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Breaking News 
 Horňas je víc a víc drzejší. 

 Valča nemluvila celý týden o 

ničem jiném než o lyžáku. 

 Beatka si skoro vykroutila oči:-) 

 Tom je v pohodě a má pěkný 

známky 

 Lenka to vysvědčení nakonec 

zvládla. Ufff. 

 Natálka ma nový telefon, snad 

ji nespadne do záchodu. 

 Kačka je pořád splašená. 

 Pájka byla až do výbuchu ticho. 

 Maruška má přece svůj názor, 

tak ho řekne, ne? 

 Matěj připojil Kačku online. 

 Daniel, to jsou sprosťárny, 

srandičky a smích. 

 Zdenál furt paří nějakou hru na 

telefonu. 

 Pepe by se chtěl naučit hrát na 

kytaru. 

 Jiří nebyl, pak se zjevil, něco si 

napsal a zase zmizel. 

 Baruš se daří sbírat dobré 

známky 

 Klára bobmarduje domy sně-

hem. 

 Roman je náš nový spolužák. 
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Vážení čtenáři,  

tento Věštec se v pracovní 

verzi  jmenoval Zakletý, 

protože ne a ne vzniknout. 

Nakonec se se zpožděním 

zadařilo a vy si tak můžete 

přečíst, co se na konci loň-

ského roku událo v osmičce 

a podívat se na doprovodné 

fotky. Texty pro vás při-

pravila Nata, Bea, Maruš-

ka, Bára, Pája, Kryštof a 

Klára, Lenka a Zdenál. 

Pěkné počtení. 

 

 V pátek 2.12 nám pan učitel 
zorganizoval spaní ve škole a už to zača-
lo. Ráno v pátek nás čekala škola, klasi-
ka, když škola skončila, vůbec se mi ve 
škole spát nechtělo, vážně ne, ráda se 
třídou jezdím na výlety a trávím s němi 
čas, ale tentokrát se mi tam opravdu ne-
chtělo. Ale teď ani na sekundu nelituju 
toho že jsem šla. 
 Ve 3 hodiny jsme se sešli všich-
ni ve škole a měli plán, další klasika. 
Plán zněl: výzdoba třídy, procházka, 
jídlo, horor, procházka, pohádka. Přesně 
podle plánu se nám to krásně podařilo. 
Třídu jsme si ozdobili větvičkami se 
smrku, ozdobili stromek, který nám při-
nesl Zdenek - děkujeme. Když už jsme 
to téměř měli, tak nám ještě chyběli něja-
ké baňky a světýlka, a šlo se nakupovat. 
 Já, Bea a Maruška jsme se šli 
projít do obchodu. Nakoupili jsme plno 
baněk a dvoje barevná světýlka ( když 
jdou nakupovat osmáci tak je v obchodě 
o srandu postaráno).  
 Kačce už nebylo asi od čtvrtka 
moc dobře, a tak v pátek nepřišla přesně 
na tři hodiny, ale slíbovala a říkala, že si 
to nenechá ujít, a taky že přišla. Ještě že 
tak, jinak by přišla o plno zábavy a zážit-
ků jako ostatní co tam nebyli. 
 Ve třídě byla výzdoba hotová, a 
nepořádek byl veliký, ale my místo uklí-
zení jsme se pustili na diskošku.  

 Tancování bylo stejnák nejlepší (naše 
písničky, ve třídě sami a hudba na plný pecky, 
do toho blikali barevná světýlka, co víc si 
přát). Pořádné vyblbnutí a pak už sranda skon-
čila a začalo uklizení. 
Když už bylo vše hotovo, tak jsme se posadili 
a vymýšleli, co na jídlo, no že bychom si udě-
lali nějaké pomazánky, talíře obložili a nave-
čeřeli se? Super, ale to by museli mít v 6 ho-
din pečivo. No nic, objednáme pizzu. Bomba 
pane učiteli největší zážitek , 8 pizz a pepsiny, 
(Ano opravdu, pan učitel Schlemmer objednal 
8 pizz a pepsiny). 
 Pan učitel vše zařídil a my měli 2 
hodiny na procházku, než nám dorazí večeře. 
Šli jsme se projít po tmě na pomník, bylo to 
tam v celku pěkné, procházka nám prospěla 
myslím všem. Krásnou lesní cestu na pomník 
jsme vynechali, protože by jsme ve tmě nevi-
děli na větve a tak jsme to vzali loukou, nád-
hera, fakt nádhera, kravský lejna půl metru 
velká na každým kroku, ale jinak pohoda. 
 Jinak štěstí mít asi nebudu, nešlápla 
jsem ani do jednoho, což byl výkon, fakt. Ces-
tou nazpátek do školy jsme se stavili u nás pro 
spacák a honem na večeři. 5 minut před ško-
lou už volal pán, že stojí s večeří u školy a tak 
jsme valili. 
      - pokračování na straně 2 

