
 

DENÍKOVÝ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Kryštof  už má prázdniny. 

 Valča má na vízo samý jedničky 

 Beatka je ráda venku a pěkně 

tančí. 

 Tom se majznul do kebule a 

furt mu nic není dost dobrý. 

 Lenka tu angličtinu nakonec 

dala, a to je dobře. 

 Natálka už má asi  pět přezdívek 

a samý jedničky na vízo. 

 Kačka si z toho za posledních 

pár měsíců udělala pěknej 

kolotoč.  

 Pája má oblíbené písmenko - Č. 

 Maruška tančí jak drak. 

 Matěj si v klidu okopíroval svůj 

trest a ještě dělal, jako že nic. 

 Dan je vrchní žrout krowek a 

má taky samý jedničky 

 Zdenál se na to ke konci roku 

docela vykašlal.  

 Pepe má moc hezký vízo. 

 Jiří je rekordman v počtu za-

meškaných hodin. 

 Bára pořád rebeluje a strašně jí 

to baví (ale zas tak super to už 

není. 

 Klára překvapila vysokým čís-

lem. 

Aneb  z áznamy z  a r ch ivu  j edn é  
t ř í dy  

Červen 2015/2016 

Vážení čtenáři, 

příběh sedmáků v tomto 

školním roce se blíží k 

prázdninám, ale ještě než 

začnou, můžete si přečíst 

letošní osmé vydání Věštce, 

tentokrát Deníkového. Po-

sledních pár měsíců bylo 

opravdu hektických ve tří-

dě, a toto číslo je jen vrchol 

ledovce událostí. Ať se vám 

i tak dobře čte. 

Pan učitel Schlemmer 

Original stories since 2014 

V pátek 27.5 Jsme se vydali se 
třídou do Jeseníku na sportovní den. Za cíl 
jsme si dali zlepšit si své časy v běhu na 
1500m, ve skoku a v hodu. Ráno jsme se 
vydali do Jeseníku autobusem až do Lázní, 
kde jsme se na hřišti naučili házet s rozbě-
hem, protože mnoho z nás házelo z místa.  

 
Přišli jsme na to, že když házíme s 

rozběhem je to mnohem lepší, jelikož do 
toho dáme celou energii těla a tak dohodí-
me dál. Po tom jsme si prošli trasu na 
1500m a zaběhli si to. Opravdu je něco 
jiného to běhat v terénu než po kolečkách 
kolem potoka zdálo se mi to mnohem lehčí 
a kratší i přesto že to bylo 1500m (ačkoliv 
si myslím, že to bylo spíš kolem 1300m, tak 
to zaběhli úplně skvěle).  

 
Když jsme doběhli, byly to neuvě-

řitelné časy já, jsem si to například zaběhla 
kolem potoku ve Vápenné za 8 minut kdež-
to v Lázních za 5 minut. Mám z toho dobrý 
pocit a jsem ráda, že to pan učitel napláno-
val v Lázních. 

 Když už jsme splnili vše, co 
jsme měli v plánu, tak nás čekalo za od-
měnu opékání špekáčků. A to probíhalo 
jako vždy skvělá atmosféra a sranda. Po 
opékání jsme se vydali delší cestou k po-
mezí. Cestou byla sranda i po náročném 
běhání nám zůstalo spoustu energie, kte-
rou jsme po celou dobu využívali.  
 

Na pomezí jsme nejeli autobu-
sem, protože bylo Marušce špatně, a tak 
jsme se dohodli, že si počkáme na vlak a 
jí se snad do té doby udělá dobře. Čekání 
na vlak bylo taky dost zábavné, když jsem 
si například házela s míčkem a do toho mi 
neustále skákal pan učitel... a spoustu 
dalších věcí. Když už jsme dojeli vlakem 
do Vápenné, šli jsme ještě společně na 
oběd a pak už domů. Výlet byl super, 
musím se přiznat, že tenhle rok nebyl zas 
tak dobrý a už mi chyběl nějaký pořádný 
výlet, jako byl tento. 
         - Natálka 

Sportovní den - záznam č. I 

Pařezová skupinovka ze sportování v lázních. 
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Deníkový záznam č. II/a, b, c 

Aneb obyčejný týden 

Pondělí: V pondělí jsme se v dějepise učili o středo-

věkých městech, o tom, jak se v nioch žilo. 

