
 

POHODOVÝ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Kryštof dorazil později, hned se 

uvedl lumpárnama, poslal kozatý 

pohled a přinesl krásnou zprávu.  

 Valča maká na 100% a vykecává 

taky na 100%. To je efektivita. 

 Bea zvládla zadaný úkol skvěle. Teď 

ještě vyřešit visící nohy.  

 Tom přinesl výbornou buchtu a 

buchá se se Zdenálem ostošest. 

 Lenka přes léto vyrostla a je úplně v 

pohodě. 

 Natálka je spolehlivá stále, ale 

zvlčila jako hrom. 

 Kačka už bude hodná, on ví. Asi tak 

pětkrát denně:-) 

 Pája dala službu a Horňase s pře-

hledem. 

 Maruška už snad přijde. Trochu 

odpadla. 

 Matěj se chystá na herní nářez a 

trochu už si to srovnal v hlavě.  

 Dan hrál za výběr Olomouckého 

kraje. Super!  

 Zdeněk buchá Toma a má originální 

účes. 

 Pepa přerost lavici i židli. Musíme 

vymyslet extra řešení. 

 Jiří už má 26 neomluvených hodin a 

sociálku na krku. Zaslouženě. 

 Bára toho měla za poslední týden 

fakt hodně. 

 Klára je úplně v pohodě. 

Aneb  „Znovu  a  l épe“  

September 2016 

Vážení čtenáři, 

vítejte u třetího ročníku 

Věštce, časopisu jedné zají-

mavé třídy odněkud z kon-

ce světa. V tomhle vydání 

si můžete přečíst o studené 

vodě, letní louce, tanci na 

skalách, izolepovém řádění 

a jiných příbězích, kterých 

bylo září v osmičce plné. 

Ať se vám líbí. 

Pan učitel Schlemmer  

Original stories since 2014 

 V pátek 9.9 jsme se se třídou 

vydali na Den bezpečnosti. Moc se tam 

panovi učiteli nechtělo, ale nakonec jsme 

se tam šli podívat. Ráno jsme jeli autobu-

sem v 7 na pomezí a klasika jsme si to 

vzali přes Lázně. Cestou jsme si povídali, 

dělali fotky a taky jsem nevynechávala 

provokování pana učitele. Ještě než jsme 

došli do balnea, tak jsem si udělali krás-

nou fotku na kamenech (dostat se nahoru 

i dolů nebylo zrovna nejlehčí). 

 Prošli jsme si balneo, poseděli, 

ochladili se a pokračovali cestou k bludiš-

ti, kde jsme si zasportovali a odpočinuli. Asi 

o půl 10 jsme se šli podívat na Den bezpeč-

nosti.  

 Rozchod nám trval asi hodinu a tak 

jsme se tam šli každý podívat, já jsem se tam 

procházela s Kačkou a kamarádkama, které 

jsem tam potkala. Čas uběhl rychle a my už 

jsme valili na Pomezí, kde jsme si počkali na 

autobus a jeli domů. Začátek školního roku 

jsem si moc užila, první výlet byl moc super 

a snad se to tak potáhne dlouho. 

    - Nata 

Vstříc novému školnímu roku a novým dobrodružstvím. 

14 Bludišťáků 

1. zastavení, 1. ochlazení. Soutěž v tom, kdo si udělá z rukou rampouchy. 
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Den bezpečnosti 

Aneb o dva roky později 

South Gate to new school year 

 V pátek 9.9. jsme jeli do Lázní na Den bez-

pečnosti. Hodně dlouho jsme se rozhodovali, jestli 

vůbec pojedeme. My jsme chtěli jet do Lázní a pan 

učitel chtěl jet do Javorníku podívat na chatu. Nako-

nec jsme se domluvili tak, že v pátek pojedeme do 

Lázní na Den bezpečnosti a příští čtvrtek na chatu. 

 Ráno jsme odjížděli od hrušky v 7:12 na 

Pomezí. Když jsme dojeli na Pomezí, už nás čekal 

na zastávce Dan. Společně jsme se vydali naší ob-

vyklou trasou z Pomezí do Lázní pěšky. Když jsme 

konečně došli do Lázní udělali, jsme si vážně pěk-

nou fotku.  

 Pak jsme si šli projít balneo a šli jsme na 

místo kde jsme ještě nikdy nebyli. Byl to obrovský 

labyrint. Jako první si dal závod Dan a Bárou dopro-

střed, byla to vážně sranda, když se rozeběhli, šli jim 

vidět jenom hlavy. Když doběhli zpátky, všichni 

jsme se do něho rozeběhli a pan učitel nám udělal 

fotku ze shora. 

