
Čertovský týden ve 3. oddělení  ŠD (5. - 9. 12. 2016) 

 

 Při letošních mikulášských slavnostech jsme museli čelit nejrůznějším nepříznivým 

okolnostem, které zapříčinily, že jsme z celého programu stihli pouze nepatrný zlomek, ale i tak jsme 

si čertovské řádění užili... 

 Na úplném začátku jsme se rozdělili do 2 čertovských skupin – Ďáblíci a Pekelní válečníci. 

Každé skupině velel jeden Lucifer společně se svým rohatým zástupcem a jejich cílem bylo táhnout za 

1 pekelný provaz a být co nejúspěšnější. Vítězství v dané disciplíně čertům přineslo vždy určitý počet 

zlatých mincí. A hlavní odměna na konci čekala na pekelníky s větším počtem nasbíraných mincí.   

 V pondělí jsme začali čertovskou soutěží nazvanou jednoduše „Peklo“. Nejdříve jsme si 

společně přečetli určitý text, který měli čerti poslouchat s ušima co nejvíce nastraženýma, protože 

ihned poté následoval kvíz. A otázky byly opravdu záludné, neboť text se hemžil číselnými údaji 

různého druhu. A když vezmeme v úvahu, že rohatí chlupáči nemají čísla zrovna v oblibě (nejnovější 

výzkumy ukazují, že pekelná matematika je nejméně oblíbeným předmětem na základních a středních 

pekelných školách), musíme ocenit jejich snahu... Na začátku této disciplíny seděli obě čertovské 

skupiny naproti sobě a mezi nimi na zemi byl položen herní plán složený ze 3 kruhů připomínajících 

terč, přičemž poslední nejmenší kruh představoval PEKLO.  Každý, na kom byla řada, zodpověděl 

svoji otázku. Pokud byla odpověď správná, nechal čert svůj hrací žeton na největším kruhu, pokud se 

však netrefil, postoupil směrem k peklu. Po poslední otázce jsme sečetli body a rozdělili první zlaté 

mince.  

 Ve středu čerty čekala troška uměleckého tvoření. Jejich úkolem bylo vyrobit si čertovskou 

masku na pekelný bál konaný při příležitosti Luciferových 159. narozenin. Účastí v této disciplíně 

vyvrátili naši čerti mýty o malé zručnosti všech pekelných stvoření, neboť se ukázali jako neobyčejně 

šikovní. Proto za tuto disciplínu obdržely obě skupiny stejný počet zlatých mincí. 

 Páteční program začal soutěží nazvanou Pekelné brambůrky. Každý čert měl k dispozici 1 

obyčejné brčko a jeho úkolem bylo dojít k míse plné bramborových lupínků, brčkem nasát 1 lupínek a 

opatrně ho přenést do misky svého týmu, stojící opodál. Jak si jistě dovedete představit, naši rohatí 

pekelníci se při této disciplíně docela zapotili, neboť transport bramborových lupínků byl pro ně velmi 

zapeklitým úkolem... 

 Po sečtení všech mincí jsme došli k závěru, že celkovým vítězem Čertovského týdne se stala 

pekelná skupina Ďáblíků, která obdržela hlavní sladkou odměnu. Ale protože se všichni čerti celý 

týden neobyčejně snažili (což je vzhledem k jejich vrozené lenosti opravdová rarita), muselo být 

nakonec odměněno i druhé družstvo. Celý tento týden je tak důkazem toho, že i čerti se čas od času 

dokážou vybičovat k neuvěřitelným výkonům ...  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


