
Školní výlet na Rejvíz, o kterém píše Natálka 

VĚŠTEC - DIRECTOR´S CUT 

Breaking News 

 Kryštof  je jalovec a zdroj 

energie. 

 Valča má dneska narozky. 

Všechno nejlepší! 

 Beatka nám na výletě moc 

chyběla (což je tajný a přímý 

vzkaz „my víme komu:-)“ 

 Tom se zdokonaluje v dělání 

xichtů a jednou věcí nás moc 

moc příjemně překvapil. 

 Lenka byla bohužel nemocná, 

a tak s námi na výlet nejela. 

 Natálka chtěla vzbudit v osm. 

Chcete to vidět? 

 Kačka je i bez telefonu někdo.  

 Pája nejela na výlet a nerozu-

míme tomu. 

 Maruška má mocné vnitřní 

zvíře. Beware! 

 Matěj dostal florbalkou a 

naštěstí to přežil. 

 Dan měl opravdu velké fotba-

lové úspěchy. Gratulujeme! 

 Zdeněk taky zůstal doma a 

taky tomu nerozumíme. 

 Pepa dává trampošku s pře-

hledem a navíc mu nejsou 

lhostejné známky 

aneb  co  č l ánek ,  to  pe r la  

June 2015 

6. třída ZŠ Vápenná 

 

Vážení čtenáři, 

vítejte při četbě nového 

vydání Věštce. Příběhy ze 

školního výletu na Rejvíz, 

ohlédnutí za šesťáckým 

školním rokem a hromada 

fotek čekají jen na vás. 

Užijte si to! :-) 

         Pan učitel Schlemmer 

 V pátek 12.6 jsme vyrazili po třetí 

hodině na výlet na Rejvíz. Jelo nás jen 9. 

Je škoda, že někteří na to kašlou, neví, o co 

přichází. V podstatě nás jelo ze třídy 8 + 

Honza ze sedmé třídy 

 A tak jsme vyrazili. Jakmile jsme 

dojeli autobusem, vybalili jsme se, trochu 

se porozhlídli po ubytovně, odpočinuli a 

pak se vrhli do práce. Ubytovna byla ze 

dřeva, měli jsme mnoha věcí k dispozici, 

kuchyň a ostatní věci. Také jsme se vždy 

scházeli v jedné místnosti, která nám slou-

žila jako obyvák a jídelna a vždy jsme se 

tam scházeli na jídlo a na různé porady. 

 Ještě v pátek odpoledne jsme si 

nachystali svačinu a pak vyrazili na koupá-

ní do jezírka. Cesta trvala přibližně půl 

hodiny, ale stála za to. Cestou jsme 

si zpívali a povídali a pak jsme došli na 

místo, kde jsme se vykoupali trochu a tro-

chu jsme blbli. Taky jsem stihla natočit 

skvělé video, kde si zpívá Kryštof písničku 

„ Vysoký Jalovec…“ to jsme od něho po-

slouchali celý Rejvíz. Voda byla osvěžující 

a docela čistá. 

              - pokračování na straně 3 

 

 

original stories since 2014 

Masters of Selfies. Great skill for 21st century. 

Rejvízáci (od 

zadu): 

Tom 

Valča 

Kryštof 

Maruška 

Pepa 

Kačka 

Honza 

Pan učitel 

Natálka 

(fotí) 
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MATĚJ 

 Za celej školní rok se toho hodně změnilo, jako 

třeba naše chování, už tak moc nemluvíme sprostě až na 

pár vyjímek. A navíc bylo hodně výletů, byli jsme na ver-

nisáži a taky představení knihy v kavárně v Jeseníku 

(nemůžu si vzpomenout na název). Někteří se od minulé-

ho roku zlepšili v učení a někteří zhoršili. Jo a nesmím 

zapomenout na dílny, skoro nebyly, no jen párkrát, a to 

když jsme dělali mozaiky a ty jsme pak prodali a pak 

když jsme dělali květy a ještě před nedávnem jsme dělali 

se sebevražedným nástrojem, některým tekla krev a ně-

kteří se jen trochu odřeli. A už jsme několikrát balonkem 

shodili Natalinu mozaiku a jednou se rozletěla a pan uči-

tel učitel ji slepil. 