 Po nějaké době jsme si dali rozchod. Někdo 

šel na Den bezpecnosti, někdo šel na zmrzlinu a tak. 

Když nám skončil rozchod, měli jsme sraz u Sofie. 

Když všichni dorazili, pan učitel nám ohlásil, že si nebu-

deme opíkat, což mě dost mrzelo. 

 Cestu z Lázní na Pomezí s námi šli bývalí devá-

ťáci Marin a Prokop. No a pak už to znáte. Šli jsme na 

Pomezí pěšky a z Pomezí autobusem do Vápenné, kde 

jme se rozpustili. Všichni jsme se shodli na tom, že 

1. výlet v 8. třídě byl 100krát lepší než 1. výlet v 7. třídě. 

           - Bea  

Tentokrát bez opíkačky 

Bylo fakt krásně 
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Den bezpečnosti 

Aneb o dva roky později 

 V pátek 9.9. jsme jeli na Den bezpečnosti do Lázní. 
Šli jsme klasicky přes Pomezí, ale tentokrát jsme neopekli 
ani špekáčky. Když jsme tam přišli, udělali jsme ještě pěkné 
fotky a šli do bludiště, kde jsme si zaběhali šli na lázně. 
                                  - Pepa 

 Začnu od začátku. Začali jsme 1. září a trvám na 
tom, že jsme vykročili správnou nohou. Rozumíme si roz-
hodně víc než minulý rok. A spolupracujeme víc jako třída. 
 A výlet v pátek se vážně povedl. Nebyly ani pro-
blémy a poslouchali jsme a užili si to. Škoda, že takových 
výletů není víc. Ale bude… Věřím tomu, protože jak začne-
me dobře od začátku, tak to bude dobrý celý rok. 
        - Kačka 

 V pátek 9.9. jsme jeli do Jeseníku na Den bezpeč-
nosti. Ráno jsme měli sraz u Hrušky, odkud jsme odjeli ná-
hradním autobusem za vlak na Pomezí. 
 Odtud jsme šli pěšky horní cestou a viděli krásný 
východ Slunce. Pak, jako obvykle, jsme si povídali, zpívali, 
smáli se atd. Oheň jsme tentokrát neměli, protože skoro ni-
kdo neměl párek. 
 Když jsme dorazili do Lázní, dostali jsme rozchod. 
Každý potkal někoho známého, tak jsme pokecali.Čas uběhl 
rychle, zase jsme se sešli a šli pěšky domů. Cesta zpátky 
byla velmi únavná a pomalu se to vleklo, ale co nevidět jsme 
byli doma. 
                                        - Maruška 

 Bylo to fajn. Byli jsme na výletě v Jeseníku na Den 
bezpečnosti. Mohli jsme mít rozchod docela dost dlouho na 
to, abychom se tam mohli podívat, kde chceme. U kavárny 
jsme pak měli sraz a vydali se domů. Byl to bezva výlet. 
                               - Klára 

Najdi si svého osmáka Krásných selfíček máme hodně 

Dan naslouchá kamení Zastavení u závory je vždycky sranda 
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Dance Trip 
Aneb Rychleby vábí 

Začátek podzimu v Javorníku je vždycky krásný. 

 Ve čtvrtek 15.9. jsme se vydali na výlet. 

Ráno jsem měla za úkol postarat se o to, abychom 

se my Vápeňáci dopravili do Javorníku. Vybrala 

jsem si peníze od spolužáků a zaplatila 6ti lidem 

jízdenku. Když jsme nastoupili do autobusu, pan 

učitel nás tam i s ostatními spolužáky čekal. 

 Ráno jsme si dali krátkou rozcvičku na 

zámku a pak vyrazili dál do kopců. Cestou byla 

sranda, když jsme si pustili hudbu na bedničku, 

tak cesta ubíhala mnohem rychleji a my se více 

bavili. 

 Když už jsme došli na místo určení, tak 

jsme se vrhli na dřevo a pak rovnou na opékání 

špekáčku. Po posilnění jsme měli spoustu času, a 

tak jsme poslouchali písničky a tancovali. 

 Cesta nazpět byla trošku záživnější, slézat 

kopec byla opravdu sranda. Tak menší zranění se sta-

lo Báře, když se na ní řítil kámen, tak jí trochu škrábl, 

ale jinak jsme všichni živí a zdraví, i přes menší pro-

blémy jsme to všichni zvládli, a pokračovali v cestě k 

Tančírně, kde jsme se taky trochu osvěžili po nároč-

ném kopci. 