V matematice jsme opakovali procenta a trojčlenku na 

písemku. Jelikož jsme čtvrtletku z angličtiny psali už 

minulý týden, tak jsme ji v pondělí opravovali. Já toho 

moc na opravování neměla a tak jsme pak my, co 

jsme měli opravu hotovou, dodělávali cvičení. 

V přírodopise jsme se bavili o rybách. 

Úterý: V češtině jsme odevzdávali slohovou práci, ale 

jinak jsme opakovali na čtvrtletku. V matematice jsme 

opět olpakovali. Celý tento týden se motal skoto neu-

stále kolem čtvrtletek. Ve výchově ke zdraví, kterou 

máme jednou týdně, jsme se bavili o rasismu a xeno-

fobii. V angličzině jsme kontrolovali cvičení, které 

jsme dělali samostatně. V zeměpise jsme pak psali 

písemku na Asii. Naše vaření opět nebylo vaření, ale.. 

Středa: V matematice jsme si psali, co bude na páteč-

ní čtvrtletku. V dějepise jsme opět probírali středově-

ká města. V češtině jsme psali čtvrtletku a v angličtině 

jsme zase vypracovávali samostatně cvičení 

z učebnice. Ve fyzice jsme dopisovali zápis o světel-

ných jevech. V hudebce jsme zpívali písničku Dark 

Horse a ještě něco od Celeste Buckingham. 

Čtvrtek: V informatice jsme dodělávali referát o ky-

beršikaně. V literatuře jsme si půjčili knížku 

z knihovny, přečetli si kousek a něco o ní řekli. Ve 

fyzice jsme psali písemku. V přírodopise jsme se ba-

vili o rybách a já se nechala vyzkoušet. Ve výtvarce 

jsem seděla s Beou. 

Pátek: V matematice jsme psali čtvrtletku, která byla 

ještě lehčí než čeština. Ve výchově k občanství, kterou 
máme taky jednou týdně, jsme si povídali o světových 
náboženstvích. V češtině jsme opravovali čtvrtletky ze 

středy. V zeměpise jsme opět psali písemku z Asie, 
tentokrát to bylo snad lepší. V tělocviku jsme byli 

konečně venku, stříleli jsme ze vzduchovky a házeli 
granátem. Celý týden jsme hráli vylepšený kámen-

nůžky-papír – to znamená, že pokud prohrajete, dosta-
nete cvrnknutí do čela, facku nebo koňára do ramene. 

                                                                 - Valča 

Týden 11. – 15.4.2016  

Pondělí: ještě nezačala první hodina a téměř  všichni 

kluci byli vyfackovaní. 

Středa: První hodinu jsme pouze opakovali na čtvr t-

letku. Ale třetí hodinu to už jsme psali čtvrtletku z čj, 

která dopadla celkem dobře. Ve fyzice si teď musíme 

dělat každou hodinu dlouhé zápisy. Tom a Kryštof měli 

referát a zpívali jsme novou písničku. 

Čtvrtek: Maruška byla na rovnátkách. Ve fyzice 

jsme dělali pokusy se světlem. 

Pátek: Poslední čtvr tletka z matiky. Písemka na celou 

Asii. V tělocviku jsme byli venku, házeli jsme, stříleli, 
kluci hráli fotbal. Maruška přišlas rovnátkama. 

                                                                               - Dan 

Pondělí: Ještě nezačala první hodina a kluci už si 

dávají facky. Po první hodině zase začali s fackama. 

Třetí hodinu jsme měli angličtinu, při té jsme se nasmá-

li. Pan učitel asi zapomněl počítat. Šestkrát jsme museli 

přepočítat Klářinu čtvrtletku. Školu jsme zakončili tělo-

cvikem, který byl dobrý. Hráli jsme vybíjenou florbalo-

vým míčkem. 

Úterý: Př ijdu do školy a kluci pokračují ve fackách. 

Asi třetí nebo druhou přestávku se připojil pan učitel. 

Celá třída to pozorovala, protože to bylo zajímavé. Dal-

ší přestávku už pan učitel nepokračoval. Škoda, mohla 

být sranda. Ale další přestávku měl dávat Zdeněk facku 

Kryštofovi, ale předal to panu učitelovi. Než pan učitel 

mu tu facku dal, musel se teprve rozcvičit a pak mu ji 

teprve dal. 

Středa: Kluci pokračují dál a dokonce se př idala i 

Bára. Trochu jsem to čekala. 

Čtvrtek: Myslím, že to byl čtvr tek a př idala se i Val-

ča. 

Pátek: Si moc nepamatuju, aj trošku ten čtvr tek. 