KRYŠTOF 

 Prožil jsem s naší třídou i s panem učitelem 

skvělý rok. Nejvíc mě zaujal výlet na vodopády, 

všichni mokro v botech, byla tam sranda a pak fot-

bal na kamenech, asi třikrát nám sjel balón do vody. 

U ohně jsme sušili boty a pak jsme šli nazpátek a 

myslím, že si to všichni užili. Naše třída je dobrej 

kolektiv, hodně srandy, občas nějaké hádky, ale já 

chci, aby naše třída zůstala pohromadě až do devítky  

              ZDENĚK 

 Ahoj, máme psát o školním roce, no abych začal, 

první týden ve škole jsme si předávali učebnice a jeli jsme na 

výlet do Jeseníku. Potom jsme jeli na výstavu Valininého 

taťky, bylo to tam super, dělali jsme tam spoustu věcí, např. 

šli jsme na čokoládu. V zimě jsme jeli opíkat, tam to bylo asi 

nejlepší, a potom moje třída jela na další výlety a jak přijeli, 

tak o tom vyprávěli, říkali, jak je to super a potom jsem lito-

val, že jsem nejel a příští rok se vše změní a budu jezdit na 

každej výlet, kterej bude. Kdybych tenhle rok měl hodnotit, 

tak je za jedničku. 

Rebelský 

Věštec 

Dívky předstí-

rající truchlení 

nad márami 

Vysokého Ja-

lovce. 

Naše mozaika 

zvaná Jeseníky 

(vyráběla Natál-

ka). Ptáka Matěj 

sestřelil, rozbil a 

ještě se tomu 

smál. Má speci-

fický smysl pro 

humor. 

Fotka z prvního školního dne v šestce. Dobrodružství začíná.. 
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- pokračování ze strany 1 

 Poté jsme se vydali lesní cestou  na Bublavý 

pramen, kde jsme se podívali, trochu si tam odpočinuli, 

popovídali si a cestou si ujasnili i pár věcí -  nejlépe se 

přemýšlí na čerstvém vzduchu. A pak jsme šli na zpáteč-

ní cestu domů, všichni jsme se drželi za ruce a zpívali si 

písničky. Je super,  když máme tu možnost být spolu. 

 Cestou zpátky jsme narazili ještě na jednu cestu 

a rozhodovali jsme se jestli to riskneme a půjdeme tama, 

nebo se vrátíme, kudy jsme přišli, ale samozřejmě my 

jsme to riskli. Cesta vedla pralesem mezi mechovými 

jezírky. Po cestě jsme viděli stromy, které byly spadlé a 

měli kořen venku - udělali jsme si u nich fotku a pokra-

čovali. Cesta naštěstí vedla tam, kam jsme chtěli, a to 

domů. 

 Po procházce jsme si odpočinuli a zařádili. A 

najednou se stala taková menší nehoda.  Jako obvykle 

jsme blbli a honili se, Kryštof se řítil z kuchyně a my 

jsme mu před očima zavřeli dveře. Kryštof tou rychlostí 

stihl udělat do dveří díru, kterou jsme se pokusili opravit, 

ale neopravili, ještě jednou se omlouváme!! ;). 

 No a pak nastala chvíle jít opékat, jenže jsme 

zjistili že venku prší a jsou tam  blesky, takže opékání 

nevyšlo. To nás trochu zklamalo, ale nastal lepší nápad, a 

to hřbitov. Ve tmě a neuvěřitelné bouřce jsme se na něj 

vydali. Celou cestu jsme se drželi a ani jeden druhýho 

nepustil, byli a jsme jedna velká skupina přátel! Také ce-

lou cestu panovala strašidelná atmosféra, na hřbitově jsme 

zapálili svíčky za některé lidi a pak se vydali zpátky dom. 

