
Smečka na Stezce  

FÍNYHO NAŘACHANÝ 
VĚŠTEC 

Breaking News 
 Horňas nám stále neřekl, jestli je 

horňas nebo dolňas. A zážitků měl 

za poslední dobu požehnaně. 

 Valina koncertínuje čelínuje. Přijď-

te se podívat! A chce znalosti chá-

pat, ne je jen slyšet. Super!  

 Beatka už zná lidi kolem sebe a dost 

dobře ví a očekává. A ten přístup! 

Skvěle!  

 Tomíno bere schovku vážne. Hrejte, 

ale nezahrávejte si. 

 Lenin tvrdě hláškuje. 

 Pilina řádí jak uragán, souvislým 

přívalem keců držela spolužáky na 

nohách. 

 Gagině ujela nožička autobusem 

vstříc novému životu. 

 Pájka maluje zeměpisné komixy. 

Nejdřív zasypává uhlím, pak topí 

povodní. Lidi. 

 Majka napsala text, za který by měla 

dostat medaili lidskosti a který by se 

měl vytesat do kamene budoucím 

generacím. 

 Matějíček dostal v těláku zabrat. 

Snad je v pořádku. 

 Daniel reprezentuje Olomoucký kraj 

ve fotbale. Super! 

 Zdenálek má nějak moc výmluv ve 

stylu „nevěděl“ a „zapomněl“. 

Doporučujeme ubrat zde, přidat 

jinde. 

 Pepe válí jak ve známkách, tak v 

přístupu k práci. 

 Jiří měl být tata. Ale prý je to fake. 

 Řepa přestane ničit sebe a svoje 

vnitřní díte. Vřele doporučujeme. 

 Škvarka si už ve třídě zvykla. Proje-

vuje se to tak, že je čím dál veselejší 

a drzejší:-) 

 

Po třetí na Stezkách - Nata, Zdenál, Klára, Tomáš, Leňa, Kačka, Kryštof a Bára. Teplo krbu u rybníka 

před večeří. 

 V pátek 4.11. nás opět čekal skvě-
lý výlet. Den začal dobře už když jsem ráno 
přišla do školy. S Kačkou jsem stihla vylít 
pití v šatnách, to se ale nerovná tomu, že 
cestou do Černé Vody jsem na autobusové 
zastávce Kačce rozbila brýle.  
 Když jsme dojeli do Černé Vody, 
tak jsme si jako pokaždé vybalili a vymýš-
leli plán na večer. Co jiného jsme mohli 
vymyslet než večerní procházku a oheň. 
Kolem osmé hodiny jsme se vydali udělat 
si oheň k rybníku. Došli jsme na krásné 
místo, kde to bylo úplně ideální na opékání. 
 Po cestě jsme každý sebrali kou-
sek dřeva, které jsme pak využili. Zatím co 
pan učitel připravoval oheň, tak jsme se 
kochali nádherou rybníka, nad kterým svítil 
měsíc. Kolem 9 hodiny už jsme měli všich-
ni hlad, a tak jsme na roštu opekli špekáč-
ky, topinky a vše snědli. Naše páteční klasi-
ka. Když už jsme měli plán splněn a břicha 
plná, tak jsme se vydali domů.  
 Večer jsme si byli ještě zahrát 
schovku a zakopat s balonem na hřiště. 
Když jsme došli na ubytovnu, tak nám ces-

tou stačilo vyhládnout, takže jsem ještě 
připravovala s Klárkou něco málo na ve-
čeři.  
 Večer už se blížil k 12té hodině a 
my se museli jít umýt a spát. Spát? Od 
kdy my chodíme spát? Samozřejmě jsme 
měli plán. Na večer jsme si s holkama 
připravili šlehačku a rtěnky, mýdlo, no 
cokoli, co by mohlo kluky naštvat. Akce 
začala ve 2 ráno, kdy se Kačka s Klárkou 
vplížili do pokoje klukům a my ostatní 
holky stáli, čuměli se a chlámali se. Když 
tam byli holky poprvé, tak nám to krásně 
vyšlo, kydly klukům šlehačku na xicht a 
hotovo.  
 Jenže my nemáme nikdy dost, 
vydali jsme se tam podruhé, a to už sran-
da nebyla. Kryštof se probudil a zároveň 
probudil všechny kluky. My jsme s holka-
ma utekli do pokoje a ještě jsme se tak 
hodinu smáli, jo sranda nás ale přešla. 

 
       -  pokračování na straně 2 
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Smečka na Stezce  

- pokračování ze strany 1  
 
 Ve 3 ráno se Kryštof vplížil do pokoje, já jsem 
se probudila a prohlásila, že nespíme, absolutně ho to 
nezajímalo. Vzal šlehačku a vlepil nám to všem do xich-
tu. Kryštofe to bude mít dohru!:D  
 Ráno se nám vstávalo strašně. Jediný vyspaný a 
spokojený byl pan učitel, ten netušil, co se dělo přes noc 
a vychrapoval si, takže měl strašnou radost když nás 
mohl v 7:30 budit. Nachystali jsme si svačinu zároveň i 
na Stezky. Po snídani jsme si ještě všichni povídali a pak 
už se chystali na čištění stezek. 
 Vyrazili jsme kolem 10 hodiny, trošku zpoždě-
ní, no nevadí, stihli jsme to. Pěšky jsme nešli :D Cestou 
jsme potkali pana Kotase, který měl krásnou vlečku, tak 
akorát na projížďku pro nás. Samozřejmě jsme to do-
mluvili a zbytek cesty jsme strávili projížďkou na vleč-
ce. Bylo to super! Děkujeme. 

 Když jsme dojeli na místo setkání s panem Hor-
níkem, tak jsme ještě chvíli na něho čekali, mezi tím 
jsme měli velmi zvláštní konverzaci, že pane učiteli? To 
jsme prostě potřebovali vědět. 
 No a pak už jsme makali. Čištění stezek nebylo 
tentokrát tak náročné ani dlouhé. Ale myslím si, že po-
ctivě udělané, i přesto jsme dostali strašně moc peněz od 
pana Horníka a to že fest. Moc vám za to děkujeme! 
 Domů jsme se kousek svezli s panem Horníkem 
(asi 5 děcek bylo zachytnuto za auto a jeli jsme), další 
super zážitek. Doma už Lenka s Bárou připravovali oběd 
(zelí, maso a brambory), děkujeme holky, bylo to dobré.  
 Po obědě jsme si odpočinuli, s holkama jsme v 
pokoji volali z mobilu cizím lidem a dělali si z nich sran-
du, a kluci zatím byli venku a kopali si s míčem.  
 Když jsme se vyblbli, tak přišlo na vážnou věc - 
Kryštofova prohra. A šlo se stříhat, dost se bál, že to 
bude vypadat hrozně, i my, ale nakonec to měl pěkné 

Smečka se naloďuje 

Luxusní selfíčko. Krávy vědí, co je důležité. 

 Tom ho v tom nenechal sám a taky se nechal 
ostříhat, konečně jsou to fešáci, ale pan učitel je taky. Že? 
 Když už byli kluci ostříhaní, tak jsem chtěla oholit 
vousy pana učitele, protože mi to slíbil (vypadal už strašně, 
sorry) ale nakonec mi řekl, že si to oholí sám doma (jako 
fakt?) Nic jinýho mi nezbylo, než se naštvat :D Ale né na 
dlouho, já věděla, že to půjde stejnak dolů. Neubylo ani 5 
minut a už mě pan učitel volal. Docela jsem se bála, že to 
bude hrozný, ale konečně vypadá dobře a mladě. Jsem prv-
ní, jsem na sebe pyšná!:D  
 Večer už byla tma, strašně foukalo, a najednou se 
všude zhaslo. Vypojila se elektřina po celé vesnici, pan 
učitel přišel, že zamkl a že to tam vypadá strašně zajímavě, 
tak akorát na nějakou procházku po tmě na hřbitov, že je to 
aféra klanu, no než to dořekl, tak se všude rozsvítilo. No 
moc vám to nevyšlo, pane učiteli :D  
 
