
Behold! The Gameplan!  

Vyrobeno na zakázku  

   Rovnovážný Věštec 

 Pondělí po vánoč-

ních prázdninách byla pra-

covní morálka na bodě abso-

lutního mrazu – nějak bylo 

zapotřebí  vyrovnat teplotu 

ze začátku ledna. Každopád-

ně, tranzistory v hlavě se 

začaly pomalu rozehřívat na 

správnou provozní teplotu 

odpovídající práci šikovného 

šesťáka před pololetím. No 

nemyslete si, samozřejmě že 

vypukly lokální vzpoury – 

někdo si raději ještě na chvíli 

onemocněl, jiný zas pro jis-

totu odjel na lyžák, a nebo se 

prostě schoval doma před 

dlouhou rukou povinnosti. 

 Ale teď je již druhá 

půlka ledna a všichni skvěle 

kmitají na vlnových délkách 

snahy a úsilí. Dobrá písnič-

ka. 

 Pokud po práci ne-

následuje výplata, měly by 

následovat alespoň koláče. A 

pokud nejsou ani koláče, 

nasytí nás dobrý pocit. To je 

rozhodně lekce hodna školy, 

která by nás měla připravo-

vat pro život, ne? 

 Takže jsme si toto 

rčení upravili do naší šesťác-

ké podoby. Po práci na Woo-

den Beauty se 

dostavila výplata, kterou použijeme na koláče a dobrý pocit. 

Pojedeme totiž po pololetním vysvědčení na výlet! 

 Jak už to tak s naším panem učitelem bývá, má to 

nějaké ale. Teda ale jako spojka, ne ale jako pivo. Takže 

hrajeme hru, která se jmenuje Mighty Quest for Winter Rej-

víz Trip. Jak už to tak s panem učitelem bývá, herní plán je 

skoro celý v angličtině. Vytvořili jsme si hrdiny a každý 

hrdina má svůj úkol, který musí splnit – třeba naučit se slo-

víčka z herního plánu, nebo hlavní města Evropy, nebo ně-

jaké cvičení na výdrž či písničku nebo básničku. A pak jsme 

si také vytáhli úkoly pro celou třídu – třeba dvě sportovní 

odpoledne, přečíst 13 knížek, 100 jedniček na výzo a po-

dobné. A jak už to tak s panem učitelem bývá, hraje s náma. 

Má zazpívat písničku, jinak nejede. To bude trapas. Moc se 

těšíme. 

 Je to dobře vymyšlené a pan učitel nám už několi-

krát vysvětloval smysl těch úkolů, abychom to dobře chápa-

li, výlet je dokonce na tři dny a plný zajímavostí, ale stej-

ně…  pořád se cukáme a v některých převládá nezájem 

cokoliv dělat a jen tak se nudit a přijímat bez toho, aby mu-

sel hnout prstem. Prý je to s náma na dlouho, ale už to začí-

náme postupně chápat. Tak ať to stihnem:-) 

Tahle dvě krásné zrcadla jsme si vyrobi-

ly během tří odpolední. Jedno k nám do 

třídy a druhé do ředitelny. Můžeme s 

klidem říct, že jsme se něco naučili. Obě 

zrcadla bylo součástí třídních úkolů, 

jedno dělala Natálka sama, druhé Pepa, 

pan učitel a Pája. 

Breaking News 

 Pan učitel děkuje rodičům svých 

žáků za zájem a cenné názory na 

činnosti v šestce. 

 Nevyprávěné příběhy o učení se 

před pololetím, sportování, 

dopisování sešitů, schopnosti 

vyjádřit svůj názor a další se 

můžete dozvědět někde na kávě. 

 Ve třídě se hraje regulérní liga v 

jakémsi sportu s pěnovým míč-

kem. Dobrý nápad. 

 Valča má skvělé knížky. 

 Dan je rebel - na zastávce si 

pochutnával na brambůrkách. 

 Kryštof byl na cestách a zase 

jede pryč. Občas se staví :-) 

 Pepa umí ze spolužaček udělat 

sněhuláka. 

 Beatka byla pěkný sněhulák. 

 Matěj se občas chová jako ma-

těj. Že, Matěji? 

 Pája si oblíbila slovíčko 

„samozřejmě“. 

 Tom pořádně zamakal. 

 Lenka se Zdenkem by se u něj 

mohli inspirovat. 

 Kačku zasáhl následek. 

 Natálka velmi dobře chápe 

některé věci. 

 Maruška má naprosto perfektní 

přezdívku. 

aneb  n a  rov inu  a  v áž ně ,  když  se  věc i  dě j í  
r ovnovážn ě .  
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Úvodník 

Vážení čtenáři, 

hlavním příběhem tohoto čísla 

Věštce je zimní výlet na Rej-

víz. V každém článku se 

dozvíte pár střípků do celko-

vého obrazu včetně závěrečné-

ho rozuzlení. Bohužel se na 

některé fantastické příběhy 

vůbec nedostalo, ale můžete 

nám věřit, že každý den v 

šestce je nabouchaný k prask-

nutí událostmi. Užijte si čtení. 

