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Breaking News 
 Kryštof je chvíli hodný a pak 

nás obdaruje jedním ze svých 

vystoupení. Zas a znova. 

 Valča rozehnala dav sprejem a 

neudělala dobře. 

 Beatka přišla! A pak zas ne. 

 Tom měl narozky. Tak ať se 

daří, orle! 

 Lenka upekla pro všechny 

muffiny. 

 Natálka je expert na referáty:-) 

 Kačka nás učí různým vlastnos-

tem. 

 Pája byla dobrej drsoň v těláku 

i na Kryštofa. A udělala dobře. 

 Maruška nasála celou Anglii a 

napsala fantastický článek. 

 Matěj jaksi získal čokoládu, ale 

neřekl, co pro to musel udělat. 

 Dan měl radost, když ostatní ne. 

 Zdeněk dorazil z Lesní čtvrti na 

kole a přivezl domácí okurky. 

 Pepa se teď bude soustředit na 

učení.  

 Jiří dostal nějaké dobré známky 

a zase zmizel. 

t he r e  and  back  aga in  

October 2015 

7. třída ZŠ Vápenná 

Vážení čtenáři, 

vítejte u třetího vydání sed-

máckého Věštce. V tomto 

čísle vás čeká nálož článku z 

Anglie, proložená pohledem 

do fungování Restaurace 7. 

třídy. Závěrečné texty o jed-

nom týdnu a Habaďůře už jsou 

třešničkou na dortu a lahůdkou 

pro ty, kdo rádi čtou mezi 

řádky. Vše doplněno kvalitním 

obrazovým materiálem. Pří-

jemné počtení přeje pan učitel 

Schlemmer a sedmáci. 

original stories since 2014 

(zleva) Mikuláš, Kryštof, Jiří, Dan, Pepa, Valča, Natálka, Kačka, Maruška, Zuzka, Natálka, Sára, Jose-

fína, paní učitelka Šteiglová. Fotí paní asistentka Šebestová. Chybí Mikuláš - šel pozdravit královnu.  

Božská Anglie - píše Maruška 
 Ráno, když jsem se probudila, 

bylo mi tak špatně, že jsem z nervozity i 

zvracela. Málem jsem kvůli tomu nejela. 

Musela jsem se nějak uklidnit, ale nešlo to. 

Bála jsem se tam jet, protože jsem nevědě-

la, do jaké rodiny půjdu, potom trajekt a 

tak. Tak jsem se oblékla a vyrazili jsme k 

Hrušce. Skoro všichni tam už čekali. Tať-

ka šel říct paní učitelce, co se stalo, a já 

jsem šla za ostatními. Všichni si povídali o 

tom, jaké to tam bude, a že všude bude 

sranda, ale já jsem to nevnímala. Jediné, 

co jsem vnímala, bylo to, že mi je pořád 

špatně. Potom přijel autobus a někteří si ho 

vyfotili. Dali jsme si kufry do úschovny 

zavazadel. Potom jsme se rozloučili s rodi-

či a nastoupili si do autobusu. Nějak jsme 

museli schovat pod sedadla všechny tašky, 

ale to nám taky nešlo, ale pak jsme to ně-

jak udělali. Naposledy jsme zamávali rodi-

čům a konečně vyrazili.  

 První tři hodiny jsem vůbec ne-

vnímala. Když jsme poprvé zastavili na 

benzínce, už to bylo lepší, taky jsem se 

divila, že jsem dostala chuť k jídlu, takže 

jsem něco snědla a zase jsme vyjeli. Ces-

tou jsme se napovídali a nasmáli, že jsme 

si ani nevšimli toho, že už čekáme na to, 

až si Kájov dá kufry do úschovny. Pak 

jsme přijeli pro Černou. Autobus byl tak 

namačkaný příručními zavazadly a ještě 

k tomu i lidmi. K večeru nám zapli ty 

malé televizky, nebo co to bylo, takže 

jsme se mohli dívat na vybrané filmy 

nebo písničky nebo taky hry. Když nás to 

přestalo bavit, chvíli jsme si povídali, a 

pak už nějak usli. V noci se tam vůbec 

nedalo spát, takže někteří nebyli vyspaní. 

