
VĚŠTEC NA STEZCE 

Breaking News 
 Kryštof má novou přezdívku a 

plný telefon legendárek. 

 Valča perlila. Její poznámky na 

Stezkách byly na roztrhání. 

 Beatka je jistotka. 

 Tom má nový program na škol-

ní přestávky. 

 Lenka se na Stezkách sama 

pustila do vaření oběda  

 Natálka napsala anglinu bez 

ztráty bodu. 

 Kačka se nějak záhadně roz-

myslela. K lepšímu. 

 Pája jede! Zrodil se nám nový 

uragán. 

 Maruška se zbaví zbytečné 

nervozity.  

 Matěj umí být i aktivní! Opsal si 

všechny kódy na Steam z Leve-

lů. 

 Dan dostal červenou, zlomil 

pravítko a ládoval se tyčinkama. 

 Zdeněk utrpěl zranění, ale 

přežil, tudíž posílil.  

 Pepa se nějak záhadně rozmys-

lel. K lepšímu. 

 Jiří snad zítra už přijde do 

školy. Abychom na něho neza-

poměli. 

 Bára je naše nová spolužačka a 

za ten týden toho stihla už doce-

la dost. 
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Vážení čtenáři, 

vydejte se společně s námi 

na Stezku odvahy a dobro-

družství, kterou teď sed-

mička prochází. Po návratu 

z Anglie jsme nastartovali 

pracovní prostředí a věci 

začínají dostávat řád 

(alespoň na chvíli). Přeje-

me příjemné čtení. 

Sedmáci a pan učitel 

Original stories since 2014 

Stezka odvahy na nočním Kaltenštejně se Zdenkem, Pepou, Pájou, Natálkou, Kryštofem, Kačkou, 

Valčou, Lenkou a Fínym. 

Stezky - píše Natálka 
 V pátek 13.11 jsme se se třídou 

vydali na brigádu do Černé Vody. Před 

odjezdem jsme si nakoupili jídlo a autobu-

sem se společně vydali na výlet. Když 

jsme přijeli do Černé Vody, tak už jsme 

tušili co nás čeká, jaké ubytování, prostředí 

a práce na stezkách, protože jsme tu už 

byli v březnu, ale někteří jeli poprvé 

(Kačka, Pája a Zdenek), takže to pro ně 

bylo něco nového. My ostatní už jsme to 

už znali, ale i přes to si to maximálně užili! 

 Když jsme dorazili na ubytovnu 

(děkujeme panu Pyzskovi za vstřícnost), 

tak jsme si vybalili věci a domluvili se na 

plán dne, který zněl tak, že nachystáme 

věci na opékání (a dřevo na topení), ale 

nejdříve že půjdeme na procházku. Pro-

cházka byla v lese za tmy plná dobrodruž-

ství a strašidelné atmosféry (jednou bra-

nou ze stromů jsme nakonec neprošli). 

 Když jsme se vrátili z procházky, 

tak jsme nachystali věci na opékání a opekli 

si špekáčky. Atmosféru u ohně už všichni 

známe, jí není nikdy dost, vždy je skvělá. 

 Na konec dne jsme se všichni při-

chystali na spaní a šli dělat nepořádek (ano, 

to je pravda, které se nedá vyhnout. Jediná 

možnost je děti utahat - takový byl plán na 

další den.-) V pátek večer se nám nechtělo 

totiž vůbec spát a tak jsme trošku pozlobili 

(když někdo probudí pana učitele v půl jed-

né v noci s tím, že mu je vedro, tak se tváří 

opravdu nakvašeně. Jasně, že jim je vedro, 

když dělají blbosti místo toho aby se zapar-

kovali do klidu).  

 V sobotu ráno nás čekal nároční 

budík a po noci plné dobrodružství se asi 

nikomu dvakrát vstávat nechtělo, ale museli 

jsme (chachá). Ráno jsme posnídali, dali si 

ranní rozcvičku venku při východu slunce, 

vodu s citronem a šli se chystat na brigádu. 

Když jsme byli všichni nachystaní, tak jsme 



Page 2 Věštec na Stezce 

Stezky 

odvahy a dobrodružství od Natálky 

se asi kolem 9 ráno vydali k Základně, kde nás čekal pan 

Horník ještě z jedním pánem, kteří nás odvezli auty k 

místu, kde jsme pracovali (děkujeme Stezkám za vstříc-

nost a možnost pracovat).  