 



V tomto kratším článku objevíte pár nových dílku do skládačky našeho výletu  

Tento týden (resp. už jeden z minulých - 

pozn. red.) nám pan učitel oznámil, že 

by rád uskutečnil takzvaný Mighty 

Quest for Winter Rejvíz Trip. Podmín-

kou pro to, abychom na tento výlet jeli 

je, že každý musí splnit jeden „osobní 

úkol“ a celá třídá 7 třídních úkolů. Něco 

už máme splněno. K dispozici máme 3 

Šťastné mince a 7 žolíků. Mince slouží 

k tomu, že si může někdo vyměnit osob-

ní úkol a žolíkem si zase můžeme snížit 

nebo zvýšit čísla u týmových úkolů. 

Ve středu 7. ledna nám pan uči-

tel řekl, co se bude týkat výletu 

na Rejvíz. Dali jsme si k sobě 6 

stolů a pan učitel přinesl herní 

plán. Všechno nám vysvětlil, co 

to znamená, protože to bylo na-

psané anglicky. Pan učitel rozdal 

malé štíty, na které jsme si měli 

napsat, jak se budeme jmenovat 

jako hrdinové. Mohli jsme si to 

nějak ozdobit nebo vybarvit a 

tak. Pak jsme si každý vytáhli 

jeden úkol, na kterém bylo na-

psané, co máme splnit, aby-

chom jeli na chatu Dřevěnku na 

Rejvíz. Ještě jsme si vytáhli 

taky úkoly, které máme splnit 

jako třída. 

Krátké popsání dvou 
herních mechanik 
vytržených z kontextu.  

V následujícím článku se dozvíte kontext, z něhož byl vytržen předpředešlý 
článek. Je to moc pěkně napsané. Ten článek jako, ne tenhle nadpis.  

 Ve středu 7. ledna jsme se 

dozvěděli, že pojedeme na výlet na Rej-

víz. Budeme tam spát dvě noci a pozná-

vat nové dobrodružství, ale nebude to 

tak lehké. Budeme muset proto něco 

udělat - a to splnit úkoly na herním plá-

nu, který se jmenuje Mighty Quest for 

Winter Rejvíz Trip. V případě že tyto 

úkoly nesplníme, nepojedeme!  

 Úkoly jsou rozdělená na dvě 

části třídní a samostatné např. : třídní – 

musíme si udělat čas na sportovní odpo-

ledne, minimálně 6 z nás. Samostatné 

úkoly: udělat po dobu hry každou pře-

stávku 3 kliky, naučit se 15 anglických 

slovíček z herního plánu, zazpívat píseň 

… Zadané úkoly musíme splnit do 27.1. 

A také místo toho, že jsme si řekli o 

výletu na Rejvíz, jsme se učili

(žonglování s třídnickou hodinou - pozn. 

red). Jsme rádi, že můžeme zase na ně-

čem pracovat.  

 Mimochodem, Tokaido, které 

jsme dostaly od ježíška do třídy, je skvě-

lá hra. Jde o to se dostat z Kjota do To-

kija. Je to hra, ve které se vžijeme do 

role postavy kterou máme. Nejde tam 

ani o výhru, ale o to, užít si cestu, která 

má neuvěřitelný příběh, který si při kaž-

dé hře vymyslíme. Neomrzí si ji zahrát, 

už jsme to hráli dvakrát. Nádherná hra. 
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V úterý měla paní učitelka Nosková na-

rozeniny. Koupili jsme ji bonboniéru a 

čokoládu. Než zazvonilo na hodinu, tak 

jsme se jako třída dohadovali, jestli za-

zpíváme písničku nebo ne. Když přišla 

paní učitelka do třídy, tak jsme ji nako-

nec zazpívali. Paní učitelka měla velkou 

radost, moc jsme jí potěšili. Čokoládu 

jsme snědli společně. Bylo to fajn. 

„Narozky paní učitelky“ je ofici-

ální nadpis následujícího textu. 

Ve školství pracuje opravdu 

hodně kozorohů, všimli jste si 

toho? 

Dva detaily z herního plánu 

Detail herního plánu popisující, co 

všechno nám takový výlet může nabíd-

nout. 

S ubytováním a vůbec celkovým zázemím a 

domluvou nám vyšel vstříc  pan Apostolos 

Joanidis. Děkujeme. 



V tomto krátkém článku se toho moc nedozvíte, protože je docela 
odbytý. Ale je u něho alespoň stylový obrázek.  

54 zastavení na cestě Tokaido  

7. ledna si šestá třída docela užila den. 

Začátek dne zahájili češtinou – slohem. 

Dělali pozvánky na zimní lyžovačku. 

Pak měli dějepis – nebyla sranda ani 

nuda. Hodina plynula. Zazvonilo. Pak 

byl tělocvik, ale nebyl (ale byl - pozn. 

red), protože si říkali, kam pojedou na 

výlet po vysvědčení. Ale až splníme 

úkoly. Ty mají splnit do 27. ledna, pak 

by jeli. Ale jestli ty úkoly nesplní, neje-

dou. Na herním plánu si vytvořili 

ochránce a vylosovali si úkoly. Zazvoni-

la a začíná matika. Tam počítali, jak 

jinak. Hodina utíkala jak voda a po mati-

ce pokračovali zase s úkolama. 