Jo, ještě před Německem nebo kde jsme 

- pokračování na straně 2 
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Božská Anglie 

aneb pořádný článek od Marušky 

vyzvedli Michala, našeho průvodce po 

celou dobu. Ráno kolem sedmé jsme 

dojeli do Doweru, to je ten přístav. Mu-

seli jsme projít nějakou kontrolou, tak-

že jsme museli ukázat pasy nebo ob-

čanky. Pak jsme šli na trajekt. V trajek-

tu byli různé obchody s kosmetikou 

nebo s občerstvením, dokonce jsme tam 

našli automaty. Takže jsme si tam moh-

li lehnout, protože tam bylo hodně po-

hovek, takže jsme je zabrali a leželi 

nebo co jsme chtěli dělat. Na trajektu 

jsme byli asi hodinku a půl a pak jsme 

jeli ještě kolem dvou hodinek do Lon-

dýna.  

 Když jsme dorazili, měli jsme 

namířeno k O2 aréně a z tama jsme  

mířili  k Big Benu. Ten byl velkej a 

nádhernej. Procházeli jsme taky kolem 

London Eye a k tomu bylo krátké 3D 

kino a to bylo taky super. Každou čtvrť 

Londýna jsme si museli fotit, protože to 

bylo něco nádherného. Pak jsme šli k 

Buckinghamskému paláci a královna 

zrovna nebyla doma. Taky jsme šli 

k nějaké budově, která nevím, jak 

se jmenuje, ale vím, že se tam ko-

nají svatby, křtiny nebo pohřby. A 

prej se tam vdávala Kate s Willia-

mem. A pak jsme zastavili v něja-

kém parku, kde jsme měli rozchod. 

Tam jsme si něco nakoupili a šli na 

Stamford Bridge. Tam byl jeden 

obchod, kde jsme si mohli také 

něco koupit. Provázel nás moc 

sympatický černoch, který má rád 

Justina Biebera. Takže nám všech-

no ukázal na stadionu a tak. Na-

zpátek jsme jeli metrem, takže to 

bylo fajn, ale nejvíc fajn byli ty 

jezdící schody. A jako poslední 

bylo muzeum voskových figurín. 

To bylo až moc fajn. Potkali jsme 

různé herce, zpěváky, sportovce a 

tak různě. Ke konci prohlídky jsme 

museli jet taxíkem, protože jinudy 

cesta nevedla. A nakonec bylo 3D 

kino STAR WARS.  

 Nazpátek jsme seděli v au-

tobuse a čekali na rodiny, pro nás 

přijela nějaká stará ale moc sympa-

tické rodina. A ještě k tomu měli 

malého pejska. Když jsme přijeli k 

nim domů, zanesli jsme si tašky do 

pokojů a pak nás provedli po jejich 

bytu a ukázali nám, jak to tam chodí. 

Pak jsme si šli nahoru vybalit a mezi-

tím nás zavolali k večeři. Na večeři 

jsme měli lasagne. Mě to moc ne-

chutnalo ale snědla jsem to. Ospr-

chovali jsme se a šli spát.  

 Ráno jsme vstávali tak, jak 

jsme se domluvili, takže v sedm ho-

din. Měli jsme hodně málo času, 

nasnídali jsme se a pak nás odvezli 

na určené místo, kde už skoro všich-

ni čekali. Všichni se nás ptali, jak to 

Kvalitní dopravní prostředek 

Mladý pan průvodce 

- pokračování na straně 3 

Známé panorama 

Další známé panorama 
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Božská Anglie 

aneb pořádný článek od Marušky 

tam vypadá a koho máme a samozřej-

mě, že jsme se ptali i my. Odvezli nás k 

té škole, která nebyla přímo škola. 

 Všichni jsme psali test, po 

kterých jsme byli přiřazeni do tříd. U 

nás ve třídě jsme psali nějaký příběh a 

pak hráli hry. Když jsme skončili, šli 

jsme do dvou muzeí. Jedno se jmeno-

valo NATURAL HISTORY MUSE-

UM a to druhé SCIENCE MUZEUM. 

To první se mi líbilo víc, protože to 

bylo cool. Tam jsme jeli schodama, 

těma jezdicíma, pak jsme šli na nějaké 

zemětřesení a prej to muzeum vypadá 

jako to muzeum z Noci v muzeu :D. A 

to druhé byla samá auta, letadla, vlaky, 

vesmír a kosmonauti a já nevím co 

ještě dál tam bylo. A tohle muzeum mě 

moc nebavilo, a asi nikoho dalšího a 

projevilo se to takhle: židle a jídlo - tak 

jsme se tam hned svalili. Pak jsme šli 

zpátky do rodin, měli jsme večeři a 

spát.  

 Ráno se dělo to samé. Nasní-

dali jsme se, pak nás odvezli na výuku. 