 Večer jsme se najedli, umyli a měli jít spát, jenže 

jsme trochu pokoušeli pana učitele a přebíhali s pokoje na 

pokoj. Pak jsme se tedy uklidnili a šli spát, taky jsme na-

točili přes noc pár srandovních videi a hráli jsme na prav-

du a lež, ve které jsme si řekli věci i se něco o sobě dozvě-

There are lots of magical things in the Nature. 

We have a new stone in our class. 

Vysypaná rýže způsobila velký úklid. Svačina před výletem v zasedačce. Snídaně to být nemohla, protože Kačka 

nemá jogurt. Děkujeme paní Malé a Čecháčkové za bonusový proviant! 

Kryšpína 

Jalovcová - 

naše nová 

spolužačka 

Naše Zoubková 

víla. V dalším 

díle: Pomsta 

Zoubkové víly. 
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            DAN 

 Našeho pana učitele máme letos prvním ro-

kem. Chvíli po začátku školního roku jsme začali pra-

covat na dřevěných mozaikách. Těsně před Vánoci 

jsme uspořádali vernisáž neboli „Wooden Beauty“. 

Tento rok jsme si vydělali docela dost peněz a také 

jsme se naučili hodně věcí, např. rozdělat oheň na sně-

hu nebo dělat si vlastí zápisy. 

 Asi v březnu jsme byli na brigádě 

v Rychlebských horách. Čeká nás ještě jeden výlet na 

Rejvíz. Tento výlet jsme měli v plánu uskutečnit už 

v zimě. Ale hodně spolužáků řeklo, že nejedou. Taky 

jsme k naší třídní hře s balonkem vymysleli ligu. Po 

celém školním roce, ve kterém se toho tolik odehrálo, 

se asi všichni těší na prázdniny. 

                                        PEPA 

 Když jsme nastoupili do šesté třídy, tak 

jsme si museli zvyknout na nové prostředí, učitelé 

a učivo. Bylo to celkem lehké. Dostali jsme jako 

třídního pana Schlemmera. Je celkem fajn, když ho 

zrovna nenaštvete. To dokáže být dost výbušný. 

 Když začal školní rok, tak se škola přihlá-

sila do minipodniků. Ty minipodniky začali po 

pololetí jezdit na různé exkurze, a tím, že jsem ne-

byl často ve škole, jsem se i zhoršil ve známkách a 

přišel jsem o hodně zápisků, které jsem si měl do-

psat, ale nedopsal. Takže jsem pak seděl odpoledne 

ve škole a všechny dopisoval. Jako školní rok to 

bylo super. 

Říjnový 

Věštec 

Listopadový Věštec 

Banda zmrz-

lých šesťáků. 

Oheň v zimě 

je vždycky 

dobrý ná-

pad. 

Momentka z Wooden Beauty. Prej: „Matěji, sundej 

si tu bundu.“ :-) 

Originální fotka z focení. Sledovat dívky lézt na dvou-

metrovou skříň v šatech se klukům moc líbilo. Až tak, 

že se dívali z chodby a přes zavřené dveře. 
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- pokračování ze strany 3 

 Ráno byl budíček a my se nasnídali,  měli jsme 

totiž domluveno na 10 hodin v eko farmě trampolíny, jíz-

du na koni a ochutnávku. A tak jsme vyrazili. Chvíli jsme 

tam čekali a pak nám jeden pán dovezl koníka jménem 

Zdráva. Povozili jsme se. Taky jsme zkusili trampolínu. 

Poprvé byli řeči, ale pak to bylo super! Podívali jsme se na 

některé zvířátka, najedli se a  pak znovu domů. 