                                                      - pokračování na straně 3 

Strojek stříhal na stezkách tři lidi. Pan učitel má sice fotku jako 

první, ale na řadu šel jako poslední. Nata se bavila a ostříhala 

panovi učitelovi na tváři šílený knír. Naštestí pak šel taky pryč. 
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- Pokračování ze strany 2  
Večer jsme se dohodli, že si půjdeme udělat oheň na lom 
Rampa. A tak jsme se vydali. Byla už pořádná zima a 
strašně foukalo, ale nás nic ani nikdo nezastaví. Na lomu 
byla strašná tma, hledali jsme nějaké vhodné místo na 
oheň, nakonec jsme ho našli.  Kluci šli pro dřevo a 
my holky připravovali ohniště. Když už bylo vše nachys-
táno, tak přišla ta nejtěžší část, rozdělat oheň v takovém 
větru. Pan učitel se to pokoušel rozdělat několikrát, až 
nakonec se povedlo, zvládli to s Kryštofem perfektně. 
Skvělá práce. Já jsem mezi tím kecala kraviny, aby tam 
holky neusli. Jo povedlo se:D 
 Měli jsme strašnej hlad, neustále foukalo, a tak 
žhavé uhlíky lítaly na všechny strany, takže opéct si špe-
káček nebylo moc lehké. Kačka ta měla opět štěstí, měla 
strašnej hlad a špekáček skoro hotový, když jí v tom spa-
dl do ohně. Tak ale pan učitel jí to vytáhl a najedla se. V 

tu chvíli by vám bylo jedno cokoli. Byla zima a hlad.    
Do ohně jsme ještě strčili takovou roládu, kterou jsme 
udělali se zbytků z obědu. Bylo to skvělé. Večer se zase 
jako každý povedl. Jsme skvělý tým. 
 Cestou nazpátek jsme dostali pár bonbonu na 
energii, tak jsem nezavřela pusu. Jo a je taky sranda když 
má pan učitel na oběd zelí. Doma už jsme byli všichni 
unavení, a tak jsme se umyli a šli spát.  Ráno už nás 
čekalo uklizení a návrat domů. Jako pokaždé se nám ne-
chtělo. 2 dny je strašně málo! Bylo to skvělé, moc děkuje-
me panu učitelovi, panu Horníkovi a panovi, který nás 
ubytoval. Jsme rádi, že máme takové možnosti. Domů 
jsem si přivezla opět super zážitky. A už se těším na další 
super výlet. Děkujeme!  
                                                                             - Natálka 

 Tak a po dlouhé době je tu další týdenní Věštec. V pondělí jsem přišla do školy až na druhou hodinu, protože 

jsem byla u lékaře, takže vám o první hodině napíše Bára. Když jsem přišla do školy, měli jsme ruštinu. V ruštině jsme 

se učili nové písmena a opakovali ty staré. Po ruštině jsme měli dvě hodiny češtiny. První hodinu jsme měli literaturu a 

četli jsme báseň Máj. Ke konci hodiny jsme překecali paní učitelku Noskovou, aby nám řekla známky z diktátu, který 

nedopadl vůbec dobře. Budeme psát i opravný. 

  Po literatuře jsme měli mluvnici, opravovali jsme diktáty a procvičovali pravopis. Pak následovala další hodi-

na ruštiny, ve které jsme dělali to samé, co v té předchozí. Na tělocvik jsme byli sami, protože devátá třída jela na výlet 

na úřad práce v Jeseníku. Hráli jsme házenou, teda já vlastně ne. Hrálo se opravdu dobře. Trochu to vypadalo, že se 

všichni dohromady pobijí. Vůbec nevím proč, ale během hry se rozbrečely tři holky. Asi 5 minut před koncem to pan 

učitel radši skončil, protože to nevypadalo dobře. 

 Po tělocviku nás čekala ještě dvouhodinová odpoledka, takže jsme byli všichni strašně šťastní, ale nakonec to 

nedopadlo zas tak špatně. Celé dvě hodiny jsme se dívali na slíbený dokument nebo film, bylo to něco mezi tím, a bylo 

to o kvantové fyzice 

 

                   - sledujte stopy k dalšímu dni Kroniky 

Cesta z lesa na oběd. 

Fínyho Kronika - October 31st 
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Fínyho Kronika - November 1st 

 Druhý den v úterý jsme měli udělat haloweenskou 

výzdobu. Ráno přišla 6 holek, ale znáte to, zakecaly se a nic 

neudělaly. První hodinu jsme měli češtinu. Začali jsme nové 

učivo a někteří dodělávali opravy diktátů. Po češtině jsme měli 

dějepis. Začali jsme zapsáním známek a pak jsme opakovali 

učivo z poslední hodiny reformaci ve Francii. Pak následovala 

matika. 

 Na matiku přišla paní Bagárová, která nám rozdala 

papíry s příklady na Pythagorovu větu v  rovině. Všichni jsme 

si pomáhali, dohadovali se na výsledcích nebo na postupu 

počítání. 

 Celý den nás nic nenapadlo a o přestávce před země-

pisem jsme namalovali Toma jako klauna a Kryštofa, no to 

uvidíte na fotce. Hned jak zazvonilo, nevím proč, jsme se 

všichni rozběhli na záchody a čekali, ale splnilo se to, co jsme 

čekali. Pan učitel nás ani nehledal, tak jsme se rozhodli, že 

sejdeme dolů, kde už pan učitel psal na tabuli informace o 

třídních schůzkách. Takže to poprvé nevyšlo. 

 Jinak v zeměpisu jsme se dívali na dost brutální fotky 

z vesmíru a ještě fotky na města z pohledu ze shora. S panem 

učitelem jsme se domluvili, že skončíme o 5 minut dřív, aby 

se někteří stihli namalovat. Většinou si holky namalovali fous-

ky a nebo jenom čistě rtěnkou rty. Na tabuli jsme napsali 

vzkaz, ať si nás paní Ondráčková najde. 

 Po zvonění už jsme nešli na záchody, ale úplně naho-

ru na schody na půdu. Nějakou chvíli jsme čekali a jak jsme 

viděli, jak šla paní Ondráčková do naší třídy, rychle jsme se 

namačkali do jednoho rohu, aby nás bylo co nejméně vidět. Po 

nějaké době nás paní učitelka našla a byli jsme rádi, že s 

úsměvem. Pak jsme si pustili pár dílů Máši a medvěda a za-

zvonilo na další přestávku. 

 O přestávce jsme hodně přemýšleli, kam co schová-

me paní Hlásné, a nic nás nenapadlo, takže jsme nakonec šli 

zase nahoru. Paní učitelka nás chvilku hledat a pak řekla, že 

jestli se hned nevrátíme, tak nám prodlouží hodinu. Všichni, 

jak jsme to zaslechli, rozběhli jsme se dolů jak splašení a už 

jsme byli na místech. V chemii jsme ještě probírali něco s vo-

dou a tak.  

        - sledujte stopy k dalšímu dni Kroniky 

Naši dva krasavci, ještě s vlasama. 

Tady se vaří nějaká neplecha. 
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Školní rok 

 V tomhle školním roce nám přibyly tři nové 

předměty. U některých jsem po čase zjistila, že mě vůbec 

nebaví, a u některých zase, že jsou docela dobré. Přibyla 

nám i odpoledka, ale jev pondělí, což je super, protože je 

na začátku týdne a pan na ní nemusím myslet.  

 Odpoledku máme s panem učitelem Hájkem. 

Jedním z nových předmětů je Svět práce. Prvně jsem 

myslela, že to bude něco na způsob dílen, co jsme měli 

v šestce, ale v předmětu se bavíme o práci a podobně. 

 Druhým předmětem je chemie, která mě docela 

baví, ale je náročná na učení, ale zatím se to dá zvládat. 

 A posledním novým předmětem je ruština. Po-

stupně se učíme jednotlivá písmena a když jsme v chemii 

psali značky prvků, tak jsme někde místo českého 

K napsali to ruské. 

 Letošní čtvrtletí se mi docela daří, s Klárou jsme 

byli na třetím místě ve Velké Kraši na orientačním běhu. 

Ve čtvrtletních známkách mám nejhorší 1-2, což si mys-

lím, že do ledna stihnu opravit. Poslední týden jsem pře-

mýšlela o střední, ale k ničemu jsem nedošla. 

                                                            - Valča 

 Ze začátku školního roku jsem byla nervózní, 

jestli osmá třída bude těžká nebo lehká. Samozřejmě, že 

ze začátku to půjde, ale potom už to bude těžší. Za ty tři 

měsíce už někteří, a není jich málo, zvládli dostat od pana 

učitele napomenutí za zapomínání (prostě se neumí na-

chystat do školy) a už jsme zvládli dva výlety. 

