
Vernisáž Wooden Beauty  

      Finální Věštec 

Dveře šesté třídy se otevřeli pro ná-

vštěvníky velkého finále projektu Wo-

oden Beauty ve středu 17. prosince ve 

večerních hodinách. Mozaiky byly 

pojmenovány a nainstalovány, pro-

gram vymyšlen, hostina nachystána, 

nervozita a očekávání tepaly v žilách. 

Dívky se krásně oblékly a učesaly, 

kluci se upravili jako gentelmani, do-

konce i pan učitel třídní odložil svou 

oranžovou mikinu a nainstaloval sako 

s kravatou. 

Návštěvníci byli přivítáni, kabáty od-

loženy, vernisáž mohla začít. Valča 

rozehrála své violoncello, pan učitel 

vyprávěl příběh o nadšení a vytrvalos-

ti svých žáků, ze stolu mizely dobroty 

a skleničky cinkaly. 

Tleskalo se, mozaiky a zrcadla nachá-

zely nové majitele, penízky šustily 

v třídní kase a pomalu se do těl vkrá-

dala úleva a vyčerpání. 

Zážitek byl vytvořen a prožit a práce 

byla dokončena. Křtem prošla šestka 

společně. 

- více fotek si můžete prohlédnout v galerii 6. 

třídy na webových stránkách školy 

Breaking News 

 Uzený bylo od Karla. 

 Roláda byla od Eriky. 

 Mošt přivezla Kačka z Lipové. 

 Rybičková byla od paní Malé. 

 Česneková zase od paní Jezdin-

ské. 

 Skleničky zapůjčila obec. 

 Bábovku upekla Lenka. 

 Pečivo bylo z kavárny Ennea. 

 Vajíčkovou přinesla Pája 

 Voda byla z kohoutku. 

 Pája měla skvělý tričko. 

 Pan učitel si nejdřív oblékl mod-

rou vestu, ale spíš připomínal 

řidiče autobusu. Zavolal tedy 

módní policii. 

 Fakt to šesťákům moc slušelo. 

 Legogaga bylo jméno jedné 

mozaiky, ale neprošlo. 

 Natálka byla v euforii, tancovala 

po třídě jak splašená. 

 Přišlo opravdu hodně návštěvní-

ků a jsme za to moc rádi. 

 Fabiánek byl moc hodnej. 

 

Prosinec 2014 

6. třída ZŠ Vápenná 

aneb jedny dveře zavřené, další můžeme otevřít 

Dobrou chuť 

Zleva: půlka Pepy, Matěj bez bundy, za ním schovaná 

Lenka, dále Pája, Valča, Kačka, Maruška, Natálka, Beatka, 

Dan, Kryštof a Tom. 

Bez pomoci pana Marečka by mozaiky nevznikly 

Valča hraje na violoncello v 

doprovodu rezonujících skleniček 

Zajímavá řeč těla během příbehu o Wooden Beauty  

Dobrý den, vážení hosté 



Fotostory o Vánoční besídce  
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V pátek jsme se sešli v plném počtu ve třídě. 

U našeho krásného stromečku (když jste 

u něj seděli, mohli jste cítit, jak z něj jde 

teplo. 

Kačka přinesla ještě dobroty, 

ale jinak jsme už moc nehodo-

vali. Oslavu jsme měli před-

tím na Wooden Beauty. 

Rozbalili jsme si dárečky, které nám Ježíšek 

nadělil (je moderní, jak toho má hodně, tak 

přestal používat balící papír a přešel na 

papírové taštičky. 

I pan učitel byl obdarován a měl radost. 
Celkem jsme se pobavili. Kryštof má no-

vou sbírku míčků do třídy. 

Hrajeme novou hru, kterou jsme dostali -  

Tókaidó. Jste poutníci na cestě z Kjóta do To-

kia a navštěvujete krásná místa během 54 za-

stavení. Podle skutečnosti.  

Vánoce bez čtení jsou jako Laurel 

bez Hardyho. 

Bang je klasika. 



