
Příprava na výstavu  

Šumperský Věštec 

Sobotu 13. prosince jsme věnovali 

výletu do Šumperka. Ranní rozespalost 

na zastávce jsme sdíleli všichni společ-

ně, ale nikomu se moc neulevilo. Je 

překvapivé, kolik lidí jezdí ráno auto-

busem do Jeseníku. Dokonce tolik, že 

přesun na vlakáč jsme museli odfunět 

v rychlém tempu. Část nervozity jsme 

asi přenesli na paní prodávající jízden-

ky, která nám je nakonec ani nezvládla 

prodat. A vzhledem k tomu, že na nás 

ještě čekala výpravčí, začal výlet vel-

mi hekticky. 

Jízdenky nám prodal až pan průvodčí 

ve vlaku, musel tisknout každou jed-

notlivě, protože integrovaná nejde pro 

víc osob. Ale byl v pohodě. Za chvíli 

to na našich místech vypadalo jako 

v elektru, tolik telefonů. sluchátek a tabletů na 

jednom místě připomínalo spíš Matrix než oso-

bák do Šumperka. Lenka se tomu snažila kon-

kurovat Popcornem, kterému se pan učitel sna-

žil zase vrátit úder Puritánem. Neúspěšně. Na 

Ramzové byl Jů sníh. Nakonec se na literaturu 

ovšem dostalo, Valča si vytáhla k psaní svůj 

příběh a Kryštof měl plný batoh Poseroutků, 

takže dobrý. Pan učitel si na chvíli schrupnul a 

už jsme byli v Šumperku (cesta trvala jenom 

dvě a půl hodiny). 

Krátká technická porada před nádražím obsaho-

vala bezpečnostní instrukce a vzhůru do města. 

V parku jsme hned osedlali sochu koně, Valča 

si narazila koleno (už podruhé tenhle týden), 

omrkli jsme Vilu Doris a šli po Hlavní třídě 

k poště, kde jsme měli sraz s paní učitelkou 

Durmanovou (jo, tohle byl důvod naší cesty, 

pozdravit paní učitelku a Klárku, její miminko). 

- pokračování na další straně 

Takže si to shrňme: třídu máme 

krásně vánočně vyzdobenou, 

všechny náležitosti jsou na 

svých místech a tvoří nám poho-

dičku a příjemné prostředí. Po-

zvánky předané, plakáty hotové, 

nádobí zajištěné, občerstvení 

domluvené, mozaiky téměř 

nachystané, program vymyšle-

ný. Hromada věcí zůstává roz-

pracovaných, ale máme ještě tři 

dny. To půjde:-) 

Breaking News 

 Země má 4 polokoule 

 Místo pohledu ze Šumperka 

máme cukr z Hotelu Grand. 

 V Kiku byl krásný polštářek do 

křesla, ale nikdo ho nekoupil. 

 Pepa krásně zpívá. 

 Kryštof taky, ale jiným způsobem 

 Ve čtvrtek odpoledne si pan 

učitel nedal ve škole kafe. 

 Aaron Smith - Dancin (Krono 

remix) je písnička spojená s 

prací na mozaikách. 

 V pátek se nám stalo, že jsme se 

nedokázali všichni shodnout a 

rozhodnout o jedné věci. Celý 

nápad jsme tedy převrátili naru-

by a najednou to šlo. 

 Natálka má ráda anglickou 

slaninu. 

V tomto  vydá ní  s e  
vá žený  č t ená ř  doz v í ,  
j a k  p roběh l  vý l e t  do  
Šumpe rka ,  a  také ,  j ak  
pos tup u j í  f i gurky  na  
h rac í  p lo š e  
Takt i ckého  p lá nu .  
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6. třída ZŠ Vápenná 

aneb cesta za kopce a zase zpátky 

Klasika ve vlaku - čtení, hudba, jídlo a sranda. 

Přemýšlení na kytkou, zelený lízátko a 

holubi útočící na růžovou bundu. Vše 

při čekání na paní učitelku. 

Relax po celém odpoledni příprav. 
Dokončovací úpravy 25 mozaiek. 

Výlet do Šumperka 



Cesty zpátky jsou super, vždycky mají 

svoje kouzlo. Krásně zpíváme. Kryštof 

vytáhl  ještě šlehačku, jeho zlatý hřeb 

neplechy. Po čtvrtém „vššššššš, hahaha“ 

mu ji pan učitel vrátil až ve Vápenné. 

Prý preventivně. V Hanušovicích jsme 

přestupovali a byla to sranda, protože 

Kačka s Lenkou dělali nindža kopy a 

Lenka k tomu měla opravdu kvalitní 

zvukový doprovod. Vlastně jsme všichni 

dělali kvalitní zvukový doprovod, proto-

že jsme kecali, když pan učitel potřebo-

val poslouchat hlášení o vlaku a nic nes-

lyšel. Nejlepší na tom bylo ho sledovat, 

jak nám potřetí říká, abychom už byli 

konečně zticha bez použití sprostých 

slovíček. 

Však to znáte. Výlety a cesty zpátky. To 

je vždycky dobrodružství. A tohle stálo 

zato.  