 Doma nás čekal uvařit Oběd. Já, Pepa a Maruška 

jsme se do toho pustili. Zatímco my jsme vařili čínu s rýží, 

ostatní hrál Kubb. Taky jsme blbli s vařečkami, trošku 

jsem provokovala pana učitele a tak jsem se na konec mu-

sela  zamknout v pokoji, abych tou vařečkou nedostala já. 

Po pár hodinách byl oběd hotový, najedli jsme se a odpo-

činuli si, převlékli do plavek a vydali se na koupání.  Měli 

jsme v plánu se jít podívat znovu na Bublavý pramen a 

udělat fotky, jenže my jme byli tak zničeni a nevyspaní, že 

nám pan učitel naordinoval pořádnou procházku na Me-

chové Jezírko, kde jsme si koupili menší památku - kámen 

a pohled do školy. Tam jsme si odpočinuli, dali si banány 

a šli dom. 

 Domů jsme přišli v 7 večer, připravili oheň opek-

li si párek a popovídali si u ohně a byli tak hotoví, že jsme 

uklidili jen nádobí, umyli se a šli spát. Ráno nás čekal 

úklid a balení. Samozřejmě sranda nás za celý víkend ne-

minula! Také máme skvělé fotky. Taky se umíme už dob-

ře sami o sebe postarat.  Nechtělo se mi vůbec domů! Bylo 

to skvělé. Děkujeme panu učiteli za to, že můžeme proží-

vat takové dobrodružství. Těším se na další výlet. Myslím 

si že se tam i Honzovi líbilo, doufáme že ano, celý výlet 

byl  Honza super a byla bych ráda kdyby s námi jel i na 

ostatní výlety, které nás ještě  čekají.  

     - Natálka 

  JALOVCOVA ZKRATKA 

 V pátek se naše třída vydala na školní výlet na 

Rejvíz. Vybalili jsme si a šli hrát pingpong. Asi o půl čtvrté 

jsme se šli koupat do Černé Opavy a večer jsme šli na hřbi-

tov a pak „spát“. 

 V sobotu to bylo nejlepší, hráli jsme Kubb, švéd-

skou hru,a potom fotbal. Vaření zase bylo záhadné, ale po-

vedlo se. Odpoledne se šlo na Mechové jezírko a potom 

jsme opékali a šli jsme „spát“. 

 Neděle nestojí za řeč, sbalili jsme se a uklízeli a 

jeli domů. Čekali jsme hodinu na autobus. Vrátili jsme se 

naštěstí živí a zdraví. 

 P.S. Užili jsme si parádní výlet.                                                         

     - Kryštof 
Selfie no.2/1387 

Naty, dík 

za kafe:-) 

To je ON: 

Honza. 

FORCE OF NATURE 
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                                      PÁJA 

 Když jsme přišli první den do školy, tak jsme absolutně nevěděli, koho budeme mít za třídního učitele. Najed-

nou vstoupil do třídy pan učitel Schlemmer. Mohli jsme si jenom na dveřích všimnout, že tam je napsáno jeho jméno. 

A když pan učitel vstoupil do těch dveří, začalo to dobrodružství psaní Věštce a výlety. 

 Ze začátku nám to moc nešlo a ani jsme nevěděli, jak to napsat, ale jak školní rok pokračoval, tak ty články 

byly lepší a lepší. A teď je konec školního roku, supééér, tak se mi už nechce psát, protože jsme do toho dali tolik 

energie, že se divím, že ten školní rok ještě dáváme. A proto chci už ty prázdniny. Tento školní rok jsem si moc užila 

se svoji třídou. 

 A ještě chci dodat, že jsme si vytvořili i skupinu na Facebooku, a tam dáváme fotky z našich výletů a infor-

mace, které potřebujeme do školy, třeba podepsané žákovské (ale to musíme mít vždycky v pondělí). A nebo když má 

někdo chce pozvat na oslavu svých narozenin. Jsem moc ráda za to, co jsme tenhle školní rok všechno zvládli a že 

mám takovouhle třídu a takového třídního, a už vím, co budeme ten další rok dělat. 