 Cesta v autě byla taky zábavná, vidět holky se-

dět v kufru je fakt dobrý (pšššt). Poté, co jsme dorazili na 

místo, jsme sebou pobrali motyky, hrábě, kolečko a 

všechno, co jsme k práci potřebovali. Od pana Horníka 

jsme dostali zadaný úkol , který jsme měli splnit např. já 

jsem s holkami odhrabovala listí ze stezky, kluci kopali a 

srovnávali stezku. Byla to taková ta společná práce (byla 

to docela fuška, ale úsek jsme vylepšili). Po pár hodinách 

práce jsme měli vše zadané odpracováno. Také už jsme 

byli unavení, zpocení a hladoví (ano, večerní plán se za-

číná naplňovat). Vydělali jsme si slušnou částku peněz a 

za to panovi Horníkovi moc děkujeme!  

 Když jsme po brigádě dorazili na ubytovnu tak 

jsme si odpočinuli a nachystali oběd. Na oběd jsme měli 

brambory (někteří, jeden z menších nedostatků z páteční-

ho nákupu) se zelím a masem bylo to moc dobré. Po obě-

dě jsme se chystali na večerní program a to byl hrad Kal-

tenštejn (druhá část večerního plánu).  

 Skoro za tmy jsme se tam vydali. Měli jsme s 

sebou věci na opékání a baterku. Cesta byla docela krát-

ká, byla to spíše taková procházka, ale pak nás čekal sluš-

ný kopec k hradu. Kousek pod hradem bylo ohniště, kde 

se pan učitel dlouho snažil rozdělat oheň (je to tak, tohle 

rozdělávání bylo jedno z těch těžších). V tu dobu to bylo 

opravdu těžké, byla zima, foukalo a také se stmívalo 

(dobrodružství na stezce). My jsme se vydali pro dřevo 

na opékání. Když už se panovi učiteli podařilo udělat 

oheň, tak jsme se společně kolem něho postavili a zahří-

vali se a dívali se do něj (pořádnej fajáá).  

 Byla tma, v lese se ozývali jen zvuky zvířat, 

foukal vítr a uprostřed lesu jsme byli jenom my a zvířata. 

Po nějaké době ohřívání se a povídání u ohně si někteří 

opekli špekáčky. Pak už nás čekala cesta zpět domů z 

temného lesa. Každý jsme si udělali dvojici a šli. Cestou 

jsme potkávali vyhaslé svíčky ve sklenicích a prostěradlo. 

Ten den a nebo den před tím se tam nejspíše konala něja-

ká stezka odvahy, protože byli i po stromech přivázané 

fáborky. Ten večer byla opravdu strašidelná atmosféra, 

bylo to fakt super! 

  Večer jsme kolem 7-8 dorazili domů, okoupali 

se a společně jsme si pak popovídali a opět nás čekala noc 

vyvádění (ano, plán utahat děti nevyšel. Zato jsem ale 

utahal sebe). S Kačkou jsme si povídali v pokoji u kluků 

a když už bylo pozdě tak jsme museli jít k sobě do poko-

jů, ale nám se nechtělo, takže nám to pan učitel musel říct 

minimálně 4krát, no a tak po pátý už to bylo tak, že jsem 

dostala džbánek plný studené vody do tváře a byl klid 

(ano, skutečně to funguje, než říkat něco pořád dokola a 

nic. A kromě toho to byla dost sranda:-). Byla jsem celá 

mokrá, ale byla opravdu sranda (a pomohlo to, takže 

ostatní už mohli v klidu spát). Poté jsme si ještě s Kačkou 

a s panem učitelem vykládali. 

  No a ráno už nás čekal úklid a návrat domů. Vý-

let byl opravdu super!(to teda byl!) Klidně bych si to ještě 

jednou zopakovala. Děkujeme panovi učitelovi, že jsme 

měli možnost jet na takový výlet!! (rádo se stalo, pojede-

me zase).  

Panorama krásné částí trailové stezky, kde jsme pracovali. (pokud si to prohlížíte v pdfku, můžete si fotku přiblížit až do detailu)  
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Fotogalerie ze Stezek 

McLeodovy dcery 
Jak se říká, „Zdenál to zabil“. 