Tam jsme dělali taky to samé, dělali 

příběh a pak hráli hry a pak jsme skon-

čili. Kousek od té školy jsme měli další 

rozchod. Takže tam jsme si něco na-

koupili a pak jsme jeli asi mimo města 

do LEGOLANDU. V Legolandu mi to 

připadalo jako jedna velká pouť, akorát 

vyrobené z lega. Šli jsme na ruské ko-

lo, které bylo ve tvaru dortu, pak jsme 

šli na dvě horské dráhy, pak na nějakou 

loď, která se houpala sem a tam, a ještě 

k tomu se točila skoro do všech směrů, 

pak jsme pluli po vodě a přitom seděli 

v lodi a ještě po nás stříkali vodu takže 

někteří byli mokří. Pak jsme šli na tako-

vý menší vláček, který se točil pořád 

dokola to bylo taky super. Pak na koníky 

a to bylo brutální, toho jsem se dooprav-

dy bála, ale bylo to boží. Ale ze všeho 

nejvíc se asi všem líbila horská dráha. 

 Pak jsme odjížděli zase do ro-

din. Tam jsme se sbalili, povídali si, 

navečeřeli jsme se a šli spát. Ráno jsme 

vstávali trošku dřív, protože jsme si kon-

trolovali věci. Ke snídani byl i kinedril, 

všechny tašky do auta a pak nás odvezli. 

Výuka stejná jako v předchozích dnech. 

A pak jsme všichni dostali certifikáty. 

Pak jsme šli na nějakou loď, která nás 

dovezla k TOWER BRIDGE. Byl moc 

hezký, ale někteří říkali, že je hezčí 

v noci, když svítí. Pak jsme šli na 

STŘEP - THE SHARD. Je to ta největší 

budova v celém Londýně, akorát jsme 

ten Střep viděli jen do půlky, protože 

byla mlha a pršelo. Vevnitř jsme museli 

ukázat batohy a pak šli k výtahu, který 

jel 6 pater za sekundu. Takže nahoře 

jsme nic neviděli, s tím jsme počítali už 

ráno. Cestou zpátky jsme viděli Okurku, 

ale kvůli mlze jsme jí viděli vybledle. 

Jeli jsme metrem a pak ještě tím červe-

ným dvoupatrovým autobusem, kterého 

jsme viděli neustále. U něho jsme měli 

štěstí, byl prázdnej, tak jsme skoro 

všichni seděli nahoře. Dorazili jsme k 

poledníku. Byl to dobrej pocit, vyjít na-

horu a ještě k tomu v tom horku a i když 

pršelo. Paní učitelky nám řekly, že přes-

ně tam, kde jsme byli, prochází poled-

ník, který rozděluje Zemi na východ a 

západ. Šli jsme na parkoviště, kde na nás 

čekal autobus. Ale ještě předtím jsme si 

šli do Tesca nakoupit jídlo na zpáteční 

cestu. Když jsme si šli zanést věci do 

autobusu, každej si koupil od řidičů pár-

ky. Takže ty jsme snědly a pak jsme 

vyjížděli z Londýna. Abych to přiznala. 

nikomu se z tama nechtělo. Kolem 10 

večer jsme přišli na trajekt. Tam 

jsme si sedli a povídali si do té 

doby, než jsme přijeli do DOWE-

RU, a z tama jsme už jeli autobu-

sem zpátky domů.  

 Noc byla strašná, ale zase 

lepší než ta předchozí. Ráno jsme 

se probudili všichni zlámaní a 

přitom jsme byli už v Německu. A 

všem připadalo, že ta zpáteční 

cesta rychle ubýhá a byla to prav-

da. Zanedlouho jsme byli v Česku, 

měli jsme přestávku a pak jsme 

zase vyjeli. Vysadili jsme ty dvě 

školy z Čech. Cestou jsme si poví-

dali o všech různých věcech a pak 

k nám dozadu přišli některý děcka 

ze Supíkovic a povídali si s náma. 

 A konečně jsme napsali 

sms domů, že už jsme v Horní 

Lipové. Když jsme přijeli 

k Hrušce, všechny rodiče tam če-

kali a byli rádi, že nás vidí celý v 

pořádku. A teď budeme doufat, že 

zase bude nějaká příležitost někam 

jet a pořádně si to užít.  

                                     - Maruška 

Famous lion 

Guess who! 
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Anglie pokračuje 
texty od Kryštofa, Pepy a Kačky 

 V sobotu 17.10. v 6:40 jsme nasedali do autobusu – z naší třídy jelo 7 lidí – Natala, Kačka, Dan, Maruška,Pepa, 

Kryštof a Valča. Jeli jsme tam více jak čtyřiadvacet hodin, z toho hodinu a půl trajektem. Přijeli jsme tam a hned jsme šli na 

prohlídku Stamford Bridge (stadion Chelsea). Pak následovaly další prohlídky: Buckinghamský palác, muzeum voskových 

figurín, Legoland, The Shard, Tower Bridge a další.  

