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Oslava Dne díkuvzdání 

27. listopadu jsme slavili americký Den 
díkuvzdání. Dopoledne jsem se učili jako 
obvykle, avšak po obědě započala oslava Dne 
díkuvzdání. Přečetli jsme si něco o americké 
historii tohoto dne. Poté jsme vyráběli čelenky 
s indiánskými jmény. Na dvě pírka z papíru 
jsme napsali, za co děkujeme. Drama klub nám 
odehrál hezké představení. 
 
Hráli jsme mnoho her: twister, lovení jablek 
z vody, buclaté tváře a také hledání hroznového 
vína ve sněhové pěně. Jedna z mnohých 
dalších aktivit byla i tvoření různých věcí, 
hlavně postaviček, ze zeleniny. Před večeří 
jsme zpívali písničky. Večeře byla vynikající, 
měli jsme mnoho skvělého jídla. Nejlepší byl 
dýňový koláč. 
 
Tento den byl super.   
 
Julie Dobešová and Sabina Bouberlová 

Ve dnech 20. a 21. listopadu byla naše škola 
zapojena do veletrhu škol Schola Pragensis. 
Tato výstava je pro studenty, kteří jsou v 
posledním ročníku základní školy. Studenti se 
chodí podívat na všechny střední školy v Praze. 
Naši školu reprezentovalo osm studentů: Julie, 
Daniel, Bety, Elizabeth, David, Anička, Eliška a 
Helena. Ve čtvrtek a v pátek jsme měli třiceti 
minutový program, kde jsme mluvili o naší 
škole, hráli hry a říkali jazykolamy. Na našem 
stánku jsme nabrali hodně nových studentů na 
naší školu. Náš stánek byl nejlepší z celého 
veletrhu! 
       

 David Trachta 

Schola Pragensis 

Milí čtenáři, 
 
v prosincovém čísle jsme si pro Vás připravili 
několik zajímavých článků. Dočtete se o volbách 
v USA. Nebude chybět ani stálý článek o 
významných dnech. Na konci minulého měsíce 
jsme si užili mnoho zábavy na adaptačním kurzu 
naší školy, proto na něj zde nesmíme zapomenout.  
 
Chtěla bych Vám také jménem celého našeho 
redakčního týmu popřát krásné Vánoce, mnoho 
dárků pod stromečkem a do nového roku hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů. 

 
Moc Vám děkuji. 

 
Vaše šéfredaktorka,  

Julie Dobešová 

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. V  
Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 
24.prosinec. Největší radost z nich mají male děti, 
které se těší na ozdobený stromeček a na dárky, 
které jim “přinese Ježíšek.”  
S Vánocemi je spojeno mnoho zvyklostí: 
 - Pod jehličnatý stromek, který je ozdoben 
většinou skleněnými a slaměnými ozdobami, se 
kladou dárky.  
 - Peče se cukroví. 
 - Zpívají se koledy (písně o naroyení Ježiše). 
 - Vystavují se jesličky (betlémy). 
 - Tradičním jídlem na Štědrý večer je rybí 
polévka, bramborový salát a kapr. 
 - Chodí se do kostela.  
 
Dnes už však Vánoce nejsou svátkami 
náboženskými, ale spíše sodinnými. Vánoce by 
měly být nejkrásnějším svátkem v roce. Svátkem 
klidu, míru a pohody. 
 

Zora Šecová  
        

Vánoce v Čechách  



 

Adaptační kurz Gymnázia Amazon 

Ve čtvrtek 30. října jsme, my studenti gymnázia Amazon, vyjeli na dvoudenní adaptační kurz. 
Rekreační zařízení Palestra bylo uprostřed lesa v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nedaleko 
města Nižbor. Ubytovali jsme se a zjistili, že tam není signál na mobil. Všechny černé myšlenky však 
byli rychle zahnány, když jsme začali s programem her. Nejdříve jsme hráli všichni společně, poté 
nás rozdělili do čtyř skupin. V těch jsme pod vedením profesorky Vondráškové-skupina zelených, 
instruktora Petra-skupina modrých, profesorky Přibáňové-skupina žlutých a profesorky Hamříkové-
skupina lososových začali soutěžit o poklad Amazonie. Všechny hry byli stavěné na vzájemné 
domluvě a spolupráci ve skupině tzv. teambuilding.Večer se na nás přijel podívat i pan profesor 
Lepeška, který s námi zůstal, až do rána. V úplné tmě na nás čekali dvě bojovky. Při jedné z nich 
měl každý v ruce zapálenou svíci, bylo to moc hezké. Měli jsme být potichu a vnímat krásnou 
atmosféru spícího lesa. A to si myslím, že se nám podařilo. Brzy poté jsme se odebrali do hajan. 
 
Druhý den ráno jsme čile vstali a došli si na snídani. Po ní jsme pokračovali v hraní her o poklad. 
Slunce nám svítilo, přesto byla venku pěkná zima. Užili jsme si mnoho zábavy. Před odjezdem přišlo 
vyhlášení hry. A nejlépe skončili zelení, ačkoli jen o jeden bod, hned za nimi byli lososoví. Jelikož já 
sem byla ve skupině zelených, chtěla bych moc poděkovat za pěkné ceny. 
 
Myslím, že se dvoudenní výlet velice vydařil a všem se nám líbil. Odnesla jsem si z něj mnoho 
skvělých zážitků a hlavně jsem více poznala, jak své kamarády, tak hlavně profesory. 
 
Chtěla bych tedy tímto mnohokrát poděkovat všem již zmíněným a i těm, kteří se jakkoli na tomto 
výletě podíleli. Největší dík ovšem patří paní profesorce Přibáňové. 
 

                                                                  Julie Dobešová 

Dne 4. listopadu 2008 byl oficiálně zvolen 
prezidentem USA Barack Obama. Jeho protiv-
níkem byl John McCain. Volby byly až do posled-
ních chvil vyrovnané, ale po těžkém boji nakonec 
vyhrál Barack Obama. Podle oficiálních informací 
použil Barack Obama na svou volební kampaň 
nejvíce finančních prostředků za celou historii 
USA. Oficiální převzetí prezidentského úradu se 
uskuteční 20. ledna 2009, do té doby je stávající 
prezident George Bush povinen seznámit Bar-
racka Obamu s prezidentským úradem. 
 

     David Trachta 

Prezidentské volby  v USA  Jaký je tvůj nejoblíbenější školní předmět? 
 
Angličtina – 36% 
ZSV – 20,5% 
Dějepis – 15% 
Druhý cizí jazyk – 11% 
TV – 5% 
Chemie – 5% 
Výtvarná výchova – 2,5% 
Zeměpis – 2,5% 
Český jazyk – 2,5% 
 
Co děláš ve svém volném čase? 
 
Nemám volný čas – 49% 
Sporty – 30% 
Internet, TV – 13,5% 
Další sebevzdělávání – 5% 
Knihy – 2,5% 

Sabina Bouberlová 
 

Šéfredaktor: Julie Dobešová 
Aktuální události: David Trachta 

Významné dny: Zora Šecová 
Rozhovor: Sabina Bouberlová 