 Co se týče předmětů, přibyly nám 4 nové. Che-

mie, Svět práce, Ruština a Psaní všemi deseti. Chemie je 

celkem lehká, pokud nad tím přemýšlíte a dáváte pozor 

v hodinách. Ve světe práce diskutujeme o světě, práci a o 

penězích. Psaní všemi deseti je těžké ze začátku, ale po-

každé to zkazíte. Musíte se dívat jenom do monitoru a ne 

na klávesnici. A hlavně musíte mít dobře prsty na kláves-

nici. 

 Ruština je lehká, ale nudná. Co se dá dělat, ve 

škole nás prostě nemusí všechno bavit. O známkách ne-

chci radši ani psát. Né že bych to nezvládala, ale už toho 

mám hodně a je teprve začátek a dá se to spravit. Už má-

me odpoledku, kterou nechceme chodit, ale musíme. 

 V pátek 11.11. máme ekoprogram, tak uvidíme. 

A za týden píšeme čtvrtletní práce 
              - Pája 

Mohlo by se zdát, že akorát pořád někam jezdíme nebo chodíme. Ale není to tak, učení nám zabírá nejvíc času. 

             - Další články o školním roce hledej podle stop 
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Řádění na Stezce  

 V pátek 4.11. se schylovalo k velkému dobrodruž-
ství, už od rána byla sranda. Vylila jsem v šatně pití. Než 

jsme odjeli do Černé Vody, nakoupili jsme si šlehačku, 
kečup a mýdlo (když už, tak pořádně). Dojeli jsme do Žu-

lové a Nata a já jsme se mlátili a ona mi vlepila tak moc, že 
mi uletěla nožička od brýlí. No, smáli jsme se tomu, měla 

jsem snad brečet? I když jsem byla úplně v sobotu na dně 
z toho, že bez brýlí vypadám blbě, tak mě pár spolužáků 
podpořilo, že vypadám i tak dobře. 

 Ale zpátky k pátku. Dojeli jsme a začali hned dě-
lat blbosti, no jo. Vybaleno jsme měli, tak hurá na to, aby 

byl pan učitel na prášky:-) Prvně jsme si dávali šlehačku do 
pusy, ale to začala být nuda, tak jsem ji vzala a dala na 

Zdenála. A on pak na mě, aby to bylo fér. 
 No jakože si myslíte, že jsme za pátek stihli málo 

věcí, tak se mýlíte. Šli jsme opíkat na nádherné místo, které 
bylo u rybníka. Pan učitel to opékání ukončil suprově, 
schoval se do lesa a my volali zajímavé věci. Asi to nejvíc 

prožívala Nata, jediná volala, že bez něho nikam nejde. 
 Přišli jsme na ubytovnu, ale furt to bylo málo, šli 

jsme tedy na fotbalové hřiště hrát schovku. Jo, v deset ve-
čer hrát schovku je o hubu a to doslova a do písmene. Když 

jsme se šli schovat poprvé, tak jsem spadla na Natu, znělo 
to asi takhle: „Bum – tss – AU – Kači, si to ty?“ No, byla 
jsem to já. Po zahrání pěti her jsme šli zpátky. Prý „jdeme 

spát, zítra bude náročný den“. Ehm, řekněme, že jsme šli 
spát. 

 Asi ve tři ráno od půlnoci. No a teď se to teprve 
rozjede. Čekali jsme na to, až kluci usnou a do té doby dě-

lali blbosti. V jednu ráno jsme obvolávali random čísla, 
Byli nadšeni všichni, co to zvedli, aby toho nebylo málo, o 

půl druhé jsme stěhovali postele k nám do pokoje, aby 
všechny holky mohly spát spolu. A teď konečně osudný 

čas na rozjezd. Šli jsme na kluky dát šlehačku, říkáte si, 
jaktože nás neslyšel pan učitel? 

Myslím, že bez brýlí je to v pohodě a ještě praktické. 

- pokračování na straně 7 

Pohoda na vlečce pana Kotase 
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Řádění na Stezce  

- pokračování ze strany 6 

 
 No, spal jak zabitý. Kluci z nás nebyli nadšení a 
to doslova, nenechali si to líbit a v našem polospánku při-

šel Kryštof. 
 Nata rozsvítila a říká „my nespíme“. A on na to, 

že ho to nezajímá a šlehačka byla všude. Nenechali jsme si 
to líbit, ale byli jsme líné a jenom jsme na něho řvali. Na 

pár hodin jsme usli a hurá do práce, ale bez toho hurá. 
 Unavené děti se potáceli po ubytovně a naříkaly, 
že jsou unavené. Pan učitel, plný energie, nám rozdal prá-

ci. Po snídani jsme se vydali na Stezky, ale pam Kotas jel 
okolo a znělo to asi takhle – tsssss, jé, dobrý den pane Ko-

tas, prosím vás, vezmete nás na vozíku a hodíte nás 
k místu? Ano, svezl nás tam a byla to sranda. Bez práce 

nejsou koláče a tak jsme se do ní pustili. Makali jsme a 
povídali si a za to, jak jsme pracovali, jsme si vydělali 
opravdu hodně peněz, děkujeme! Po práci nás pan Horník 

nechal jet na autě. Ano, na autě, bylo to strašně dobrý.  

 

 Dorazili jsme na chatu a dělali oběd, a po obědě si 
šel pan učitel na chvíli lehnout. My holky jsme zas dělali 

neplechu a kluci hráli fotbálek. Po spaní pana učitele jsme 
šli na stříhání Kryštofa, ale nakonec i Toma a oholení vousů 

pana učitele. Po dokončení této aktivity se najednou zhaslo 
a pan učitel přišel, že snad nájezd klanů se chystá. Jenže se 

zase rožlo a tak jsme všechny holky tancovali v kuchyni 
kolem stolu. Pak přišel po půl hoďce pan učitel a řekl, že 
jdeme. 

 

 Šli jsme na Rampu, to je lom. Vylezli jsme na 
vyvýšené místo a rozdělávali oheň. No, jak se top vezme, 

půl hodiny čekání na oheň. Byla jsem zoufalá, tak jsem 
dělala kraviny s Natou. Když se konečně rozhořel oheň, 

tak prý „dělejte, než to zhasne“. Všichni si rychle něco 
opekli, bylo to syrový, ale povedla se nám taková patlani-

na (brambory, zelí a maso, bylo to vynikající). Já jsem 
byla navlečená úplně ve všem, byla fakt zima. 
Cestou zpátky jsme se fakt moc nasmáli s Natou, i pan 

učitel se smál, ale radši nám do toho nic neříkal. Jo, bylo 
to fajn. 

 Když jsme dorazili zpátky, šli jsme do sprchy, ale 
já jsem měla strach, tak jsem přes celou místnost stěhovala 

gauč, aby na mě Kryštof klepal, abych se nebála. Nebála 
jsem se, jenom mi to klepání lezlo na nervy. Vemte si, že 

se sprchujete a najednou „ťuk ťuk“, spadne vám leknutím 
mýdlo na nohu a šampón máte všude. No super. 
 V tu sobotu jsme nedělali bordel, byli jsme tak 

unavení, že jsme hned usli. 7:00 nic, 7:15 nic, 7:25 už sa-
kra vstávejte! Dali jsme se do kupy, posnídali zbytky a šli 

uklízet. Po úklidu jsme šli na bus a došli se za náma roz-
loučit dva psi. V Žulové jsme se s Natou smáli partě 16le-

tých kluků, kteří tam kouřili a plivali po celé zastávce. 
Fuj! 
 V autobuse jsme dělali celkem blbosti, no, a smá-

li se strašně nahlas. Před Vápennou jsme se ještě vsadili. 
Dlužím Natě lízátko. 
              - Kačka 

Toto je funkce hraboše. Ještě byl kopáč a šlapka. 

Náprava dostala zabrat. 

- sleduj stopu dál po 

Stezce 
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Fínyho Kronika - November 2nd - 3rd 

 Ve středu jsme začali matikou. Napsali jsme si písemku a počítali to samé, Pythagorovu větu v prostoru. Na 

psaní všemi deseti jsme se zase stěhovali s 5. třídou . V psaní všemi deseti už tak moc neřveme, jenom skoro každou hodinu 

se ten program někomu pokazí :D  

 V hudebce jsme si poslechli dva referáty a zpívali jsme černoškou písničku, kterou si zpívali při práci. V češtině 

jsme si četli článek o cukrovce a bavili se o výkladu. Takhle hodina mi přišla trochu jako přírodopis než čeština. Po češtině 

jsme měli přírodopis. 

