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Breaking News 
 Kryštof je lump, ale dobře vede-

ný:-)  

 Valči by slušelo, kdyby přestala 

pořád nadávat na ostatní. 

 Beatka měla krásné a poctivě 

zasloužené vysvědčení. 

 Tom má odvahu a ozval se proti 

zlořádu jiných. 

 Lenka si dala cíl. Tak bude 

muset hlavně chtít sama. 

 Natálka měla krásné a poctivě 

zasloužené vysvědčení. 

 Kačka to před vysvědčením 

opravdu přehnala. 

 Pája je rekrodmanka a shape-

shifter. 1342. 

 Maruška vstřebává knihovnu. 

 Matějův příspěvek byl zlé cho-

vání. Určitě má na víc. 

 Dan byl zase na průzkumu za 

hranicí. Vrátil se poučen. 

 Zdeněk zabere a výmluvy zako-

pe hodně hluboko. 

 Pepa zahodil shnilé jablko a 

pomáhal u zápisu. 

 Jiří je rekordman. 295. 

 Bára připomněla spolužákům, 

že jinde je to jiné. Ti to ovšem 

hned zapomněli.  

aneb  t rochu  úk l idu  v  h lavě  by to  ch tě lo  

February 2016 

7. třída ZŠ Vápenná 

Vážení čtenáři, 

texty tohoto Věštce vznikly  

z otázky „jak jsi prožil(a) 

tohle pololetí?“  

Sekec mazec, s puberťáka-

ma je to jak tanec na ostří 

nože. Všechno špatně, míra 

negace v kritických hodno-

tách. Bohužel. Užijte si 

čtení:-) 

 

pan učitel Schlemmer 

original stories since 2014 

 Part I.: Jak bych začala ... 

Vůbec jsme se nezměnili jsme pořád 

stejní ...Prý se málo učíme, ale to není 

pravda, akorát toho je moc. Můj půlrok 

neboli rok 2k15 se nepodařil jak ve 

škole tak doma, v přátelství a tak. Furt 

se mi něco nevede. Kdybych měla psát 

článek o známkách, tak mě mamka 

zabije. 

  Takže začnu mojí třídou. Za 

tenhle půl rok se toho odehrálo už cel-

kem dost . Jak v dobrém tak v špat-

ném . Už jsme celkem byli i na dosti 

výletech. Změnili jsme v prospěchu ve 

škole, měli bychom v druhém pololetí 

víc zamakat. Ale v jednom jsme se 

nezměnili, a to je chování. Možná že 

na tu školu teďka víc dlabem, ale to je 

tím, že nás nebaví se jenom učit, chce-

me byt třeba venku a jak přijdeme, tak 

se k tomu už nedostaneme. A pak to 

tak vypadá.  

 Jediné, s čím nejsem spokoje-

na jsou moje známky. Jinak je všechno 

jak má byt . Jsem ráda za tu to třídu . 

Za nic bych ji nevyměnila. Snad nás 

nikdy nic nerozdělí. 

 Part II.: Tenhle půlrok se 

moc nepovedl, ale to vůbec nevadí, 

máme toho dost před sebou. A bude 

to lepší, změníme si známky a zlepší-

me chování.  

 Co mě asi nejvíc mrzí je, že 

si o mě všichni myslí, že jsem prin-

cezna, rozmazlená a takové. Přitom 

vůbec neví, že si svoje věci kupuju 

sama a chovám se tak, jak se ti lidi 

chovají ke mě.  

 Asi mě i dost mrzí, že si o 

mě myslí většina, že se chovám špat-

ně, ale není to tak, ani třeba neví, co 

se mi děje, a když už ví, že mi něco 

je, tak se ani nezeptají a mávnou nad 

tím rukou. A pak se diví. Možná, že 

nejsem nejlepší v chování, ale nemů-

žou o mě pochybovat, když neví, co 

mi je. Proto se chci začít lépe chovat, 

aby byl další půlrok lepší.                                             

      - Kačka 

„Tak změnili nebo nezměnili, jak to vlastně je?“ 
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aneb trochu úklidu v hlavě by to chtělo 

 Začátek roku byl trochu divný, pořád se něco 

řešilo a nic se neudělalo. Časem bylo všechno 

v pohodě. Začátkem roku jsem se vůbec nesoustředil, 

protože jsem začal hrát i za Šumperk a byl jsem 5x 

týdně na fotbale. Ale známky mám pořád dobrý. Máme 

pololetá a mám pocit, že jsme nic moc neudělali, ale 

máme ještě půlrok.  