Nejlepší na tom je, že to píšu až v neděli.  
         - Pája 
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Sportovní den - záznam č. III 

Aneb tělák v lázních z pohledu Beatky 

V pátek 27.5. jsme po dlouhé době jeli do Lázní. 
Celý květen jsme měli atletiku. Skákali jsme do písku, házeli 
do dálky a běhali kolem potoka. Když jsme to měli všechno 
hotové, vysely nám na nástěnce výsledky a známky. Jenže 
s tím byl docela problém, skoro nikomu se ty výsledky ani 
známky nelíbily, tak jsme se rozhodli, že to uděláme všech-
no znovu a lépe. Ale pan učitel měl o něco lepší nápad. Na-
padlo ho, že si ty známky a výsledky zlepšíme v lázních. 

Tak  jsme se v pátek vydali. Když jsme dojeli do 
lázní, hned jsme začali, jakože opravdu hned – první schody, 
které jsme potkali, jsme museli vyskákat nahoru po třech 
schodech, ne po jednom, ne po dvou, ale po třech. Po scho-
dech jsme se šli proběhnout k takovým hrozně zvláštním 
kamenům na svahu – byla to něco jako kam kdo doběhne při 
70 krocích. Hned potom jsme si šli hrát na roboty a jak po-
slední věc před kolonádou jsme se naučili házet do dálky 
s rozběhem. 

Pak už jsme si konečně šli zaběhnout kolonádu. 
Prvně jsme si ji prošli a pak proběhli. Ty výsledky byly mno-
hem lepší, takhle v přírodě je to úplně jiné běhání. Když 
všichni doběhli, šli jsme si opíkat. Po cestě jsme si udělali 

skoro všude fotky, protože jich prostě pořád nebylo dost. 
Když jsme došli na místo, všichni si začali opíkat. No a my 
s Valčou jsme si pak ještě opíkali mandarinky. Nečekali 
jsme nijak velkou dobrotu, ale zase jsme nečekali takovej 
hnus. Obě dvě jsme si kousli a obě dvě jsme to hned vy-
flustli. Když jsme si s Valčou dohráli, vydali jsme se zpát-
ky. 

Prvně jsme si šli koupit zmrzku a pak jsme se vy-
dali na úplně suprovou procházku z lázní na Pomezí. Ale 
byla hlavně super tím, že jsme nešli tou krátkou, ale my 
jsme měli ještě tolik energie, že jsme prošli ještě tu delší. 

Po tom, co už jsme skoro necítila nohy, jsme ko-
nečně byli u konce. Prvně že pojedem autobusem, ale Ma-
rušce se udělalo špatně, tak jsme si počkali na vlak. Na ná-
draží jsme si zahráli ještě fotbal a zaházeli si tenisákem a už 
tu byl konečně vlak. Když jsme nastoupili, seděla tam i 6. 
třída, což bylo super. Krásné počasí, super nálada, super 
výlet! 

   
             - Bea 

Lázeňská kolonáda je opravdu skvělý okruh na běhání. 
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Speciální příloha - záznam č. O 

Aneb nikdy nevydaný „Po*raný Věštec“ 

 Letošní školní rok byl také plný neúspěchů, ne-

podařených akci, nedorozumění, naštvanosti, odporu a 

vzdoru, pomluv, lží a polopravd, podvodů, průšvihů jak 

vrata, nadávek a zklamání, prostě věcí, které bychom pro 

příště mohli vynechat, poučit se z nich a odpustit.  

 

 Tento Věštec se v pracovní verzi jmenoval  

„Po*raný“, protože přesně takový byl i letošní školní rok v 

sedmičce. Dole na obrázku vidíte všechny „po*rané“ články. 

Pro zachování společné paměti a jako upozornění zde všechny 

ukládáme na jednom místě a dál už je táhnout nebudeme.  
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Deníkový záznam č. IV/a 

Aneb poslední týden před vysvědčením 

 Tak jsme měli poslední vaření, no. Ale stálo 
za to! V úterý 21.6 jsme doufali, že pan učitel nebude 
nemocný a přijde za námi do školy. A tak to i bylo. 
Ráno jsme se holky sešly, nakoupily potraviny na va-
ření a třetí hodinu začali. Když jsme měli Vz, tak si 
pro nás přišel pan učitel do hodiny a nachystali jsme 
pár věcí na hostinu (pomazánky a tak).  
 Plněné bulky už jsme jednou dělali a jelikož 
nám hodně chutnali, tak jsme si je udělali všichni a k 
tomu ještě takovou menší hostinu (chlebíčky, tyčinky, 
ovoce..) A tak jsme oslavily i Valčiny narozeniny. 
Bulky jsme si každý naplnili podle svých chutí, větši-
nou slanina, zelenina a vejce a pak do trouby. Byla 
zase dobrá nálada sranda provokace a skvělé jídlo. 
Poslední vaření bylo super, tak jak to má být.  
 