                                       BEATKA 

 Tak a rok je za námi a hodně jsme se toho naučili, ať 

se týká učiva nebo práce se dřevem, hodně jsme toho prožili a 

užili si velkou srandu s panem učitelem Schlemmerem. A 

bylo v něm to dobré i zlé, ale nebudu tady vypisovat úplně 

všechno, co se stalo, tak napíšu, jaký je a co jsme se v něm 

naučili.  

 V tomhle roce jsme se hlavně naučili, jak si máme 

důvěřovat. Pro pana učitele byla důvěra velmi důležitá, proto-

že jsme jeho první třída. Hned první den jsme všichni pozna-

li, že tenhle rok nebude jako ty ostatní, protože se učitel o 

třídu hodně staral a celý rok do ní dával co nejvíc úsilí, aby to 

nebyla jenom třída, do které chodíme každý den, ale aby-

chom se tam cítili dobře. Taky nám dal možnost si vydělat 

peníze. 

 Od začátku jsme věděli, že se pan učitel o nás bude 

hodně starat a věděli jsme, že mu můžeme říct cokoliv, že to 

s námi vždy dobře vyřeší. Tento rok byl opravdu velmi ná-

ročný, ale to neznamená, že jsme si to neužili. Byl odpraco-

vaný, ať se to týka učiva, mozaiek nebo práce ve třídě. 

 V tomhle roce jsme se hlavně naučili dobře vyřešit 

jakoukoliv situaci. 

Šumperský Věštec Taktický Věštec 

Ty nejlepší situace vznikají spontánně. Poděkujme kyslíku. 



Page 7 Věštec - Director´s Cut 

Výlet na Rejvíz 
aneb pozdrav z hor, který píše Valča  

     ŠKOLNÍ VÝLET NA REJVÍZU 

 Na školní výlet jsme jeli pátek až do neděle 12.6. 

- 14.6. a bylo to super! Já táhla obrovský batoh a stejně 

jsem použila málo věcí, takže poučení do příště:-) Když 

jsme přijeli, vybalili jsme si věci, obhlídli chatku usídlili 

se v druhém patře a šli jsme k vodě. Asi půl hoďka a byli 

jsme tam - koupali jsme se v Černé Opavě. Byla trochu 

kalná ne kvůli tomu, že by tam lidé něco házeli (i když 

našli jsme i železo), ale byla přírodně trošku kalnější, pro-

tože vytéká z Mechového jezírka. Dobře se v ní koupalo, 

avšak byla celkem studená. Aspoň se v ní dalo zaplavat, 

s mou velikostí si zaplavu skoro všude:-) 

 Když jsme se osušili, vyrazili jsme na procházku. 

Naše cesta vedla k Bublavému prameni. Tento pramínek 

nevytékal ze země jako ostatní, ale byly tam dvě ‘‘tůňky‘‘ 

a v nich bublalo. Když jsme se vraceli, všichni jsme se 

chytli za ruce a šli nějakou lesní cestičkou a zpívali si při-

tom písničky, které všichni znají. Uběhlo to rychle a my 

byli zase u chatky. Večer jsme šli na hřbitov a pak jsme se 

prošli kouskem Rejvízu a opět si přitom zpívali. V noci 

na sobotu, cca ve dvě až ctyři hodiny ráno jsem si 

s holkama povídala. 

 Ráno jsem společně s panem učitelem připravila 

snídani. Po snídani jsme se sebrali a šli na farmu Orlí 

Vrch, která byla kousek od chatky, abychom si zajezdili 

na koních a zaskákali na trampolínách. Kůň byl super! 

Zkusila jsem si i klus, kobylka byla v klidu a dalo se na ní 

hezky pozorovat okolí a trampolínky byly taky super! 

 Pak někteří šli připravovat oběd a já s Honzou, 

Kryštofem a Tomem jsme si zahráli Kubb, starou vikin-

gskou soutěž, kterou nám pan učitel vysvětlil a ukázal. 