 Někdy je na nás učitel dost naštvaný nebo my 

na něho, ale časem se to vždycky napraví. Pro mě byla 

tahle zima úžasná hlavně ve fotbale. Získal jsem už 2x 

umístění a ještě není po všech turnajích. Získal jsem 

cenu nejlepšího střelce a překonal osobní rekord vstře-

lených gólů na turnaji, ale jsou to jen čísla. Další půlrok 

se budu soustředit na to, abychom se Šumperkem byli 

aspoň 3. a s Jeseníkem vyhráli titul. Bude to ještě hod-

ně práce. 

                                                                           - Dan 

„ Bude to ještě hodně práce“ 

 Dobrý den všichni kdo čtete Věštce, 

snad vás to baví. Máme psát o půl roku, co se 

stalo ve škole. Stalo se toho hodně, až nevím, 

kde začít. Tak začnu výletem, který mě nejvíc 

bavil a to byla brigáda na stezkách v Černé 

Vodě na tři dny. Dělali jsme oheň, byli v lese, 

a já jsem s Kryštofem měl najít nějaké dřevo, 

ale místo toho jsem si propíchl ruku, ale i tak 

to bylo super. 

 Zítra jedem na výlet do Jeseníku na 

gympl na den otevřených dveří, ale půjdeme 

přes Pomezí pěškobusem a uděláme si oheň. 

Moje známky jsou celkem naprd, takže se 

musím strašně učit, abych neztratil tu nejlepší 

třídu. 

                                                            - Zdenál 

„ Propíchnutá ruka“ 

 Takže celý rok jsme byli na různých výletech. Přišla k nám nová spolužačka Bára. A ve třídě máme zákaz na mo-

bily na celý rok. Párkrát přišlo ve třídě k výměně názorů, ale jinak je to v pohodě a vycházíme spolu (někdy). Dál se změni-

lo to, že si nemůžeme kupovat pití z obchodu. A už jsme napsali asi 20 dílů Věštce.                       

         - Matěj 

 Je to tu dobré, je tu každej na pohodu, je s něma sranda. Za ten půlrok jsem tu dlouho nebyl, protože bývám často 

nemocnej. Aj učitelé jsou na pohodu, ale těším se na moje vrstevníky, je to s něma jiný než tady. A to je všechno o mě. 

                  - Jiří 

„ Nic nemůžeme“ 

„ Na pohodu“ 

Tak dobrý a smysluplný odpoledne to byly, než se kdosi začal holkám posmí-

vat, že dělají něco navíc a lezou učitelovi do pr.... 
Raději se budeme bavit mezi sebou, než s displejem. 
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 No, všechno pro mě začalo hodně velkým 

průšvihem v chování, známky jsou v poho. Podle mě 

byl tenhle půlrok úplně na ho*** (nejen škola). Jedi-

ný, co mě ve škole baví, je náš třídní fotbálek, ale ob-

čas se to vymkne a spadne mozaika.  

 Dobré na tomhle půlroce bylo, že jsme jeli do 

Anglie a že jsem byl na biatlonu ve Slovinsku. Se tří-

dou jsme byli na různých výletech a brigádách, navíc 

se daří Kometě a Realu, takže tenhle půlrok vlastně 

nebyl až tak na ho***.                        

   - Kryštof 

 Ve škole moc nevnímám, celkem se lep-

ším, ale jde to hodně pomalu. Celkem se mi tu líbí, 

máme to pěkně vyzdobené. Jediná zábava o přestáv-

kách je náš třídní fotbálek. Ale ne každý si pamatu-

je, co se stalo za celý půlrok. Byli jsme na hodně 

výletech a vydělali jsme nějaké peníze. A také jsme 

probírali hodně učiva. 

 Dodatek: je to ta nejhorší třída na světě. 