V zeměpise probírali Měsíc (Moon). Pan 

učitel nemluvil jenom o Měsíci, ale i o 

měsíčkách a holky se začali smát. Na 

konci hodiny se pan učitel zeptal, co by 

se stalo, kdybychom se na Měsíci roz-

běhli a skočili. Pája měla záchvat smí-

chu, zrovna si představila, jak skočíme, 

mácháme rukama a letíme do vesmíru. 

Pan učitel nám pak pustil ukázku ze hry 

Gobliiins, kde bylo přesně, jaký měla 

Pája záchvat. A tak jsme skončili den. 

Tuhle hru nám do třídy nadělil Ježíšek. Tokaido 

(Východní mořská cesta) je jedna z hlavních 

historických japonských cest z Kjóta do Tokia, 

kterou využívalo mnoho poutníků. V této hře se 

sami stáváte jedním z nich a vyprávíte svůj pří-

běh. Je libo starou paní, která skuřne dýmku 

pod sakurou, zahraje v kostky, navštíví lázně a 

utratí pár mincí za suvenýry? Či snad malíře, 

který cestou kreslí nádherná panoramata hor, 

moře a rýžových polí? Nebo snad chudého mni-

cha, který co má, věnuje chrámu, koupe se 

v teplých jezerech společně s makaky a 

v hospodě zásadně nemá peníze na jídlo? Kaž-

dý má svůj příběh během 54 zastavení na cestě 

Tókaido. 

V pondělí 6. ledna jsme šli v tělocviku 

na zdravou procházku, kde jsme se kou-

lovali. O vánočních prázdninách pan 

učitel přemýšlel o třídním výletu. Ve 

čtvrtek 29. ledna dostaneme vysvědčení 

a další den odjedeme na výlet. Pojedeme 

na Rejvíz na chatu Dřevěnku, jenže kdo 

chce jet, tak musí splnit svůj úkol, a 

jestli chce jet celá třída, tak musíme 

splnit třídní úkoly. 

Zde se vážený čtenář dozví zajímavosti o Měsíci.  A měsíčkách. A goblinech.  
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Takhle nějak vypadala Pája, když 

si představovala let z Měsíce. 

Pája s Natálkou vyprávějí příběh svých poutníků a jde jim to skvěle. 

Odehráno v rámci třídních úkolů. 

Výjev na tomto obrázku všichni 

známe. V tomto případě určitě 

neplatí rčení „potěšení je na 

mé straně“. Osoba na fotce je 

random z internetu, ale sami si 

můžete dosadit jakoukoliv  

známou tvář a bude to sedět. 



šetřeného. Smyslem bylo jet na výlet, pro 

který sám něco udělám, a ne že jen při-

jdu s nataženou rukou a automaticky 

něco dostanu. Taková škola pro život. 

Nakonec váhy převážila lenost a nechuť 

opustit komfortní zónu, která se od něko-

lika hozených kamenů šířila jako vlna po 

skoro celé třídě. 

Nicméně to neznamená, že se nebudou 

konat jiné akce, naopak. Tohle není po-

rážka, ale výzva pro všechny - jak věci 

zorganizovat jinak a jak k nim přistoupit 

lépe.) 

(vypravěč: „o 14 dní později“) 

 Skvěle vymyšlený plán, který 

spočívá v tom, že splníme úkoly a poje-

deme na Rejvíz. Škoda, že jsme se k 

tomu postavili tak, že nikam nejedeme. 

V naší třídě jsou lidi, kteří nejedou z 

důvodu, že nejsou peníze, že jsou líní, 

nebo že nejedou jenom kvůli tomu, že 

nejede jejich kamarád. No ale jsou tam 

lidi, kteří si přejí jet, ale nemají šanci, 

protože půlka třídy nejede; například by 

jel rád Tomáš nebo také Lenka, já jsem 

taky za to, abychom jeli, protože každý 

výlet si vždy užijeme. Můj názor je ta-

kový: cením si toho že pan učitel pro nás 

dělá toho tolik, že se o nás stará, aby-

chom jen neseděli a nenudili se doma. 

Měli jsme splnit plán a za zaslouženou 

práci jet na výlet. No nejedeme, příště to 

snad vyjde lépe a že se k tomu postaví-

me nějak tak, abychom konečně zase 

někam vyrazili. 

 

(Názor pana učitele: Skvěle napsáno. 

Rozhodně rozumný a přijatelný argu-

ment je, že šesťák je ještě malý na takový 

výlet. Ok. Otázka ceny - je po Vánocích, 

nejsou peníze. Ok. Ale každý měl mož-

nost zaplatit si část výletu z  prodeje 

mozaiek a přidat k tomu něco svého na-

Dosud byl Věštec rovný. Teď bude vážný. A dojde k oné rovnováze.  
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Texty Rovnovážného Věštce vám přináší 


