
Nezapomenutelný výlet -  ve středu 18.2 jsme si udělali  výlet  

na chatu, kde jsme si opekli  párky a šli  domů (ano, to  je ve zkratce všechno ).   

 

PROPÁLENÝ VĚŠTEC 

 Proběhlo to tak, že jsme jeli auto-

busem na Pomezí a z tama jsme šli pěšky 

lesní cestou (horní po modré). Byla to sran-

da až do doby, kdy jsme měli sejít svah 

(lesem) dolů a potkat se na dolní cestě (po 

žluté). Někteří, jako třeba já, Pepa, Kačka, 

Valča, Dan a Kryštof, jsme to vzali ještě 

dolů a pak někam do lesa. No a nakonec 

jsme zabloudili. Vyřešili jsme to tak, že 

jsme měli mobil a zavolali panovi učitelovi 

(který nebyl překvapen) a domluvili se, kde 

se sejdeme. Tam jsme se tedy sešli a pokra-

čovali dále k chatě. 

  

 K chatě jsme nakonec dorazili a 

zjistili, že nemáme správné klíče (měli, ale 

zámek protestoval), takže jsme si dali baťo-

hy do chodby a připravili věci na opékání - 

ohniště, kolem ohně, místa na sezení, dře-

vo. No a tak jsme se pustili do opékání pár-

ku a pan učitel přenechal oheň klukům, tak-

že to dopadlo tak, že se mi propálila bunda 

(a pokazila nálada).  

 

 Ale to nebylo zdaleka vše. Jak jsme 

odcházeli, ještě jsme se vyváleli ve sněhu, 

ale opět já neměla to štěstí. Valča letěla ko-

lem mě a omylem mi kopla do nosu. Spusti-

la se mi krev, spolužáci zavolali pana učitele 

a tak se to vše vyřešilo (vyřešila to koule 

sněhu). Nevím jak ostatní, ale já jsem byla 

na zpáteční cestu hotová (ve skutečnosti to 

Natálka zvládla skvěle, protože propálená 

bunda a rozkopnutý nos je celkem pecka - 

ale ani jednou si nepostěžovala, trochu si 

pobrečela a dobrý. Fakt dobrý). Celkový 

výlet byl fajn. Opět mnoho nezapomenutel-

ných zážitků 

Breaking News 
 Kryštof opět cestoval. Vrátil se 

spokojený. 

 Valča poslední dobou hodně 

zapomíná  a skvěle zlepšila čtení 

v angličtině. 

 Beatka měla narozky. Přejeme 

všechno nejlepší! 

 Tom pracuje velmi dobře. Taky 

hodně zlepšil protočení očí, když  

toho má hodně. 

 Lence sílí osobnost. Jen tak dál! 

 Natálka opět víří všemi druhy 

energie, jak galaxie. Beware! 

 S Kačkou to mlátí na všechny 

strany. Nachystejte (si) chrániče. 

 Pája se stará o bazalku a kreslí 

steampunkový psy. Samozřejmě. 

 Maruška asi dostala čočku. A je 

v pohodě. 

 Na Matěje začíná být trochu 

spolehnutí. Jen tak dál! 

 Dan pracuje skvěle. A někdy je 

na roztrhnutí. Nebezpečná kom-

binace. 

 Zdeněk v lese  prokázal, že 

bychom si ho vzali jako prvního 

na pustý ostrov. 

 Pepa věnuje svůj potenciál tele-

fonu.. Škoda. 

   aneb  11884  k roků  

February 2015 

6. třída ZŠ Vápenná 

Úvodník 

Vážení čtenáři, 

Propálený Věštec vám přináší 

příběh jednoho zimního výletu  

šesťáků do lesa, který pro vás 

napsala Natálka, Pája a Dan. 

Výlet stál za to, protože každý 

účastník se musel vypořádat s 

nějakou výzvou, kterou přináší 

opuštění komfortní zóny. 

