
Sedm statečných na Stezce  
- příběh sedmi dobrodruhů z Rychleb píše Natálka  

 

RYCHLEBSKÝ VĚŠTEC 

 V pátek 20.3 jsme jeli na víkend 

do Černé Vody. Přijeli jsme na brigádu  

vydělat si nějaké peníze a zažít nové zážit-

ky. A to se také povedlo. Začalo to tím, že 

jsme v pátek přijeli na ubytovnu kde jsme 

se ubytovali. Připravili jsme si večeři, při 

které byla neuvěřitelně dobrá nálada, Zpí-

vali jsme si písničky z pohádek, dokonce i 

pan učitel („Pane Bože, to je hrůza!“ byla 

první a jediná reakce na můj zpěv, tudíž 

jsem pak už pokračoval jenom jako vlčí 

vokál. Video z večeře je bezpečně uloženo v 

trezoru:-). Poté jsme se připravili na první 

program, který nás čekal. A to bylo to,  že 

jsme nachystali oheň na večerní opékání. 

Večer jsme si sedli k ohni a povídali si, ale 

pak přišel strašidelný nápad, že půjdeme na 

hřbitov. Stalo se. Ve tmě jsme se přesunuli 

na hřbitov, na kterém se ozývaly divné zvu-

ky (jako fakt). Nazpátek pan učitel nakoukl 

do márnice, která byla přes noc otevřená. A 

nakonec jsme se šli projít kolem kostela. 

Celou noc byla strašidelná atmosféra, ale 

sranda byla neustále. No a pak nastala ve-

čerka a to jsme šli všichni spát. 

 Ráno nás čekal náročný den a to 

byla brigáda. Vstali jsme a posnídali, na-

chystali svačinu na dopolední brigádu a pak 

jsme vyrazili. Došli jsme k Základně, kde 

jsme si vzali nářadí a šli do lesa na stezky. 

Pan Horník nám vysvětlil, co budeme dělat. 

A to bylo tak, že budeme čistit stezky od 

různých kamenů, listí a trochu je vylepšovat. A 

tak jsme se do toho pustili. Čistili jsme do té 

doby, co jsme mohli po celou dobu se nám 

také věnoval pan Horník. Za brigádu jsme si 

vydělali dost peněz a za to moc děkujeme! Po 

zbytek dne jsme zkoumali starý statek, lezli po  

zhroucené zdi a hráli schovku. K večeru jsme 

si nachystali oheň opekli si špekáčky a na To-

movo přání si zahráli pořádnou noční schovku 

před kulturákem. 

  No a v neděli  nastal den, kdy už 

jsme museli jet domů. Tak jsme se sbalili a 

uklidili ubytovnu a s velmi dobrou náladou jeli 

domů. Já jsem si to tam velmi užila, a i když 

jsem měla šílenou rýmu a kapesníky se válely 

po celé ubytovně, tak to bylo fajn. Tenhle výlet 

byl první, na kterém jsme přespali dvě noci. 

Zjistili jsme co koho baví, například Pepa a 

Maruška jsou skvělí kuchaři, Tom dobře umý-

vá a uklízí nádoby a přitom si hvízdá. Kryštof 

by nevydržel bez mobilu a jeho Komety. Dob-

rý skutek který jsme udělali na našem výletu 

byl ten, že jsme si zahráli s Tomem schovku. 

Už od doby, co jsme přijeli do Černé Vody to 

bylo jeho přání. Zjistili jsme, že se dokážeme o 

sebe postarat. Po tomhle výletu spolu všichni 

více vycházíme.  

Breaking News 
 Kryštof  vylezl na strom a říkal, že 

nikam nepůjde. Hrála Kometa. 

 Valča opět koncertovala na vio-

loncello. 

 Beatka by měla být vzorem pro 

ostatní, jak plnit svěřené úkoly. 

To, jak přistoupila k důležité práci 

v poslední době je obdivuhodné. 

 Tom má v sobě hodně radosti a 

síly.  

 Lence výlety svědčí. Tolik drzostí 

a řečí, co namluvila během víken-

du jsme od ní neslyšeli za celý rok 

ve třídě:-) 

 Natálka makala a ani jednou si 

nepostěžovala. A to byla nemocná. 

Je to borec. 

 Kačka byla nemocná a přišla o 

všechno dobrodružství. Tak příště! 

 Pája bohužel taky. Takže taky 

příště. 

 Maruška je silák, natahala hro-

madu dřeva na oheň. 

 Matěje sledujeme. Pečlivě. Bedli-

vě. Zaslouží si pochvalu, ušel kus 

cesty od začátku roku. 

