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Čertovské skotačení

Jako každý rok se na naší 
škole konala akce Čer-
tovské skotačení. Kryštof 
Laník z 9. A nám napsal, 
jak to letos probíhalo. 
Článek naleznete na druhé 
straně. 

Vánoční jarmark

13. prosince se na naší 
škole konala další akce. 
Jana Úradníčková z 9. B 
napsala, jak vánoční jar-
mark probíhal. Více na 
straně 3. 

Výlet do Görlitz

Někteří žáci ze 7.–9. třídy 
se vydali společně s paní 
uč i t e l kou Ho lasovou , 
V a c k o v o u a s p a n í 
ředitelkou na zájezd do 
německých měst Bad 
Muskau a Görlitz. Více 
o tomto výletu straně 5.  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Ze života školy
�

Čertovské skotačení
Z pátku na sobotu proběhla u nás ve škole akce pod názvem Čer-
tovské skotačení.  Skoro všichni deváťáci se převlékli za čerty, aby 
trochu postrašili děti z prvních, druhých a třetích tříd. Samozřejmě 

mezi čerty, kteří měli každý svou komnatu, byli i andělé, kteří dělali dětem 
psychickou podporu a povzbuzovali ty děti, které brečely. Každé z dětí mělo 
nachystané malé občerstvení v podobě balíčku se sladkostmi a nějakým ovo-
cem. Následně všechny čekalo přespání ve škole, což pro nás deváťáky 
znamenalo, že se nikdo z nás nevyspal. My, jakožto dozor, jsme děti v noci 
hlídali. Nikdo nezlobil a noc byla bezproblémová. Byl to pro mě jiný zážitek. 
Pamatuji si, jak jsem ještě já chodil po komnatách a ostatní mě strašili. Vždy 
jsem si to ale užil a doufám, že si to děti letos užily stejně jako tehdy my. Mys-
lím si, že na to budeme všichni v dobrém vzpomínat.

Kryštof Laník 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Ze života školy
�

Vánoční jarmark 
Dne 13. prosince uspořádala naše škola Vánoční Jarmark, kterého 
se mohli účastnit jak děti ze školy tak i jejich rodiče. Hlavní výpomoc 
dělali deváťáci a učitelé. Žetonky prodávaly děti a jeden žetonek stál 

5 Kč. Žetonky se dále uplatňovaly v dílničkách, kde se za každý výrobek dá-
val určitý počet žetonků. Na jarmarku jste si mohli ozdobit perníčky, vyrobit 
vánoční přáníčka, náušnice z korálků, svícny atd. 

V kuchyňce bylo občerstvení, kde jste si mohli nabídnout bábovku nebo kávu. 
Pro zpříjemnění atmosféry nám pak učitel Sucharda s vybranými žáky hrál na 
kytaru. Jarmark bavil nejen děti ale i rodiče, kteří se do vytváření dekoračních 
předmětů pustili také. Po celou dobu jarmarku panovala příjemná atmosféra 
a myslím, že si to všichni moc užili a byli spokojení. 

Jana Úradníčková 
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Besídky
�

Ve čtvrtek 22. prosince (poslední den školy v tomto kalendářním roce) se 
konají besídky. Na této stránce si můžete přečíst, jak budou besídky v něk-
terých třídách probíhat.

4. A
Ve třídě 4. A jsme měli v pátek 9. prosince tombolu. Každý si vylosoval něko-
ho ze třídy a nikomu to nesměl prozradit. Vylosovanému měl něco koupit 
v  rozmezí 50–100 Kč. Výhoda tomboly je ta, že všichni dostanou dárek 
a nemůže se stát, že nikdo nedostane nic.

Nelly Fialová

6. A
V pátek 9. 12. jsme si také vylosovali jednoho kamaráda, kterému dáme 
dárek. Na besídce samozřejmě nebude chybět cukroví. Určitě se podíváme 
na nějaký film a doufám, že si to pořádně užijeme.

Adéla Putíková

7. A
Na vánoční besídku jsme si vylosovali tajného vánočního kamaráda, kterému 
ve čtvrtek dáme dárek. Dále vyrobíme přáníčka a pošleme je paní učitelce 
Tothové, aby si s námi přišla užít nádhernou atmosféru Vánoc.

Fanda Novotný

9. A a 9. B
Deváté třídy budou besídku první dvě vyučovací hodiny na rozdíl od jiných tří. 
Budeme si dávat dárky a už od rána budeme mít tradiční vánoční pohodu. 
Také plánujeme pro 1. A překvapení v podobě návštěvy kina.