Když jsme hráli první hru - hrála jsem s Kryštofem - 

omylem jsem shodila krále - to je největší kostka, která se 

má shodit až jako poslední, a když ji někdo shodí dřív, 

jeho tým automaticky prohrává. Ale v druhé hře jsme 

vyhráli! Po nějaké době naši kuchaři udělali oběd a my se 

naobědvali. Pak jsme vyrazili na výlet. Večer jsme koneč-

ně opékali, v pátek jsme neopékali, protože pršelo.  

 Ráno jsem opět s panem učitel a tentokrát i 

s Tomem a Kryštofem udělali snídani. Po snídani jsme se 

sbalili, poklidili v pokojích a vyrazili na cestu do Jesení-

ku. Když jsme vystoupili v Jeseníku, měli jsme čas a zašli 

si do Penny a pak do jesenického parku. Setkali jsme se i 

s maminkou od pana učitele. Když nastal čas, šli jsme 

k zastávce a jeli domů. Byl to opravdu dobrý školní výlet, 

na který bude dobře vzpomínat! 

     Valča 

VALČINA STÁJ NA REJVÍZE 

Toman - mladý a nadšený 

hřebec 

Zdráva - klidná kobyla, která žije u sloupu. 

Odolala našim pokusům o záchranu. 
Šlemenstar - plnokrevník v nejlep-

ších letech 

Rychlebský Věštec 

Portrétní 

Věštec 
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                                     NATÁLKA 

 Školní rok se blíží ke konci. Tento rok byl oprav-

du náročný a přesto stál za to. Tolik zážitků a různých 

akcí jsem ještě nezažila. První den, co jsme přišla do 6. 

třídy, jsem věděla, že náš třídní učitel bude pan Schlem-

mer. 

 Myslela jsem si, že to bude stejný jako každý 

rok, ale ne! Bylo to lepší. Sama jsem zjistila, co umím, a 

že toho můžu využít, a to je práce se dřevem. Mozaiky mě 

provázely celým rokem a hodně jsem naučila pracovat se 

dřevem a tvořit různé věci. 

 Také jsem začala psát Věštec, a moje psaní se 

zlepšuje a teď už píšu skvělé články. Ale co bylo nejlepší, 

všechny ty výlety, a to nás ještě jeden čeká, na Rejvíz, na 

který se taky moc těším. Jako třída se každý den poznává-

me čím dál víc. Tento rok byl skvělý a už se těším na 

7.třídu  

                                                                                    MARUŠKA  

 První den ve škole jsme byli určitě všichni nervózní jako každá jiná třída, ale zvládli jsme to. Chodili jsme 

na výlety a vrátili se s dobrýma zážitkama. Pak začali dílny, kde jsme všichni poctivě pracovali na mozaikách a také 

jsme to zvládli. Někteří z nás chodili i odpoledne do dílen. Když jsme s mozaikami byli hotovi, uspořádali jsme naši 

vlastní vernisáž, všichni jsme si to náramně užili. Připravili jsme si sami pohoštění, holky byly převlečené do sváteč-

ních šatů a pak se to všechno rychle a hezky seběhlo. Vydělali jsme si velmi slušné peníze do třídního fondu. 

 Každý den jsme si užívali čím dál víc. Připravili jsme si úžasný Haloween, ale na poprvé nám to nějak ne-

vyšlo, tak jsme si to dali ještě jednou. Každý měl masku a úžasně jsme se namalovali. Byl to můj 2. nejoblíbenější 

den ve škole. 