Středa, čtvr tek, pátek  

Zákulisí z vernisáže  

 Ve středu 17.12. proběhla naše 

první vernisáž. Odpoledne kdo chtěl, 

mohl přijít něco nachystat, tak se nás tu 

pár sešlo. Pan učitel nás poslal do ku-

chyňky pro občerstvení, Když jsme to 

donesli, tak pan učitel nám řekl, že se 

můžeme jít obléct do slavnostního oble-

čení. Když jsme se vrátili, tak jsme tro-

chu začali blbnout. Bylo skoro 5 a začali 

přicházet návštěvníci. Nejprve si šli pro-

hlédnout mozaiky a pak pan učitel uvítal 

návštěvníky. Valča zahrála na violon-

cello, pak pustil pan učitel prezentaci 

naší práce. Většina návštěvníku si kou-

pilo mozaiky. Náš projekt Wooden Be-

auty se nám velice vydařil.  

 Ve čtvrtek 18.12. jsme jeli do 

Jeseníku do kina na film Tři bratři. Ráno 

přišel pan učitel do třídy a vzal s sebou 

mě, Natu a Beu do kuchyňky, abychom 

něco nachystali na pátek, když si bude-

me rozbalovat dárky. Když jsme skonči-

li, šli jsme do třídy na češtinu. V češtině 

jsme si povídali o tradicích Vánoc. Pak 

jsme šli jsme na autobus. V autobuse 

jsme byli všichni namačkaní protože 

tam bylo docela dost lidí. V Jeseníku 

jsme šli rovnou do kina, ale zbývalo jen 

počkat na 1. stupen, Konečně dorazili už 

to začalo. Ta pohádka byla hezká a vtip-

ná. A na zpět jsme se svezli s 1. stup-

něm.  

 Dne 17.12. 2014 6.třída uspořá-

dala prodej mozaiek. Než bylo pět ho-

din, tak jsme museli uklízet třídu místo 

hodin rukodělných pracích a tělocviku. 

Já a Natálka jsme chystali ve třídě a 

zbytek spolužáků v kuchyni. Do třídy 

pořád někdo chodil, byla to hrůza,  

ale nakonec jsme to zvládli, i jsme stihli 

pozametat. Po šesté vyučovací hodině 

jsme šli na oběd a po obědě jsme šli 

domů pro oblečení a potom zase do 

školyněco uklízet a připravovat. Pak 

jsme se šli konečně obléct, asi v 16:15 si 

Valča ladila podle tabletu čelo. 

Skoro všichni pobíhali po celé škole. 

Nastala pátá hodina a všechno to zača-

lo.  

 Všichni si poslechli pana učite-

le Schlemmera proslov a Valču, jak hrá-

la na čelo. Potom si mohli všichni vybrat 

mozaiku jakoukoliv. Až si jí vybrali tak 

si ji mohli koupit u kasičky, kde seděla 

Natálka a Terka. Když už jsme měli 

skoro vyprodáno a nikdo tam nebyl, tak 

jsme trochu poklidili a připili si a také 

jsme spočítali, kolik nám zbylo mo-

zaiek. Zůstalo nám 7 z 23 mozaiek. A šli 

jsme domů. Určitě jsme si to užili všich-

ni. 

Ve středu 17.12. jsme uzavřeli pro-

jekt ,,Wooden Beauty" vernisáží mo-

zaiek, která se vydařila, prodali jsme 20 

mozaiek z 25 (tak jak to vlastně bylo s 

těma číslama? Prostě - prodali jsme jich 

víc než jsme očekávali - pozn. editor) a 

vydělali si docela dost.. Na vernisáž 

jsme připravili nějaké občerstvení a dru-

hý den jsme já, Nata a Maruška uklízeli 

celou kuchyň.  

 Ve čvrtek  jsme měli dvě hodi-

ny a pak jeli autobusem do Jeseníku do 

kina na pohádku Tři bratři.  

 

V pátek 19.12. jsme měli vánoční besíd-

ku, která začala tím, že jsme si dali dár-

ky, a pan učitel chtěl, abychom si mysle-

li, že nám to pod stromeček dal ježíšek:D 

Další dvě hodiny jsme si mohli  hrát co 

jsme chtěli. Pan učitel (ne pan učitel, ale 

Ježíšek - pozn. editor) nám koupil novou 

třídní hru Tókaidó, kterou jsme si vy-

světlili a kousek si i zahráli, potom se 

celá škola přemístila na schody a každá 

třída zazpívala svoji píseň, kterou 

si nacvičili. 

Naše vernisáž a návštěva kina  
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O výstavě a návštěvě kina píše Maruška 

O zákulisí z vernisáže píše Pája 

O třech posledních dnech v roce 2014 ve 

škole píše Beatka. 