 Večer jsme se šli ubytovat do rodin. Já s bráchou jsme spali u staré paní – byla na nás velmi hodná, a hladem jsme 

neumřeli. Vždy večer bylo teplé jídlo a na snídani cereálie a tousty. Každý den jsme šli do školy na vyučování od půl deváte 

do půl dvanácté. Hodně jsme si to užili – angličtinu i památky.  

            - Kryštof 

 V sobotu 17.10. jsme jeli na šestidenní zájezd 

do Londýna. Vyjížděli jsme ráno v 6.45 hodin společně 

se Supíkovicemi a dalšími dvěma školami z Čech. Cesta 

trvala přibližně 27 hodin, ale zvládli jsme ji. Po příjezdu 

do francouzského Calais jsme najeli na loď a chytli si 

místa na hodinu a půl dlouhou cestu. Do Londýna jsme 

dorazili asi v 9 hodin ráno.  

 Hned po příjezdu jsme se šli projít po Londýně, 

podívat se na London Eye, Budkinghemský palác a na-

konec jsme šli na stadion Chelsea a do muzea vosko-

vých figurín. Pak už jsme jeli autobusem na určené mís-

to, kam si pro nás přijeli náhradní rodiče.Druhý den 

ráno jsme jeli na výuku, která trvala 3 hodiny, a po výu-

ce jsme šli do dvou muzeí. K večeru si pro nás opět při-

jeli náhradní rodiče a jeli jsme domů.  

 Ráno jsme jeli zase do školy a poté jsme šli do 

Legolandu, kde jsme byli na různých atrakcích. Myslím, 

že jsme si to všichni užili. A ve středu nás čekala po-

slední výuka a po ní jsme lodí jeli k mrakodrapu. Poté 

jsme měli menší procházku po Londýně. Večer nás če-

kal návrat domů. Bylo to šest nejlepších dní v mém  

životě. 

    - Pepa 

 17.10.2015 se konal zájezd do Velké Británie. 

Vyjeli jsme brzo ráno a čekala nás 20 něco hodinová 

cesta, kterou jsme úspěšně zvládli. Cesta rychle uběhla a 

byli jsme v Anglii.  

 Bydleli jsme v rodinách v Londýně. Den, co 

jsme přijeli do Londýna, tak jsme chodili 9 hodin po 

památkách a zajímavých místech. Zážitky nejdou ani 

spočítat a byli jsme unavení víc než kdy jindy. Rodiny si 

nás potom vyzvedávaly a odvážely. Každý měl jiný dům 

a rodinu, bylo to super, aspoň jsme poznali nové lidi.  

 Další dny už plynuly jako voda. Každý den 

jsme chodívali do školy na 3 hodiny a učili se něco no-

vého do naší slovní zásoby. Po škole jsme jezdívali na 

výlety: muzea, Legoland, Shard. Uplynulo to jako voda a 

my se vraceli domů. Nadšení jsme z toho nebyli. 

 Co jsme si z toho výletu vzali? Zážitky, viděli 

jsme památky, slovní zásoba, ochutnali jsme nová jídla, 

potkali nové lidi a po celou dobu měli při sobě dvě úžas-

né paní učitelky. 

              - Kačka 

Jmenuji se Bondová. Vlaďka Bondová. Královská rodina i s Kryštofem. Ten je vystřižený z jiné fotky. 
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Cooking no.2 
Odpočinek od anglických článků a jeden od Beatky o vaření 

 V úterý 13.10. jsme měli tři hodiny vaření. 

V první hodině jsme si rozdělili práci, co kdo bude dě-

lat. Já a Dan jsme měli rozválet těsto na Apple Roses a 

všechno, co udělal Dan špatně, bylo na mě, a aby to 

nestačilo, přišla tam Maruška a natáčela nás. Když jsme 

skončili s listovým těstem, řekli mi, že některé kousky 

jsou moc úzké, takže jsem musela nějaké předělávat. 

Nemohli jsme tam dát jen tak nakrájená tvrdá jablka, 

ale museli jsme je ponořit do misky s vodou a na chvíli 

dát do mikrovlnky, jenže se to moc nepovedlo.  

 Když jsem se zeptala pana učitele, jestli jsou 

už hotové, řekl, že vůbec neví, a když jsme je vytáhli, 

byly stejně tvrdé, ale i tak jsme si s tím nějak poradili. 