Netypická pohoda ve třídě. Co se dělo? Čtěte dál 
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 Třídu jsme si nachystali na jídlo a pustili se do toho. Mňam bylo to skvělý. Pan učitel říkal „každý si dejte tak 3 
kousky ať vám není špatně“, měla jsem jich tak 5-6, a výsledek? Bylo mi špatně. Zapli jsme si hudbu a asi dalších 30 
minut jsme po jídle tancovali, fujky, takhle mi špatně ještě asi nebylo.  
 Když jsme se vyblbli tak nastala ta horší část, horor. Pan učitel nám ho pustil (nevím ani. jak se jmenoval, pro-
tože pro mě to fakt horor nebyl, nezaujal mě, bylo to pro mě takové nezáživné.) No ani jsme se nedokoukali. Šli jsme se 
projít vzali jsme to směrem na hřbitov který byl slibovaný a na který jsme nakonec nedošli (postavili jsme se před bránu, 
otočili se a šli pryč, nechápu). Vzali jsme to kouskem vápenek a pak ještě delší procházkou kolem řeky. Jejda, já jsem 
noční tvor, kolem 12té hodiny jsem oživla (super procházka). Večer už jsme si nachystali „pohádku“ nachystali bram-
bůrky, popkorn a věci na spaní a koukali. Pan učitel vytuhl po čtvrt hodině filmu, nojo. Mě už se teda zavírali víčka před 
koncem, ale dokoukali jsme to nakonec. 
 Pěkně ve tři hodiny jsme si šli lehnout a spinkat (Maruška nás ještě bavila o neboštíkách, taky super), a pak už 
bylo ráno. Půl 8 ráno a my vstáváme, to je na tom nejlepší že pane učiteli?. Ráno už klasika, úklid, hudba, snídaně, byl 
perník od Klářiné mamky, byl výborný, děkujeme. A pak už domů. Zase to uteklo jako voda, škoda že to vždycky netrvá 
déle. Jsem prostě ráda za další zážitek, je mi s vámi se všema moc dobře. Děkujeme pane učiteli! 
            - Natálka  

Jedná společná se sobotního rána u čerstvě nazdobeného stromečku 
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 Pátek probíhal nějak takto. Celý den mi bylo 
blbě. No a doma asi v 5 hodin jsem si řekla, že o ten me-

jdan nemůžu přijít. Takže s nataženými svaly, rýmou, 
kašlem a bolesti zad jsem se vydala na spaní ve škole. A 

pak že mě něco může zastavit.  
 Jsem ráda, že jsem šla, bylo to úžasný a užili 

jsme si to. Jak jsem přišla, tak hned písničky a tancovali 
jsme furt jsme něco podnikali. Koukali se na dvě 
„pohádky“, někomu pomáhalo, že jsem do toho filmu 

kecala a dostala jsem za to přes nohu. Objednali jsme si 
plno pizzy – ráj. Dokonce i Pepsinu. Užila jsme si to a 

jsem za tu třídu ráda a hlavně chci poděkovat panu učite-
li, že to vymyslel. Děkuju. 
           - Kačka 

 2.12.2016 jsme spali ve škole. Sraz byl ve tři, a 
když jsme byli všichni, začali jsme uklízet třídu a pak ji 

zdobili na vánoce. Když jsme měli vyzdobeno, tak jsme 
měli všichni velký hlad a pana učitele napadlo, že si ob-

jednáme pizzu. Tak jsme je objednali a šli jsme ven.  
 Dovezli nám ji přesně, jak jsme se vraceli. Po-

řádně jsme se najedli a pak tancovali. Pan učitel se Zden-
kem donesli gauče, tak jsme si posedali a koukali se na 
horor. Pak jsme se teple oblékli a šli jsme ke hřbitovu, na 

vápenky a k potoku a do školy. Ještě jsme si na spaní pus-
tili Buchty a Klobásy a pak spát. 
           - Lenka 

 Tato školní akce byla super. Měli jsme sraz ve 
tři. Začli jsme uklízením a výzdobou třídy, pak jsme 

k večeru dostali všichni velkej hlad, takže pan učitel ob-
jednal pizzu a pepsinu v plechovkách. Bylo to báječné. 

 Potom jsme se vydali na procházku, asi na hodi-
nu. Jak jsme se vrátili, koukali jsme na film, proběhla 

ještě diskotéka, která byla taky úžasná.  Tato akce 
byla opravdu fajn, chtělo by to zopakovat. 
     - Klára 

 Minulej pátek jsme spali ve škole, byla tam dis-
koška, kino, horor a komedie. 

 Tak abych začal tím hororem, podle mě to byl 
spíš nepovedenej horor, protože ty zrůdy, co tam byly, tak 

jedné se odlepila maska a druhé uschly končetiny a pořád 
se hýbala. 

