
Výlet na vodopády - o kterém píše Natálka 

 

PORTRÉTNÍ VĚŠTEC 

 Ve čtvrtek 23.4 byl u nás ve 

škole Den Země. Měli jsme jako téma 

vodu a tak jsme se vydali na vodopády 

do Polky, opéct si párek a opět zažít no-

vé zážitky. Cesta byla docela dlouhá, ale 

byla sranda. Už to nám prospělo, čerstvý 

vzduch a příroda. Celou cestu nás prová-

zela Kačka a Beatka, takže jsme se 

dozvěděli, že Polka je velmi dobré pří-

rodní místo. Cestou jsme potkali zvířata, 

např. dva hodné pejsky, srnku, a další 

přírodní zvěř. 

 Poté, co jsme došli na místo, 

tak jsme vylezli nahoru k vodopádu a 

udělali si skvělou fotku. Škoda, že na ní 

není i pan učitel. Fotku jsme měli hoto-

vou a tak jsme si šli najít místo na opé-

kání. Bylo to poměrně dlouhé rozhodo-

vání, protože tam nebylo úplně vhodné 

místo na opékání.  Nakonec jsme ho 

našli, bezpečně mezi dvěma rameny 

Ztraceného potoka, a šli připravit oheň. 

 Beatka a Maruška šli na dřevo 

do lesa a po chvíli, co se vraceli, se Beat-

ce povedlo šlápnout do bahna a vzhle-

dem k její obuvi byli boty smočené a 

špinavé skrz naskrz. Ale naštěstí tam byl 

nádherný potok, který měl menší vodo-

pádek, takže si je v klidu umyla. Po 

chvíli se to samé stalo i Danovi, takže 

opět stejný případ. Pan učitel připravil 

oheň a já nafotila fotky, např. Jak Pepa, 

Pája a Lenka čistí potok od různého listí 

a odpadu.  Kačka a Valča se taky trošku 

vyráchali v potoku. Dan a Kryštof si kopali 

s míčem, který jim neustále padal do potoka, no 

prostě mnoho vodních zážitku. 

 Pak už náš malý oheň plápolal a tak 

jsme si každý z nás opekli párek a uklidili pří-

rodu od odpadků a šli domů. Po cestě nazpátek 

už jsme měli někteří mnoho kyslíku, takže pa-

novala srandovní atmosféra. Za mě byl výlet 

nádherný, jeden z nejlepších Dnů Země.  

Breaking News 
 Kryštof  přestal padat na zem. 

Dobrá práce. 

 Valča běhá jako Forrest Gump. 

 Beatka - čím větší výzva, tím 

větší spokojenost. 

 Tom bojuje se zeměpisem. Mu-

síme mu pomoct! 

 Lenka prosvištěla kolem pana 

učitele. Autem:-) 

 Natálka bude jíst ovar a pečená 

kolena. 

 Kačka píše do písemek mnoho 

věcí navíc a ještě s pořádnými 

obrázky. To je pak radost to 

opravovat. 

 Pája si užívá, když má zodpo-

vědnost. Třeba službu. 

 Maruška se v lese pohybuje s 

ladností šelmy. 

 Matěj nám udělal radost, proto-

že jsme se o něm mohli dovědět 

pěkné a zajímavé věci. 

 Dan si utopil botu, ponožku , 

nohu i ruku. A nedělal z toho 

žádný drama. 

 Zdeněk nevzal nůž! To už se 

nemůže opakovat. 

 Pepa nebyl spokojený se čtvrt-

letním hodnocením. A tak po-

řádně zabral. 

 Natka byla naší žačkou tři týd-

ny. Ve škole byla jenom tři dny. 

Sešity nám vracela čtrnáct dní. 

Tolik k statistice. 

aneb  kdo  za  t ím  vš ím s to j í  
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6. třída ZŠ Vápenná 

Úvodník 

Vážení čtenáři, 

před vámi leží opravdu 

nadité vydání Věštce. 

Dozvíte se, jak jsme si užili 

Den Země, co jsme vyrábě-

li ve třídě a hlavně, vytvoři-

li jsme portréty všech hlav-

ních hrdinů, abyste věděli, 

s kým máte tu čest:-) 

Užijte si čtení. 