  O přestávce jsme se všichni ještě učili na test na přehled savců. Nakonec to nebylo tak strašný. Když jsme dopsali, 

učili jsme se ještě ekosystémy. Po přírodopisu jsme měli zas tělocvik s 9. třídou a hráli jsme házenou. Rozdělil jsme se na 4 

týmy a vypadalo to podobně jako v pondělí. Vypadalo to, že se pozabíjíme, ale nikomu se nic nakonec nestalo.  

 Ve čtvrtek jsme začali ruštinou. V ruštině jsme si napsali písemku na nové písmenka. Po písemce jsme se 

učili další tři písmenka. Po ruštině jsme měli matiku, ve které jsme psali taky písemku. Asi polovina třídy udělalo úplně 

blbou chybu a pokazila si tím celou známku.  

 O velké přestávce poslední dobou buď tancujeme a nebo zpíváme. Všichni se na nás dívají jak na blbé a vůbec 

nevíme proč :D  Po matice jsme měli dvě hodiny angličtiny. Tu první jsme si zkontrolovali úkol a pak začali nové cvičení. 

Tu druhou už jsme tak moc nepracovali, spíš jsme se dívali na videa ze starého a nového Karate Kid. 

  Po angličtině jsme měli chemii. V chemii jsme začali testem na vodu a pak jsme se učili o vzduchu. Na VO přišla 

paní Nosková. Pan učitel Nosek si potřeboval něco zařídit, tak tam za něho byla paní Nosková asi 20 minut. Bavili jsme se, 

co může snižovat sebevědomí, a pokládali jsme si všelijaké otázky. Když přišel pan učitel, řekl nám 5 vlastností, které jsme 

měli ohodnotit od 1-5. Když jsme měli každý sám sebe prohazovali jsme si to navzájem a hodnotili se. Dělali jsme to až do 

konce, takže tahle hodina utekla docela rychle.  

Všimněte si: Pracujeme, Lenka sní při pohledu z okna, venku krásně svítí Slunce (asi tak 10 minut) 

Lenka si všimla, že fotím,. Nelíbí se jí to. Kryštof si všiml, že fotím. Líbí se mu to. 

- sleduj stopu k dalšímu zápisu z Kroniky 
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Fínyho Kronika - November 4th  

 V pátek jsme začali matikou a zase jsme psali písemku, kterou jsme zase podělali. Po písemce jsme dělali 

furt to samé, Pythagorovu větu. Ve fyzice jsme šli po dlouhé době nahoru a učili jsme se o částicích. Ke konci hodiny jsme 

dělali v učebnici nějaké úkoly, a když si nás pan učitel vyvolal, buď jsme neměli učebnici, nebo jsme nevěděli, takže jsme 

to dostali za úkol. 

 V zeměpisu jsme si napsali zápis na dopravu a pak jsme se dívali na naše slíbené fotky z prvního stupně. Do kon-

ce hodiny jsme se jenom smáli, každý tam měl nějakou směšnou fotku, na které vypadal strašně. Po zeměpisu jsme měli 

češtinu. V češtině jsme se začali učit nové učivo. Zkontrolovali jsme si úkol a dostali jsme nový úkol. 

 Po češtině jsme měli výtvarku. Když máme 1 hodinu, tak to uteče strašně rychle, a moc toho nestihneme. Teď 

zatím stínujeme, ale příští týden bychom měli tvořit náš obličej z drátu a papírů. Po výtvarce jsme měli dějepis. V dějepisu 

jsme se učili dějepis o východní Evropě a pak jsme si o tom pustili dokument. Tuhle hodinu většinou už jenom ležíme na 

lavicích a jsme už prostě unavení. 

 Po hodině přišel ještě pan učitel Schlemmer, protože jsme ve čtvrtek po VO neuklidili třídu a byl tam strašný bi-

nec. Takže vytáhnout žalůzie, narovnat lavice, uklidit dílnu, uklidit kolem koše a tak to už opravdu známe. Tak a tohle je 

náš další týden.  

Lenka se jde schovat za sešit. Kryštof má radost, že je na fotce. Ostatním je to úplně jedno a pracují. 

 Tenhle rok podle nás zatím plyne dobře. Je to hlavně kvůli tomu, že to 

tak chceme a že se snažíme. Po minulém roce jsme si řekli, že to tak nechceme a 

že to tak nebude a myslím si, že se nám to daří. Určitě se změnilo hodně věcí. 

Neodmlouváme, nejsme drzí, a když už jsme, tak se to s náma dá normálně vyře-

šit.  

 Předmětů od září nám přibylo celkem 4. Všichni jsme od ruštiny čekali 

něco víc. Skoro nikoho to nebaví, ale nejde o ten jazyk, ale o to, že děláme furt to 

samé tou stejnou formou. S chemií a PVD nemá skoro nikdo žádný problém. 

Podle mě bychom mohli za nějakou dobu mohli zase na něčem začít pracovat. 

Nechci se vracet do 7. třídy, ale když si to tak vezmete, od prvního dne se to 

s náma vleklo, vážně hned od prvního. 

 Tenhle rok už jsme byli na tolika výletech. Věštci se stále zlepšují, věci 

ve třídě se zlepšují, vztahy mezi náma a panem učitelem se zlepšují. Od sedmičky 

jsme se nezměnili jenom my, ale i pan učitel, a to myslím k lepšímu, a dokážeme 

se i na něčem domluvit. Rok začal dobře a snad i tak bude pokračovat.  

          - Beata  

Na fotce je Beatka. Bude se strašně zlobit, že tady vůbec má fotku, a ještě takovou. Nerada 

se totiž fotí. Ale proč to píšu a dávám sem tu fotku: Bea totiž pro nás každý týden poctivě 

tvoří Fínyho Kroniku a její schopnost psaní, vyjadřovaní, přemýšlení a spolehlivost je pros-

tě obdivuhodná. Už od vždycky, co jí znám. 
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School year 

 This school year is different than last year, defini-
tely. But in what?  
 We are all a little older and we each have their 
head and opinions and, therefore, it is sometimes difficult 
to agree on anything. But it usually works out somehow.  
 This school year we started well from the be-
ginning, we were out walking, and we were almost all ex-
cept one person. It was fun, we chatted about prázkách so.  
 Yeah. And then it started. Sometimes it was like 
last year, and sometimes as a completely new school year. 
Was from the beginning a lot of events and activities, so 
we were happy and everything stifled as it should. But 
when it came much of the curriculum so we tended to fo-
cus on it.  
 It's quite hard to write. Why, I do not know my-
self, but something to think about as this year actually ta-
kes place, it's not just me coming. I'd like to leave it. Be-
cause I do not know what else to write the virtual machine 
because it's still around, sometimes great and sometimes 
h ...  
 But frankly I'm more satisfied with this year than 
last. But as I say, as indeed what. Because we are all more 
grown up and we see a lot of things differently ...  
 
           - Barbara 

Tento školní rok je jiný než ten loňský, to určitě. Ale v 
čem?  
Každý jsme už starší a máme každý svoji a hlavu a názo-
ry, proto je někdy těžké dohodnout se na něčem. Ale vet-
šinou to nějak klapne.  
Tenhle školní rok jsme začali už od začátku dobře, byli 
jsme na procházce, a byli jsme skoro všichni kromě jed-
noho člověka. Byla sranda, pokecali jsme o prázkách a 
tak.  
Jo. A pak to začalo. Občas to bylo jako loni, a někdy jako 
úplně nový školní rok. Byla hned od začátku spousta akcí 
a aktivit, takže jsme měli radost a všechno šlapalo jak 
mělo. Ale když přišlo hodně učiva tak jsme se spíše za-
měřovali na to.  
Je to celkem těžké psát. Proč, to ani sama nevím, ale ně-

jak se zamyslet nad tím, jak letošní rok vlastně probíhá, to 

není jen tak, mi přijde. Chtěla bych to nechat tak. Protože 

nevím co dál napsat, protože je to furt dokola, někdy su-

per a někdy na h…  

 Ale upřímně jsem více spokojena s tímhle rokem 

než minulým. Ale jak říkám, opravdu jak v čem. Protože 

jsme všichni více vyrostli a už vidíme spoustu věcí ji-

nak…  
             - Bára 

 Tohle to čtvrtletí bylo velice zajímavé, stihly jsme udělat za 71 dní dva výlety s přespáním, a to na Zálesí a 

na Stezkách. Celkově známky na čtvrtletí asi vychází hůř jak loni, a kdo se chce dostat na gympl nebo nějakou hodně 

dobrou střední školu, měl by pomalu zapnout mozek, jelikož pololetní vysvědčení už se počítá na přímačky. 