 Šli jsme taky ven, k pomníku loukou, ale byl 
v tom jeden problém, ta louka byla už použitá od krav, 
takže byla jak minové pole. 

 Koukali jsme pak ještě na komedii, která byla 
fakt srandovní, a dál si nic nepamatuju, protože jsem 

usnul. 
       - Zdenál 

Jediná zveřejnitelná fotka z diskotéky:-) 

Dj koutek, dunělo to pořádně, až v kostech. 
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 V pondělí jsme začali angličtinou. Celou hodi-

nu jsme prokecali, protože jsme slíbili panovi učitelovi, 

že v odpoledce, kterou jsme s panem učitelem Schlem-

merem výjimečně měli, budeme pracovat na 150 procent. 

 Vymýšleli jsme úplně blbé témata, o kterých 

jsme mluvili, aby nám utekla ta hodina co nejrychleji. 

Takže jsme nic neudělali. 

 Po angličtině jsme měli matematiku a dělali 

jsme opravy čtvrtletek, které byly opravdu lehké. Většina 

třídy skoro celou hodinu luštila křížovky, které jsme si 

mohli vzít po opravách. 

 Po matice jsme měli velkou přestávku a hrozně 

foukalo a při každém návalu větru jsme buď zařvali nebo 

zpívali.  

 V přírodopisu jsme si dodělali zápis na člověka 

a dokoukali dokument. V češtině jsme pak taky opravo-

vali čtvrtletní práce. V ruštině jsme četli na známky a 

jinak furt to samé. Po ruštině jsme měli tělocvik a dali 

jsme si pořádně zabrat. Nevím, jak to dobře popsat, ale 

prostě jsme posilovali celé tělo. 

 Po tělocviku nás čekala dvouhodinová odpoled-

ka. Když jsme se po skupinkách vrátili do parku, šli jsme 

jako vždy do obchodu. Bylo asi 14:13 a my jsme byli 

stále venku a povídali si a tak.  

 Když jsme došli ke škole, už byly otevřené dveře 

a na lavičkách v šatně seděl a čekal pan učitel Schlemmer 

a pan učitel Nosek. Už jsme věděli, že to nebude dobré. 

Když jsme přišli nahoru, rychle jsme si nachystali věci a 

chtěli jsme začít. Jenže jsme měli pana učitele Schlemme-

ra, a jak už asi všichni víte, pan učitel nesnáší slazené 

nápoje a tak. Asi každý druhý ho měl na lavici, takže jsme 

čekali asi dalších 5 minut na to, až se to uklidí. 

 Začali jsme Světem práce, jestli se tomu tak dá 

říct. Vysvětlili jsme si učivo, ze kterého jsme hned psali. 

Na odpoledce jsme vážně hodně kecali, asi 99% hodiny, a 

1% jsme pracovali. Pan učitel si jen dokola vyčítal, že nás 

ráno poslechl. Když byl čas jít domů, všichni, včetně pana 

učitele, byli rádi. 

 V úterý jsme nebyla ve škole. 

           - pokračování na straně 5 

Mohlo by se zdát, že je to ve třídě docela morbidní. A občas to tak i je. 
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 Ve středu jsme začali matikou, počítali jsme příkla-
dy, kde byly smíchané jak mocniny, tak odmocniny, ale ne-

bylo to vůbec těžké. Po matice jsme měli psaní všemi deseti, 
ale já psala čtvrtletku z Aj a Lenka Pája z matiky. V průběhu 

hodiny jsme se domlouvali na dalším výletě, který bude příš-
tí týden. 

 Po PVD jsme měli mít hudebku, ale měli jsme češ-
tinu, kde jsme recitovali a někteří dostali za 1. Pak jsme četli 
článek, ze kterého budeme dělat výklad. Po češtině jsme 

měli teda hudebku, zazpívali jsme si obě dvě vánoční písnič-
ky a dopsali zápis. 

 Po hudebce byl přírodopis a paní učitelka si vy-
zkoušela Matěje a pak jsme se učili o člověku. Po přírodopi-

se jsme měli tělocvik. Tyhle přestávky vždycky vypadají 
hrozně. V tělocviku jsme hráli vybíjenou a vážně neočekáva-

ně mi to šlo. Myslím si, nebo spíš vím, že takhle jsem ještě 
nikdy nehrála. Sama jsem ze sebe byla udivená. Tohle se 
totiž nestává, většinou mě vybijou hned, když pan učitel 

odstartuje hru:-) 

 Ve čtvrtek jsme začali ruštinou. Napsali jsme si 
test a pak už to znáte. Po ruštině jsme měli matiku, začali 

jsme hrozně lehké učivo a pak procvičovali to těžší. Po 
matice nás čekaly dvě hodiny angličtiny. Začali jsme opra-

vami čtvrtletek, a když pan učitel řekl, ať si všichni otevře-
me učebnici a začneme překládat, všichni byli ticho, proto-

že jsme byli otrávení z toho, že máme dvě hodiny angličti-
ny.  
 Prvně jsme určovali časy vět, pak překládali a 

mezi tím jsme kecali a tak dohromady, ale stihli jsme toho 
hodně. Po angličtině jsme měli chemii, na kterou nepřišla 

paní hlásná, ale paní Bagárová. Dělali jsme samostatnou 
práci, a když jsme to měli hotové, měli jsme volno. Za 

chvilku se vzadu u křesílek nashromáždila polovina třídy a 
řešili jsme plno blbostí.  