Po tady tom už to byla jenom sranda, teda aspoň pro 

mě.  

 Během krájení surovin do housek jsem si ne-

všimla, že místo normálních nepálivých paprik koupili 

pálivé. Já a Valča jsme krájeli zeleninu a já si nějak 

otřela oči stejnou rukou jakou jsem krájela papriky. 

 Dopadlo to nějak takhle: začalo mě pálit a slzit 

jedno oko a myslela jsem si, že mi tam něco spadlo. Ale 

když mě začalo pálit i to druhé, jak jsem si třela obličej, 

uvědomila jsem si, že to mám z paprik. Řekla jsem to 

panovi učitelovi, který mě zavedl nahoru do třídy a já si 

musela dokola oplachovat obličej a oči. Když už to bylo 

trochu lepší, šla jsem zpátky do kuchyně a všichni se mě 

ptali, jestli je to už lepší. Mohla jsem si tak dokončit 

svoje jídlo.  

 Ke konci vaření jsme se rozdělili do tří skupin – 

ta první šla nahoru udělat ze třídy restauraci, druhá sku-

pina nosila jídlo a pití do třídy a třetí skupina uklízela 

kuchyň. Když bylo vše nachystané, vypadala naše třída 

jako v opravdové restauraci. Pořádně jsme se všichni 

najedli, napili a po odpočinku se pustili do úklidu. I tak 

ale ještě musela Pája a Nata přijít odpoledne některé věci 

dokončit. Celé tohle vaření jsme si všichni moc užili, 

aspoň teda já. 

                     - Beatka 

Tohle není stahování kůže, ale krájení těsta. Marmelády byly dvě, ale teď se mi vybavil záblesk obra-

zu, jak tam někdo pořád pobíhal se lžičkou a ujídal. 

Teď to všichni dělají - Apple iRoses. Tohle je příprava toho druhého 

jídla. 
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Cooking no.2 
vaření s Pájou a Tomem 

 Jako vždy se těšíme na nějakou hodinu, ve 

které se vůbec neučíme. V úterý jsme začali třema ho-

dinama: matikou, češtinou a výchovou ke zdraví, a po-

tom jsme měli vaření. „Hurá“ neboli „konečně“! 

 Začali jsme masakrem neboli růžema. To jsme 

museli nakrájet jablka na tenko a potom je dát do vody 

s citrónem a cukrem. Valča se u toho trochu pokrájela. 

Dali jsme to do mikrovlnky, aby jablka trochu změkla. 

Potom jsme připravovali listové těsto (jako každý zná 

listové těsto), rozváleli ho a zamotali k sobě s těma 

jablkama. Potom to šlo do trouby. 

 Já, Dan, Zdeněk a Kačka jsme šli do třídy a 

dali jsme lavice k sobě, abychom jedli společně a po-

tom jsme stoly ještě vyzdobili. Já a Kačka jsme na 

tabuli napsali „Vítejte v Restauraci v 7. třídě“ a ještě 

jsem nakreslila Fínyho a Kačka napsala jména nás 

všech. Potom jsme šli dolů a už byly bulky nachysta-

né, někteří ochutnali pálivou papriku a Bee se to do-

stalo do očí, chudák brečela. Všichni si dali do bulky 

všechno, co tam chtěli mít a zapekli jsme to. 

  Asi čtvrt hodiny jsme pana učitele otravova-

li, kdy už to bude, než to konečně bylo zapečené. Na-

nosili jsme všechny jídlo do třídy a pustili se do hosti-

ny. Pak jsme pouklízeli a šli na oběd:-) 

      - Pája 

Ve vaření jsme vařili samé dobroty. např. jablečné růže nebo sendvič s rajčetem, vajíčkem atd. Já jsem se najedl tak, že se 

pak plazil po zemi, protože jsem úplně plné břicho. Bylo to moc dobré, snad to ještě budeme vařit a dám si to ještě jednou. 

                                      - Tom 

Menu našeho druhého vaření v předpečícím stavu. Jeden plech to nepřežil (sorry, Silvo:-) 

Vítejte v Restauraci 7. třídy. Letos zdá se být v provozu velmi často. A úspěšně.  
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Anglie 
článek od Natálky 

 Dne 17.10 nás čekal odjezd do Londýna. Rá-

no jsme se všichni sešli u autobusu, naložili kufry a 

hurá do Anglie. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Naš-

těstí jsme tam všichni dorazili v pořádku zdraví a živí, 

po cestě nebyly žádné problémy s nevolností nebo 

podobně.  

