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Rebelský Věštec 

 Půlrok je již dostatečně dlouhá 

doba na to, aby si člověk mohl udělat před-

stavu o tom, jak ve třídě některé věci fun-

gují, jak asi budou žáci a pan učitel reago-

vat na různé situace, či jaký zaujmou postoj 

k dění. 

 Vždy jsou situace, které člověk 

neočekává nebo nemůže přímo ovlivnit. 

Ale vždy se může držet pár vnitřních prin-

cipů, podle kterých tvoří školní prostředí, a 

pár pravidel, které pak slouží jako tools při 

řešení výzev. 

 Pěkné a čisté prostředí, dobrá nála-

da a honesty, jasné rules a důslednost, a 

také představa, kam tu třídní loď směrovat. 

To je dobrý základ. 

 Možná si řeknete, že to zní až moc 

idylicky,  ale existuje jedno nepsané pravi-

dlo: problémy se řeší ve třídě a netahají se 

na pavlač. A pár  pořádně šedivých fousů a 

tiků v oku pana učitele už samozřejmě pro-

běhlo:-)  

 

Takže šesťáci, tady je vaše pochvala: 

* Za to, že chodíte do školy včas.  

* Za to, jak si pěkně věšíte bundy do skříň-

ky. 

* Za to, že třídíte papír. 

* Za to, že pořádně mažete tabuli. 

* Za to, že si udržujete třídu pěknou a čis-

tou. 

* Za to, že vracíte fixky a gelovky na svoje 

místo. 

* Za to, že si dáváte křesílka do pořádku. 

* Za to, že máte vždycky podepsané žá-

kajdy. 

* Za to, že chodíte na doučování. 

* Za to, že do školy netaháte brambůrky a 

kofolu. 

* Za to, že nejste přikovaní k telefonům. 

* Za to, že makáte v těláku. 

* Za to, co děláte pro třídu ve svém volném 

čase. 

* Za to, jak pracujete v hodinách. 

* Za to, že si sami píšete, kdy máte jakou 

písemku. 

* Za to, že se na písemky připravujete. 

* Za to, jaká jste měli krásná vysvědčení. 

* Za to, že máte vždycky omluvenky, když 

chybíte. 

* Za to, že chápete svoje průšvihy. 

* Za to, že se s tím snažíte něco dělat. 

* Za to, že problémy řešíme okamžitě. 

* Za to, jak originálně dokážete vymyslet 

nové a lepší lumpárny. 

* Za to, že se umíte slušně a k věci vyjádřit, 

když se vám něco nelíbí. 

* Za to, že je na vás většinou spolehnutí. 

* Za to, že si některých věcí už umíte vážit. 

* Za to, že některé vaše poznámky jsou i 

vtipné:-) 

* Za to, že některé vaše postřehy jsou přes-

né. 

* Za to, že píšete články do Věštce. 

* Za to, že jste si dokázali vydělat nějaké 

peníze. 

* Za to, že s nimi dobře hospodaříte.  

* A rebelsky za to, že občas chodíte do té 

školy rádi:-) 

Breaking News 
 Otázka č. 5 zůstala nezodpověze-

na. 

 Zdenkova favourite barva je 

zelená. 

 Dan neudělal to, co měl udělat. 

 Matěj taky ne. Opět. 

 Kryštof je pryč. Na klidu ve třídě 

se to nijak neprojevilo. 

 Kačka má strange záchvaty. 

Vypadá to, že brečí, ale směje 

se. A až si to přečte, tak bude 

uražená:-) 

 „Jako fakt?“ 

„To jako vážně?“ 

Beatčiny oblíbené reakce. 

 Natala si udělala výlet do Polky. 

 Maruška ví, kde leží Kingston. 

 Pepa nejí rybu. 

 Lenka skvěle zvládla jednu důle-

žitou věc. 

 Tomáš není upír. 

 Pájo, kam ses nám vytratila? 

 Valča měla fakt perfektní po-

známku na tričko pana učitele. 

Samozřejmě, že drzou. 

 Ve středu, v pondělí a pak ještě 

ve čtvrtek se pan učitel pořádně 

zlobil. Měl k tomu důvod. 

   aneb  vzpour a !  
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Úvodník 

Vážení čtenáři, 

před vámi je velmi speciální 

vydání Věštce. Za prvé, v 

průběhu psaní se změnilo 

jméno z Pochvalného na Re-

belský. Second, jsou zde roz-

házená anglická slovíčka - ty 

máme na písemku. A za třetí, 

mezi řádky je opět skryto vel-

mi mnoho:-) 

Užijte si čtení. 

 



29.1. jsme dostali reward za dobrou prá-

ci ve škole, měli jsme Rebellion Day, ve 

kterém jsme mohli porušit všechny pra-

vidla, která máme ve třídě nastavená. O 

přestávce jsme řvali jako šílení a potom 

nás napadlo, že po sobě budeme throw 

mokré ubrousky, moc dobře to nedopa-

dlo. Druhou přestávku nás zase napadlo, 

že po sobě budeme házet balóny, byla to 

velká sranda, až do té doby, dokud jsme 

málem něco nerozbili. Ale ze všeho bylo 

asi pro všechny the best, že jsme mohli 

jíst brambůrky a pít kofolu. Bylo to su-

per. 

 

pozn. Cola a brambůrky jsou v šestce forbidden. 

Pro dobrou práci nepřináší tělu a mysli nic dobré-

ho. 