 A když už jsme u těch nejlepších dnů, tak ten úplně můj nejoblíbenější je Rebellion Day. Mohli jsme být na 

mobilech, křičet, dělat binec, jíst brambůrky a zapíjet je kofolou. Když si to dokážete představit, tak určitě víte, co 

tím myslím, prostě best day. Ten 3. nejoblíbenější den byla brigáda v Černé Vodě. Jeli jsme tam na tři dny a taky to 

byla paráda, když jsme opékali, jedli jsme někteří ještě zmražené párky a byla to sranda, a koukali jsme na hokej a 

sledovali nabručeného Kryštofa, jak vylezl na strom a odmítl dělat věci. Ale nejlepší z tama bylo to, jak chudák Pepa 

rozbil postel. 

 Každý měsíc děláme náš perfektní Věštec. Jednou jsme v něm měli v článcích schovaná anglické slovíčka, 

ze kterých jsme pak psali písemku, a věřte mi, dalo to zabrat, najít schovaná slova a jak je psát. Taky byla paráda, 

když jsme byli v zimě v lázních dělat oheň a chudák Nata si spálila popelem bundu a ještě měla rozbitý nos z jedné 

rvačky ve sněhu. A teď jedeme na Rejvíz.-) Ale nejlepší je, že se se s těmi zážitky můžu podělit s mojí třídou a pa-

nem učitelem. Se třídou máme výborný vztah a jsem ráda, že tu třídu mám. 

Finální Věštec 

Zářijový, 

úplně první 

Věštec. 

Ještě neměl 

jméno. 

Místo Riskuj jsme byli celý den v lese. Poděkujme kyslíku. 

Nikdo nespadl. 
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Výlet na Rejvíz 
aneb pozdrav z hor, který píše Maruška  

 V pátek 12.6. jsme jeli na školní výlet na Rejvíz. 

Ráno jsme se učili jenom 3 hodiny, moc se nám nechtělo, 

ale nějakým způsobem to rychle uteklo. Šli jsme na rychlý 

oběd a pak na zastávku, kde náš výlet začal. Když jsme 

přijeli, porozhlédli jsme se po chatě a když ostatní holky 

viděli ten nádherný pokoj nahoře, tak jsme začali pře-

mlouvat pana učitele, abychom ho dostali. Úspěšně. 

 Vybalili jsme si věci a pak šli na procházku, ale 

nejdřív jsme šli se podívat na nějaké přírodní koupání, 

které bylo úžasné a bohužel studené, ale nám to nevadilo, 

všichni jsme si to užili. Pak jsme šli do lesa a cestou jsme 

se stavili na Bublavý pramen. Zpátky jsme si povídali a 

pak se tak nějakým způsobem všichni chytli za ruce a zpí-

vali. Když jsme se vrátili, chtěli jsme si udělat oheň, ale 

nevyšlo nám to, protože začalo pršet. 

 Pak když se začalo stmívat, začali jsme si povídat 

o hororech. Chudák Valča, ta z toho málem dostala trau-

ma, ale zvládla to. Když se úplně setmělo, šli jsme na 

hřbitov a každý, kdo chtěl, mohl zapálit svíčku. Když jsme 

měly jít spát, nikomu se nechtělo. 

 Další den jsme šli ráno na farmu Orlí Vrch, kde jsme 

mohli jezdit na koni nebo skákat na neobyčejné trampolíně, 

která skáče ve výšce až 8 metrů. Někteří si to vyzkoušeli a 

moc se jim to líbilo. Viděli jsme zvířata jako třeba prasata, 

kozy, králíky dokonce i pštrosy. 

 Pak jsme šli já a Pepa vařit rýži s čínou, pan učitel 

nám všechno vysvětlil a pustili jsme se do toho. Prej jim to 

chutnalo, ale nám s Pepou ne, jako vždy :D. Po obědě byla 

procházka do lesa a ještě jsme se šli cestou vykoupat a lesní 

cestou jsme dostali k Mechovému jezírku a koupili do třídy 

nový třídní kámen. Cestou zpátky Nata uslyšela volání příro-

dy, jenomže nechtěla a tak to vydržela. Když jsme se vrátili, 

každý se šel osprchovat a spát. 