 Když jsme dorazili na místo tak jsme se hned 

vydali na procházku historickým centrem (City of 

Westminster). Viděli jsme budovu parlamentu, Leices-

ter Square, Trafalgar Square, Buckinghamský palác 

atd. Odpoledne v 15:00 nás čekala návštěva Stamford 

Bridge Fc Chelsea, kde jsme se podívali na stadion, do 

kabinek hostů atd. Dozvěděli se mnoho zajímavých 

věcí o tom, jak to tam celý rok probíhá. A na konec 

dne jsme se šli podívat do muzea voskových figurín. 

Bylo to nádherné figuríny, vypadali fakt jako živé, 

viděli jsme tam významné osobnosti (Jenifer   Lo-

pez..), sportovce (Cristiano Ronaldo) atd.  

 Po prohlídce jsme se rozdělili do rodin. Já, 

Maruška a Kačka jsme byli v rodince Simmonových, 

byli moc hodní. Když jsme k nim poprvé přišli, tak 

jsme se jim představili, řekli jim něco málo o sobě. 

Paní nám ukázala, kde je vše v bytě a jak co použít, 

když už jsme vše věděli tak jsme se šli navečeřet a 

spát. První den byl velmi náročný.  

 Ráno jsme vstali, nasnídali se a šli poprvé do 

školy. Měli jsme učitelku jménem Michelle. Po škole 

jsme se vydali do Natural History musea, které bylo o 

přírodních věcech, o zvířatech a rostlinách a také tam 

byla ukázka zemětřesení v Japonsku (v obchodě). Také 

jsme navštívili museum Science, které bylo o elektroni-

ce a o různých věcech, musím se ale přiznat, že jsem si 

ho neprohlédla celé, protože nás tak bolely nohy, že 

hnedka na nejbližší lavičce jsme si sedli a rozhodli se, 

že tam zůstaneme :D.  

 Večer nás čekal návrat do rodin, kde jsme se 

najedli, umyli a vyspali. 4.den nás opět čekala škola, ve 

které jsme se učili formou různých her. Odpoledne 

jsme už byli natěšení do Legolandu. Na začátku Lego-

landu jsme se projeli vodním člunem, který se překlá-

něl tam a zpět a tak moc, že jsme byli mokří. Bylo tam 

asi 1000 atrakcí, nejvíce nás bavila horská dráha, kte-

rou jsme jeli 3krát za sebou. Byli tam obrovské věci 

postavené z lega, kolotoče, dráhy atd. Legoland byl 

taky moc super. 5. den už jsme měli horší počasí, zača-

lo nám pršet a byla veliká mlha, a to pro nás nebylo 

dobře, protože jsme měli v programu se jít podívat na 

nejvyšší mrakodrap západní Evropy - The Shard. Jeli 

jsme výtahem 68pater, každých 6 pater za sekundu. Z 

mrakodrapu nic ale nešlo vidět, jenom mlha.  

 V Londýně jsme měli jinak nádherné počasí. 

6.den jsme už byli v České republice. V Londýně jsem 

si to moc užila, bylo to tam úžasné. Jsem ráda, že jsem 

měla možnost se tam podívat. 

   - Natálka 

Slečnu na fotce již známe z dřívějších příběhů, tentokrát ve společ-

nosti sympatického pána, který provází na Stamford Bridge a po-

slouchá Justina B. 

V hlavě pana Stephena Hawkinga se ukrývá 

doslova celý vesmír. 
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Anglie 
článek od Valči 

 V sobotu 17.10. jsem já, Pepa, Natka, 

Kačka, Kryštof, Dan a Maruška vyrazili na cestu 

do Anglie dvoupatrovým autobusem. Cesta byla 

dlouhá a náročná a v 6:30 v neděli ve Francii na 

nás čekal obrovský trajekt. Jeli jsme hodinu a půl 

celý den jsme se pak všichni houpali. Houpali 

jsme se nejen z lodi, ale také z toho, že jsme toho 

v noci moc nenaspali. Společně s námi tam jeli 

kluci z osmičky a holky z devítky. Ale nebyli jsme 

jediná škola, která jela do Anglie, společně s námi 

jeli Supíkovice a dvě školy z Čech – Černá a Ká-

jov.   

 Dojeli jsme do Anglii a vystoupili před  

O2 arénou. Jako první jsme šli na autobusové ná-

draží blízko O2 arény, kde nám náš průvodce Mi-

chal rozdal lístky na metro, protože jsme celý den 

měli jezdit metrem.  V neděli jsme se prošli histo-

rickým centrem City of Westminster (budovy par-

lamentu, Westmister Abbey, ulice White Hall, 

královská garda, Buckingamský palác, Piccadilly 

Circus, Leicester Square, atd.) Poté jsme navštívili  

Stamford Bridge FC Chelsea.  

