
stoupit – cestoval až do Ná-

choda.  

 Autobus v Jeseníku 

zastavuje asi 15 metrů od 

vchodu do divadla, takže 

jsme akorát vyhodili všechny 

žvýkačky do koše, ztišili 

telefony a vstoupili. Hodný 

pán z informací nám ukázal 

místo, kam jsme si mohli dát 

bundy, a taky záchody. Zá-

sadní věc. Sotva se pan učitel 

otočil, aby se trochu rozkou-

kal co a jak, my jsme se ro-

zutekli do neosvětlených 

částí divadla, abychom zjisti-

li, co a jak. Takže: jsou tam 

obrovská zrcadla. A sloupy, 

za které se dá schovat. A 

mezi tím se dá utíkat. Tomu 

říkáme dobře postavené di-

vadlo. 

 

- pokračování na straně 2 

Výlet za kulturou 

Star Award - Hall of Fame 

Listopadový Věštec 

 Pokud pravidelně 

čtete našeho Věštce, jistě 

vám neunikla informace, že 

pracujeme na projektu Woo-

den Beauty. Ačkoliv jsme ho 

zatím oficiálně nepředstavili, 

můžeme vám však říct, že 

plánujeme tento projekt 

ukončit výstavou. Jenže – 

nevíme, jak se taková výsta-

va vlastně dělá! Rozhodli 

jsme se tedy k činu a v úterý 

4. listopadu jsme se vydali 

do Jeseníku na vernisáž vý-

stavy Fotografie krásy a spá-

sy, která se konala v Divadle 

Petra Bezruče. Abychom 

věděli. Navíc na této výstavě 

byly prezentovány fotografie 

pana Malého, tatínka od Val-

či, takže jsme měli ideální 

příležitost poznat svět dospě-

láků. 

 Vydali jsme se tedy 

do Jeseníku. Za tmy. Auto-

busem. Svítil krásný Měsíc, 

který celou cestu fascinoval 

Natálku (teda pokud zrovna 

nedělala některé ze svých 

lumpáren). V Lipové jsme 

řekli pánovi, že už má vy-

Žlutá za nápad, oranžová za otázku nebo od-

pověď, červená za snahu, zelená za reprezen-

taci a modrá za lidskost. Stříbrnozlatá za 

Quest for Potter a listová za výzdobu třídy. 

Ani jedna hvězda není za „obyčejnou“ práci, 

ale každá v sobě má „něco navíc“. Stav na 

začátku listopadu. Je zapotřebí vytvořit další 

plakát, neboť na jednom řádku už není kam 

pokračovat:-) 

Vážení čtenáři Věštce, 

v listopadovém vydání si 

můžete přečíst o našem 

výletu na výstavu 

„Fotografie krásy a spásy“ 

spojenou s návštěvou ka-

várny, dozvíte se o pokro-

cích naší práce na projek-

tu „Wooden Beauty“ , ale 

také budete mít možnost 

dalšího nahlédnutí pod 

pokličku práce ve třídě. 

Za každou akcí je nápad, 

za každým nápadem je 

inspirace, jejíž největším 

zdrojem je příroda. 

Za každou akcí jsou děti, 

které chtějí, a za každým 

dítětem jsou jeho rodiče, 

kteří ho podporují. 

Za každou akcí stojí lidé,  

kteří sice nejdou vidět, ale 

bez jejich podpory by se 

ledacos nepodařilo. 

V příbězích listopadového 

Věštce je hodně informací 

a mnohé z nich jsou ukry-

ty mezi řádky. Užijte se 

jejich hledání. 

 

Mgr. Václav Schlemmer 

Úvodník 

    aneb příběhy kolem podzimního úplňku 

6. třída ZŠ Vápenná 

Listopad 2014 

Autobusová neplecha 

          Taková naše malá galaxie 

Taktická mapa divadla 



Den v dílně                        

sadní je pak přítomnost čerstvého vzdu-

chu! Vůbec se tam nedalo dýchat, a to 

pak nutí člověka odcházet, přece. Dob-

růtky a pití jsou super. Taky tam měli 

knihu hostů. A ten zpěv jako zpestření 

(bylo to fakt krásné). Všechno jsme si 

zapamatovali (spíš teda pan učitel), zno-

va jsme se proběhli po neosvětlených 

částech divadla a vyrazili. Trochu jsme 

zanedbali vlastní výstavu fotek, ale 

vlastně je to pochopitelné, protože visely 

vysoko, bylo tam moc lidí a nedalo se 

dýchat. Ale co jsme potřebovali, to jsme 

zjistili a fotky, které jsme viděli, byly 

nádherné. 