 Středu 22.6 jsme trávili celý den s panem učite-
lem. Většinu hodin jsme strávili vybíráním učebnic. Ale 
předposlední hodinu jsme se vydali na sál, vyzkoušet si 
stínové divadlo a nacvičit, jak vše bude probíhat. Ale samo-
zřejmě my taková třída hyperaktivních děcek jsme prostě 
museli tancovat! Hned jak jsme docvičili, tak jsme to rozjeli 
na pódiu a tancovali jako splašení. Bylo to super!!! Zalíbilo 
se nám to tak, že to asi na konec zkusíme zatancovat na 
akademii.  
 No a jak jsme se vyřádili tak nás čekal park a od-
počinek. Zasloužili jsme si i pití. Celý den byl super. Velký 
potlesk, že to pan učitel opět s námi vydržel celý den a ni-
komu se nic nestalo:-) No je to ale SAKRA pozdě, no ne-
mohli jsme se takhle bavit celou sedmičku, mohli! Začali 
jsme si to užívat až ke konci, ale to vůbec nevadí, protože je 
hlavní že jsme ZAČALI!!  
         - Natálka 

Nachystat si slavnostní tabuli už pro nás není problém. Narozky měli v poslední době Klára, Bára, Kryštof, Pája a Valča. 
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Deníkový záznam č. IV/b 
Aneb poslední týden před vysvědčením 

 Ve čtvrtek 23.6. jsme se dozvěděli, že naše 
taneční vystoupení můžeme ukázat na akademii. 
Takže den začal tím, že jsme se hned první hodinu 
vydali na sál, kde jsme měli hodinu na to to nacvičit, 
jak bude tanec probíhat. Přišli jsme na sál, na roze-
hřátí si pustili písničku a vyblbli se a pak se do toho 
pustili. Celé jsme to nějak dávali do hromady, když 
jsme si už nacvičili půlku písničky tak se na konec na 
nás přišla podívat první třída, které se to prý moc 
líbilo (no nevypadalo to tak, ani potlesk). A to byl 
konec nacvičování v sále. 
  Cestou do školy jsem si všimla že nemám 
klíče, které jsem dala Kačce aby mi je pohlídala, a ta 
je tam zapomněla, takže jsem se tam vracela s Beou, 
ale nenašla je, byla jsem docela nervózní, že je nena-
jdu, ale na konec jsem si pro ně šla s Kačkou na sál a 
byly přesně tam kde je položila (přesně tam, kde 
jsme se s Beou nepodívali).  
 O velké přestávce jsme se škvařili na slun-
ku, když jsme náhodou uslyšeli ránu. Ano, jak jinak, 
Tom. Napálil to přímo do železných držáků na kola. 
Bolela ho celý den hlava a měl tam i malou trhlinu 
(nemehlo).  
 No po velké přestávce jsme šli do tělocvič-
ny, kde se někteří umyli a pak jsme cvičili konec 
našeho tance, dokud opět nepřišla jiná třída nacvičo-
vat. Zakončení dne bylo ve stínu v parku. Tam jsme 
si popovídali, občerstvili se a dokonce jsme měli 
čipsy (Ano, pan učitel přišel s dvěma balíčky čipsů v 
rukou.). Opět super den.  

 V pátek 24.6. jsme první hodinu byli na sále, už 
jsme to dali vše do kupy a je z toho fakt super tanec. Po 
nacvičování jsme si došli pro věci do školy, pak se oplách-
nout do tělocvičny a hurá na Vycpálek (no hurá to moc 
nebylo v tom vedru).  
 Cesta byla docela krátká, ale fakt vyčerpávající, 
asi jsem zjistila, že opravdu není dobré se v takových ved-
rech někde toulat. Bylo strašné horko, až se mi místy dělalo 
špatně, ale naštěstí cesta ubyla rychle, takže už nás čekala 
ochlazující voda.  
 Okoupali jsme se, vyřádili se a šli na opékání. Já 
jsem si špekáček nekoupila (no vlastně nikdo) a nebyla 
jsem sama, která po tom dolízala za panem učitelem pro 
špekáček. Ještě cesta zpátky s ručníkama na hlavě a už ani 
nevím co k závěru napsat, prostě konec školního ruku je 
lepší a lepší. 
     - Natálka 