Náš poslední nedělní výlet bylo muzeum voských 

figurín Madame Tussaud’s. V muzeu byl velký po-

čet slavných zpěváků, byla tu i soška Katniss Ever-

deen z filmu Hunger Games. Večer si nás potom 

vyzvedly naše rodiny. Bydlela jsem spolu s Natkou 

Haltmarovou, Sárou Fiorovou, Josefínou Obidovou 

a Zuzkou Šteiglovou. Rodina byla velmi příjemná. 

 Druhý den jsme měli tři hodiny lekce an-

glického jazyka. Odpoledne jsme navštívili dvě 

slavná muzea, poté nás opět rodina vyzvedla. Třetí 

den jsme opět měli tři lekce angličtiny a odpoledne  

jsme navštívili město Windsor a navštívili Legoland. 

Poté jsme se opět vrátili do rodin. Čtvrtý den jsme 

opět byli ve škole. Odpoledne jsme navštívili Tower 

Bridge, kde jsme i viděli, jak se most zvedá.  Zažili 

jsme i výjezd rychlovýtahem na vyhlídku největšího 

mrakodrapu západní Evropy, mrakodrap se jmeno-

val The Shard – Střep.  Podívali jsme se i k nultému 

poledníku. 

 Večer jsme si nekoupili jídlo na zpáteční 

cestu, řidiči nám udělali párky jako večeři a my vy-

jeli. Okolo 21:00 – 22:00 jsme dojeli domů. 

     - Valča 

Tohle je Valča na nějaké fotce z Anglie A tohle je Jiři-na, osmák nebo osmačka na nějaké 

fotce z Anglie. 
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Týden temna 

aneb co dělala druhá půlka třídy 

 Tak už je to tady, už konečně odjeli, ale 

stýská se nám, aby byl už konečně pátek. Je první den, 

kdy jsou Londýňané pryč, a my jsme spojeni v šesté 

třídě. Touláme se po chodbách. Každou přestávku 

jsme otravovali pana učitele Schlemmera s tím, ať 

nám dá nějakou čokoládu, což se nestalo.  

 V úterý jsme pana učitele překecali a snědli 

jsme celou 200gramovou čokoládu. Asi druhou hodi-

nu jsme měli angličtinu a byli jsme moc hodní (ve 

smyslu opačném). pan učitel byl na nás též moc hodný 

(ve smyslu opačném). Skoro celé úterý jsme se bavili 

s Tomem a Denisem (ze šestky) a pan učitel nám řekl, 

že jsme si našli nové galány, neboli rytíře. Je poslední 

hodina ve škole v úterý a máme nějaký zeměpis a dí-

váme se na dokument o Zemi a je to fakt nuda 

(pardon). 

 Ve středu se toho moc nezměnilo, celý den 

jsme chodili nahoru dolů a napadlo nás se jít podívat do 

knihovny a našli jsme tam kazety z roku 1998 a plno 

jiných kazet. O středě není co moc psát, protože dnešek 

byl opravdu nudný, asi by to chtělo další 200gramovou 

čokoládu.  

 Ve čtvrtek jsme se v hodinách dívali na různé 

dokumenty úplně o všem a ve VZ si nás pan učitel třídní 

vzal a řešili jsme hm……. nic jsme neřešili. Taky jsme 

měli TV se šestou třídou a bylo to fakt hrozný, protože 

polovina šesťáků skoro neuměla hrát vybíjenou a šes-

ťačky se snad 2 hodiny převlíkaly, což nechápem. 

 A v pátek, no jako každej den, jsme chodili 

sem a tam a nějakou čtvrtou přestávku jsme přišli do 

třídy a …..hmhm….. A potom jsme měli poslední hodi-

nu se 6. třídou a konečně konec týdne!   

     - Pája a Bea 

A protože z toho týdne nemáme žádné fotky, tak zde jsou nějaké náhodné ze života 

Kačka si hraje s Kryštofem Jedna z mnoha částí při tvorbě nového Věštce - přepis a úprava ru-

kopisů.  

Tohle je takový fotopříběh a zároveň studie obličejových svalů, když nedostanete odpověď na svoji otázku hned. 
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Prophet 
Habaďůra 

aneb (hořko)sladký návrat 

 V úterý minulý týden (jak byli naši Londýňané 

pryč) jsme se rozhodli, jenom ti co nejeli do Anglie, že 

až zbytek třídy přijede, uděláme jim oslavu. Celý týden 

jsme se domlouvali, co a jak bude a v pátek jsme úplně 

všechno, co šlo, odnesli a schovali ze třídy.  