Večer ovšem neskončil.. 

 

- pokračování na straně 3 

Ve výstavní síni už nám pan učitel dal 

autopilota a začal si vykládat s různými 

lidmi, které zná. Všimli jsme si ale, že 

nás po očku stále pozoruje. Mnohem víc 

jsme si však všimli stolu, na kterém byly 

všechny ty obložené bagetky 

s pomazánkou, šunčičkou, lososem a 

petrželkou. A skleničky s pitím. Naštěstí 

brzo začala ta vernisáž, takže jsme se 

přesunuli co nejblíž všem účinkujícím a 

uchránili tak stůl před nájezdem plenite-

lů. 

Nejdřív mluvila paní s černými vlasy. 

Vypadala jako šéfka. Potom zpíval krás-

nou písničku sbor Florián. Pak mluvil 

pan Growka o kráse míst a spáse, kterou 

nabízejí. Pak mluvil pan Malý o spolu-

práci s panem Growkou a o jedné fotce 

z Bílé Vody, proč je pro 

něj tak důležitá. Násle-

dovali dvě krásné pís-

ničky a konečně jsme si 

mohli prohlédnout fot-

ky. A ochutnat ty dob-

růtky. 

Návštěva výstavy splni-

la svůj účel maximálně. 

Víme, že proslov může 

být delší, ale rozdělený 

na víc částí. Zcela zá-

 Pan učitel nám ve škole řekl, že 

jestli chceme, můžeme odpoledne 

přijít pracovat do dílen na mozaiky. 

Když jsem přišla, pan učitel mi řekl 

na čem budu pracovat a už jsme za-

čali. Když jsem se zeptala pana uči-

tele, jestli můžu skládat kostky, ale 

pan učitel mi řekl, že to mám špatně, 

tak mi to vysvětlil znova a lépe a 

vysvětlil mi to úplně do detailu.   

Pak jsem začala pořádně a lépe pra-

covat. Povzbudit nás přišly paní 

uklízečky a paní učitelka, moc se jim 

naše práce líbily. Bylo to těžké se-

hnat kostku, která by pasovala k 

ostatním, ale naštěstí jsme to zvládly 

a dokončily práci s mozaikami. No-

vá práce se nám líbila a hodně nás 

bavila. Škoda, že s námi nebyli 

ostatní.  

Výlet za kulturou - část 2. 

Borovice, dub, jasan, ořech, švestka, 

třešeň,  sklo a kámen. 

Materiály, ze kterých tvoříme obrazy.  

Milenci, Řeka, Praha a další. 

Dáváme do nich mnoho energie a práce. 

Má to smysl. 

Prodejní výstava bude v prosinci. 
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To je ono - Vernisáž výstavy Fotografie krásy a spásy 

Wooden Beauty 

- píše Maruška 

Výřez z mozaiky no.1 Výřez z mozaiky no.2 Maruška při práci na svém Zrcadle 

pěti odrazů 



Volný čas                                             

   GNÓTHI SEAUTON  

Abychom se za tmy a v zimě nepotulo-

vali někde po Jeseníku, domluvil se pan 

učitel s paní Eleni Akritidu, majitelkou 

kavárny Ennea, že půjdeme ještě na ně-

co dobrého. Paní Akritidu byla moc 

hodná a vyšla nám vstříc a mohli jsme 

přijít, i když bylo už po zavírací době. 

Velmi děkujeme (taky paní Hrubé, obě 

nás obsluhovaly). 