Cestou jsme potkali jednoho borce, kte-

rý byl ověšený řetězy, pohyboval se 

trochu divně a sháněl cigáro. Nás se 

nezeptal. Ani pana učitele. Taky jsme 

koupili druhou kytku, protože ta první 

nějak moc dobře nezvládla cestu. Paní 

učitelce jsme pak stejně dali obě dvě 

(bylo to trochu divný). U pošty jsme 

Marušku strašili náletama holubů, a to 

byla docela sranda. 

Paní učitelku jsme s velkým očekáváním 

vyhlíželi a konečně! Moc jí to jako ma-

mince slušelo a Klárka je krásná. Prý ale 

hodně křičí, což má po paní učitelce. 

Společně jsme se vydali směrem 

k nákupnímu centru („Kik, Kik, Kíík“) a 

cestou jsme se střídali v řízení kočárku. 

Celkem sranda, paní učitelka říkala, že 

bychom mohli jezdit častěji a brát Klár-

ku ven. Taky jsme se dozvěděli, že celý 

den se jenom papá a kaká a křičí. To je 

skoro jako ve škole. 

Seznámili jsme se taky s panem tatín-

kem od Klárky a pejskem, takže jsme 

viděli celou rodinu. Paní učitelka nám 

dala jako dárek dort. Bylo to super!  

Když jsme se rozloučili, udělali jsme 

dvě skupiny a šli utrácet peníze do ná-

kupního centra. Kryštof koupil tejpovací 

pásku, Maruška tričko, Lenka taky, Na-

tálka si koupila SppO, s Kačkou naku-

povat je prý na dlouho, pan učitel si 

koupil nějaký fusakle. 

Všichni jsme byli už utahaní a ve dva-

náct jsme se vydali na cestu k vlaku. 

Nohy bolely, záda taky, v břuchu kruče-

lo, prostě pech. 

Představte si - že prý si dáme pořádnou 

teplou polívku na náměstí u stromku. 

Obešli jsme stánky a ve všech se prodá-

val jenom punč a jiný alkohol. Šest stán-

ků kolem stromku a samej chlast (slovy 

pana učitele). Bylo to fakt divný. 

Tak že teda zajdeme na pizzu. Plno (i 

když nás taky bylo osm, no dobře). Pan 

učitel správně vyhodnotil situaci, že 

unavení a hladoví šesťáci je problém 

číslo jedna a zavedl nás do Hotelu 

Grand. No to vám bylo jak z jiného ves-

míru. Restaurace z dob ještě před našim 

narozením. Ten design! Umakart! Di-

fumbachie! Ta servírka! Dokonce měli i 

kuře s ananasem! Prostě moc jsme si to 

užili, tohle místo. Všichni jsme si odpo-

činuli, najedli se a napili, ceny byly nor-

mální, doporučujeme. Byla tam taky 

malá holčička, která si k nám přišla hrát, 

ale když viděla pana učitele (usmíval se 

na ni), tak zas odešla. Teda utekla. Vrá-

tila se, až když si pan učitel odskočil.  

Na cestu domů jsme opět nafasovali štos 

jízdenek a sedli do vlaku. Byl tam Karel 

s Vikou, potkali jsme je ten den už po-

druhé. Natálce se už udělalo lépe, proto-

že snědla to kuře s ananasem – do té 

doby byla na pana učitele drzá jenom 

jednou, ale po tom kuřátku už bylo zase 

všechno v pořádku. Kryštof a Lenka 

vytáhli všechny ty sladkosti a tak jsme 

doplnili hladinu cukru na juchání při 

cestě zpátky.  
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Kočárková autoškola. Účastnící (zleva): Kryštof, 

Maruška, Natálka, Kačka, Valča, Pepa a Lenka. 

Celá rodinka (zleva): dceruška, maminka (v bíle 

bundě), tatínek, pejsek. Nádhera. 

Hotel Grand. Popelníček netřeba, pane prezidente. 

U nás dobrý. 



 V sobotu 13.12. jsme se skoro 

celá třída vypravili do Šumperka za paní 

Durmanovou, nakoupit dárky ostatním. 

S paní učitelkou jsme se sešli u hlavní 

pošty Šumperka.  

 Když jsme se rozloučili, rozdě-

lili jsme se do skupin a nakupovali 

v nákupním centru. Byla jsem ve skupi-

ně s Pepou a Kryštofem. Obešli jsme to 

celé a na slíbeném místě srazu jsme byli 

první. Avšak na tento výlet my tři neza-

pomene.  

 Vešli jsem do Kauflandu a na-

kupovali jsem plno sladkého :D Při cestě 

na nádraží jsme se zastavili v hotelu a 

restauraci GRAND. Já si dala jenom 

horké jablko, abych měla místo na slad-

ké. Všichni jsme chtěli jet kupéčku, ale 

štěstí nám nepřálo a jeli jsme vlakem 

bez kupéček. No, bylo to lepší než ces-

tou tam, celou cestu jsme jeli motoráč-

kem :D Ale bez přestupu. Seděla jsem 

s Kačkou, Pepou a Kryštofem. V Rudě 

nad Moravou jsme přestupovali, ale 

potom jsem přestupovali už jenom 

v Lipové, jako vždycky. Celý den jsme 

si hodně užili. 
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 - o výletu do Šumperka píše Valča 