 Celkově si ale myslím, že třída lip spolupracuje a plní si své povinosti. Jako třída jsme všichni kámoši, drží-

me při sobě a zastáváme se druhých. Jsme hodně dobrá třída, a i když se občas někdo s někým pohádá nebo když 

někdo někoho pomlouvá, stejně se pak usmíří. Myslím, že tenhle čtvrt rok byl super.    

     - Kryštof 

Lenku a Kryštofa už jsme tu měli, tak teď další do party - Bára, autorka prvního článku tady na stránce. 

- Je libo dalších článků? Následuj vlčí stopu, čtenáři. 
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Rychleby Trails or War of the Elements  

 Abych nějak začala… je toho hodně, ale bylo to 
tedy tak. Odpoledne kolem tři čtvrtě na tři jsme měli sraz u 
ObÚ ve Vápenné. Nějak jsme se dali dohromady a vyrazili 
jsme na výlet dohromady s devíti lidmi. Vystoupili jsme v 
Žulové a přestoupili na bus do Černé Vody. Po cestě byla 
samozřejmě sranda a Kačí si už na zastávce stihla urazit 
nožičku z brýlí. 
 Dorazili jsme na místo. Neměli jsme to daleko, 
skoro naproti zastávky, takže pohoda. Přišli jsme dovnitř a 
málem jsme se nestihli vyzout, jak jsme spěchali do svých 
pokojů. Doběhli jsme do patra, ale pan učitel nás stále ne-
chtěl pustit dovnitř pokojů (bože, málem nás kleplo, jak 
jsme se těšili, že si konečně odložíme). Ale nakonec nás 
pan učitel pustil do svých pokojů. 
 Pak jsme museli seběhnout dolů, a začali poučky 
od pana učitele, co kde je a tak.  No a pak byli hovadin-
ky a domlouvání na to, jaký špek zase klukům provedeme. 
No měli jsme toho na starost hodně. Večer se šlo na jezero, 
vzali jsme špekáčky, chleba, hořčici a šlo se. Jak jsme tam 
dorazili, tak bylo akorát na to, abychom viděli krásný měsíc 
nad jezerem na vyhlídce, no paráda veliká. 
 Byl tam parádní krb, takže o to, aby nebyl oheň, 
toho jsme se bát nemuseli. Lítali jsme kolem břehu, byli na 
vyhlídce a opékali. Bylo to super. Jak jsme ale chtěli od-
cházet, tak se nám najednou ztratil pan učitel i s batohem. 
Nastal strach…všichni jsme se schoulili k sobě a volali a 
vymýšleli, co bude. Ale já jsem po chvíli chytila panickou 
hrůzu a rozklepala jsem se, tak že pan učitel to musel ukon-
čit a vylézt z úkrytu. A pak jsme šli domů, a byla to po ces-
tě sranda, protože pan učitel nám utíkal s baterkou a holky 
ječeli, no to byste museli vidět, fakt :D  
 Přišli jsme do chaty a já jsem udělala všem čaj, 
neboť byli všichni promrzlí. Já jsem byla po celý víkend 
hlavní čajařka, uklízečka a kuchařka, nejvíce mě samozřej-
mě bavilo dělat čaj, to jsem nikoho jiného k tomu nepusti-
la:)  

Pózování s hráběmi za jedna. 

Pózování s mačetou taky za jedna. 

 Pak jsme si šli zahrát hoňku na fotbalové hřiš-
tě, ale pěkně ve tmě, jen jedna baterka hezky. Hrálo se 
dobře, jen já ne, protože jsem měla tu nohu.  
 Přijdeme zpátky, a najednou vypnou proud, a 
učitel zase nikde. Všude tma jak v prd… a všichni sedě-
li u zdi na zemi a co budeme dělat. Po chvíli přišel vy-
plašeně pan učitel, a že říká..,,Hej děcka, venku je tako-
vá zvláštní atmosféra, úplné ticho najednou, jen psi vijí.. 
musíme se teď hned odebrat a okamžitě to tu opustit a 
jít do nejbližší izolace, neboť to vypadá na nájezd kla-
nů..?!‘‘ A najednou…blik a všechno funguje jak má, 
super. A pan učitel: ,,Do prd…, tak nic! Mohlo to být 
dobrý.‘‘ A my jenom výbuch smíchu… (tohle se stalo 
až v sobotu:-)  

- stopa článku vede 

na stranu 12 
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Rychleby Trails or War of the Elements  

- pokračování ze strany 11  
 Byl pozdní večer…holek čas.. pan učitel nás 
poslal už o půl dvanácté spát, ale my nee. My jsme až do 
dvou ráno strašili a čekali, až kluci usnou. A pak to zača-
lo. Ve dvě ráno jsme se zvedli a šli jsme rarašit. Kačí a 
Klárka šli a dali klukům všude šlehačku, počmárali je 
rtěnkou, a bůh ví co ještě. Vzali jsme jim trenky a dali do 
nich kečup, byla to strašná sranda (aspoň pro nás holky). 
Probíhalo to nějak takto: ,,Hej Kačí, Kryštof nespí, no do 
prd... Ne, sory, vlastně spí, ale i tak padáme.‘‘ Ne Kláry, 
počkej, ještě šlehačka do xichtu!‘‘ :D A bylo hotovo.  
 Ale pak na nás ve dvě ráno přišel Kryštof a dal 
nám šlehačku úplně všude. Já jsem pak přišla za ním do 
pokoje a tak jsem ho seřvala, že se divím, že se pak uči-
tel nevzbudil. A pak se šlo konečně spát.  
 Druhý den ráno jsem vstala o dost brzo a dala 
jsem vařit na čaj, vyvětrat a pobudit spolužáky. To bylo 
ráno. Sešli jsme se dole v jídelně, kluci byli naštvaní na 
holky a obráceně. Dali si čaj, nasnídali se, a pak se odešli 
obléct, protože se šlo na stezky pracovat.  
 A jak jsme tam šli, tak začal někdo brzdit, a 
hele, strejda Kotas. Měl za sebou vlečku a tak nás napa-
dlo, že se svezeme. Pan učitel se hezky zeptal, jestli se 
můžeme svést, a on řekl, že jo, že nás tam hodí. Bomba, 
po cestě byla sranda, se divím, že se vlečka z nás nezbo-
řila.  

Pózování s oplatkem za jedna podtrž!, pane učiteli. 

Opravdu chcete popisek k této fotce? Není to snad jasné? 

 Dorazili jsme tam, a už nás tam čekal pan Horník s 
nářadím. Já a ještě Kačí s Naty jsme se ujmuli hrabí a šli 
hrabat. Ostatní byli šlapky nebo kopáči. Ale já jsem se pak 
stejně ujmula mačety, ta mi více sedla a šlo mi to, teda aspoň 
podle mě, protože...pan učitel: ,,Hej, Barušo!‘‘ ,,No, pane 
učitel?‘‘ ,,Mačeta!‘‘ ,,Tak jo.‘‘ Pak jsem začala odsekávat 
kořeny, a pan učitel na mě: ,,Tvl, ty do toho sekáš, jako kdy-
bys to držela poprvé v životě?!‘‘ nebo tak něco. Šlo nám to 
hezky, mezi tím byla svačinka a pár selfíček, i jedna pro pa-
na Horníka, který nám říkal kuřátka.  
 Pracovali jsme asi 3 a půl hoďky, no ani to ne, a za 
tu práci jsme dostali hromadu peněz (upřímně, tolik jsme si 
ani nezasloužili). Pak jsme se trochu unaveni vydali domů. 
Já s Lenčou jsme teda jeli s panem Horníkem, protože já 
jsem měla nemocnou nohu, a tak jsem jela dřív vařit oběd a 
odpočinout si. Lenča mi jela pomoct. Ale co se nestalo. 
Všichni naskákali na auto a kousek se svezli. Sranda musí 
být.  
 Nevím co se dělo při cestě nazpět protože jsem vaři-
la na chatě oběd. Dělali jsme vepřo, knedlo, bramboro :D a 
celkem jsme se u toho nesmáli, protože nám brambory lítaly 
skoro všude, zelí bylo všude hlavně ne v hrnci, ale to nevadí.  
Zbytek dorazil tak za 2O minut, ani ne. 
 Najedli se, chvíli jsme spočli a uklidili po jídle, a 
pak…,,bafity baf‘‘, Kryštofe. Hláška ,,bafity baf‘‘ vznikla 
z toho, že pan učitel šel po schodech nahoru a Kryštof ho 
bafl a pan učitel vyletěl, jak se lekl, ale jak říká, ,,Jen proto, 
že jsem byl unavenej!‘‘ Po chvíli přišel ale pan učitel s holí-
cím strojkem na vlasy, a na Kryštofa, ,,No, tak teď bafity 
baf!!‘‘ A Kryštof už se nesmál jako před tím. (tohle se stalo 
v pátek)  
   - pokračování na další straně :-) 
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Rychleby Trails or War of the Elements  