 Po chemii jsme měli výchovu k občanství. Dělali 
jsme test temperamentu a pak si kreslili do sešitu. Na konci 
hodiny si pan učitel vybral sešity a bude známkovat to naše 

umění.  

 V pátek jsme měli první hodinu matiku. Napsali jsme si pětiminutovku, a když jsme si kontrolovali 

výsledky, nikdo se s nikým neshodl. Zbytek hodiny jsme pokračovali v novém učivu. Ve fyzice jsme šli nahoru. 
Učili jsme se o teple a asi na 10 minut jsme šli dolů a zapsali si známky ze světa práce. 

 Zeměpis jsme zase tak trochu prokecali, na konci hodiny si zapsali odstavec do sešitu a dostali úkol. Pak 
jsme měli češtinu, před kterou nám pan učitel donesla dva mošty, jablečný a řepový. Ten jablečný byl hned pryč a 

toho řepového se skoro nikdo nedotkl. V češtině jsme dodělávali poměry mezi větami hlavními. Po češtině jsme už 
měli sundat výzdobu na oknech a dát tam novou. Když jsme to dodělali, přišla paní učitelka na výtvarku a řekla, že 
to má být víc dole, takže to uděláme až příští týden:-) 

 Ve výtvarce jsme konečně tvořili svůj obličej. Začali jsme to dělat z papíru. Ty naše fotky vypadaly strašně, 
protože je paní učitelka upravovala v programu, aby šly víc vidět detaily obličeje. Po výtvarce jsme měli dějepis. 

Měli jsme psát test, ale budeme ho psát až příští hodinu. Ukazovali jsme si renesanční zámky a hrady v České repub-
lice a pak si udělali zápis. Na konci jsme si pustili dokument.                                                       - Beata 

Bez mrče-

ní by ta 

práce 

nešla? 



Page 6    Fínyho Zašantročený Věštec 

Crazy sleeping at school 

 Dne 2.12. na 3.12. spala parta spolužáků ve ško-
le. A já byla součástí té party.  
 Den byl úmorný, protože jsme se skoro všichni 
těšili na spaní ve škole. Jakmile skončila poslední hodina 
výtvarky tak jsme se všichni rozešli, domů, na oběd, atd.  
Sešli jsme se zpět ve škole kolem třetí odpoledne. Mě 
taťka tak za půl hodiny dovezl věci a hlavně repráky kte-
ré chtěl pan učitel půjčit, ale vlastně pro nás půjčit.  
 Začali jsme dělat výzdobu třídy, no šlo nám to 
pěkně, ale asi za pět minut tam byl horznej bordel :D. 
Rozdělily jsme si ale úkoly. Zdeněk, Kryštof a Nata šli na 
větve, já, Pája a Tom jsme zůstali ve třídě dělat výzdobu 
oken a dvěří, Maruš a Bea zdobili stromek a pan učitel? 
Já ani nevím co ten dělal. Jo, vlastně vím. Ten pořád řešil 
gauč, na kterém měl spát. Ale nevadí. 
 Celkem tam byl klid, dokud se tedy nevrátil 
Kryštof, neuviděl baňku a nezačal s ní hrát curling po 
třídě. Já s Pájou jsme chytli záchvat smíchu protože jsme 
na dveře lepili jakýsi papírový stromek, ale vůbec nám to 
nešlo, furt jsme to lepili blbě, nebo jsme to vůbec radši 
nelepili :D.  
 Jakmile jsme to všechno udělali, tak jsme si udě-
lali menší disco, a bylo to super, protože jsme měli po 
celé třídě barevné světýlka. Jakmile jsme se trochu vyřá-
dili, tak jsme museli uklidit, protože jsme na to předtím 