 Dan je nějak často pryč. Na růz-

ných místech. 

 Zdeněk s námi nejel a je to moc 

velká škoda. 

 Pepa má vaření v krvi. Je oprav-

dový labužník. 

 Natka je naše nová spolužačka. 

Ano, je nás víc, ale o tom zase 

příště. 

aneb  děkuj eme manže lům 
Horn í kovým  

March 2015 

6. třída ZŠ Vápenná 

Úvodník 

Vážení čtenáři, 

šestka přivítala jaro v lese, u 

ohně, na hřbitově, v kuchyni.. 

prostě všude, kde nás škola 

může připravit na život. A co 

se vlastně dělo si můžete pře-

číst v následujících článcích 

od Natálky, Marušky, Beatky 

a Valči. Užijte si to. 

pan učitel Schlemmer  



 V pátek 20. března 

jsme jeli do Černé Vody na bri-

gádu. Jeli jsme autobusem, paní 

Horníková nás čekala na zastáv-

ce. Když jsme se ubytovali, dali 

jsme si povlečení na postele a 

vybalili si věci. Šli jsme se po-

rozhlédnout po ubytovně a pak 

jsme se podívali ke klukům do 

pokoje, kde jsme chvíli zůstali. 

 Pak jsme si v kuchyni 

udělali večeři, u stolu jsme si 

pak taky zpívali. Po večeři jsme 

dělali s klukama trochu bugr a 

kolem osmé jsme si šli sednout 

k ohni. Povídali jsme si a začali 

se trochu ve tmě strašit. Roz-

hodli jsme se, že se půjdeme 

podívat na hřbitov. Slyšeli jsme 

nějaké cinkání odnikud, tak 

jsme raději zase odešli. Už nám 

byla zima, tak jsme šli domů. 

 Nachystali jsme se na 

spaní a šli ještě ke klukům – 

Pepa dostal nápad, že si udělá-

me noční piknik, takže jsme 

vytáhli skoro všechny skryté 

dobroty, co jsme měli 

v batozích, sedli si do křesel 

kolem stolu, jedli a povídali si. 

Večerka a spát. 
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 V sobotu jsme vstávali ko-

lem sedmé, nasnídali se, nachystali si 

svačiny a pak jsme vyrazili na brigá-

du. Na místě určení jsme se setkali 

s panem Horníkem, který dal každé-

mu nářadí, a vydali jsme do lesa na 

stezku. Úplně moc dlouho jsme ne-

pracovali, bylo to docela náročné, ale 

stezku jsme uklidili pořádně. Dali 

jsme si svačinu a pak jsme si po ní 

mohli zajezdit na kole. Bylo to super. 

 Když jsme se vrátili, trochu 

jsme si odpočinuli a já a Pepa jsme 

se pustili do vaření oběda. Nachystali 

jsme si suroviny a pustili se do práce. 

Pepa začal s těstovinama a já jsem se 

pustila do omáčky. Nakrájeli jsme si 

cibuli, přidali tam pak máslo, klobás-

ku a další věci. Lenka byla ochutná-

vačka, říkala, že něco tomu chybělo, 

tak tam Pepa přidal citrón, pak pepř, 

sůl, protlak a zamíchal to. Všechno 

bylo dobře, dokud se nezkazily těsto-

viny. Na pomoc nám přišla Nata a 

nudle už byly lepší. Když jsme dova-

řili, nachystali jsme talíře a tak. Jedli 

jsme venku. Jídlo se nám moc nepo-

vedlo, některé těstoviny byly tvrdé a 

omáčka kyselá. Paní Horníková nám 

donesla bonbónový dort, tak jsme se 

do něj pustili a šli si pak odpočinout. 

Mary´s Diary 

 Přišel pro nás pan učitel, že 

jdeme na procházku, ale nikdo ne-

chtěl jít ven. Takže nás vyhnal. Šli 

jsme kolem nějakého starého statku, 

tak jsme ho prozkoumali. Uvnitř 

jsme našli hřbitov bot – všude samé 

boty a podrážky. Pak jsme na hřišti 

hráli na schovku a šli zpátky 

 Na večer jsme s Lenkou 

chystali dřevo na oheň a pak dorazila 

Valča. Začli jsme dělat trochu bordel 

a Pepa rozbil postel. Chvilku jsme to 

řešili a pak si šli k večernímu ohni 

opéct všechno, co nám zůstalo. 

 S plným břichem jsme šli 

ještě hrát na schovku na náměstí a 

pak už jsme se vrátili zpátky, sbalili 

si věci na zítra a šli spát, protože 

jsme byli unavení. 