Přežili všichni, takže dobrý:-) 

Užijte si čtení. 



 Dne 18.2.2015 si 

6.třída jela opéct párky na chatu. 

Ráno jsme měli sraz 7:45, od 

školy jsme odcházeli 7:54 na 

autobusovou zastávku. Nasedli 

jsme a autobus nás odvezl na 

Pomezí. Vystoupili jsme a zača-

la cesta na chatu.  

 Cestou jsme se párkrát 

zastavili a ještě  jsme potka-

li  krmelec a na něm bylo napsá-

no „toto je krmelec, né bor-

del!‘‘. Potom jsme museli jít 

lesem a pan učitel nám řekl, že 

se máme zastavit tam, kde se 

protínají dvě cesty.  

 A právě někteří tu ces-

tu minuli. Ten zbytek, co tu 

cestu neminul, šel s pane učite-
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lem a ten nám ukázal jednu studánku 

(Březový pramen) a ještě říkal, že tu 

studánku postavil jeho otec. Pak Val-

ča zavolala, že se ztratili, pan učitel 

říkal, že tam mají počkat a že za ně-

ma dojdem. Šli jsme kopcem u lesa a 

ještě jedním kopcem a pak jsme je 

našli, tak se všechno vyřešilo a po-

kračovali jsme v cestě.  

 Už jsme konečně došli 

k chatě. Pan učitel dal každému úkol 

- klukům řekl, ať nasbírají větve, a 

holkám, že mají udělat něco 

k sezení .  

 Holky ještě  s panem učite-

lem odemykali chatu. Odemkli jsme 

první zámek a druhej jsme nemohli 

odemknout, protože byl zaseklý! 

Takže jsme se museli uspokojit s 

Cesta za Dobrodružstvím  

To bylo ještě před propálenou bundou a 

rozkopnutým nosem.. 

V lese narazíte na ledasco. Místo krmelce můžete 

dosadit ledacos. Třeba školu. Obojí je správně. 

tím, co jsme měli venku. Rozdělali 

jsme si oheň a našli klacky na opéká-

ní. Všichni jsme si něco opekli 

(buďto ohřáli nebo spálili) a nakonec 

jsme se všichni vyváleli ve sněhu, ale 

samozřejmě, že to bylo s nějakým 

úrazem. Valča omylem kopla Natál-

ku  do nosu. Tekla jí krev ale pak to 

bylo v pořádku. 

  Pouklízeli jsme kolem cha-

ty a šli jsme se do ATečka trochu 

zahřát. Potom jsme šli na autobus a 

samozřejmě, že jeden nebyl náš a ten 

druhej byl přecpanej! Takže jsme 

měli v ten den smůlu. Měli jsme zá-

ložní plán a šli na vlakáč. Tam jsme 

si rychle něco dobrého koupili, na-

sedli do vlaku a jeli domů. Ale mys-

lím si, že den jsme si perfektně užili, 

i když jsme byli promočení, hlavně 

nohy.  

Ranní pohled na Jeseníky 
Mapa trasy - délka 11 884 Zdeňkových kroků. 

Ve středu 18.2. jsme se vydali na výlet 

do lázní. Cílem byla chata v lese. Ces-

tou jsme potkali lesní pramen a 2 kr-

melce. Jedním z úkolů, jak se dostat na 

chatu byl docela prudký sestup lesem. 

Nakonec jsme ho všichni zvládli, až na 

některé, kteří se v lese ztratili. Zavolali 

jsme panu učiteli a setkali se opět na 

cestě. Když jsme dorazili na chatu, 

kluci donesli a obstarali dřevo a holky 

sezení kolem ohně. Opekli jsme si a 

poseděli u ohně. Došlo i k nějakým 

zraněním, např. pořezání ruky, naraže-

ný nos atd. Nakonec jsme se domů 

vrátili vlakem 

Svým faktickým stylem píše Dan 

od Páji 