tak trochu zapomněli (ne, prostě jsme se na to vybodli). 
 A dostali jsme z toho hlad. Tak jsme vymýšleli 
to že si uděláme švédský stůl, ale to se nám nechtělo, a 
tak někoho napadlo že si objednáme pizzu. Nebo spíše 
pizzy. Dopadlo to tak že jsme si objednali osm pizz i s 
Pepsinami. No luxus. Ale jelikož toho bylo moc, tak jsme 
museli počkat dvě hoďky než se to udělá a než to dove-
zou. Tak jsme se šli mezitím vyřádit ven. Šli jsme na po-
mník.  
 Po cestě na pomník na který jsme se rozhodli jít, 
jsme dělali hovadiny, nebo spíše řešili spoustu hovadin, 
ale byla to sranda. Těsně před pomníkem, jsme museli jít 
přes louku abychom tam došli, ale na louce byla spousta 
super kravinců, do kterých jsme si určitě každý aspoň 
jednou šlápl :D. No hnus.  
 Byli jsme nahoře pomníku, a pana učitele napa-
dlo se vyfotit (jako v té tmě fakt logika ty jo), jako focení 
neprošlo, protože jsme prostě nebyli schopní. Ale byla 
tam zima, a byla tam jen jedna lavka, a na pomník si ni-
kdo nechtěl sednout, protože byl studenej, tak holky nena-
padlo nic jiného, než si posedat na sebe, no byl to mazec 
když na tobě sedí 3 holky. Ale jinak dobrý. Pak jsme šli 
zpátky.  
 

Dvě křesla a gauč, projektor, repráky a film. Školní kino:-) 
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 Jakmile jsme zahýbali ke škole tak už tam čeka-
lo auto i s pizzami. Vzali jsme to všechno dovnitř. Ale 
ještě já, Bea a Klaris jsme šli do obchodu pro brambůrky 
a nějaký popcorn.  
 Došli jsme zpátky do tepla a vrhli se na pizzu. 
Všichni jsme se nacpali, a pak skoro všichni krkali z 
Pepsin, což byla sranda. No a my magoři jsme si uspořá-
dali hned potom další disco. Byla sranda, já a Pájka jsme 
tančili tango, dělali rapery, lítali spolu po chodbě, několi-
krát jsme tam spadli, a kluky jsme dobili, protože prostě 
neuhli z cesty, no prostě dvojka jak něco. Protože koho 
by napadlo se schladit tím, že si lehneme uprostřed chod-
by na zem, rozplácneme se tam jak mouchy, protože nám 
je vedro, no to by napadlo jen nás dvě, fakt.  
 Po tom všem kluci dotáhli kluci gauče do třídy, 
aby měl pan učitel kde spát (zase sem taháš ty gauče… 
hlavně, že se na nich váleli u filmu všichni) Všichni jsme 
se vybavili, nachystali spaní, atd. A koukali jsme na dě-
sivej horor, fakt, na Lesního ducha, a já jsem seděla vedle 
Zdeňka a Toma, a musím přiznat, že i když jsem seděla 
mezi klukama, tak jsem se bála jak něco, schovávala se 
pod deku, pod polštář, ale ono sakra nic nefungovalo. Pak 
jsem se chytla Zdeňka, ale ten se mě snažil uklidňovat 
tím že říkal: ,,Baru, však je to jen film, dívej na ty mas-
ky.‘‘ Ale já jsem byla úplně vyklepaná a říkám, ,,No to 
víš že jo, to tak, půjdu na záchod, a někde mě tam kousne 
ten démon, a co já pak budu dělat:‘‘ A zase říká: ,,Baru, 
sakra, je to jen film!‘‘ A já že prostě ne, že to je bubák.. 
 No jak jsme se dokoukali tak se mnou na záchod 
šel Zdeněk, Tom a Pája, ale i tak to bylo těsný, málem se 
po…la, ale to je vedlejší, určitě jsem nebyla sama. Jakmi-
le jsem došla do třídy, tak jsem nikdy nebyla šťastnější že 

žiju.  
 A co se nestane potom..pan učitel zavelí že jde-
me na hřbitov..po tom..hned po hororu.  
 Vycházíme ze školy, já se nehodlám pustit Zdeň-
ka jak se bojím, ale Kryštof si usmyslí, že si vezme balon 
zevnitř. Tak běžel do školy pro balon, a nás nenapadlo nic 
jiného než se mu schovat. Tak jsme všichni vylezli na 
kopec, lehli si do trávy a čekali. Kryštof vyšel ze školy, a 
nikoho neviděl ani neslyšel, jen pana učitele stát opodál. 
No ale Kryštof je prostě komik, takže když se snažil dát 
klíč do zámku, taku toho řekl: ,,Ježiš, to já ještě neumím 
strkat něco do takové malé dírky, všichni samozřejmě 
věděli že se jedná o dveře, ale nás to dostalo natolik, že 
jsme se rozesmáli, a už nás našel.  
 Jak jsme došli na hřbitov, který byl bohužel za-
mčený, takže nic, a mě se strašně ulevilo že tam nemusí-
me jít. Tak jsme se šli projít. K tomu nemám co říct, pros-
tě to byla klidná procházka.  
 Došli jsme zpátky do tepla (už podruhé). Dojedli 
jsme ještě pár kousků pizzy, a pak jsme se šli koukat na 
film. Ani nevím na co jsme se to koukali, protože to byla 
taková blbost, že jsem šla radši spát. Ještě před tím jsme 
si šli s Pájou vyčistit zuby a do pyžama, ale samozřejmě 
spolu, protože jsme byli pořád vyklepaní z toho filmu. 
 Pak jsme spolu zalehli a spali, ostatní se ještě 
dívali, vlastně ještě kromě Zdeňka.  
 Ráno se budilo písničkou Není nutno, pak jenom 
balení, úklid, a šlo se domů.  
 Bylo to super spaní, děkuju hlavně Páji, která to 