 No, a pak už nás čekala krátká cesta k za-

stávce, a my, kteří jsme byli vepředu, jsme pěkně 

cestu stíhali, za to pan učitel s ostatníma nás dobíhali, 

abychom to vůbec stihli. Ale nakonec všechno dopa-

dlo tak jak má. A my si zase sebou dovezli plno neza-

pomenutelných zážitku. Tak to má být. Jsme dobrý 

tým.  

               - Nata 

Slečna účetní 
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Dance Trip 
Aneb Rychleby vábí 

 Ráno jsme se sešli skoro v plném počtu 

v parku v Javorníku. Bylo krásné slunečné ráno, 

tak proto jsme se vydali nahoru po schodech 

k zámku. Došli jsme na rozhlednu k zámku, tam 

jsme si položili batohy a znovu seběhli a vyběhli 

zámecké schody (samozřejmě že ne dobrovolně). 

Taky jsme si udělali společnou fotku na lavičce. 

 Poté jsme se vydali přes zámecký park a 

kaštanovou alej ke studánce Antoníček. Po cestě 

měla naše Natálka chuť tancovat a pouštět si pís-

ničky, ale pan učitel řekl „ne, žádná hudba, zatím, 

poslouchejte zvuky přírody“ a bylo hotovo. 

 Pokračovali jsme přes Čertovu kazatelnu 

na zříceninu hradu Rychleby. Tam jsme to mini-

málně na 2 hodiny zakempili. Udělali jsme si oheň 

a opékali jsme. Potom jsme pustili písničky a tan-

covali, kluci hráli ragby a schovku, a pan učitel? 

Ten si vzal sluchátka, zapl si svoje písničky a pařil 

tak hoďku na zídce zříceniny (a já jsem ho potom 

vystřídala). 

 Sbalili jsme se a začali odcházet směrem 

k Tančírně. Ale! Celkem nás tlačil čas, tak nás pan 

učitel vzal zkratkou, což byl velmi prudký svah. Větši-

na třídy ho začala slézat, ale Pája chytla šok a sekla se 

nahoře (protože málem spadla). Takže pro ni musel 

vylézt pan učitel, který už byl samozřejmě dávno dole. 

 A já, když jsem byla v půlce svahu, tak se mi 

na nohu zřítil kámen, a já se tak tak dostala dolů. Dole 

mě už chytl Zdenda a pomohl mi. Lehla jsem si na ces-

tu s naraženou a zakrvavenou nohou od té rány. Pan 

učitel, jakmile „sundal“ Páju, tak mi tu ránu ošetřil. 

Poté jsem se nějak dokulhala do Račího údolí. 

 V Račím údolí jsme si někteří koupili něco 

k pití a nanuk, a šlo se na autobus. A tímto náš výlet 
končí. Byl naprosto skvělý, počasí přálo, všichni byli 

skvěle nalazení. Děkuji všem za příjemně strávený den, 
doufám, že nám to tak vydrží až do konce roku. 
        - Bára 

3. 

2. 

1. 

Dance! 

Tančící kámen 
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Dance Trip 
Aneb Rychleby vábí 

 16.9. jsme jeli do Javorníku. Ráno v 6:45 jsme 

měli na zastávce sraz bez učitele. Když přijel autobus, 

pan učitel nás tam čekal. Cestou jsme nabrali Dana a 

Kryštofa a v Javorníku jsme už jen počkali na Báru a 

Kláru. 

 Šli jsme na zříceninu, cestou jsme poslouchali 

písničky. Jak jsme dorazili, šli jsme pro klacky na opí-

kačku. Když jsme dojedli, měli jsme volno. Kluci hráli 

na schovku a ostatní si povídali nebo tak. Po chvilce 

jsme se začli nudit, tak jsme se šli projít. Pustili jsme 

bedničku a začali tancovat. Tancovali jsme tak hodinu, 

než jsme museli vyrazit. 

 Cestou domů jsme museli sejít velký kopec, a 

když říkám velký, tak velký. Všichni padali, dělali kotr-

melce, váleli sudy, nadávali, pak se vtipkovalo a modlilo. 

Já osobně jsem se vyválela v sudech, pak v kotrmelcích, 

pak po kamenech, pak jsem dopadla žebrama na skálu, 

zapíchla si do ruky malou větev a tak nějak. Ale všichni 

jsme to zvládli až na pár drobných zranění, ale co by to 

byl za výlet bez dobrodružství, že? 

 Pan učitel vyčistil Báře nohu a ostatní poslal 

napřed. Na pana učitele jsme počkali v Tančírně a pak 
zase šli dál. Cestou jsme museli spěchat, abychom vůbec 

stihli autobus. V autobuse jako vždy byla sranda, a než 
jsme si to uvědomili, byli jsme doma. 

