
 

PODZIMNÍ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Ne-e 

 Hmmm 

 Nechce se mi 

 Kdy? Co? 

 ........... 

 Jdeme do toho!  

 Hihi. Dobře. 

 Jdeme do toho!  

 Nechce se mi 

 Nezájem 

 Csss 

 Ups  

 Jo. Ale ne. 

 .......... 

 

Takhle teď vypadá naše nejčas-

tější domluva. Takže máme 

nový jazyk, abychom si rozumě-

li. 

 

„Mrglglrglglglglglglgl!“ 

aneb  p řed  Ang l i í  opadáme  

 Octopus 2015 

7. třída ZŠ Vápenná 

 

Sedmička v barvách podzimu 

Tančírna a milión kaštanů 

 6. října jsme jeli do Javorníku do 

Tančírny. Výlet jsme začali na zámku Ján-

ský Vrch, kde jsme si zacvičili naše cviče-

ní a udělali hezké fotky. Po focení jsme se 

vydali na zříceninu hradu Rychleby. Po 

cestě jsme nasbírali plno kaštanů, ze kte-

rých budeme dělat ve třídě podzimní vý-

zdobu. Po dlouhé a náročné cestě jsme si 

na zřícenině opíkali a Toma napadlo nahá-

zet milión kaštanů do ohně, což bylo su-

per. Když jsme se všichni najedli, tak si 

někteří šli zahrát schovku a Dana jsme 

vůbec nemohli najít. Když si všichni do-

statečně odpočinuli, najedli a vyřádili, sba-

lili jsme se a šli dál směrem k Tančírně. 

 Pan učitel nám ale vůbec neřekl, 

že půjdeme z obrovského a kluzkého kop-

ce dolů. Všichni po cestě z kopce dolů 

alespoň jednou spadli, někteří i vícekrát. 

Když jsme všichni dopadali dolů, čekal 

nás přechod přes řeku, to byla taky strašná 

sranda:-) Po tomhle jsme se konečně vydali 

k Tančírně, která byla alespoň z venku moc 

hezká. Proč z venku? Protože se otevírala až 

v 15 hodin (ale měla být otevřena od 10).  

 Cesta na zpáteční autobus byla ne-

čekaně dlouhá. Když jsme přišli na autobuso-

vou zastávku, zjistili jsme, že nám to jede až 

za tři čtvrtě hodiny, takže jsme si šli sednout 

na pole, které bylo blízko. Kluci si hráli 

s balónem a my jsme řešili všechno, co nás 

napadlo. Autobus měl přijet 12:26 a bylo 

12:20 a my jsme si šli stoupnout k silnici a 

čekali a čekali a autobus měl zpoždění. Když 

pan učitel viděl, že už jsme někteří vyděšení, 

dělal si z nás srandu, že půjdeme ještě na 

další zastávku asi o kilometr dál. Všichni si 

to moc užili:-) 

    - Beatka 
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Tančírna  

aneb každý to vnímal trochu jinak 

Rychle a stručně 

 Ahoj milý čtenáři, já vám budu psát o 

výletu do Račího údolí do Tančírny. Tak abych 

začal. Měli jsme sraz ve škole v 7:40, přišli všich-

ni. Jeli jsme autobusem , to bylo super, ale ještě 

lepší to byla cesta tam, měli jsme opíkačku a za-

hráli jsme si americkej fotbal a pak jsme jeli domů 

      

             - Zdeněk  

 V úterý 6.10. jsme se třídou šli na 

výlet do Račího údolí v Javorníku. 

 Z autobusáku jsme šli na zámek a ze 

zámku dlouhou lesní cestou až na zříceninu 

hradu, kde jsme si opekli špekáčky. Pak jsme 

lezli z takového velkého prudkého kopce a 

přes potůček jsme se dostali na asfaltku a po 

ní jsme došli až k nově opravené tančírně, 

která byla bohužel zavřená. Udělali jsme si 

fotku a šli na autobus zpátky. 

        - Pepa 

 Za poslední měsíc se změnilo spoustu věcí… změnili jsme se všichni, podle mě k lepšímu, a uklidili 

jsme kuchyň. Uklízeli jsme ji asi týden přibližně. A za pomoc jsme dostali i odměnu od pana učitele a lepší od-

měna by vymyšlená ani být nemohla.  

 A taky jsme konečně jeli na výlet. Ano čtete dobře, pan učitel to s námi zkusil a vzal nás na výlet do 

Tančírny v Račím údolí:-) Prošli jsme si trasu na zámek Jánský Vrch a tam jsme si dali rozcvičku, a pak na zbo-

řeninu hradu Rychleby. A pak to nejlepší, šli jsme ze strmého kopce dolů a přežili jsme to tam, ale byly držkopá-

dy:-) A Nata držela celý sešup iPad a nic se mu nestalo, takže ji dáme 10 bodů:-) A pak pokračovala svižná cesta 

k Tančírně, která byla z neznámého důvodu zamklá. A le i tak to stálo za to, doporučuju se tam jet kouknout. 

Jinak si toho už moc nepamatuju ani nevím, nic moc se jinak neděje.  

 Ale příští týden v sobotu jedeme s naší školou do Anglie. Takže pak můžete čekat Věštec. 

           - Kačka 

Sešup a držkopády 

Na Rychlebech 

bylo vymalováno. 
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Kuchyň 

aneb totální nasazení  

 Jsme v 7.třídě a tak jeden s naších předmě-

tů je vaření. Kuchyň, která je ve škole, vypadala 

před našim úklidem hrozně. Mnoho nádobí bylo 

špinavé a neumyté, bylo to vše společně naházené 

ve skříni atd. Naším cílem bylo uklidit kuchyň na 

naše vaření. Jestli už máme pořádně vařit, tak chce-

me v uklizeném prostředí a čistém a s jistou, že 

vaříme s umytým nádobím.  