Tady ani nemůžu říct, co chci, aniž by vám nenadá-

vali. Furt vás tady sekýrujou a ani se nemůžete na 

nic zeptat. Ale neříkám, že všichni jsou zlí, ale nej-

horší jsou Dan, Matěj a Zdenek.   

               - Tomáš   

„ Úplně na ho***“ „Nejhorší třída na světě“ 

 Tento půlrok mi přišel celkem pohodový a klidný, na začátku jsme začali brát nové učivo, tak to bylo i trochu 

těžší, ale teď už to je celkem v pohodě (i my jsme). Ve třídě se taky nic moc nezměnilo, až na to, že máme dva nové spolu-

žáky. My jsme se taky moc nezměnili, teda až v chování.       

                                    - Pepa 

„Teda až v chování“ 

 Tenhle půlrok jsem se ve škole moc nesnažila. Ale po jarních prázdninách se začnu učit, abych mohla do 8. třídy 

s moji úžasnou třídou. Je mi tady dobře, protože je hezky vyzdobená – nedávno jsme dělali erby. Skoro všechno je tu ze 

dřeva, proto je tak útulná. 

                     - Lenka 

„Moc jsem se nesnažila“ 

Udělali jsme si pořádný oheň, když jsme 

byli na brigádě na Stezkách 

Zúčastnili jsme se soutěže „Spící Vlk“ a do-

stali jsme za odměnu krásné a originální 

nálepky.  
Zajeli jsme si do Javorníka k zámku, na 

zříceninu Rychleb a podívat se na Tančírnu. 
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 Ve třídě se od šesté třídy hodně věcí změni-

lo. Když se chcete s někým na něčem domluvit, ně-

kdy se domluvíte, ale spíš ne. Když měl někdo 

v šesté třídě narozeniny, maximálně jsme si rozdali 

bonbóny, popřáli a to bylo všechno. Teď má každý 

svou oslavu. Ale jedna věc se vůbec nezměnila. Uči-

telé kromě pana Schlemmera si o naší třídě myslí, že 

jsme se strašně od šestky zhoršili a že už tak moc 

nepracujeme v hodinách a tak vůbec. Podle mě je to 

tak, že v hodinách pracujeme úplně stejně a někdy i 

možná líp, ale už prostě nejsme v šesté třídě a pořád 

to bude těžší. 

 Někteří měli na začátku šesté třídy problém 

zaběhnout jedno kolo kolem řeky a teď se v každém 

Tv každý překonává. Ale to není jenom v tv, to se 

týká úplně všeho. 

 Podle mě, když na něčem pracujeme a pra-

cujeme na to dobře, vždycky se dočkáme dobrého 

výsledku. V šesté i sedmé třídě, když jsme něco začali, 

nikdy jsme to jenom tak nevzdali, vždycky pro všechno 

uděláme to, co jde, i když tohle se od šestky trochu 

změnilo. Ale ať už to byly erby, výzdoba, oslavy nebo 

učivo, nikdy jsme to nevzdali. 

 Vím, že se s náma někdy nedá mluvit, ale to 

k nám přece patří, vždyť jsme pořád ještě děti a pořád 

se učíme a učíme se i z vlastních chyb. 

 Každý ze třídy má na tenhle půlrok jiný názor, 

někteří si myslí, že sedmá třída je strašně těžká a někte-

ří úplný opak, ale každý se shodneme na jedné věci, že 

si tento i další dva roky užijeme. 

                    - Beatka 

„Já jsem nad tím přemýšlela“ 

 Sedím ve třídě, jsem přecpaná a píšu. Jsem 

přecpaná, protože jsme vařili. Ale to není ten důvod, 

proč píšu, že jsem přecpaná. Ten důvod je, že nám 

před pár minutama pan učitel sdělil, že máme psát o 

našem půl roce. 