                 - Maruška 

 15.9. den, kdy jsme mohli pouštět a poslou-

chat muziku. Ten den začal jako každý jiný, fakt že 

jo. Ale byl to ten nejlepší výlet, pouštěli jsme si mu-

ziku a tancovali, ale byli jsme na takové „skupinky“. 

Výlet byl sám o sobě fakt super a užitý, zakončený 

kavárnou, kde pan učitel zkoušel pití každého, kdo si 

ho koupil. 

 A pak jsme si všichni mysleli, že nám ujede 

bus, ale neujel. Až na pár zranění a slz to byl supro-

vý výlet  

            - Kačka 

 Ve čtvrtek 15. září jsme šli na výlet do Javorní-
ku na zámek a na Rychleby. Šli jsme přes zámek a po-

tom po cestě kolem lesa. Poslouchali jsme písničky, tak-
že jsme se nenudili. 

 Když jsme přišli, tak jsme si opekli špekáčky, 
chvíli pobyli a šli jsme zpátky z hodně prudkého kopce, 

naštěstí se nikomu nic moc nestalo. Nakonec jsme se 
stavili v Tančírně, něco si koupili a jeli jsme domů. 
              - Pepa 

 Jeli jsme na výlet do Javorníku. Nejdřív 

jsme šli na zámek, kde jsme se proběhli, zadřepovali 

a vyfotili. Z tama rovnou na zříceniny. PO cestě 

jsme poslouchali písničky. 

 První věc, co jsme udělali, když jsme tam 

přišli, byla, že jsme nasbírali dřevo. Potom jsme 

opekli, povídali, poslouchali muziku a někteří hráli 

na schovku. Naše cesta zpátky bylo po prudkém 

srázu, na kterém se někteří málem „zabili“. Nako-

nec, až na nějakou vyjímku, byli všichni v pořádku. 

 Po dolní cestě jsme došli k Tančírně, tam si 

něco koupili a šli na autobus směr Vápenná  
     - Dan 

Taneční stanoviště na věži. 

Pan učitel z ohně vytahoval pouze dva špekáčky. 

Toto je Dan. Kolikrát je v tomto Věštci na fotkách? 
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Týdenní záznam 
Aneb tajný deník B.R. 

První den v osmičce. Všimněte si Jiřího, páč pak už nepřišel. 

 V pondělí si mě pan učitel zavolal a řekl 
mi, že budu první ve třídě, která začne v tomto roce 
s týdenními Věštci. Takže začnu. No tak pondělí 
začalo docela dobře . Hned první hodinu dostala 
Kačka a Nata trest, protože po zvonění nebyly na 
místě. A to byla teprve 1. hodina a pana učitele s 
námi čekala ještě 2hodinová odpoledka.  
 Matika byla v celku v pohodě, začali jsme 
nové učivo, a nic moc se v té hodině nestalo. V češ-
tině jsme opakovali literární žánry, které probíráme 
vždycky na začátku roku od 6. třídy. Paní učitelka 
ale čekala, že o tom skoro nikdo nebude nic vědět, 
což se u někoho stalo. Po hodině literatury nás čekal 
další jazyk, což byl ruský jazyk. V ruštině je větši-
nou velká sranda, nevím proč to tak je :D. Napsali 
jsme si pár slovíček, procvičovali písmenka, ale 
nepustili jsme si žádnou ruskou písničku nebo ukáz-
ku, protože jsme byli moc hodní. Pak už nás čekal 
tělocvik. Tělocviky máme spojené s 9. třídou, takže 
toho nic moc neuděláme, což štve i pana učitele. 
  Po TV jsme měli odpolední přestávku. 
Nevím, co se mezi ní stalo, protože jsem na odpo-
lední přestávku byla doma. Odpoledka nám začala 
14:15 a když se všichni dostavili, mohli jsme začít. 
Měli jsme 2 hodiny Pvd. Bylo to vážně super, hlav-
ně teda ty známky. Prvně jsme si to jenom zkoušeli, 
ale pak to šlo na ostro. Hlavní je, že se ty známky 
nezapisují. 