Ve čtvrtek 29. ledna nám pan 

učitel dovolil si donést kofolu a 

brambůrky, because jsme měli 

Rebellion Day! Hned první pře-

stávku jsme si rozbalili brambůr-

ky a kofču. Pak druhou přestáv-

ku jsme měli bitvu s mokrýma 

kapesníkama, bylo to amazing, 

všude na zemi bylo mokro, ale to 

nám nevadilo.                         

Poslední přestávku jsme si poví-

dali. Rebellion Day jsme ukon-

čili tím, že jsme pouklízeli třídu 

a rozdali si vysvědčení a pak 

jsme šli každý domů. Užili jsme 

si to!!! 

„ Pane učiteli, pane učiteli, něco se stalo, 

pojďte honem do třídy!“ 

 

Pochopitelně, že na pana učitele byla 

nachystaná celá armáda mokrých kapes-

níků. Hezky se rozpleskávají na plešce.. 

 

Když rebélie, tak pořádná. 

 

Breaking rules, to byla pointa dne, kdy 

se rozdávalo vysvědčení. Bordel, telefo-

ny, hnusně smazaná tabule, ruce zamaš-

těné od brambůrků, brada pocintaná 

kofolou, řev jak na jatkách. 

 

Poctivá a zasloužená nightmare každého 

učitele, radost každého žáka. 
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V den pololetního vysvědčení se uskutečnil 

Rebellion Day. Měli jsme brambůrky, coca 

colu, seděli jsme na stolech, byla hrozně 

smazaná tabule a taky jsme měli všichni 

telefony. Namočili jsme kapesníky a házeli 

je po třídě, ještě doteď tam nejsou nové.. 

Rebellion Day 
„ no co, byli hodní, tak ať za odměnu zlobí“ 

Stolně - telefonová meditace 

 

 

 

 

 

 

                       

                      Vítejte v džungli 

Valča si dopřává a little bit hnusu:-) 

Bitkař (v zeleném), Řežbič (v modrém) a 

Mlátička (v šedém). 

 Ve čtvrtek 29.1.2015 jsme měli 

Rebellion Day, čili Rebelský den. Už ani 

nevím proč… každopádně jsme si to 

jaksepatří užili na plné pecky! Donesli 

jsme si coca-colu a nějaké ty brambůr-

ky. A aby toho nebylo málo, namočili 

jsme papírové ubrousky do vody a háze-

li je po sobě. 

  Jakmile přišel pan učitel, 

všichni popadli jakýkoli mokrý ubrou-

sek a hodili je po panu učiteli (Vidíte? 

Vidíte to?!). Ten nám něco řekl a během 

toho si nasbíral nějaké ty mokré ubrous-

ky a začal je po nás házet (a sakra:-). 

 Hned jak odešel, bitva pokračo-

vala dál. A i ten hluk nechyběl … :D 



Tento den byl za odměnu, protože jsme byli moc hod-

ní, a tak jsme se chtěli odreagovat. Věci, které jsme měli nutně dělat: sedět na 

lavici, měla být hnusně smazaná tabule, brambůrky a kofola, mobily vytažené, 

to vše a ještě více jsme splnili. Začalo to tím že jsme vůbec netušili co budeme 

dělat, ale pak nás napadlo, že po sobě budeme házet mokré ubrousky. Byla to 

taková sranda, dělali jsme bordel, křičeli, až se to panovi učitelovi přestalo 

líbit. No ale co jsme měli dělat, když byl Rebellion Day, takže jsme continue 

po celý den. Moc jsme si to užili a děkujeme že jsme si tak mohli zařádit!  

V tomhle Věštci bych chtěla pochválit svoji 

třídu a i pana učitele. Pana učitele bych chtěla 

hlavně pochválit za to, co pro nás dělá, protože 

to pro nás žádný učitel nikdy nedělal, za to, že 

má hodně dobré ideas, a i za to, že se snaží, 

abychom do školy chodili rádi, a že nad vším 

vždy hodně přemýšlí. 

Moji třídu bych chtěla pochválit za spolupráci 

ve třídě a i mimo školu, že se vždy se vším 

můžu svěřit a že se vždy, když se na něčem 

domluvíme, tak to dodržíme. 

Na konci Rebellion Day se v šestce roz-

dávalo pololetní vysvědčení, první 

v naší sestavě třinácti žáků a pana učite-

le. A měli jsme radost, protože půlroční 

společná práce, snaha a zážitky přinesly 

sladké ovoce v podobě krásných vy-

svědčení. Na druhém stupni máme více 

předmětů, jsou těžší a máme více hodin. 

Přesto je ve třídě hromada vyznamenání, 

skoro všichni se zlepšili v hlavních před-

mětech oproti páté třídě, prostě radost 

pohledět . 

Stránka 3 6. třída ZŠ Vápenná 

U nás ve třídě se nám hodně daří a zlep-

šili jsme se v tom, co nám pan učitel 

řekl, např. když chceme něco vyřešit, 

používáme Speaker´s Stone, který dáme 

na stůl, a řekneme mu, co se nám líbí 

nebo co nám vadí a taky si někdy stěžu-

jeme. Taky jezdíme na výlety, abychom 

neseděli jenom ve školních lavicích. A 

minulý týden nám pan učitel dovolil to, 

co ve škole nemůžeme nebo co mu vadí. 

Ale ti, co ve středu zlobili v zemáku, si 

ráno přišli dodělat zápis, jestli se chtěli 

účastnit. Všechno není zadarmo. 

   „ Play hard or go home.“   - Arnold 

   Well written, girls! 

Vízo 

Special delivery 

Dual papering (ostré vysvědčení v 

jedné a pekelná důtka v druhé ruce, 

doprovázené zaklínadlem) 

„ Are you serious?“ - Natálka 