- pokračování ze strany 12  
 No a tak šel do hola, ale jenom boky, protože pro-
hrál sázku. Byla sranda se na něj koukat, takovej smutnej 
výraz. A pak šel na řadu Tom, ale toho jsem si stříhala já, 
protože jsem chtěla, a ode mě se nechal. No a nakonec 
přišel o fousy pan učitel, ale ten zase pod rukou Natky.  
Potom si šli kluci kopat a my holky jsme měli dance párty, 
a tančili jsme tak čtvrt hodiny kolem stolu než nám došli 
hlasivky a energie.  
 Jak jsme přestali, tak přišel pan učitel i s kluky že 
máme nachystat jídlo, že vyrážíme na Rampu opékat, i v 
tom strašném fučáku.  
 Dorazili jsme tam a umístili se skoro na vrcholu 
Rampy. Pokoušeli jsme se rozdělat oheň. Dva pokusy byli 
marné. Až na třetí, na poslední pokus jsme ho konečně 
rozdělali. Opékali jsme, i naši slavnou rolku, která skončila 
docela v ohni. 
 Došli jsme zpět a šlo se sprchovat. Kluky napadlo, 
že si dotáhnou vedle našich sprch gauč a budou si s námi 
povídat. Teda ono to napadlo holky i kluky. A když jsem 
se šla sprchovat já, tak si vedle sprch sedl za mnou Tom a 
povídal si se mnou. To byla sranda. Bylo to nějak takto: 
Ťuk, ťuk, ťuk.. ,,Baučo, příjem!‘‘ ,,Ano Tome, všechno v 
pohodě, všechno funguje!‘‘ ,,Dobře.‘‘ Za chvíli zase, ťuk, 

ťuk, ťuk.. ,,Baučo, you is ok?‘‘ ,,Yeah, I’m ok Tom, 
thanks!‘‘ ,,Well!‘‘ A tak nějak to pokračovalo do té doby 
než jsem se vysprchovala. (Dík Tome za péči a srandu :))  
 Potom jsme šli každý do svých pokojů, ale my 
holky jsme měli důležité telefonáty. Prostě random čísla, a 
kdo nám to ve dvě ráno zvedne, prostě sranda a chlámky. A 
tak jsme se zabavili asi na 2 hodiny.( S jedním random 
chlapem si voláme třeba do teď).  
 Pak se šlo spát, ale jakože fakt. Ráno jsme museli 
vstávat brzy, ale i tak pan učitel je musel vykopával přes 20 
minut z postele. Mě ne, protože jsem byla dávno vzhůru, já 
jsem spíše pomáhala s buzením.  
 Jakmile se nějak vzbudili, tak šli zase klasiky na 
čaj, který už byl dávno uvařený. Nasnídali jsme se a napili 
a pak se šlo balit. Zbalili jsme se a pouklízeli. Kluci nahoře, 
holky dole. A bylo. Pak jsem jen zavřeli okna, zamkli, klíče 
dali do trezoru, a vydali se vstříc naší cestě.  
Kupodivu jsme nic nerozbili, ale to je dobře. I když…
tradice je tradice, i když nechtěná :D  
 Byl to skvělý víkend se skvělými lidmi, a určitě 
někdy zas třído a pane učiteli!! A zážitky, vzpomínky a 
hlášky, které máme nám nikdo nevezme a budeme se těšit 
zas a znova!  
               - Bára 

Práce na Stezce je vždy skvělá, už máme i praxi a zkušenosti s tím, co máme dělat. 
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Fínyho Kronika - November 7th-8th 

 V pondělí mě pan učitel konečně jenom ne-

chválil, ale řekl mi, že se mi ten poslední věštec moc ne-

povedl, což je pravda. V pondělí na mě vyšla řada se služ-

bou. Začali jsme s angličtinou. Zkontrolovali  jsme si úkol 

a pak jsme se už jenom dívali na fotky ze stezek z víken-

du. Dívali jsme se i na fotky, kde pan učitel stříhal Kryšto-

fa a jeho výraz pří tom byl boží.  

 Po angličtině jsme měli matiku. V matice děláme 

furt to samé, protože tam děláme furt ty samé chyby, takže 

to dokola opakujeme. Po matice jsme měli přírodopis. 

Zapsali jsme si známky a pak si ukazovali fotky divných 

zvířat. 

 Celý den jsme si opakovali báseň Máj furt dokola 

a po přírodopisu přišla čeština. Měli jsme dvě možnosti, 

buď jít dopředu recitovat před všemi a nebo dozadu. Hod-

ně z nás šlo dozadu. Šlo to docela rychle a taky to šlo pod-

le abecedy. Skoro všichni jsme měli buď za 1 nebo 1-, ale 

byli i takoví, kteří to neuměli vůbec a dostali za 5. 

Po češtině jsme měli ruštinu. V ruštině děláme furt to sa-

mé. Po ruštině a obecně vždy kolem té 5. hodiny dostanou 

všichni hlad a všude slyšíte „máš ještě jídlo?“ nebo tak. 

Většinou nás zachrání náš pan učitel. 

 Po ruštině jsme měli tělocvik s 9. třídou. Dělali 

jsme gymnastiku. Lezli jsme na tyč, přitahovali se na 

hrazdě a chodili na kladině. Docela to šlo, ale příští hodinu 

budeme dělat výmyk a chodit pozpátku na kladině.  Po 

tělocviku jsme měli odpoledku. Dokoukávali  jsme doku-

ment z minulého týdne, jenže mezi tím si kontroloval pan 

učitel úkoly, které nám dal minulý týden, a měli to dva 

lidi, pak jsme se s ním dohadovali a dopadlo to tak, že pan 

učitel zavolal panovi Schlemmerovi.  

 Na druhý den v úterý jsme měli přinést 40 Kč 

na páteční ekoprogram. Samozřejmě to přinesl jeden 

člověk, takže jsme v zeměpisu řešili dvě věci, ale to až 

potom.  

 V češtině jsme nedělali nic moc zvláštního. 

Učili jsme se nové učivo a opakovali pravopis. V dějepi-

su jsme začali taky nové učivo a na konci si pustili doku-

ment o něm. O velké přestávce jsme si zase zpívali a i 

tancovali a zase se na nás všichni divně dívali. 

Po velké přestávce jsme měli matiku. Napsali jsme si 

pětiminutovku a pak procvičovali to, co každý potřebo-

val. Po matice nás čekal zeměpis. Takže jsme prvně za-

čali tím, že pan učitel vždy řekl např. kdo deska nepřine-

sl 40 Kč, a každý kdo je nepřinesl se musel postavit a 

takhle to šlo ještě nějakou chvíli. Jinak v zeměpisu nás 

čekala ještě písemka na dopravu. Dostali jsme otázky, 

které jsme věděli, ale pak pan učitel napsal úplně zvlášt-

ní otázky, a vy jste je měli buď potvrdit a nebo popřít a 

napsat, jak jste na to přišli. Polovina třídy to neměla. 

 Po zeměpisu jsme měli ruštinu. V ruštině dělá-

me pořád to samé. 

 Po ruštině nás čekala chemie. Prvně jsme si 

zapsali známky, které byly neočekávaně dobré. Po za-

psání se Zdeněk nechal vyzkoušet ze vzduchu a my jsme 

dostali samostatnou práci. 

 Po chemii se mi potvrdilo, že pana učitele 

znám. Všem jsem říkala, že musím jít rychle domů, pro-

tože byly v úterý schůzky a já budu muset ještě uklízet 

třídu. Když jsme sešli dolů, pan učitel tam ještě nebyl, 

ale byl se 7.třídou na cestě z tělocvičny. Já už byla skoro 

a cestě, ale pan učitel mě zastihl ještě v šatně, takže jsme 

musela do třídy, ve které už bylo všechno uklizeno, tak 

jsme šla zpátky dolů, ale tam už bylo zamčené, takže 

jsem šla zase nahoru, aby mi pan učitel otevřel dveře a 

takhle skončilo úterý, teda aspoň pro mě. Jenom chci 

podotknout, že jsme nebyla naštvaná.  