 V neděli ráno jsme se nasnídali a sbalili. Hezky jsme 

uklidili a vydali se na zastávku. V Jeseníku nám pan učitel 

řekl, že uvidíme jeho maminku, každý byl zvědavý a nervóz-

ní. Když jsme ji uviděli, na první pohled nás mile překvapila. 

Ve Vápenné na nás čekal každý rodič s otevřenou náručí a tak 

skončil školní výlet 6. třídy 

     - Maruška 

Strach, zoufalství a bezmoc ve tvářích děvčátek - ne-

mají si vykládat horory. Muhehe. 

Oběd byl v pohodě, nikdo se nepořezal, nespálil, neo-

trávil ani nezadusil kukuřicí. Muhehe. 

Maruška učí Kryšpínu, jak použít pomeranče. 

Mocný kuřecí 

vývar: 

+1 Energie 

+1 Zdraví 

Adventure 

Seeker 
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                                    VALČA 

 Rok v šestce byl úžasný! Nemohu litovat! Za-

žili jsme toho hodně, až je mi celkem líto, že se čas krá-

tí. Každý bude mít článek napsaný jinak, ale já ho napí-

ši z mého pohledu. Tak abych začala. 

 Prvního září jsem se koukla na dveře, kdo bude 

náš třídní učitel na nadcházející čtyři roky, bylo tam 

napsané Mgr. Václav Schlemmer. Byla jsem ráda, jeli-

kož to je člověk, kterého znám již z páté třídy z hodin 

Přírodovědy. Naštěstí se nedá říct, že by to ve třídě bylo 

beze sporů, to by byla celkem nuda. Když se to tak vez-

me, spory nejsou oblíbené, ale v životě to tak je a je to 

tak i ve třídě. 

 Společně jsme začali pracovat a zanedlouho 

jsme se pustili do projektu Wooden Beauty, čili Krása 

Dřeva, dělali jsme mozaiky ze dřeva a také zrcadla, 

která byla lemována dřevem. Dílny nebo Rukodělné 

Práce jsme měli hodněkrát i místo Zeměpisu nebo An-

gličtiny, ale bylo to super. Občas jsem chodila i odpo-

ledne. Po několika hodinách strávených na mé mozaice 

jsem se konečně chytla a udělala nakonec zrcadlo, to 

jsem pak následně dala mamce na Vánoce. Když byly 

všechny práce hotovy, uspořádala se prodejní výstava. 

Přišlo mnoho lidí. Na výstavě jsem i hrála na violoncello, 

kterému se věnuji celkem dlouho. Když výstava skončila, 

Pája s Natkou ještě chodili odpoledne na mozaiky, ty mo-

zaiky, které vytvořili, šli do obchodu, aby se prodali. 

 Pak začalo dohánění hodin strávených na mozai-

kách. Vyrazili jsme i na mnoho výletů s opékáním. Jednou 

k panu Marečkovi na chatu u Jesenických lázní a při tomto 

opékání si Natka propálila bundu.-) Opékali jsme i tehdy, 

když jsme měli hrát Riskuj. 

 Po nějaké době jsme opět zašli do dílen. Každý 

ještě předtím nakreslil obrys květiny a některé se poté vy-

řezali ze dřeva z tenkých prken. Na ně jsme pak lepili ba-

revné kamínky, hotové výrobky teď zdobí tabuli, na které 

máme napsané písemky a úkoly a podobné věci týkající se 

naší třídy. Já udělala dva výrobky, jeden visí jako ty od 

ostatních nad tabulí a druhý jsem dala babičce 

k narozeninám. 

 Náš poslední výlet byl ten školní, byl FAKT su-

per! Nezapomenutelný!  

Rovnovážný 

Věštec 

Propálený Věštec 

Klasická školní oficiální fotografie. Moc nám to všem 

sluší a docela dost ti šesťáci od začátku roku vyrostli. 

Ale tohle, vážení, tohle jsme my v naší pravé podobě. Reveal yourself! 