Momentka z nacvičování na akademii, která už stejně není 

aktuální. Kostýmy jsme změnili:-) 

Někdo si u lomu opíká, někdo si dělá selfíčka. Příště s tou selfí 

tyčkou přiložím a bude klid. 
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Deníkový záznam č. V 
Aneb obyčejný týden 18.4 - 22.4.2016 

V pondělí se toho nic moc nestalo. Chtěli jsme 

něco vyřešit, ale nedošli jsme vůbec k ničemu.  

V úterý se toho stala o něco málo víc než v 

pondělí. První 3 hodiny jsme  se normálně učili a poslední 

3 hodiny jsme s panem učitelem vařili lívance. Na začátku 

vaření jsme si museli umýt všichni ruce a dopadlo ta tak, 

že jsme se naráz nahrnuli k umyvadlu a pan učitel toho 

trošku začal litovat. Sešli jsme dolů do kuchyně a pan 

učitel začal rozdávat práce a my jsme pořád nedávali po-

zor a dělali blbosti. Takže to pan učitel vyřešil tak že 

jsme se vrátili zpátky do třídy a měli jsme zeměpis. No a 

pak si mě pan učitel zavolal k mapě a začal mě zkoušet 

z Asie, a jelikož jsem to vůbec neuměla, byla moje odpo-

věď většinou nevím. 

  Po tom, co jsem se vykecala u mapy, jsme sešli 

znovu do kuchyně a už to bylo o něco lepší. Já, Maruška, 

Kačka a Natal jsme dělali salát a ostatní dělali 2 druhy 

těst na lívance. Když jsme měli salát skoro hotový, šli 

jsme s holkama na záchod a Natě spadl do vody telefón. 

Vrátili jsme se do kuchyně a řekli to panovi učiteli a dali 

ho do rýže. Takže jsme my 4 nic nedělali a jenom jsme se 

ho snažili opravit, nebo ho aspoň zapnout. Našli jsme si 

na notebooku jak na to, jenomže to vůbec nešlo. Po chvíli 

se k nám přidalo ještě asi 5 lidí a taky pan učitel. Začali 

jsme si prohlížet staré fotky z iPadu.  

 Když už byla celá škola dost zakouřená, bylo 

uvařeno. Jako vždy jsme si spojili lavice k sobě a dobře 

jsme se najedli. Každý si na lívance mohl dát, co chtěl - 

javorový sirup, jahody, ostružiny, jogurt atd…  Když 

jsme všichni dojedli, poslal nás 4 dolů do kuchyně umý-

vat nádobí. Já jsem umývala, Maruška utírala a Kačka 

dávala nádobí na místo, kam patřilo.  

 Po chvíli přišla i Natal a asi to na ní trošku do-

lehlo a byla z toho celá smutná. Když jsme to viděli začali 

jsme dělat hrozné blbosti jenom proto, aby se rozesmála, 

což se opravdu povedlo. Vážně jsme se málem rozbrečeli. 

Podle mě to vaření nebylo zas tak hrozné, aspoň teda pro 

mě.  

Ve středu to bylo podobně jako v pondělí nic 

moc, nebo si to aspoň vůbec nepamatuju. 

 Ve čtvrtek to bylo zase o něco lepší. V informa-

tice jsme si hledali místo, kam bychom se mohli v nejbližší 

době kouknout a začali jsme probírat soutěž o 25000kč na 

výlet. Poslední 2 hodiny jsme měli výtvarku a já a Valčou 

jsme se jenom smáli a luštili křížovky, takže nám to uteklo 

hodně rychle.  

V pátek jsme kvůli huberťáku byli spojení s 9. 

třídou. Pátek uběhl hodně rychle 1. hodinu jsme měli mate-
matiku a co byste čekali jenom jsme počítali, 2. hodinu jsme 

měli Veroniku (nevím její příjmení)  a dělali jsme si něco 
jakoby plakáty o náboženství a s paní Noskovou jsme hráli 

aktivity. Předposlední hodinu jsme měli asi 20 min. zeměpis 
a pan učitel mě chtěl vyzkoušet a zjistit, kolik jsem si toho 
zapamatovala z úterý a nebylo toho moc. Nakonec nás ko-

nečně zavolali na ekoprogram, který trval až do poslední 
hodiny ze které nám pak zbylo asi 10 min. Jinak ekopro-

gram byl zajímavý a i na zamyšlení. Tak a tohle byl celý 
týden v 7. třídě.  

