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Breaking News 

 Kryštof  je zkušený diva-

delník, ale nechce se mu 

dělat nádobí. 

 Valča omylem nasypala 

cibuli do salátu:-) 

 Beatka dostala pochvalu 

a ještě se potila u grilu. 

 Tom dostal vysvědčení a 

myslím, že by ho radši 

hodil za hlavu. 

 Lenka taky. 

 Natálka toho odpracova-

la neuvěřitelné množství. 

 Kačka měla závěr roku 

velmi .. „složitý“. 

 Pája je skvělý pomocník. 

 Maruška celý rok praco-

vala poctivě. 

 Matěj si burger nedal. 

 Dan se bude příští rok 

učit umývat nádobí. 

 Zdeněk vzal s sebou do 

lesa pořádnou kudlu. 

 Pepa krásně zpívá. 
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Úvodník 

Vážení čtenáři, 

poslední číslo šesťáckého 

Veštce je před vámi, děku-

jeme za celoroční přízeň. 

My se teď odebereme na 

zasloužené prázdniny tro-

chu si odpočinout před dal-

šími příběhy. Mějte se pěk-

ně:-) 

original stories since 2014 

 Poslední tři dny školního roku 

jsme si užili naplno. V pátek jsme šli z naši 

klasiku z Pomezí do Lázní (horní cestou a 

přes prameny) a pak na krásné místo nad 

Jeseníkem si udělat oheň a opéct párek 

(letos pošesté, takže už máme terminus 

technicus – opíkačka, a celkem jsme už 

zkušení výletníci.). 

 Na začátku cesty nebylo moc ve-

selo (na zastávce bylo vyloženě mrtvolno, 

ale faktem je, že šesťáci měli máslo na hla-

vě, protože udělali něco fakt hnusnýho), ale 

cestou jsme si to ujasnili (no, nedalo se to 

vydržet .. jdete raním lesem a máte tichou 

domácnost místo toho, abyste si výlet užíva-

li. Takže jsem je na první vyhlídce ještě 

jednou pořádně sprdl a bylo to dobrý) a 

zbytek cesty už byla sranda. 

 Vlastně sranda byla jen do té do-

by, než nám pořádně vyhládlo. Takový hlad 

jsem snad nikdy neměla. Jenže před námi 

byla ještě půl hodiny cesta do kopce na 

místo, kde jsme si měli dělat oheň. Už jsme 

uvažovali o tom, že to ty párky sníme syro-

vé, ale nakonec jsme to vydrželi. Došli 

jsme na místo („ Za chvíli už tam bude-

me. Už tam budeme? A kdy už tam bude-

me? Za chvíli. To jste říkal před čtvrt 

hodinou. A už tam konečně budeme? A 

máte hořčici?“), udělali si oheň, opekli si 

oběd a odpočinuli si. 

 Zpáteční cesta vedla z velkého a 

prudkého kopce, kde jsme se dobře poba-

vili, no a pak pokračovala cesta přes vel-

kou a opět prudkou louku. Dostali jsme 

příkaz neběhat (seno klouže, nejdou vidět 

ďůry), jenže kdo by si neužil (jenže kdo 

by poslouchal) tak prudkou louku, takže 

jsme se rozeběhli a já jsem spolkla mou-

chu, někteří spadli, ale vyvázli jsme živí. 

 Doběhli jsme na cestu a pokra-

čovali na autobusovou zastávku a jeli 

domů. Nevím jak ostatní ale jsem si to 

opět užila jako každou opíkačku. 

Neměli jsme s sebou máslo, které bychom si dali na hlavu, takže jsme použili lopuch 
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 V pondělí se uskutečnila 

menší (14 lidí podle mě není men-

ší, ale budiž) grilovačka u nás na 

zahradě v pergole (naprosto luxus-

ní pergola, děkujeme Chromkům 

za zapůjčení a za odvahu). 

 Ráno jsme se vydali ještě 

na jednu hodinu do školy pro 

učebnice a pak vyrazili k nám. U 

nás jsme se porozhlídli a pustili se 

do vaření. Někteří vařili, někteří 

hráli fotbal, no a ostatní se starali 

o Pepovi pejsky, kteří byli součás-

tí naší grilovačky. Měli jsme v 

plánu dělat salát a burgery, tak 

jsme se do toho pustili. Pája s 

Lenkou a Beatkou krájeli zeleninu 

do salátu a do masa. 

  Když už byla směs při-

pravená, tak jsem se pustila do 

zpracovávání. Náramný pocit, ještě když nám pan učitel 

před vařením řekl, z jakého zvířátka to maso je. No, 

hlavní bylo, že bylo dobré. Když už bylo vše nachysta-

né, tak se Beatka se Zdenkem postarali o grilování a 

všechny další suroviny (zelený salát, cibuli, sýr a dre-

sing) jsme spojili do sebe a vznikl nám výborný burger. 

 Najedli jsme se, odpočinuli a pak se všichni 

rozešli domů a já jsem uklidila pergolu (díky, Naty). 

Grilovačku u nás jsem si moc užila.  

Beatka (společně se Zdenkem) grilovala naprosto fantastickým 

způsobem. 

Zasloužená hostina v plném proudu 

Byl s 

námi 

Pejsek. 

Byla s 

námi 

Kočička. 

Byla s 

námi i 

kravička. 
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 No a v úterý poslední den školy. Začala nám hodina, povídali jsme si o celém roku, co všechno jsme prožili a 

jak budeme fungovat dál atd. No a pak přišlo na řadu vysvědčení. („Pane učiteli, už nám to dejte, ať můžeme jít domů.“) 

Pan učitel řekl, kdo by se měl zlepšit a měl by zamakat v 7. třídě, a taky, kdo se zlepšil a pochválil nás. Za celý rok jsem 

se toho hodně naučila chtěla bych poděkovat panovi učitelovi za úžasný rok plný dobrodružství a srandy. (Já taky:-)  

I taková fotka vznikne při předávání vysvědčení:-) Takhle vypadá spokojenost s výsledkem práce. 

Takhle zase nespokojenost. Vyrážíme na prázdniny! 

A třída je uložena k odpočinku. 


