo na nás téma Pochybné suvenýry, při kterém jsme se dověděli 
o celosvětové úmluvě CITES, ve které je psáno o tom, které zvíře nebo pro-
dukt si nemůžeme z  dané země odvést. Například z  okolí Středozemního 
moře se nesmí vyvážet želvy a ani produkty z nich. Program byl velmi poučný 
a líbil se mi.

František Novotný 8. A

Celostátní kolo soutěže IT-SLOT
Ve středu 13. prosince se konalo na  pražské Soukromé škole 
výpočetní techniky na Proseku finále 8. ročníku soutěže IT-SLOT, 
ve kterém nás reprezentovala Katka Novotná.

Katka se umístila v kvalifikačním kole na 33. místě ze 4 000 soutěžících. Ste-
jnou pozici obhájila i ve finálovém kole, které se účastnilo 45 nejlepších žáků 
z 8. a 9. tříd základních škol. 

�
�3



Ze života školy
�

Wallhala a Regensburg
Dne 8. 12. 2017 se někteří  žáci z 6.–9. tříd zúčastnili zájezdu do historického 
Regensburgu. Sešli jsme se ráno před školou v 5:50 a v šest hodin jsme nas-
tupovali do autobusu. Doprava nám příliš nepřála, proto jsme byli rádi, když 
jsme byli okolo půl deváté na odbočce na Plzeň v Praze.

Asi po dvou hodinách od Prahy jsme přejeli hranice a ihned jsme si všimli 
sochy s nápisem Vita Caroli, což v překladu znamená život Karla IV. Od naší 
průvodkyně Moniky jsme se dozvěděli, že v místě, kde dnes stojí ta dálnice, 
po které jsme jeli, stávala dříve cesta, kterou nechal vybudovat právě 
Karel IV.

Zhruba za hodinu jsme dorazili k  našemu prvnímu cíli. K  majestátnímu 
památníku jménem Walhalla. Všichni jsme si tuto budovu prohlédli, vyfotili si 
jí a šli počítat schody, což byl jeden z úkolů do Moničina kvízu.

Když jsme opustili Walhallu, jeli jsme už do Regensburgu. Zde jsme se přešli 
po nejstarším německém mostě. Poté jsme navštívili katedrálu a pak jsme se 
konečně dočkali.

Dostali jsme se na krásné vánoční trhy, kde jsme si mohli koupit tradiční 
výrobky, mezi které patří např. Kinderpunch. Do Regensburgu jezdí turisti, 
také kvůli jedné specialitě. Jedná se o Bratwurst, který měří 0,5 m. Cestou 
zpět jsme byli všichni unavení, ale spokojení a najedení.

Myslím si, že výlet se všem líbil a už teď se těšíme až bude zase nějaký 
další.

Eliška Pavlová, 9. A
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Rozhovor
�

Jaká byla nejhorší známka, kterou dostala paní zástupkyně Handšuhová? 
Nejen to se dozvíte v tomto rozhovoru.
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Vánoční písničky
�

Last Christmas – Wham! 
All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey 
Vánoce na míru – Ewa Farna
Vánoční – Johny Machette & Teri Blitzen 
Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon 
Christmas Is All Around – Billy Mack
Santa's Coming For Us – Sia 
Carol of the Bells – Pentatonix 
Vianočná jahoda – Kristína
Everyday Is Christmas – Sia 
Deck The Halls – Pentatonix
Candy Cane Lane – Sia 
Štědrý večer nastal – Xindl X 
White Winter Hymnal – Pentatonix 
Underneath The Mistletoe – Sia
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Kdo nosí dárky?
�

Žlutá – Itálie – čarodějnice Befana

Oranžová – Česká republika, Slovensko – Ježíšek

Červená – Velká Británie, Irsko, Finsko – Santa Claus (Father Christmas)

Růžová – Španělsko – Papá Noel

Fialová – Polsko – Svatý Mikuláš

Světle modrá – Německo, Rakousko – Weinachtsmann

Tmavě modrá – Švédsko – trpasličí dědeček Jultomte

Světle zelená – Dánsko – Julemanden

Tmavě zelená – Norsko – Julenissen

Světle hnědá – Portugalsko – Pai Natal

Tmavě hnědá – Francie – Pére Noël 

Maruška Fabinyi a Blanka Šípková
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