 Za těch pár měsíců jsme zažili asi 6 výletů, 

dvě války v Game of Keys, hodně srandy, dokonce 

jsme i byli na sebe naštvaní. Asi v listopadu přišla 

naše nová spolužačka Bára. Všichni jsme samozřejmě 

Báru znali (aspoň někteří). Pan učitel říkal, že máme 

napsat něco o sobě, tak to zkusím. Na začátku školy 

jsem měla dobré známky (aspoň si to myslím), a teď, 

teď jsem se zhoršila, ale doufám, že to v druhém polo-

letí zlepším. Je to docela těžké, když každý den máme 

být ve škole a po škole chceme jít ven a potom přijít 

pozdě dom a ještě se učit. Pak se někteří učitelé diví, 

proč máme tak špatný známky. Jak potom máme mít tu 

svobodu, když se máme každej den učit. Aspoň, že má-

me ten víkend. Od minulého roku jsme se trošku zhorši-

li v chování. Jsme všichni zrovna v pubertě, ale jednou 

to přece musíme zažít, né? 

 Příští týden jedeme do Jeseníku na Gympl na 

Den otevřených dveří, tak si pak můžete přečíst ve Věšt-

ci. Už si na nic nevzpomenu, tak si to užijte a já se 

s váma loučím.            
   - Pája 

„Nacpaný břicho“ 

Vaříme různé věci, chystáme oslavy a překvapení, a zajeli jsme i do Jeseníku do Ennei 

péct koláče. 

Již čtvrtý měsíc posilujeme svá těla v 

soutěži Game of Keys. 
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 Můj půlrok začal tím, že jsem přišla do 

sedmičky. Je to super, jelikož jsem zase o rok blíž 

ke konci základní školy. První týden jsme byli u 

Natky na opíkačku, která nedopadla moc dobře.. 

Školní rok začal vlastně tím, že jsme zase začali 

učit, zase.. 

 V září jsem týden nebyla ve škole, proto-

že jsem jela s orchestrem do Itálie, bylo to tam 

super. Pak jsem zase byla ve škole a po nějaké 

době nastal čas jet do Anglie. Těšila jsem se na to 

celou dobu, ale uvědomila jsem si to až v pondělí 

před odjezdem (ten byl v sobotu). Hodiny ve škole 

pro mě byly hrozné, protože takhle jsem asi zatím 

ještě nikdy moc na něco netěšila. Konečně byl pátek a 

já se šla sbalit. Samozřejmě, to co jsem si sbalila mi 

mamka všechno předělala a dala tam plno věcí. A víte 

co vás může naštvat v zahraničí? 6e vám nefunguje ta 

speciální cosi, co se dává do zásuvky. Naštěstí Josefína 

tuhle věcičku nepotřebovala, tak mi ji půjčila (dík). No, 

ale to byla Anglie. 

 A abych se přiznala, moc si toho nepamatuju, 

takže si asi budete muset přečíst články od ostatních co 

tady mají článek.    

     - Valča 

„ Moc si toho nepamatuju, ale už aby to skončilo“ 

 Už to jsou téměř 4 měsíce, co jsem ve Vápenné. 

Chtěla bych, aby jste viděli můj měsíc v Hogwarts. Do 

školy jsem se vůbec netěšila, protože byly děcka protivný 

a náš (učitel jednoho předmětu) taky, jako vždycky. Začá-

tek roku probíhal jako každý jiný. Nějak po týdnu za ná-

mi přišla nová žákyně, která mi změnila život. Ze začátku 

se chovala dobře, ale po čase se začala chovat hnusně a 

pomlouvat. Pak se se mnou ostatní přestali bavit. Bylo to 

horší, nejen ve vztahu s děckama, ale nebyly ani žádné 

akce, všichni byli na mobilech. Tak to vedlo k tomu, že 

jsem šla jinam a budu se dívat na to lepší. 

 

 Teď jsem tady ve Vápenné a píšu tenhle článek. Jak 

se blížilo výzo, bylo to docela těžké, protože se mi nedařila 

matiky, čeština a fyzika. Nakonec mám trojku jenom 

z fyziky. Doma vysvědčení bylo celkem v pohodě. Do další-

ho pololetí se do toho chci vrhnout na 220%, abych to dotáh-

la na jedničky. Ve Vápenné si užívám, mám tu spoustu přá-

tel. Tohle pololetí uteklo hodně rychle a doufám, že to další 

už bude jenom dobré. 

      - Bára 

„220%“ 

 Dárek pro ty, co 

mají narozky, se 

vždycky najde. 