se mnou přežila. A hlavně panu učiteli za skvěle strávený 

den, byl to luxus, díky. Příště znova třído! 

               - Bára  

Pájka se po hororu schovává pod učitelským stolem a Bára před-

vádí nějakého učitele (může to být kdokoliv:-) 
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Vánoce v osmičce 

I u nás byly Vánoce a Ježíšek 

přinesl pěkné dárky, takže teď tu 

bude pár fotek z tohoto pěkného 

dne. Letos dárky rozdávala Ma-

ruška. 
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Vánoce v osmičce 

Ponožky byly letos hitem (i já, jak to teď píšu, je mám na 

nohách), pak nějaké polštářky a ručníky, Tomáš dostal 

skvělou florbalku, v pravo jsou vychlámaní Pat a Mat, a 

dole vpravo je krásná fotka, kdy Klára obdarovává Kryš-

tofa luxusní fackou. 
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Vánoce v osmičce 

Vánoční stromeček po měsíci ve třídě celý opadal, tak jsme ho rozlá-

mali na otýpky chrastí, které používáme na oheň, když někam jdeme. 

Maruška si rozbaluje knihu, Beatka se na tisícáty pokus nechala skoro 

vyfotit a ping pong se hrál velmi dobře. 
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Spaní ve škole 

 Dne 2.12. jsme spali ve škole. Ze začátku musím 
říct, že to bylo úžasné. Škoda, že tam nebyli všichni a 

přišli o tu super zábavu. Do školy jsme přišli ve tři a do-
mluvili se na tom, co budeme dělat. Začali jsme 

s výzdobou třídy. Zdobili jsme stromeček, dveře, nástěn-
ky, zdi. I jsme chtěli vyzdobit okna, ale zapomněli jsme 

na to. 
 Po výzdobě jsme všichni začali tančit a pan uči-
tel nosil se Zdenkem do třídy gauče a křesla, co posbírali 

po škole. Po taneční zábavě jsme šli ven, ale než jsme 
odešli, objednali jsme si 8 pizz, abychom si nemuseli 

dělat večeři. Asi v šest jsme teda šli ven na pomník. Ces-
tu jsme si zkrátili přes kopeček, ale ten byl samozřejmě 

plný hoven, které nebyly ve tmě vidět, takže jsme toho 
měli plné boty. Super. 

 Byli jsme tam asi tak 15 minut a šli zpátky a 
přesně u školy nám dovezli večeři. Mňam. A k tomu sa-
mozřejmě pepsi. Něco jsme snědli a zase tancovali. Pak 

jsme se rozhodli, že se budeme dívat na Lesního ducha, 
toho staršího. Byla to sranda, ale někteří se báli, tak jsme 

to vypli a šli ven na vápenky a k potoku a zpátky. 
 Ve třídě jsme pak předváděli různé učitele a 

hádali, kdo to je. Pak v noci někdo zazvonil na školu a 
pan učitel se šel podívat a já jsem se schovala pod stůl. 
 Samozřejmě. Nikdo tam nebyl. Tak jsme se za-

čli koukat na další film, ale už ze začátku mě to nebavilo 
a asi v půlce jsme si šli s Bárou vyčistit zuby a spát. 

 Ráno nás pan učitel vzbudil příjemným budíč-
kem, uklidili jsme po sobě a šli domů. Zopakovala bych 

si to, bylo to úžasné. 
           - Pája 

 V pátek ve tři to začalo, sešli jsme se kvůli tomu 

abychom vyzdobily třídu a vyspali se ve škole no 1. Co 

jsme udělali bylo to že já, Nata a Zdenek jsme šli pro dře-

vo a dopadlo to tak, že Zdenek ztratil pilku (později se 

našla) a tak jsme řezali jen já a Nata. Potom, co jsme došli 

do školy jsme začali, zdobit stromek a třídu, což nám za-

bralo celé odpoledne ,ale  nám to nevadilo, a s Tomem 

jsme si dělali krátké pauzy, ve kterých jsme hráli curling. 