Našli jsme si skvělé místo na sezení, 

kam se jen tak nedostaneme – skoro 

všichni jsme si sedli za bar na vysoké 

židličky. Dali jsme si horkou čokoládu, 

ochutnali různé zákusky domácí výroby 

a koupili ještě pár drobností (třeba lízát-

ka nebo speciální pohled, který si dáme 

do třídy). Taky jsme si dali čistou vodu, 

protože jsme ze všech těch zážitků byli 

celí žízniví. Tomáš koupil dárek ma-

mince. Opravdu moc jsme si to užili, až 

jsme se trochu rozjeli a cestou na auto-

bus jsme utíkali a halekali jak na lesy 

(podle pana učitele jsme trochu zlobili). 

Však není divu, tolik zážitků a cukru, to 

dělá divy. 

Cesta zpět už byla skoro jenom srandič-

ky a smích a večerní Vápennou jsme se 

vydali k domovu. Super výlet za kultu-

rou a příště zas!  

Vnitřní síla vychází z poznání vlastních 

silných a slabých stránek osobnosti. 

Charakterizovali jsme sami sebe a spo-

lužáky pomocí dvorních karet tarotu. 

Bylo to perfektní - když neznáš slova, 

použij obraz. 

Stejný úkol v angličtině - popiš spolužá-

ky pomocí slovesa být a mít. 

V dětských myslích je dobrá moudrost. 

 V pondělí 27.10. a ve středu 

29.10. si někteří z nás udělali čas, vypra-

vili se i přes volno do školy. Jak už víte, 

pracujeme na projektu Wooden Beauty. 

Jelikož je projekt náročný, kdo chtěl a 

měl chuť a náladu, mohl přijít. Bylo to 

super. Já a Maruška jsme konečně po 

mnoha hodinách přemýšlení o tom, jak 

naše mozaiky budou vypadat, přišli na 

závěr! Pan učitel nám pomohl tím, že 

donesl menší či větší sklíčka. A potom 

to šlo samo! Dokončila jsem konečně 

svou mozaiku a v příští hodině dílen mě 

čeká pouze olejování a lepení. Byla jsem 

ráda za to, že jsem přišla, udělala jsme 

toho celkem hodně za ty tři nepovinné 

hodiny ve škole, alespoň se s tím nebudu 

mořit:-) 

Výlet za kulturou - dokončení 
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Natálka 

- píše Valča 

Družina by měla radost. Takže 

zdravíme :-) 

Sice to v tomhle malém obrázku 

nejde přečíst, ale je to perfektně 

zpracovaný popis spolužáků. V 

angličtině. 
Valča při práci na krásném zrcadle. 



Dílny - píše Pája  

 Prostě to bylo všechno 

úžasné víc, toho neumím popsat, ale 

škoda že s námi nebyli ostatní, tím mys-

lím Kryštofa, Beu, Matěje a Dana, ale to 

nevadí, příště zas. 

 Dne 4.11. jsme jeli na vernisáž 

do Jeseníku. Jeli jsme autobusem a byla 

tam sranda. Když jsme dorazili do Jese-

níku, vyhodili jsme všechny žvýkačky 

do koše u divadla Petra Bezruče.  

 Když jsme vešli do místnosti, 

jeden pán nám ukázal, kde máme šatnu. 

Když pan učitel odešel, utíkali jsme do 

jedné místnosti, kde byla tma. Tam jsme 

všichni běhali po tmě, byla to paráda. 

 Když jsme vešli do výstavní 

síně, bylo tam plno lidí, občerstvení a 

něco k pití např. červené a bílé víno a 

minerálka bez chuti, taky tam bylo 

spousta krásných fotek od pana Malého. 

Zpíval tam sbor Florian, který zpíval 

velice nádherně. Pak tam mluvila jedna 

paní která uvedla jednoho pána a pana 

Malého, a až domluvili, tak jsme si ko-

nečně mohli dát to občerstvení, které 

bylo výborné, taky jsme si mohli dát 

minerální vodu. Než jsme odešli, tak 

jsme se podepsali do prezenční listiny, 

to znamená jako že jsme tam byli.  

 Pak jsme šli do kavárny ennea 

coffé, kde nás uvítaly dvě milé paní. 

Někteří si sedli za bar na vysoké židle, 

ale na některé to nevyšlo,  ale to vůbec 

nevadí. Paní nám udělala všem horkou 

čokoládu, a když jsme to vypili, tak 

jsme si dali dezert, teda zákusek, bylo to 

výborné. A pan učitel koupil pohled, na 

který jsme se podepsali a umístil ho v 

naší třídě samozřejmě.  