 Náš plán byl takový, když přijdu v pondělí do 

školy z Anglie, budeme je ignorovat, nebudeme se na 

nic ptát a pan učitel rozdá lístky na brigádu jenom těm, 

co do Anglie nejeli, a v úterý je pošleme 4. hodinu na 

nějaké přiblbej test, který jsme minulý týden jako že 

psali.  

 V pondělí odpoledne jsme my, co tu habaďůry 

vymysleli, šli odpoledne do školy a přichystali jsme 

jídlo na oslavu na úterý. Udělali jsme tuňákovou a va-

jíčkovou pomazánku na chlebíčky a nakoupili jsme pití 

na oslavu.  

 V úterý ráno jsme už od sedmi kmitali 

v kuchyni, chystali chlebíčky a další dobroty, Lenka 

upekla muffiny a Zdenek přivezl okurky, prostě pořádná 

oslava. Všichni jsme se nemohli dočkat na 4 hodinu, kdy 

už to všechno spustíme. 4. hodinu jsme je poslali nahoru 

do fyziky psát ten test, abychom mohli vše dochystat. 

 Když jsme všechno připravili, zavolali jsme je 

zpátky do třídy, což bylo hrozný, protože já a Pája jsme 

se už opravdu nemohli dočkat. Když přišli byli opravdu 

udivení a na některých šlo vidět, že se jim trošku chtělo 

brečet.  

 Když jsme jim všechno vysvětlili, tak to byla 

moc velká úleva a radost a začali jsme s jídlem, které 

všem moc chutnalo. Po první hodině o přestávce k nám 

všichni chodili a i učitelé a my jsme se rozdělili. O pře-

stávce jsme se s holkami začali objímat, jak jsme té dru-

hé moc chyběli a kluci se na nás tak tak trochu divně 

dívali. Pak jsme si povídali o Anglii a i o tom týd-

nu, když jsme byli spojení s 6. třídou. Po dlouhé době 

jsme byli zase spolu jako třída  
     - Beatka 

 V pondělí 26.10 jsme přišli po Londýnu do 

školy a mysleli jsme si, že nás bude čekat nejspíše 

hromada otázek, skvělá nálada atd.. Jenže vše bylo 

naopak, pan učitel chtěl hned po nás sešity, jestli má-

me vše opsané, a byl zamlklý, na nic se neptal, ani jak 

jsme se měli nebo podobně, a normálně jsme se učili. 

Ve třídě bylo vše vyklizené, znak Fínyho byl zakrytý, 

nástěnka byla pryč, mozaiky, dílna na pomůcky, pros-

tě vše.  

 Naši spolužáci, kteří byli ten týden ve škole, 

nás vůbec neposlouchali, když jsme se bavili o Lon-

dýně, a jenom se nám vyhýbali, i přes to jsme nepo-

znali, že na nás něco chystají! Dokonce si stihli vy-

myslet test, který prý taky psali, když jsme tam týden 

nebyli, a je prý pro nás důležitý.  

 V úterý jsme se přesunuli do jiné třídy (ti co 

byli v Londýně) napsat si ten „důležitý“ test. Normál-

ně jsme z těch otázek nemohli. Otázky například jako 

- nakresli stůl, aby připomínal slunce. Nebo různé 

příklady, které nešly vypočítat a další nesmyslné vě-

ci. I přes to nám to nedošlo. Po 30 minutách si pro 

nás přišel pan učitel Schlemmer a my se přesunuli do 

třídy, kde už nás čekalo příjemné překvapení.  

 Na stole bylo mnoho jídla, nádherně to bylo 

vystrojené, i tabule byla pokreslená, ve třídě byli 

vrácené věci tam, jak byli, např. nástěnka, mozaiky 

atd. A v tu dobu jsem věděla, že vše je tak, jak má 

být, celou hodinu jsme si povídali, jak jsme se tam 

měli, ukazovali a popisovali jsme fotky a pěkně se 

najedli. Jsem ráda, že to pondělí byl jen vtípek. Dě-

kujeme vám. A moc skvělý nápad, nic jsme totiž ce-

lou dobu nepoznali, dobře jste spolu drželi, tak jak to 

má být! 

               - Natálka 

Jediná fotka z uvítací oslavy, kterou máme - nervy byly napjaté, 

ale vše je již nachystané. 

Laďa, Pavel a Paťa přišli ten den odpoledne a dora-

zili všechny dobroty, umyli nádobí a uklidili třídu. 

To je taky celá story, které v tomto čísle není. 