Kryštof Laník 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Ze života školy
�

Bad Muskau a Görlitz
V pátek 9. prosince se někteří žáci ze 7.–9. třídy vydali společně 
s paní učitelkou Holasovou, Vackovou a paní ředitelkou na zájezd do 
německých měst Bad Muskau a Görlitz. Celou cestu nám dělala 

společnost naše průvodkyně Monika (někteří si jí pamatují z  loňského zájez-
du do Anglie), která nám připravila i test, aby zjistila, jestli ji posloucháme. 
Jako první nás čekala cesta do Bad Muskau, kde jsme navštívili anglický 
park. Moc to jako park nevypadalo, protože anglický park má za úkol 
přecházet do okolní krajiny. Po procházce parkem jsme šli do autobusu a jeli 
jsme do všemi očekávaného Görlitz. Než jsme se dostali na trhy, prošli jsme 
kousek města a navštívili hřbitov, kostel, ale i polskou část města. Po 
procházce městem jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina šla na 
Rathausturm (radniční věž) a ostatní dvě byly mezitím na trzích. Poté se 
všichni prostřídali. Z  radniční věže byl hezký výhled, bohužel jsme neviděli 
Ještěd, přesto že den předtím byl vidět. Nejkrásnější byly trhy. Všude byly 
rozvěšeny Hernhůtské hvězdy, které tomu dodávali tu správnou vánoční at-
mosféru. Každý ví, že německé trhy jsou proslulé spoustou dobrot. Jako 
správný český turista jsem si koupila Bratwurst (klobása). Byl výborný. Ces-
tou zpátky jsme byli všichni utahaní a těšili jsme se domů. Celkově se mi zá-
jezd do Německa velmi líbil a jistě se na trhy zase někdy podívám. 

Eliška Pavlová 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Ze života školy
�

Rozhovor s paní učitelkou Mišnerovou
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Volný čas
�

Školní časopis
Na kroužku školního časopisu se scházíme každý pátek kolem druhé hodiny. 
Vždy, když se sejdeme, domluvíme se na práci, kterou budeme na kroužku 
a v průběhu celého týdne dělat. Když někdo z nás má práci hotovou, pošle jí 
panu učiteli na e-mail. Ten pak práci zhodnotí, upraví a poté vždy text 
o daném tématu připraví k vytisknutí do časopisu, který vychází každý měsíc.

Fanda Novotný

Stolní tenis
Každé pondělní ráno musím vstávat brzy, protože chodím na kroužek stol-
ního tenisu. Tento kroužek má na starosti p. uč. Sucharda. Jak již název 
napovídá, každý se tu naučí hrát stolní tenis. Vždy soutěžíme, kdo víckrát 
vyhraje. Pro pobavení hrajeme obíhanou. Chodit sem můžou děti z  5.–9. 
třídy. Letos nás chodí na kroužek devět. Přestože chodím již pátým rokem, 
mám se stále co učit. Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna stolní tenis mě bude  
tolik bavit.

Eliška Pavlová
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Dekorace
�
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• Staré žárovky
• Provázek
• Pár větviček
• Akrylové barvy
• Bílý sprej
• Třpytky

• Keramické květináče
• Balicí papír
• Pokrývka hlavy sněhuláka (kulich)
• Lepidlo
• Bílá barva
• Barevné fixy
• Červenou pastelku na tváře

• Lízátka berličky
• Barevný filc
• Lepidlo Herkules
• Černé korálky
• Nůžky

• Sklenička se šroubovacím víčkem
• Polymerová hmota (např. fimo)
• Třpytky/glitry
• Glycerín = glycerol – seženete v lékárně
• Vteřinové lepidlo (lepící pistole)
• Voda

• Rulička od toaletního papíru
• Bílý papír
• Větvičky
• Fix
• Hýbající oči
• Plyšové kuličky (oranžová, černá)



Žákovská tvorba
�

Čerti,
mají na starost zlobivé děti.
Zato malí čertíci,
mají z toho legraci.

Když čerta na zeď kreslíš,
do pekla hned letíš.
Když dobrý skutek vykonáš,
s čertem se nikdy neshledáš.
(Anička Fukárková)

Věděli jste?
Slovo Vánoce pochází z německého Weinachten? Převzatost do našeho jazyka 
není zrovna doslovná, ale jistý systém zde je. První slabika „vá“ je 
ponecháním počátku německého „Wei“, dále se přiřadila druhá část slova 
„noc“, upraveno tedy na „noce".

Úplně přesný původ jehličnatého vánočního stromečku není úplně jistý, ale 
traduje se, že byl zvolen z toho důvodu, že propojuje 3 základní části světa. 
Jeho kořeny značí Peklo, kmen symbolizuje Očistec a jeho větve znamenají 
Nebe.

Jmelí je přisuzována magická moc. Tvrdí se, že pokud je doma zavěšeno, 
přináší do domova štěstí, lásku a ochraňuje proti zlým čarodějným silám 
a duchům. Jeho kouzelná moc se zvyšuje, pokud jmelí nebylo zakoupeno, 
ale darováno.

Dříve se ke štědrovečerní večeři podával černý kuba (pokrm z krup a hub), 
zvykem bylo i připravovat talíř navíc pro případného hosta. Také je zvykem 
pod talíř dávat kapří šupinu aby rodina měla štěstí a peníze.

Jana Úradníčková 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Soutěž
�

Všichni, kteří vyplnili formulář na webových stránkách školního časopisu 
(http://piknik.oblacna.cz), odpověděli správně. Dvířka od komína se nacházejí 
hned vedle dveří do sborovny.

Správně odpověděli: Aneta Pechová, Vít Pleštil, Adéla Vaněčková, Michaela 
Pokorná, Kristýna Reinišová a Tereza Vaněčková.

V soutěži budeme pokračovat v lednovém čísle časopisu.
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