 Konečně - celá šestka pohromadě a v přírodě. 

Teplý jarní den, oheň mezi 

dvěma rameny řeky, čers-

tvý vzduch a pořádný vy-

dovádění. Podařený výlet. 
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Fotogalerie z vodopádů  

aneb pozdrav z lesa, který píše Bea 

 Ve čtvrtek 23.4. jsme šli v doprovodu mě a Kačky 

do Polky k vodopádům. Po cestě jsme neposlouchali nic 

jiného než přírodu. 

 Samozřejmě, když jsme dorazili na místo, všichni 

museli rychle vylézt nad vodopády, které byly moc hezké. 

U vodopádů jsme si udělali společnou fotku, na které jsem 

nechtěla být, tak jsem se schovala, což se mi na poprvé 

podařilo. 

 Když jsme se vyfotili a dost jsme se vyřádili u 

vodopádů, sešli jsme dolů a hledali jsme místo, na kterém 

bychom si mohli udělat ohniště. Já a Maruška jsme dostali 

úkol, že jsme měli najít klacky na opékání, což bylo v pohodě, 

jenže když jsme se s Maruškou vraceli zpátky ke všem tak 

jsem prostě musela jako jediná ze třídy propadnout do bahna. 

 Když to viděl pan učitel, řekl mi, ať si jdu oplách-

nout boty pod proud vody a pak si je dát k ohni. Když si 

všichni opekli aspoň jeden párek, sbalili jsme se, já si natáhla 

mokré boty, a šli jsme pomalu domů. Přes to všechno jsem si 

to moc užila.                    

Beatka s Maruškou přinesly klacky na opékání pro 

všechny. Dobrá práce! 

 

 

Pája s Pepou čistí malý přítok Ztraceného potoka. 

Good work! 

Natálka trénuje 

focení přední 

kamerou. Jde jí to 

čím dál lépe. 

Beatka si pere boty:-) 
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Práce z dílen 

aneb pořád něco kutíme 

Několik odpolední jsme pracovali na těchto 

mozaikaách a zrcadlech. K zakoupení jsou v 

obchodě Z Okolí vedle kavárny Ennea v Jese-

níku. 

Vyřezané květy vyskládané barevnými kamínky nám zdobí 

třídu. 

Mozaika ze světlého dřeva, sluneční šablona a 

pásová pila - výsledek zdobí stěnu nad křesly. 
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Portréty 
aneb o šesťácích píše Kačka 

 Abych něčím začala, tak naše třída je 

velice zajímavá tím, že je každý jiný, a že kaž-

dého baví něco jiného. Proto, když se zamys-

lím, tak si uvědomím, že třeba Tom za poslední 

dobu dost vyrostl a dokáže (abych ho neurazi-

la) pořádně setřít. A nebo Leňa, má ráda to 

svoje a tím se i řídí, nehraje si na bůhvíco a je 

svá. Bea je jedinečná a u ní bych se upsala, 

nebo Naty, je pracovitá a upřímná (až to někdy 

bolí). Pepa je třídní vtipálek miluje horory a u 

něho bych si taky vypsala ruku. 

 Kryštof je sportovec a fakt je, že i 

když je to někdy šašek, nikdy bych ho nevymě-

nila, ale to asi nikoho. A co Danek, je hrozně 

hodný (někdy) a pomůže, když nevíte.             

 A Matěj, to je prostě počítačový maniak, ale 

ne jenom to, je vtipný, a samozřejmě nesmíme zapo-

menout na Vali, která je nebojácná holka a miluje 

sport. 

 Pája má ráda psy a nejenom to, ráda 

s úsměvem pomáhá. Bez Marušky by naše třída byla 

bez úsměvu a bez plno věcí. 

 A Zdeněk miluje hry a je rád s kámoši a 

v květnu má narozky. A já, no nevím, mám ráda gym-

nastiku, ale fakt je, že o sobě ještě stále spoustu věcí 

nevím. 

 No, každý už si prošel svůj příběh a ještě ho 

celý čeká. Máme před sebou celý život a tímhle chci 

říct, že uvnitř jsme si podobní. Nenecháme se ve šty-

chu a pomáháme jeden druhému a umíme se zasmát 

sami sobě. A taky držíme při sobě.  