Vánoce byly 

jedno velké pře-

mlouvání, jako 

obvykle, aby to 

nakonec bylo v 

pohodě (jako 

obvykle). 

Holky udělaly 

krásny znak Fínyho 

do třídy. Je třeba 

zase připomenout 

jeho význam. 

Nová nástěn-

ka a erby už 

také visí. 
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 Myslím si, že půl rok 7. třídy už se teď dost 

liší od 6.třídy, naše aktivita a práce se dost snížila. Ale 

například já to beru tak, že sice moc už po škole nic 

nepodnikáme, ale mám více času na učení a na čtení 

knížek.  

 Nepravidelná slovesa v angličtině mi dala 

dost zabrat, přijít ze školy, na chvíli ven, a pak se 

rychle učit 60 sloves je dost, ale myslím si, že jsem to 

zvládla dobře a rekord 64 nepravidelných sloves se mi 

zadařil. V češtině jsem se dost trápila s velkými pís-

meny, ze začátku jsem mívala špatné známky, ale 

nakonec se tam objevovaly i jedničky.  

 Naší třídu ozdobují erby, které jsme si každý 

podle sebe vyrobili, a pak je pověsili nad naší nástěn-

ku. A taky se k nám do třídy přidala nová spolužačka 

Bára. O naší nové spolužačce Báře jsem se toho ještě 

moc nedokázala dozvědět, protože většinu času tráví s 

8.třídou.  

 Naše vánoční výzdoba se nám tak trošku tenhle 

rok nepovedla, ale samotný den Vánoc jsme si společně 

užili. Dostali jsme všichni skvělé dárky a pak si celá škola 

zazpívala vánoční písničky a přednesli jsme tam naší bás-

ničku Slow down mummy, na které jsme pracovali skoro 

celý rok. Teďkom zase pracujeme na básničce, která se 

jmenuje I tried so hard.  

 Za půl rok sedmé třídy jsme měli možnost se opět 

podívat na Stezky a také měli někteří možnost se podívat 

do Anglie. A co nás za rok posiluje nejvíce je hra Game of 

Keys, která spočívá v tom se ráno pořádně napít, během 

dne také cvičit, kliky, naše cvičení které nám zlepšuje den a 

posilování no a nakonec ovoce, které je každý den důležité. 

Půl rok 7. Třídy jsem si užila.    

         - Natálka 

„Dost se to liší od 6. třídy“ 

 Sedím ve škole a přemýšlím, co se za ten půlrok 

stalo. Moc si nevzpomínám, ale vím, že to byl půlrok 

různých zážitků, překážek a testů a já nevím co ještě. Od 

září jsem nemluvila o ničem jiném, než o Anglii. To byl 

asi ten nejlepší zážitek. Taky se hodně řešily mobily a 

skoro všichni jsme se zhoršili v prospěchu. Taky je u nás 

hodně čtenářů a moc šikovných lidí. 

 Plánovali jsme erby, které taky teď už u nás 

visí. Dokonce jsme málem neměli Vánoce. Teď se při-

pravujeme na lyžařský výcvik. Taky k nám nedávno pře-

stoupila nová spolužačka Bára, která k nám poměrně rych-

le zapadla. Minulý týden jsme psali čtvrtletky a nic moc, 

angličtina byla jednoduchá, čeština taky ušla, ale matika… 

to už nešlo. Tento půlrok byl hodně těžkej a to ještě nepo-

čítám ten druhej,a le ani se nedivím, jsme v 7. třídě. Ale 

jak se říká, jsme šikovná třída a tak to společně určitě 

zvládneme.         - Maruška 

„Anglie, nejlepší zážitek“ 

Komentář netřeba. 

Šli jsme do Jeseníku na 

den otevřených dveří na 

gymnázium, podívat se, 

jak to vypadá i jinde na 

škole. Cestou jsme si  

udělali oheň na našem 

oblíbeném místě. 

 

 

 

 

Na gymnáziu jsme byli 

na přednášce pana 

profesora Malého o 

fyzice. Pan profesor 

učil pana učitele, který 

teď učí pana profesora 

dceru:-) 