- tři dny deníkových zápisků z Rychleb píše Maruška 

Ráno jsme uklízeli, sundávali povle-

čení, vysávali, uklízeli v kuchyni a 

pak šli na autobus. Ten málem nejel, 

nevím proč, ale pak jel. Vrátili jsme 

se domů z víkendu a plní zážitků. 

Pátek, den první Sobota, den druhý 

Neděle, den třetí 

Jedna z věcí, kte-

rou jsme chtěli na 

brigádě otestovat, 

byla schopnost 

sami se o sebe 

postarat. Šesťáci 

to zvládli skvěle. 



 Minulý týden (kdyžtak 

si přidejte týden, měsíc nebo 

rok, bylo to někdy v půlce břez-

na) nám dal pan učitel úkoly, 

které jsme dělali na iPadu. Roz-

dělil nás do dvojic a každá dvo-

jice měla celý den iPad a dělala 

na něm tyto úkoly: vyfotit pěk-

nou fotku toho druhého a vyfotit 

zajímavou věc ve třídě a něco o 

ní napsat. 

 Před třemi týdny k nám 

přijeli z Palackého Univerzity 

v Olomouci paní učitelky Bed-

narská a Knedlová na praxi. 

Paní učitelka Bednarská nás 

učila Angličtinu a Výchovu 

k občanství a paní učitelka 

Knedlová nás učila Přírodopis a 

Výchovu ke zdraví. Obě paní 

učitelky na nás byly moc hodné. 

 V jejich hodinách to 

bylo v naší třídě celkem divné, 

protože jsme se všichni hlásili a 

nevykřikovali a s nikým si ne-

psali. Když byly poslední den ve 

škole, tak nám říkali, jak jsme 

hodní, protože jsme se s nimi 

rozloučili. Paní učitelka Bednar-

ská s námi měla ještě v pátek 

dvě hodiny, tak jsme ji položili 

tyto otázky:  
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Paní učitelky na praxi v 6. třídě 

 O víkendu 21.-22.3 se část třídy vypravila do Čer-

né Vody. Bohužel však o příjezdu toho nemůžu moc 

říct, protože jsem v pátek musela být na zkoušce smyč-

cového orchestru, jelikož další den byl jarní koncert. 

Avšak v sobotu večer mě taťka dovezl do ČV a já se 

spolužáky strávila alespoň jednu noc. Večer jsme opé-

kali buřty a jablka, potom jsme se přesunuli na námko, 

které byla naproti restauraci a hráli schovku. Párkrát 

jsem byla i mezi posledními, které se hledalo. A poté 

jsme šli opět do pokojů. Ráno bylo nejhorší, o vstávání 

nešlo, ale to balení… pak následovalo komplet vyčiště-

ní toho,  co jsme použili. Nakonec jsme v mrazu čekali 

na autobus v Černé Vodě a v Žulové. Bylo to zkrátka 

fajn.  

Aspoň jedna noc 

- píše Valča o tom, jak za námi přijela později, pro-

tože měla koncert 

- o událostech posledních týdnů v šestce 

píše Beatka 

Jak se vám u nás líbilo? 

Moc, moc, moc. 

 

Kolik vám je let? 
26. 

 

Kam jste chodila na zá-

kladní školu? 

Do Žulové. 

 

Kam byste se chtěla podí-

vat? 

Na Fidži. 

 

Kdy byste chtěla mít dítě? 

Až budu trochu starší:-) 

Jaký máte sen? 

Být šťastná, být učitelka 

AJ. 

 

Máte řidičák? 

Ano mám, ale nemám auto. 

 

Baví vás nějaký sport? 

Cyklistiky a běh. 

 

Máte nějakého mazlíčka? 

Ano mám 2 andulky: Odetu 

a Ofélii. 

 

Máte nějaké koníčky? 

Kreslení, moderní tanec, 

anglické knížky, filmy. 

 

Jaké je vaše oblíbené zví-

ře? 

Slon 

 

Nejoblíbenější číslo a bar-

va? 

Modrá 14. 

 

Máte nějakou přezdívku? 

Ne, nemám (no, ve skuteč-

nosti jsme se jednu dozvě-

děli a jednu sami vymysleli:

-) 

                                   B. 

Na fotce můžete vidět, že Valča s námi opravdu byla:-) 
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Fotogalerie z Rychleb 

- aneb pokoukání k textům pro lepší 

představu čtenáře 

Práce na Stezce čety č.1 Lenčina testovací jízda 

Velký výdej, velký příjem:-) 

Úkoly jsme si poctivě rozdělili. 

Mír. Vítězství. A nebo rohy. Když už, tak selfíčka v lese jsou lepší než ty v koupelně. 