Zase jedna archivní, konec šestky v lázních s „máslem“ na hlavě:-) 
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Školní rok 

 Tenhle rok je teda o hodně lepší než ten minulý. 

Vycházíme líp se spolužákama a je to lepší. I s učiteli. 

Známky jdou, ale musí to být lepší. Tenhle rok se škole 

věnuju líp a víc. Nechci jít na školu, která mě nebude ba-

vit.  

 Jezdíme na spací výlety a jsou pokaždé super. 

Mohlo by být míň úkolů u Aj, ale to je detail. Spolužáci 

jsou super, je mi snad líto jenom jedné věci. Ale zase jak 

kteří jsou pro mě v pohodě. Myslím, že jsme začali dobře. 

             - Kačka 

 8. třída. Tenhle školní rok je super, není ani 
polovina za námi a my už máme tolik skvělých zážitků. 
Myslím si, že celá osmička bude skvělá, jelikož už si 
čím dál více uvědomujeme, že už se nám to krátí a za 
dva roky, už si takhle spolu užívat nebudeme, ale ještě 
jsme spolu a ještě je toho spoustu před námi. 
 Ve třídě se tenhle rok cítím moc dobře, jde vi-
dět že jsme trochu vyrostli a nemáme za potřebí řešit 
každou kravinu a probírat každého člověka, naopak se 
umíme zastat žáků, kteří to nemají v jiných třídách leh-
ký. 
 Ve třídě máme mezi sebou dobré vztahy, také 
nám k tomu napomáhají různé výlety, na kterých se po-
znáváme čim dál více. 
 Máme také nové předměty např. ruštinu. Rušti-
na mě ze začátku bavila, protože to bylo pro mě něco 
úplně nového, ale čím dál více zjišťuji, že mě to moc 
bavit nebude, protože děláme v každé hodině úplně to 
samé, je to celkem náročné, ale dá se to zvládnout. Che-
mie - zatím mi to jde, probíráme věci, o kterých už něco 
málo víme ze zeměpisu nebo z fyziky, takže to pro zatím 
není nějak moc náročné. 
 S paní učitelkou Hlásnou trávíme spoustu času 
tenhle rok a nevadí mi to, její hodiny mě baví a styl prá-
ce a zápisy také. Jinak ostatní předmětu už jsou rok od 
roku těžší a těžší, takže je jen na nás, jak my se k tomu 
postavíme, já si zatím vedu dobře, známky mám dobré, 
ale určitě mám na víc, takže ještě zaberu a bude všechno 
okey. 
 No a náš pan učitel, tak rozhodně mu patří vel-
ké díky za všechno, co pro nás dělá, jak výlety, tak různé 
věci s kterými si nevíme rady.  
       - Natálka 

 Tenhle školní rok je o hodně lepší než ten loň-
ský. Loni to bylo na nic, furt byly nějaké problémy a 
průšvihy. Snad to letos bude lepší. Známky mám oproti 
loňsku taky lepší, teda až na matiku, kterou si teď opra-
vuju. Ve třídě máme taky dobré vztahy, s některým do-
konce lepší než minulý rok (že, Kačko). 
              - Pepa 

 Na začátku školního roku byl 1. týden ten nej-
lepší, ale další jsme se už učili, to už tak dobrý nebylo. 
Ale na začátku je hodně prázdnin, takže dobrý, a začínají 
pomalu vánoce, juuuhuuu, konečně. Ale ve škole jsme si 
ještě nelosovali, komu budeme dávat dárek, ale to neva. 
 No a jak je to 1. čtvrtletí, tak máme už známky, 
myslím, že mám celkem dobré známky a některé musím 
spravit, ale to se poddá. Už jsme byli na dvou víkendo-
vých výletech a na jednodenních výletech, ale ty si ani 
nepamatuju. 
 V žákovské už mám dvě napomenutí. Učitelé 
jsou všichni fajn, jsou v pohodě a nemám, doufám, žád-
ný problém. 
        - Zdenál 



Bafity baf, Kryštofe. Příště se zase vsadíme:-) 
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Horňasova Stezka Odvahy 

 V pátek 4.11.  jsme ve 15:05 vyrazili z Vápenné 

směr Černá Voda, nějakých 10 minut jsme čekali 

v Žulové na autobus a pak už rovnou do Černé Vody. 

Vystoupili jsme na náměstí. Hned jsme se šli ubytovat na 

Polesí k panu Pyszkovi. 

Večer až byla tma, tak jsme se vydali k rybníku U Dubu, 

kde jsme si dělali oheň a také jsme měli úžasný pohled 

na rybník, ve kterém se odrážel měsíc. Chvilku poté, co 

jsme se od odtamtud vrátili, jsme si dali večeři a asi pět 

minut po ní se udála asi jedna z nejvtipnějších historek 

z celého výletu „ pan učitel jde po schodech nahoru a já 

ležím na gauči, pan učitel je už skoro nahoře a já jenom 

„Bafity baf“ pan učitel se strašně lekne a vyskočí tak 10 

metrů. 

 A o chvíli později přijde k nám do pokoje se 

strojkem na stříhání vlasů a řekne „Kryštofe, bafity baf“. 

No a asi za 20 minut potom jdeme na fotbalové hřiště, je 

tak okolo jedenácté, a my tam hrajeme schovku, většinou 

nikdo nikoho nezapikal, moje nejlepší skrýš byla, že 

jsem vylezl na břevno a Tomášek chodil okolo a marně 

mě hledal. 

                                     V noci okolo půl druhé k nám 

holky dojdou do pokoje a postříkají nás šlehačkou, odve-

ta přijde o 90 minut později, kdy já tam dojdu se šlehač-

kou a Natala na to „My ještě nespíme“, a já na to „no a 

co“ No a pak Klára řvala „já ho vykastruju!“ 

 Další den ráno, když jsme spěchali na brigádu, 

tak jsme potkali pana Kotase, a ten byl tak ochotný, že 

nás svezl na vozíku na místo, kde nám měla začít brigá-

da. Když jsme dopracovali, tak jsme dostali spoustu kč, 

které jsme si vůbec nezasloužili. 

 Když jsme došli na ubytovnu, tak si šli všichni 

lehnout, potom byl oběd, a po obědě jsme si šli s Tomem 

a Zdenkem zakopat, hráli jsme zápasy 1 vs 1 na 2 minu-

ty, jeden zápas, potom byly penalty, potom asi po ode-

hraných asi tak 25 zápasech nás pan učitel zavolal, že se 

prej budu stříhat, bál jsem se, že mě pan učitel ostříhá do 

hola, naštěstí tohle se nestalo, mám normální účes jako 

vždycky. 

 Po mě následoval na ostříhání Tom a nakonec 

se nechal oholit i pan učitel, kterého holila Natala, a po-

tom okolo 9 hodin vyjdeme na Rampu udělat si tam oheň 

a opéct si špekáčky. 

 Hodně fouká a panu učiteli se nedaří rozdělat 

oheň, nakonec po 30ti minutovém rozdělávání ohně do 

něj jednou fouknu a on se rozhoří. Opečem si špekáčky, 

a jelikož je všem zima, valíme domů, usínáme okolo 

00:00 a tentokrát se v klidu vyspíme a ráno vstaneme 

okolo 7 hodin a začínáme uklízet, potom zhruba v 9:30 

jdu domů a zbytek třídy odjíždí směr Vápenná. 