Krásná choreografie na seně. Tomáše jsme museli 

dolovat, neboť se hlavou zabořil mezi dva balíky:-) 
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 Maruška je milá, vtipná a stále us-

měvavá. Má ráda Twilight Ságu. Když něco 

slíbí, dodrží to. Je hodná, pracovitá a může-

me jí důvěřovat. Ráda si čte knížky, tancuje, 

dělá účesy, dívá se na filmy a vaří. Poctivě se 

učí a dokáže pomoct s opravama v testech. 

Někdy pěkně nadává. 

 Můžeme se od ní inspirovat spolehli-

vostí. Má ráda módu, modrou barvu a 

všechny světlé. Ráda by se podívala do Bra-

zílie a setkala s herci z Twilight Ságy. Nelíbí 

se jí, když lidé mezi sebou nemají úctu.  

 Pája je hodně pracovitá a šikovná. Ráda si čte a kreslí. 

Umí pomoct spolužákům a je chytrá. Je asi nejslušnější holka ve 

třídě. Je velmi zvídavá a mohli bychom se od ní inspirovat tím, že 

si nezapomínáme pomůcky do školy a tím, jak dobře umí mazat 

tabuli. 

 Typická je její hláška „samozřejmě“. Překvapit dokáže 

svým záchvatem smíchu. Vždy se zajímá o problémy druhých. 

Nelíbí se jí na lidech, když jsou na sebe agresivní. Má moc ráda 

psy. 

 Pája by si přála, aby naše třída zůstala pohromadě a tako-

vá jaká je, a aby ten čas neutíkal tak rychle a mohli jsme společ-

ně jet do Itálie.  

 Tomáš nás umí někdy mile překva-

pit. Hodně mluví. To ho baví a umí to dob-

ře. Je hodný a umí si ze sebe udělat srandu 

a taky rozesmát celou třídu. 

 Když se mu ve škole nedaří, snaží se 

to opravit. Typické je pro něj to, že umí na-

hodit správnej výraz. Má rád auta. 

Portréty 
aneb šesťáci o sobě 
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 Kryštof je dobrej ve sportu a taky ho baví koukat 

na ČT Sport. Taky dobře hraje v divadle. Fandí HC Kome-

tě Brno a Realu Madrid. Je kamarádský a v hodinách 

zlobí a někdy se s ním nedá domluvit. Docela dobře se 

učí a má hodně hlášek. 

 Umí dobře a hodně provokovat a za to ho čeká 

odplata. Inspirovat nás může svoji drzostí a tím, že se 

nemáme hned vzdávat. Kryštof vždycky vymýšlí hry, kte-

ré se dají hrát ve třídě. Chtěl by si zahrát Ligu Mistrů 

UEFA. Jeho motto je „nikdy to nevzdávej, dělej vše napl-

no“, a vadí mu, když se lidé mračí. 

 Přání pro Kryštofa je takové, aby pomohl mazat 

tabuli, když má, a ne aby mu to pořád musel někdo při-

pomínat. 

 Natálka někdy řekne to, co bychom slyšet nechtěli 

a někdy ji z pusy vyletí to, co by ani říct nechtěla. Umí se 

dobře vyjadřovat a má velkou trpělivost. Dobře sportuje. 

Když něco slíbí, tak to dodrží. Je spolehlivá, kamarádská 

a ochotná. Ráda chodí ven s kamarády. Inspirovat by-

chom se mohli dobrýma známkama. 

 Ráda poslouchá a zpívá písničky. Dokáže naštvat 

skoro každého učitele. Je hodně zvědavá a drzá. Je hodně 

pracovitá, a když chce, dokáže vše. Její motto je 

„Whatever happens, life goes on.“ 

 Přání pro Natálku je takové, aby zůstala taková, 

jaká je, a jestli chce mít samé jedničky, tak ať ji třída pod-

poří.  

 Valča hraje fotbal, florbal a na violoncello. Hodně čte 

a tím bychom se od ní mohli inspirovat. Dobře se učí. Má 

ráda koně a píše příběhy. Umí se dobře vyjadřovat, ale někdy 

je hodně drzá a dost si dovoluje. Když se jí něco nelíbí, tak se 

ozve. Nerada maže tabuli, když je služba. 