 No potom co jsme dozdobili třídu, tak se pustila 

hudba a šlo se tancovat, a o pár desítek minut později 

jsme si objednali 8 pizz a šli jsme se projít. Už ani nevím, 

kde jsme to byli, ale každopádně pak přišla pizza a šlo se 

jíst. Po večeři se pustil horror a potom jsme se šli projít po 

2. Šli jsme k pomníku (popleta) a pak jsme si pustily 

Buchty a Klobásy a pak jsme si ještě chvilku povídali a šli 

jsme spát asi ve 3:30.  

 Ráno jsme školu uklidily a šli jsme domů. 
           - Kryštof 

 Tak, teď Bea předala štafetu mně, jsem na řadě, abych psala Věštec o tom, jak to u nás ve třídě chodí. Abych to 
řekla na rovinu, je tam nuda, no, občas sranda, a to velká, ale jak kdy. V pondělí neprobíhalo nic zajímavého, až na pár  

změn v rozvrhu, protože pár učitelů chybělo. Odpoledka je jako každá jiná, furt dokola to samé. 
 V úterý jsme psali pár  testů, které dopadly dobře. Z  přírodopisu mi chyběl jeden bod do plného počtu. Ve 

středu bylo taky pár  změn, ale nic, s čím bychom si neporadili. Venku zima a ve škole nuda, koho to má bavit? Po druhé 
hodině nás čekala přednáška o Antarktidě. Tam jsem na rovinu počítala minuty do konce. Je pravda, že se tam nikdy ne-

dostanu, ale přišlo mi, že se ten chlap chlubil všema vzpomínkama, který prožil se svými kamarády. 
No ve čtvrtek se taky nedělo nic mimořádnýho, teda až na to, že jsem se 1. prosince narodila. Všichni se mě ptali, jaký je 
to pocit, ale nic to není, akorát to znamená, že jste o rok starší. No a v pátek byla ve škole docela sranda. 

 Jak přišlo odpoledne, nachystala jsem si věci na spaní ve škole. Nejprve jsme dělali vánoční výzdobu a pak se 
začalo tancovat. Pan učitel nás poslal do obchodu pro další výzdoby, celkem jsme za to utratili dost peněz. Když jsme 

měli vyzdobeno a uklizeno, objednal pan učitel pizzu a pepsiny. Mělo to trvat asi 2 hodiny, než to udělají a dovezou, tak 
jsme se rozhodli, že půjdeme ven k pomníku. 

 Na cestu jsme neviděli, takže jsme sem tam do něčeho šlápli, ale nevadí, sranda byla. Na cestě zpátky už dovezli 
pizzu a pořádně jsme se najedli. Přišel na řadu horor, na který jsme se nedodívali, protože to nebyl horor, ale něco jako 

fantasy. Pak jsme šli na hřbitov, který jsme ale jen obešli a šli dál, kousek k Vycpálku a zpátky. Ve škole jsme si pak zase 
udělali tancování. 
  Nachystali jsme si popcorn, brambůrky a spacáky a šli se dívat na další film. Bylo to docela sranda. Když jsme 

se unavili, šli jsme spát, bylo asi kolem 3 ráno a my si furt povídali. Nakonec jsme ale usnuli. Ráno jsme vstávali 
s písničkou Není nutno z pohádky Tři veteráni. Dali jsme do pořádku třídu a šli domů. 
                - Maruška 

Tohle je fantastická 

fotka Toma, jak před-

vádí učitele. Kdopak 

to asi byl? 
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Spaní ve škole 

 V pátek 2.12. jsme měli přespávačku ve škole. 
Hodně se rozhodovalo, jestli vůbec půjdem, ale nakonec 

to vyšlo. Sraz jsme měli v 15:00. Když všichni dorazili, 
začali jsme oddělávat lavice a židle stranou. Pak jsme se 

rozdělili do skupin. Nata, Zdeněk a Kryštof šli do lesa 
pro smrkové větve, Lenka s Klárou umývali lavice, Pája, 

Bára a Tom hledali obrázky na internetu, které pak vy-
střihovali do oken, a já a Maruška jsme probírali vánoční 
výzdobu z minulého roku. 

 Po nějaké době nám pan Uher přivezl repráky, 
takže jsme udělali plán, kdo bude kdy DJ. Za chvíli jsme 

měli hotovo a já s Maruškou jsme zjistili, že těch ozdob 
moc nemáme, takže když přišla Nata, šli jsme všechny tři 

do obchodu. Nakoupili jsme výzdobu, kapesníky, prostě 
všechno, co jsme už dlouho potřebovali. Když jsme se 

vraceli, byla už tma. Začali jsme vyzdobovat, uklízet, 
nalepovat a tak. Prvně jsme ozdobili stromeček. 
 V průběhu práce jsme zhasli a rozsvítili jenom 

stromeček a světýlka nad oknama a udělali si diskotéku. 
Kolem šesté jsme skončili, otevřeli si mošt, nakrájeli 