 Tak že jsme se do toho vrhli, všechno ná-

dobí a skříně jsme umyli, popsali vše, kam co patří 

a byli spokojení že to máme za sebou . Za mě spo-

kojenost a už se těším na vaření. 

            - Natálka 

(pět dní po sobě, po škole až do půl páté, hromada 

namáhavé práce, výdrž a nasazení. Holky - Natál-

ka, Pája a Kačka jsou prostě skvělé!) 

 A teď k něčemu jinému. Když jsme měli 

první vaření, tak kuchyň byla ve strašném stavu. Po 

vaření pan učitel řekl, že v takové kuchyni vařit 

nebudeme a dohodli jsme se ve třídě, že si tu ku-

chyň dáme do pořádku.  

 Minulý týden chodila Nata, Kačka a Pája 

každý den po škole do školy uklízet kuchyň, až ji 

uklidili. Pan učitel jim za to dal hezké přívěšky na 

krk a deníčky. Teď ta kuchyň vypadá o hodně líp a 

holkám moc děkujeme, že už konečně budeme mít 

vaření. 

              - Beatka 

Uklizeno 

Po škole jsme rozlévali dětskou vaničku. Dělali jsme hvězdy před ředitelnou. 

Tohle je práce A tohle je hotovo. 
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Tančírna 
včetně skrytých detailů 

 V úterý 6.10. jsme jeli do Javorníku do tančírny. 

Ráno jsme přišli normálně do školy, ještě jsme si šli zdo-

konalit angličtinu. Pak jsme šli na zastávku kde jsme 

čekali na autobus. Pak když se objevil, sedli jsme si a 

jeli. Když jsme vystoupili v Javorníku na autobusáku, šli 

jsme na zámek Jánský Vrch, ale ne přímo, vlastně jsme 

šli po schodech nahoru a tam si dali rozcvičku a udělali 

si pár fotek.  

 Dál jsme šli pěšky asi 9 km lesem, to bylo hod-

ně dlouhý a náročný, ale zvládli jsme to. Cestou jsme si 

povídali o Anglii, jak moc se tam už těšíme, a o škole, 

muzice a tak. Když jsme dorazili na místo opekli jsme si 

párek, já spálila Věštec o Aligátorovi (jeden z těch skry-

tých příběhů, o kterých se zde nedočtete:-). Když jsme 

dopekli a dopálili, vydali jsme se do tančírny.  

 Cestou dolů jsme se museli dostat z brutálního 

kopce a přes potok, někteří padali a smáli se, ale zvlád-

li jsme to. Když jsme dorazili do tančírny odpočinuli 

jsme si, udělali si pár fotek a zase se vydali na cestu.  

 Na zpáteční cestě jsme se bavili o programech 

v televizi a tak. Pak šel pan učitel zkontrolovat jestli ta 

značka naproti je zastávka nebo není, a byla. Měli jsme 

asi půl hodinku a tak jsme si sedli do trávy a povídali 

si, pak přijel autobus a jeli jsme spokojeně domů.  

     - Maruška 

Spálený Aligátor 

 V úterý jsme všichni přišli do školy na 7:40, aj Jirka přišel, který byl tři týdny nemocný, ale musel jít do osmé 

třídy, protože o výletu nevěděl. Jeli jsme autobusem do Javorníku a šli na zámek, kde jsme si zacvičili a vyfotili se. Pak 

jsme šli nádhernou procházkou a našli jsme kaštany, které jsme vzali na výzdobu do třídy. Pokračovali jsme dál a pan uči-

tel byl napřed a mysleli jsme, že jsme se ztratili, tak jsme mu zavolali, aby nám řekl, kam na křižovatce máme jít.  

 Dohnali jsme ho, já Kryštof a Lenka, a byli jsme jako první na zřícenině, kde jsme měli nasbírat dřevo na oheň. 

Schovali jsme si věci i sebe, chtěli jsme vystrašit zbytek třídy, jenže nás uviděli a tak to nevyšlo. Pak jsme si opekli párek, 

jako vždycky, a ztratili jsme balón při cestě, když jsme scházeli velkej kopec z lesa. Šli jsme k Tančírně a zjistili, že je za-

vřená. Udělali jsme si fotku a šli dál na autobus domů. 

                         - Pája 

Odložený Jiří a telefonát na křižovatce 

Tančírna je opravdu krásně spravená. 
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Fotogalerie 

příběhy na pohled 

Vybavili jsme si ve 

třídě tuhle dílnu, 

aby byly po ruce 

všechny potřebné 

záležitosti na prá-

ci, výzdobu, rýso-

vání, lepení. Zatím 

drží:-) 

Někdy je na některou práci lavice příliš malá, takže máme 

tuhle pracovní desku, na kterou se přesně vleze ten největší 

papír, a taky se na ní dobře vykládají karty. 

Bylo krásné páteční babí 

léto, tak jsme si vyběhli na 

kopec za školou a postavili 

pořádný ohniště. Matěj měl 

takovou radost z čerstvého 

vzduchu, že se houpal na 

větvi a hrál si s klackem na 

vojáka. Měl by chodit častěji 

ven. I grafika se mu líbila:-) 

Opíkačka na zřícenině hradu Rychleby. Takhle to vypadá, když získáte zlatého šamana v Hearthstonu. 

Co jste se nedočetli: příběh o Mořské Vlaštovce, příběh o Chlapci, který byl zlý, příběh o Ovocném talíři, příběh o hla-

vách plných Anglie, příběh o mocném Tarotu, příběh o Aligátoru a další.. 

V příštím čísle očekávejte: příběh o Anglii, příběh o vaření a uvidíme, jaké další se nám přihodí. 