 Dne 6.11.2014 druhý stupeň 

měl ředitelské volno a my šesťáci jsme 

se domluvili s panem učitelem Schlem-

merem, že ve čtvrtek půjdeme dělat na 

našem projektu wooden beauty . Tak 

jsme Valča , Nata a já šli do dílen 

v 10 :00 hod.  

 Byla sranda, pan učitel nám 

uvařil čaj, byl výborný. Mysleli jsme, že 

nás tam bude víc, ale nebylo, škoda. Já a 

Valča jsme dodělali projekt, Nata ještě 

olejovala. Ale to nevadí, Valča odešla 

dřív, takže jsme tam zůstali Nata , já a 

pan učitel.  

 Pouštěli jsme si písničky, byla 

to pohoda a tak čas utíkal jako voda. 

Odcházeli jsme ze školy asi 12:30, byl 

to fakt výborný den. Jsme vděční, že pan 

učitel si udělal čas na náš projekt. 

Výstava v divadle -  píše Maruška  

Bez nadpisu - píše Beatka  

 Minulý pátek bylo 31.10. a 

naše třída se rozhodla, že uděláme pro 

pana učitele velké překvapení, protože 

byl Halloween. Udělali jsme velký ne-

pořádek ve třídě a po zvonění jsme utek-

li na záchody, moc se nám to nepoved-

lo :-)  

 V pondělí jsme se domluvili a 

bylo to o hodně lepší než v pátek, holky 

přinesly malovátka a šminky a plno jina-

čích věcí na malování a o velké přestáv-

ce jsme zůstali ve třídě a strašidelně se 

namalovali třeba jako mrtvoly, strašidel-

ní klauni, čarodějnice a Kryštof hrál 

mrtvou basketbalistku. 

 V projektu „Wooden Beauty“ 

jsme hodně pokročili, protože jsme měli 

možnost přijít do školy po škole a dělat 

na něm. 

 Poslední den ve škole jsme se 

nudili, tak jsme šli za panem učitelem 

Hájkem, aby nám dal balónky z fyziky. 

 Jo, a pan učitel už to vymyslel 

trošku jinak než minule, když si nepově-

síme bundy do skříňky v šatně. Musíme 

se obléknout, vysvléknout a pověsit bun-

du 10X. :-)  
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Bar je perfektní místo na sezení.  Hlavně 

proto, že není obsazen dospěláky. 

První pokus o Halloween dopadl hrozně. A to je 

dobře, protože jsme se z toho mohli ledacos 

naučit. 

 Pája si dílnách vychutnává ovocný čaj. 



Fotografie Krásy a spásy, 
Kavárna – píše Pája 

Zážitky - píše Natálka             

jako normální hodiny.  

 Zas zazvonilo a začli jsme uklí-

zet, všichni jsme si sundali make-up a 

uklízeli jsme třídu. Zazvonilo na hodinu, 

měli jsme angličtin. Pan učitel ještě ří-

kal, abychom ještě uklízeli tak jme pou-

klízeli, abychom stíhali oběd. Potom 

jsme se začali normálně učit. Hodina 

utekla jako voda až zazvonilo, zbalili 

jsme se a šli jsme  dolů do šaten. Tam 

jsme oblékli a šli jsme na oběd. Den byl 

fakt úžasnej.  

 Dne 31.10.2014 jsme ve třídě 

udělali Halloween .Moc se nám nepove-

dl, a tak jsme se Kačka, Nata a já do-

mluvili, že uděláme v pondělí 3.11.2014 

další Halloween znovu a lépe.  

 Každá jsme něco donesli do 

školy. Kačka donesla kostýmy a šmínky. 

A její mamka upekla drápy a štrůdl 

s náplní pudinku. Nata donesla také šmí-

nky a koupila balonky, na ty jsme napsa-

li Halloween. Já jsem donesla svíčky a 

dvě dýně do kterých jsme dali ty svíčky. 

A ještě jsem donesla čarodějské klobou-

ky. Všechno jsme nachystali. 

