
vše dohromady). 

 Takže máme 

tyhle dílčí úkoly a chce-

me společně dotáhnout 

do konce projekt, na 

kterém pracujeme už 

čtvrtý měsíc. 

 Hrajeme 

s těmito trumfy: 

* Fellowship of the Six 

* Podpora lidí okolo 

nás. 

* Odhodlání a vytrva-

lost. 

Přijďte se podívat na 

finále! 

Taktický Věštec 

 Blížíme se do 

finále první série příbě-

hů ze života 6. třídy. 

Charaktery postav jsou 

vykresleny, motivy je-

jich jednání jsou nazna-

čeny a příběhové od-

bočky jsou popsány. 

Každý má v ruce nějaké 

trumfy a každý skrývá 

své tajemství. Tak se 

podívejme, jak se příběh 

vyvíjí dál…  

 Ve třídě nám 

visí Taktický plán – gra-

fické znázornění úkolů 

a akcí, které nás teď če-

kají. Vše směřuje k 17. 

prosinci, kdy se bude 

konat výstava našeho 

projektu Wooden Beau-

ty.  

 Což znamená: 

nachystat pozvánky 

(vytvořit, vytisknout, 

sepsat, zkontrolovat, 

doručit), udělat plakát, 

domluvit se na hlášení 

v obecním rozhlase, in-

formovat na webu ško-

ly. Dokončit mozaiky 

(dolepit, zavézt do Jese-

níku, seříznout, nachys-

tat na instalaci, rozvěsit 

na správná místa, po-

psat, ocenit). Vyzdobit 

třídu (sehnat stromeček, 

udělat ozdoby, rozvě-

sit). Nachystat program 

a občerstvení 

(prezentace, hudební 

vystoupení, objednat 

pečivo, domluvit se 

s rodiči na spolupráci, 

sehnat nádobí, dát to 

Breaking news 

 Kryštof se zlepšil jak v neza-

pomínání, tak v angličtině. 

 Matěj si po vyučování užívá 

brambůrky, jako by byly jeho 

poslední. 

 Dan se stal expertem na 

klíče. 

 Tomáš má na hlavě originál-

ní účes. Je to rebel:-) 

 Zdenek nám zařídí stromek. 

 Pepa byl v Jeseníku pro zá-

silku. 

 Beatka je architekta - už třetí 

měsíc staví New York. 

 Kačka s oblibou háže spolu-

žákům čepice na zajímavá 

místa. 

 Natálka si oblíbila adminis-

trativní činnost. 

 Pája se ozývá, když se jí zdá 

něco špatně. A to je dobře. 

 Lenka je dost nemocná. Tak 

ať se brzo uzdraví. 

 Valča hraje jako bůh! 

 Maruška má narozky! Je to 

Střelec:-) 

Nov/Dec 2014 

6. třída ZŠ Vápenná 

Když je hodně úkolů, je dobré 

si je časově a logicky rozvrh-

nout. A plán se hodí. 

A když věci nejdou podle plánu, 

tak stačí cíl. A ten je jasný! 

(užít si to:-) 

aneb od možnosti ke skutečnosti 
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Fotostory aneb jak vypadá taková příprava na výstavu 

Maruška  lepí vánoč-

ní řetěz. Taková klasi-

ka, velká spotřeba 

papíru, trhá se to, ale 

je  u toho pohoda. 

Valča lepí vánoční řetěz. 

Taková klasika, velká spo-

třeba papíru, trhá se to, ale 

je u toho pohodička. 

Vánoční řetěz. Taková kla-

sika, velká spotřeba papíru, 

trhá se to, ale je to pěkný:-) 

Pepa zpracovává pozvánky - 

zaříznout, udělat barevné okra-

je, poslat dál. Taková klasika, 

spotřebuje se dost papíru, ale 

je to poho... dobře se u toho 

poslouchá muzika.. 

Natálka vypisuje pozvánky (to je 

ten papír, který spotřeboval Pe-

pa, takže dobrý) podle seznamu, 

který jsme vytvořili (2 papíry). O 

deset minut později se na para-

petu objeví čaj, který se holkám 

podaří vylít na stěnu. 

Valča se ráda fotí a vůbec nás to 

nepřekvapuje. Vzhledem k tomu, 

že ještě není o deset minut pozdě-

ji, na parapetu se stále neobjevil 

čaj, který se holkám podaří vylít 

na stěnu. 



Stránka 3 6. třída ZŠ Vápenná 

Fotostory aneb jak vypadá taková příprava na výstavu 

Hotové pozvánky. 

Stačí vložit do obál-

ky a předat. Obálky 

jsou taky z papíru. 

Ale mohla by to být 

... co? 

Příprava kul-

turního progra-

mu. Papír ne-

bude potřeba. 

Pája si nacpala plnou pusu jedno-

hubek (trénink na vernisáž), které 

nám zůstaly ze školení, a pak se 

začala smát. Kupodivu se nechtěla 

vyfotit, tak běžela k umyvadlu. Pa-

pír nebyl potřeba. 

Tak tohle je perfektní příběh. Speaker´s Stone 

oznámil téma: „pane učiteli, my už nechceme ty 

hvězdičky. My pak děláme věci kvůli nim, hádáme 

se mezi sebou a snažíme se porazit ostatní.“ 

Tak jsme zrušili Star Award a je to dobře.  

Jo, a všechen papír třídíme :-) 

Přisvojili jsme si 

krásnou ceduli, 

kterou ale nikdo 

nemá rád. Je nad 

umyvadlem. 

 

A to zrcadlo, vidíte 

ho? To jenom, 

abyste si mohli 

udělat malý obrá-

zek o tom, co vás 

čeká na výstavě 

Wooden Beauty. 