 Ráda by se stala profesionálním žokejem a trenérem 

koní. Má ráda arabské plnokrevníky. Řídí se hesly „Go your 

dream and never back again“ a „ Nasaď obrátky a nevracej 

se na zpátky. 

 Ráda by se podívala do Paříže, láká ji Eiffelova věž a 

franzouzština. Líbí se jí filmy Hunger Games. 

Portréty 
aneb šesťáci o sobě 
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 Matěje baví počítačové hry, hlavně GTAčko. 

Dokáže překvapit, když přijde na doučování nebo se 

naučí na písemku. Pořád něco zapomíná do školy a 

rád se bije. Má hodně dobrou anglickou slovní záso-

bu. 

 Má moc rád auta a závody rally a drift a filmy 

ze série Fast and Furious. Rád by aspoň jednou pro-

jel v Nissanu 350Z a podíval do Los Angeles. Provází 

ho motto „co když je život jen jeden velkej sen.“ 

 Přání pro Matěje je takové, aby nebyl tak 

sprostý a neurážel druhé. 

 Zdeněk se snaží co nejvíc s učením ve 

škole a hodně se zlepšil od minulého roku. Má 

rád počítačové hry, fotbal a vybišku. Je silnej a 

někdy spolehlivej a ochotnej. 

 Má rád chipsy a je to kliďas. Inspirovat 

bychom se od něj mohli tím, že se můžeme víc 

snažit. 

 Beatka je ke všem upřímná a nemá ráda, když někdo 

rozděluje lidi do různých skupin (třeba ti chytřejší a ti, kterým 

to ve škole moc nejde). Dobře řeší problémy a různé úkoly. Má 

dobré nápady, je pracovitá a spolehlivá, a když někdo potřebu-

je pomoct, tak mu pomůže. Má ráda psy a ráda vaří. Její hláš-

ka je „to jako fakt?“ 

 Když ji někdo urazí, jde si to s ním hned vyříkat a zase 

se spolu baví. 

 Beatčino motto je „nesuď knihu podle obalu“ a nelíbí 

se jí, že někdy lidi soudí lidi, aniž by je poznali. A taky to, že 

někdy nemůže mít svůj názor. Je pro ni důležitá důvěra. Přála 

by si podívat se do Paříže a Brazílie, a aby k ní lidi byli upřím-

ní. 

 A má krásný směr: dům na samotě obklopený příro-

dou, a 7 psů: německou dogu, čuvače, jezevčíka, moskevského 

strážného, rhodéského ridgebacka, labradorského retrívra a 

bígla. 

Portréty 
aneb šesťáci o sobě 
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 Lenka bere někdy věci moc vážně. Baví ji si 

kreslit. Kdyby se trošku snažila, tak má lepší 

známky než teď. Dobrou známkou dokáže překva-

pit. Je ochotná a je na ni spolehnutí, taky je hodně 

tichá a asi trochu stydlivá. Ráda nosí náušnice, 

řetízky a náramky. Baví ji gymnastika. 

 Přání pro Lenku je takové, aby se někdy 

dokázala pořádně vyjádřit. 

 Kačka je hodná a baví ji gymnas-

tika a učení. Mohli bychom se od ní in-

spirovat tím, že se nemáme dát a jít si za 

svým názorem. Je spolehlivá a ochotná a 

občas je drzá.  

 Dan je hodně chytrej a má rád sport, hlavně fot-

bal. Špatně snáší prohry, ale nedává to moc najevo. Ze 

všeho a všech si dělá srandu. 

 Vždy vám poradí, když něco nevíte. Chtěl by být 

profesionálním sportovcem a podívat se do New Yorku. 

 Pepa je dobrej v divadle a rád zpívá. Baví ho koukat na 

horory, poslouchat písničky a má rád sladkosti. Každou pře-

stávku je na mobilu v koutku. Je nevyšší ze třídy a umí poba-

vit spolužáky a říkat vtipy. 

 Dokáže na sebe strhnout pozornost. Umí se dobře vy-

jádřit a naučit se. Má rád papoušky a rád by se podíval do 

Egypta a do Paříže. 

Portréty 
aneb šesťáci o sobě 