Skopat a srovnat a rozhrabat 

a udusat a hotovo. 
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Přivítejme Barču 
aneb kde se vzala, tu se vzala, nová členka naší třídy 

 Jsem nová spolužačka Barča. Přijela jsem 

z (říkejme té škole třeba Hogwarts) a do školy jsem 

tam chodila 6 let. Tento školní rok začal v Hogwarts 

velmi špatně, holky se se mnou nechtěli bavit, poté 

do mě začali slovně narážet a nakonec to skončilo 

šikanou a fyzickým napadením. O přestupu do této 

školy jsem uvažovala hodně dlouho a nakonec jsem 

přestoupila. Moje pocity o vstoupení do nové školy 

byly napjaté. Tento rozhodující krok pro mě zname-

nal všechno. Buď ano nebo ne, protože zpět už jsem 

nemohla, nebo by mě potom děcka v Hogwarts ještě 

víc nesnášely. 

 Mamka v úterý zavolala do školy a domlu-

vila se s panem učitelem na odpoledne, kdy bych se 

mohla jít podívat do školy a seznámit se s panem 

učitelem. Druhý den odpoledne jsem se už jela po-

dívat do Vápenné. Pan učitel nás přivítal a pak nám 

ukázal školu. Ve čtvrtek jsem už nastoupila normál-

ně do školy. Pocity den předtím byly zvláštní, ale 

těšila jsem se.  

 Ráno jsem přišla do třídy a bylo to pěkné 

přivítání. Pan učitel mě usadil a já sama jsem se 

zkoušela připojit a seznámit se se členy třídy. Asi třetí 

den, co jsem byla ve škole jsem se se spolužákama nor-

málně bavila. Bylo dobré, že jsem se už dříve znala 

s hodně lidma, takže problém ve škole nebyl. 

 Z mého pohledu si myslím, že škola je super a 

mnohem lépe se mi tady pracuje. Oproti srovnání 

s Hogwarts, kde bylo přes 300 dětí, je to značný rozdíl. 

Lépe se pracuje a spolužáci jsou v pohodě, tak si mys-

lím, že se mi tu bude líbit a taky líbí. Ale přece jen to 

ještě nebude lehké si zvyknout a dohnat učivo, ale já to 

rychle zvládnu. Je mi tu velmi dobře a myslím, že to 

bylo dobré rozhodnutí. 

Chtěla bych všem poděkovat, že mě přijali do této školy. 

Tohle je Barča. Sorry za tu 

fotku, ale zatím je jenom 

jedna, ze které jsem vystřihl 

hlavu:-) 

Game of Keys - Key of Endurance 

 Během listopadu hrajeme u nás ve třídě hru o Klíč Výdrže a Vytrvalosti. Hra se řídí moudrem, že ve zdravém těle je 

zdravý duch (a taky tím, že naši sedmáčtí puberťáci mají hromadu energie). Takže, ráno vstanete a pořádně se napijete vlaž-

né vody s citronem (2b) a dáte si rozvičku (4b) (známe ji z těláku). Ve škole si pak na začátku hodiny dáte naše jóga cvičení s 

dřepy (4b) a v průběhu dne jíte ovoce (2b). Za každých 7 kliků, co během dne uděláte, je 1 bod, za posilovací cvičení (opět 

známe z těláku) bodů 15. No a v průběhu listopadu si utužujete tělo a mysl a disciplínu. Za 400 bodů má každý klíč, vybírá 

ten, kdo má bodů nejvíc. Říká se, že co člověk dělá měsíc, stane se návykem. A tenhle je dobrý. Takže uvidíme na konci listo-

padu, kdo je borec. 
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Sleeping Wolf Contest 

Umělkyně Karolína Wellartová (www.carolwellart.com) vyhlásila „Sleeping Wolf Contest“, které jsme se s chutí zúčastni-

li. To jsou ti vlci na každé stránce. Dost jsme si to užili a dostali jsme za odměnu krásné originální nálepky, Moc děkujeme, 

jsou fakt skvělé. A navíc máme ve třídě pořádnou smečku vlků (spících.-). 

 Zkrácený týden po státním svátku byl ve znamení čtvrtletek. Každý den jedna, v pořadí angličtina, čeština a matika. Celkem 

jízda, po které následoval zasloužený odpočinek - páteční odpolední Tokaido. Tahle hra je prostě unikát, vyprávíte příběh poutníků ve 

starém Japonsku, se smíchem i vážně navštěvujete různá místa a setkáváte se dalšími poutníky. A zároveň vyprávíte i svůj vlastní pří-

běh. Všem vřele doporučujeme (i fanouškům vycucávacích displejů), ta fantazie nabíjí.                         - Zeman, Cuketa a Čubej (ehm).  