  Začali jsme dvouhodinovou 

Výtvarkou, mohli jsme si nakreslit Hall-

oween . Po dvou hodinách jsme se ze-

ptali, jestli můžeme zůstat o velké pře-

stávce ve škole, mohli jsme zůstat a 

rychle jsme nachystali panovi učitelovi 

náš zlepšený Halloween. Pak zazvonilo, 

na hodinu pan učitel Schlemmer vstou-

pil do třídy                         

 A hádal kdo všichni jsme, pak 

jsme šli na místa a povídali jsme si, jedli 

jsme a pan učitel měl svůj talíř takže 

jsme si dali všechno co jsme měli dohro-

mady. Pak jsme měli pana učitele Noska 

na výchovu k občanství. Panovi učiteli 

jsme udělali to samé ale pan učitel to 

věděl tak nebyl vystrašenej. Hodina 

skončila a museli jsme se nachystat na 

češtinu zrovna jsme měli paní Nosko-

vou. Paní učitelka se polekala našeho 

Tomáše, ten zrovna byl krvavej klaun. 

Tak jsme se posadili a šli jsme se učit 

 Za posledních 14 dní jsme prožili 

mnoho věcí. V pátek 30.1 jsme se pokoušeli 

udělat Halloween, no moc nám to nevyšlo, a 

tak jsme se rozhodly že to znovu a lépe zku-

síme v pondělí .. a tak se stalo. V pondělí 

jsme se sešli já, Kačka a Pája v 7 hodin ráno 

, vyzdobili třídu různými obleky, svíčkami a 

šminkami, jak došli do třídy ostatní připojili 

se k nám. V tu chvíli kdy pan učitel vstoupil 

do třídy jsme ho trošku vylekali, no ale pro 

změnu mu zlepšili náladu a použili pana 

učitele výraz „znovu a lépe!“ Den jsme si 

moc užili. 

  V úterý 4.11. jsme jeli na vernisáž 

výstavy fotografie krásy a spásy pana Libo-

ra Malého. Den se uskutečnil tak, že jsme 

po škole vyrazili autobusem do Jeseníku. 

 V Jeseníku jme šli rovnou do divadla 

kde se vše odehrávalo. Prohlídli jme si fotky a 

ochutnali dobrůtky, která tam byli přichystané, 

poté jsme šli do kavárny, kde jsme si dali horkou 

čokoládu a nějaká pamlsky a na konec jsme jeli 

všichni autobusem domů a den si moc užili !!  

 Ve středu 5.11 jsme poslední hodinu 

dodělávali mozaiky, samozřejmě ne všichni, ně-

kteří dodělávali, někteří začínali a tak dále, já 

jsem tedy dokončila a hned zase začala novou 

mozaiku. Je úžasné, jak jsme v mozaikách pokro-

čili !  

Tímto chci napsat 3 věty :  
1 Máme strašně moc dobrých zážitků.  

2 Pan učitel je skvělý! 

3 Chtěli bychom ještě zažít další dobrodružství . 

Slovo které používáme a slyšíme často : 
Znovu a lépe  

Dne 4.11.2014 6.třída jela do Jeseníku. 

Měli jsme sraz v 16:40. U školy jsme 

byli Pája, Nata, Tomáš, Maruška a pan 

učitel Schlemmer. Vyrazili jsme na za-

stávku směrem Jeseník. Cestou u školy 

jsme potkali Valču. Kačka přijela autem 

a také jsme ještě potkali Pepu. Vyrazili 

jsme autobusem. Lenka a Zdeněk na-

stoupili cestou. Pak jsme jeli rovnou do 

Jeseníka. Vystoupili jsme a šli jsme 

všichni vyhodit žvýkačky a hned jsme 

šli do divadla Petra Bezruče. Tam  se 

konala výstava pana Malého. Tam jsme 

si mohli vyfotit fotografie. Potom byla 

1.písnička a pak byl Proslov. Potom 

byly poslední dvě písničky a mohli jsme 

si dát občerstvení. Odešli jsme do kavár-

ny, kde jsme si dali horkou čokoládu. A 

mohli jsme si dát aj zákusky. Potom 

jsme už zaplatili a odešli . Cesta autobu-

sem byla trošku divočejší, ale den byl 

úžas-

nej. 

Halloween - píše Pája  
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Pája si v kavárně vychutnává zákusek. 

 

Natálka vypadá spokojeně 