          - Kryštof 

- čtenáři, ještě stopuj, pár článku 

je stále před tebou 

I takové fotky vznikají. Happyend:-) 
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Kečupově zapikaná Stezka 

 Na Rychlebské stezky jsem jela poprvé. A bylo to super! Byli jsme na chatě, kde se odehrálo tolik věcí. Začalo 
to tak, že jsme přijeli na chatu a zabydleli jsme se. Večer až kluci usnuli jsme přišli k nim do pokoje a já a Kačka jsme 

jim vylili kečup do baťohu a na trenky. Šlehačku a mýdlo měli taky všude a ještě k tomu jsem jim popsala rtěnkou stůl. 
 Druhý den nějak po obědě jsme ostříhali Kryštofa, protože prohrál sázku. Tomáš se přidal taky, dlouho jsme 

přemlouvali Zděňka, ale ten se nedal. Večer vypla v celé vesnici elektrika, takže byla všude tma jak v pytli. Tu noc jsme 
chtěli jít na procházku na hřbitov, ale uběhlo tak 10 minut a zase se rozsvítilo, takže jsme nakonec nešli. Práce nás také 

bavila. Bylo to super! A atmosféra byla taky perfektní.     
                    - Klára 

 Jeli jsme do Černé Vody na brigádu. V pátek jsme šli k rybníku a tam jsme si opekli špekáčky, potom jsme šli na 
fotbalové hřiště a tam jsme hráli na schovku. Měl jsem takovou šanci zapikat Kryštofa, jenomže tam stála Lenka a Kryš-

tof se zapikal a ani se neomluvila a pak jsem ztratil zápal hry. 
 Další den jsme šli na brigádu, když jsme šli po cestě, projíždělo kolem nás auto a prudce zabrzdilo. Byl to Klářin 

otec a pan učitel se ho zeptal, jestli by nás nesvezl na vlečce. Tak jsme nasedli a jeli jsme. Když jsme měli odpracováno, 
tak jsme zas jeli na autě pana Horníka. Jak jsme zastavili, tak jsme utíkali se schovat panu učitelovi, jenomže ten věděl, 

kde jsme, a tak po nás házel šišky. 
  Tu noc jsme šli na Rampu a tam panu učiteli nešel rozdělat oheň. Tak Kryštof do toho foukl a na jeden pokus se 
to rozhořelo. Další den jsme vstávali v 7 a uklízeli. 
                    - Tomáš 

Spokojená Klára na první Stezce. Rovnou na vlečce. Tom pózuje v lese. Na první Stezce se krásně naryl na 

kole, vzpomínáte? 

Říkali jsme tomu roláda, a jsou to v ohni pečené zbytky 

od oběda. Fakt velká dobrota. 

Pan učitel si jízdu na vlečce taky užíval, a navíc tady na 

té fotce vypadá jako pan frajeris (podle sebe, ale stejně 

to píšu já, takže podle mě:-) 
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Fínyho Kronika - November 9th 

 Ve středu jsme začali matikou. V matice děláme pořád to samé. Napíšeme si písemku a opakujeme. Po 

matice jsme měli psaní všemi deset. V průběhu  PVD jsme si zapisovali známky a my jsme mezi tím kecali. Pan učitel 

nás několikrát napomenul, ale jediná Kačka furt kecala. Pan učitel už na to neměl nervy, tak si Kačka musela vzít lavici a 

jít si sednout na chodbu i s notebookem a pracovat tam. Ještě než pan učitel zavřel dveře, Kačka byla už vevnitř ve třídě a 

pan učitel ji tahal zpátky. 

 Po Pvd jsme měli velkou přestávku. O velké přestávce jsme si opakovali písničku Stánky, protože ji paní učitel-

ka zkoušela. Mezi tím jak jsme si zpívali, tak jsme i tancovali a hráli jsme si s prvňáčkama. 

 V hudebce jsme začali zkoušením. Šli jsme po čtyřech a nedopadlo to zas tak špatně. Po zkoušení jsme řešili 

písničku,  kterou budeme zpívat u stromečku o Vánocích. Po hudebce jsme měli češtinu. Napsali jsme si pětiminutovku 

na pravopis a pak začali další poměr hlavních vět. 

 Protože ve středu nebyla ve škole paní Hlásná, měli jsme mít místo přírodopisu ruštinu, jenže jsme překecali 

pana učitele a šli jsme na dvě hodiny ven. Vzali jsme iPad, balón a nějaké peníze. Po cestě se stavila Maruška a Valča 

domů  pro nějaké sladkosti. Když jsme šli, hladili jsme si všechno co bylo roztomilé a chlupaté, což bylo úplně všude a 

všechno. Povídali jsme si o různých věcech. 

 Když jsme se dostali k takovému jako kdyby zakrytému potoku a nebo něčemu takovému, klukům ten balon 

samozřejmě spadl do vody. Všichni jsem začali křičet, ať ho chytí, jenže už byl pryč. Rychle jsme utíkali a za chvíli se 

ukázal. Kluci byli sice ve vodě, ale prostě nešel chytit. Ani nevím jak se tam dostala, ale koukli jsme se dolů a Kačka 

byla natažená přes takový velký kámen, natažené ruce pro balon. Sice to vypadalo divně, ale dostala to z té vody ven. 

 Vlastně jsem ještě nenapsala, kam jsme šli. Šli jsme na stejné místo jako úplně první den v 8. třídě, šli jsme na 

pomník. Jak už jsme byli kousek od toho pomníku, Nata řekla, že půjdeme přes les. Za Natou šla Lenka a pan učitel. My 

jsme si ale řekli, že nepůjdeme přes les, ale přes louku. Chtěli jsme jít přes hlavní silnici, ale věděli jsme, že to nemůže-

me, takže jsme šli přes louku. Moc jsme si nepomohli, ještě jsme dostali přes ruku, že se nemůžeme oddělovat od skupi-

ny.  

 Nějakou dobu jsme jen tak seděli a povídali. Po nějaké době kluky napadla taková zvláštní hra, bylo to něco 

jako házená lidí ze schodů. Vždycky bojovali kluci a pak holky. Tahle hra nám zabrala asi nejvíc času z celé procházky. 

Jak už jsme šli zpátky, docela jsme spěchali, protože nám už byl zima. Skoro už u školy jsme se znovu odpojili, ale ne o 

moc jenom, o jeden barák. Když jsme přešli přes silnici pan učitel začal říkat naše přezdívky a když jsme došli k zadním 

dveřím začali jsme řvát, protože jsme došli a začalo zvonit. Opravdu jsme byli rádi za to, že jsme šli ven a nemuseli jsme 

být pořád jenom ve škole.  

Zápasnický souboj kluků. Tahle fotka se jmenuje „párky v 

rohlíku“. 
Zápasnický souboj holek. Tahle fotka se jmenuje „musím 

se rozmyslet, jestli brečím, nebo se směju“ 
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 Ve čtvrtek jsme začali ruštinou a děláme pořád to samé. V matice jsme si napsali velkou písemku na 

Pythagorovu větu, kterou jsme psali celou hodinu, a když jsme si mezi sebou kontrolovali výsledky, měli jsme to většinou 

stejně a dobře. 

 Po matice jsme měli dvě hodiny angličtinu. V aj jsme si zkontrolovali úkol, přeložili jedno cvičení a začali nové 

učivo. Vzali jsme všechno, co už jsme uměli a dali to dohromady a dělali jsme otázky. Dělali jsme to obě dvě hodiny. Po 

angličtině jsme měli chemii.  

 V chemii jsme probírali atomy a jinak nic moc zvláštního. Ve výchově k občanství jsme si napsali zápis o tempe-

ramentu a pak nám Valča rozdala papíry na kterém byl velký žebříček vlastností a vy jste se měli ohodnotit u každé od 1-

7. Už jsme si to nestihli prohodit, ale budeme to dělat příští hodinu.  

 V pátek jsme začali matikou. Zapsali jsme si známky z písemky a začali jsme nové učivo, a to třetí mocni-

nu. Po matice jsme měli fyziku. Prvně si pan učitel zkontroloval úkol a jediná Bára ho neměla. Šli jsme nahoru a já si 

sedla s Klárou a celou hodinu jsme dělali blbosti a pan učitel na nás byl už ke konci naštvanej. 

 Po fyzice jsme jsem měli mít zeměpis, ale pan učitel Nosek nebyl ve škole, takže jsme měli pana učitele Schlem-

mera a tu třetí hodinu jsme vzali dějepis. Zrovna byla velká přestávka tak jsme se učili na test, protože se na něho nikdo 

neučil, ale zas tak těžký nebyl. Začali jsme testem a během toho testu nám Valča rozdala papíry, ve kterých se nikdo ne-

vyznal, ale pak jsme si to začali vysvětlovat a všechno to do sebe zapadalo. Pan učitel nám ukázal dějepis z jiného úhlu, 

něž to známe. Určitě něco z toho papíru napíšu do testu. 

 Po dějepisu jsme měli ekoprogram. Chtěli nám hlavně ukázat, že telefony jsou jenom věc a že začali v roce 2009 

a kam to až dotáhli. Ekoprogram jsme měli mít jenom 1 hodinu, ale protáhlo se to na 2. takže jsme byli rádi. 

 Když jsme šli nahoru, zrovna šla montessori třída s talířema a dobrotami, co zrovna upekli, a mě a Kláře nabíd-

li a měli to vážně dobré. Jako poslední hodinu jsme měli dějepis. Dodělali jsme to, co jsme začali tu třetí hodinu, a asi 

10min před koncem jsme skončili a dali jsme si něco dobrého. Tenhle týden dopadl dobře. 

                    - Beata  

Nevěřící Natálka Vítězná Klára Naštvaný Tomáš 