štrůdl a přemýšleli, co si uvaříme. Nakonec se to nepodo-
balo vůbec nám, protože jsme si objednali 8 pizz a pepsi-

ny. Jenže nám to měli dovést až za dvě hodiny, takže 
jsme se šli projít k pomníku. 
 Skoro celou cestu jsme si zpívali. Když jsme 

měli projít poslední kus cesty loukou, byl tam takový 
provázkový plot, který bývá u nějakých zvířat. Lenka na 

to šlápla a my jsme to prošli, ale čekali na nás krásné 
dárky. Všichni si rozsvítili baterky na telefonech a stejně 

jste jenom slyšeli, jak všichni křičí a utíkají nahoru. 
 Na pomníku jsme dělali stíny a panu učitelovi 

volala maminka a bylo to úplně jako když volá naše 
mamka nám. Po cestě zpátky jsme se zastavili u Chrom-
ků, protože Nata neměla spacák. Když jsme byli vážně 

malej kousek od školy, zavolali nám, že už dovezli pizzu. 
Všichni jsme se rozběhli přes silnici a řvali pizza! 

  Strašně hezky to vonělo, ale já, Klára a Bára 
jsme museli jít ještě koupit něco k filmu a čaj. Když jsme 

se vrátili, ještě to nebylo ani přichystané. Když jsme to 
tam začali nosit, všem se nám rozzářili oči, protože jsme 
měli vážně hlad. Každý si vzal minimálně tři kousky, ale 

Nata chtěla zkusit od každého, takže někde byly třeba 
kousky s jedním ohryzkem.  

 Když jsme dojedli, já, Nata, Kačka, Maruška a 
Klára jsme dostali nějakou divnou energii a dělali jsme, 

že pepsi je pivo, a dělali si srandu z holek, co nadávají na 
kluky. Pan učitel řekl, že máme uklidit jídlo a že se jdeme 

dívat na film, jenže my jsme začali zase tančit na písnič-
ky, takže se to trochu protáhlo. Když jsme trochu vybili 
naši energii, šli jsme se dívat na Lesního ducha, ale starou 

verzi. 
 Pan učitel nás varoval, že je to strašnej horor a že 

se budeme bát, ale to se nestalo. Nechci říkat, že to bylo 
trapný, ale strašidelný to vážně nebylo, ale pan učitel nám 

pak vysvětlil, proč je to pro něj strašidelné. Asi v půlce 
jsme panu učiteli řekli, ať už to fakt vypne, protože nás to 

fakt nebavilo.  
 Po filmu jsme hráli hru a za stolem napodobovali 
různé učitele, a nejlíp to šlo Kačce a Kryštofovi. Za chvíli 

jsme měli jít ještě na večerní procházku, ale hned jak to 
pan učitel řekl, jsme zase zapli písničky a tancovalo se. 

 Po nějaké době jsme ale šli, protože bylo fakt 
pozdě a chtěli jsme se ještě dívat na pohádku. Ta druhá 

procházka byla něco jako kousek procházky u potoka, 
kousek u hřbitova a kousek za školou a vraceli jsme se 
v 00:30.  

 Zapli jsme pohádku a pan učitel to moc dlouho 
nevydržel a usnul skoro hned na začátku, ale my se dívali 

až do konce. Před tím, než jsme se šli dívat, jsme si na-
chystali spaní. Polovina z nás už spala, ale když jsme si 

lehli, ještě jsme si povídali a šli spát kolem půl čtvrté, 
takže jsme ráno vypadali nádherně. 

 Pan učitel nás vzbudil v 7:40 písničkou Není 
nutno, a na ty, co nechtěli vstávat, hodil svoji ponožku, 
takže byli hned všichni vzhůru. Začali jsme uklízet třídu, 

vyhazovat binec, umývat nádobí. Kluci uklízeli všechny 
gauče a křesla, který natahali z celé školy a my zase pouš-

těli písničky. Pak ještě zamést třídu, schody a šatnu a bylo 
hotovo. Ještě tanec, focení, čaj a odchod o půl desáté. 

Moc jsme si to všichni užili.    
             - Beata 

Širokoúhlý pohled do celé třídy takhle v pátek večer 
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Fotogalerie 

Nečekané, nezdravé a velmi chutné. Rouhání proti třídnímu pravidlu v přímém přenosu. 

Horňas hraje curling se smetákem a baňkou. Geniální. Dobré ráno všem. 

Decentní nepořádek byl řádně uklizen. A kohopak to předvádí Horňas? 
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Procházka v lednu 

Letošní zima přinesla několik opravdu nádherných dnů. Jeden z nich jsme využili k procházce. 

Pan učitel byl na začátku ledna nemocný, takže myši měli pré, přišel k nám nový spolužák, část třídy jela na týden na lyžák, 

psali se všechny možné čtvrtletky a písemky, bude se rozdávat vysvědčení a my už vymýšlíme plány dál. So stay tuned:-) 