            - Beatka 

Dvojka mandarinkových kuchařek z lázní. 
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Deníkový záznam č. VI 
Aneb poslední týden před vysvědčením 

 Takže, už se asi všichni těšíme na prázdniny, ale 
ještě před tím vám shrnu tenhle poslední týden. Bude lep-
ší, když začnu od úterý. V úterý jsme měli vaření. Mě, 
Marušku, Natu a Kačku si vzal pan učitel místo Vz dolů 
do kuchyně, kde jsme začali s přípravami na pečené hous-
ky a tak všechno dohromady.  
 Ke konci hodiny k nám přišli i ostatní a už jsme 
začali. Prvně si každý svoji housku vydlabal a pak naplnil 
tím, na co měl chuť. Dali jsme to všechno zapéct a mezi 
tím dodělali to ostatní. Namazali jsme pečivo pomazánka-
mi, nakrájeli ovoce, připravili pití a bylo hotovo. Když 
jsme skončili s vařením, měli jsme asi ještě hodinu na to, 
abychom si popovídali a všechno v klidu vyříkali. Podle 
mě se ten den docela povedl. 
 
 Ve středu jsme konečně odevzdávali učebnice. 
Pan učitel si nás vždycky zval ke stolu po jednom, takže 
někteří hráli hry, někteří si spravovali učebnice a holky si 
pouštěly písničky na iPadu. Nejmíň dvakrát jsme si pustili 
Meghan Trainor – Me too, a začala se nám vážně líbit. 
Když měl pan učitel všechny učebnice zkontrolované, šli 
jsme na sál cvičit stínové divadlo, jenže než jsme začali, 
zhasli jsme celý sál a pustili si Meghan Trainor a začali na 
to pořádně trsat.  
 Pustili jsme si ji několikrát a rozhodli se, že s tím 
na akademii vystoupíme. Když měli holky stínové divadlo 
dostatečně nacvičené, šli jsme do parku, kde jsme začali 
plánovat plno blbostí. Např. co si oblečeme, kdy to nacvi-
číme a tak. 
 

 Ve čtvrtek jsme šli hned první hodinu na sál a celé 
jsme to začali nacvičovat, dokud to nemělo hlavu a patu. Na 
sále jsme mohli být jenom hodinu, takže jsme pak šli pokra-
čovat do tělocvičny, kde si pár holek taky opláchlo hlavu, 
protože to bylo celé náročné. 
  Když už jsme nemohli být ani v tělocvičně, šli 
jsme do parku a byli docela hotoví. Pan učitel to na nás vi-
děl, tak nám dal peníze a šli jsme do obchodu koupit všem 
nanuky a pití. Pak jsme dostali zase hlad, tak jsme si koupili 
něco k snědku. 
  
 V pátek jsme šli znova ráno na sál a docvičili pís-
ničku do konce. Zase opláchnout hlavy do tělocvičny a do 
obchodu. Ale nešli jsme do parku zpátky, ale na Vycpálek. 
Cesta nám zabrala asi 45 minut, ale než jsme tam došli, byli 
jsme totálně hotoví, jak vždy (vedro).  
 Na Vycpálku bylo příjemně. Voda byla osvěžující, 
i když si ji pan učitel moc neužil, protože se pořád stracho-
val, aby se někdo neutopil, ale kdo by ne, malý blbý děcka 
ve vodě to není sranda:-) Když se někteří vyčváchali ve 
vodě, šli jsme si sednout na lavičky a najedli se. Pan učitel 
rozdělal oheň a zavolal nás, ať si jdeme opíkat to, co máme. 
Jenže nikdo nic neměl, protože jsme si všichni koupili ráno 
zmrzlinu. Takže se pan učitel rozdělil a ti, co měli chuť, si 
rozdělili dvě klobásky do čtyřech lidí. 
 Cesta zpátky už byla samozřejmě rychlejší. Už to 
opravdu chtělo do přírody, už hrozně dlouho jsme jenom tak 
někam nevyrazili, dobře se prošli, něco si opekli. Byl to 
prostě pěkný poslední výlet tohoto školního roku. 
      - Bea 

Sedmička oficiálně v plné sestavě vám přeje pěkné léto. 