V úterý jsme začali s Čj, no a byli jsme tak 
trochu ještě v polospánku, takže se toho moc nestalo. 
Když zazvonilo na matiku, vešla do třídy paní Bagá-
rová, která nám rozdala papíry s příklady, které se 
tak trochu nedali vypočítat, a řekla,  že je to na 
známky. Po nějaké době přišla paní učitelka Hlásná 
a ta nám řekla, že to na známky není. Všem se ulevi-
lo.  
 Po velké přestávce Z. V zeměpisu jsme si 
udělali zápis a mezi tím jsme probírali věci, které 
tady nemůžu napsat :D. Po ruštině jsme měli nějak 
moc energie a naše třída vypadala strašně. O pře-
stávce za námi přišla paní Hlasná a řekla nám, ať tu 
třídu uklidíme. Pak zazvonilo a paní učitelka přišla 
do třídy a hned se vrátila do sborovny s tím, že to 
máme uklidit a pak pro ni přijít. Uklizeno už bylo a 
pro paní učitelku přišla polovina třídy. Takže jsem 
skončili hodinu o 5 min. později. Pan učitel se s ná-
mi pak rozloučil s větou "Nejdete nějak později?".  

 
          - pokračování na další straně 
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Týdenní záznam 
Aneb tajný deník B.R. 

Ve středu jsme začali s matikou. V matice 
jsme procvičovali učivo ze 7. třídy, protože jsme z 
toho psali ve čtvrtek. V Aj jsme psali písemku a probí-
rali jsme nové učivo. Po velké přestávce jsme měli 
Hv. V Hv jsme zpívali africkou písničku. V čj jsme si 
připravovali začátek slohové práce. Prvně jsme si vy-
brali postavu, o které budeme psát, a pak jsme ji po-
stupně popisovali.  
 TV jsme začali běháním a písničkou, což 
znamená, že nám pan učitel pustil písničku, která měla 
mít 4 min., a my jsme měli běhat tam a zpátky přes 
celou tělocvičnu. Když jsme doběhli pan učitel nám 
řekl, že se spletl a že to nebyli 4 min. ale 5 min. Ale 
když doběhla Bára, udělalo se jí špatně. Takže si sedla 
a my jsme hráli vybišku. Jenže asi v polovině hry se 
Báře udělalo ještě hůř, takže s ňou pan učitel šel na 
vzduch. Po nějaké době jsme chtěli vědět, jestli končí-
me nebo co máme vůbec dělat. Pan učitel nám řekl 
plán, který jsme i dodrželi. Já jsem vzala Báře všechny 
věci a Klára ji vzala batoh domu. Takže středa nedo-
padla moc dobře Teda aspoň pro Báru. 

  
Ve čtvrtek jsme začali ruštinu. Dělali jsme 

úplně to samé, co vždy, opakovali jsme písmena, psali 
hodně lehká slova a poslouchali různé nahrávky. Před 
matikou jsme se skoro všichni ještě učili na test. Pak 
nám paní učitelka rozdala testy a začali jsme. Psali 
jsme to celou hodinu. Po velké přestávce jsme měli Z. 
V Z jsme psali písemku na obyvatelstvo. Když jsme 

dopsali, pan učitel nám řekl, co se stalo v středu s Bárou. 
 Po z o přestávce chtěla Kačka po pánovi učite-
lovi nějakou sladkost. Teda nebylo to jenom o té pře-
stávce, ale bylo to celý den. A Nata na to už neměla ner-
vy, tak Kačce zalepila pusu páskou, a protože to byla 
velká sranda,  zalepili jsme pusu i pánovi učitelovi. Před 
chemii nás napadla ještě jedna věc. Zalepili jsme Tomá-
še k židli. Nevím, co nás ještě napadne. Když přišla paní 
učitelka do třídy, vypadalo to podobně jako v úterý před 
chemii, ale paní učitelka po nás už nechtěla, abychom to 
uklidili.  
 

 V pátek ve Vo jsme se bavili o tom co už je 

za námi a kde právě ve svém životě jsme. No ale v mati-

ce jsme se dozvěděli známky  z testu a začali jsme se 

učit mocniny a odmocniny. V aj jsme psali a při tom 

testu mi dal pan učitel krabici plnou papíru pod nohy, 

protože mi pan školník zvedl židli a byla až moc vysoko 

a pan učitel se to snažil vyřešit. Vv byla v celku dobrá. 

Někdo poslouchal písničky, někdo si povídal, ale hlavně 

jsme všichni kreslili, což není zvykem. Po Vv jsme měli 

dějepis, který nebyl zas tak špatný. Dá se říct, že jsme se 

i zasmáli. Ale hlavně jsme se už všichni těšili na víkend 

a i pan učitel. Tak a tohle je teda obyčejný týden v 8. 

třídě ve Vápenné.  

             - Bea 

A ještě dvě pěkné fotky Kláry a Lenky z Rychleb. 

Tomáš je ve škole velmi spokojený :-) Dan a Matěj taky. 


