
 

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Kryštof  toho opět dost nacesto-

val, tentokrát Slovinsko. 

 Valča si zlomila nohu. 

 Beatka má krásnou fotku, jak si 

u stromečku čte knížku.  

 Tom koulení očima a rozhazo-

vání rukama. Za chvíli asi 

vzlétne. 

 Lenka by měla fakt zabrat.  

 Natálka napsala rekordních 64 

nepravidelných sloves. 

 Kačka nadělila skvělé dárky.  

 Pája suverénně vyhrála 1. kolo 

Game of Keys. 

 Maruška měla narozky, všech-

no nejlepší! 

 Matěj je vášnivý fotbalista. Na 

PSku.  

 Dan přestal hrát Heartstone? 

 Zdeněk vybral opravdu krásný 

šperk. 

 Pepa to k té jedničcce ze sloves 

nakonec dotáhl. Super! 

 Jiří přišel ve správnou chvíli - 

zajel si do kina a poseděl u 

stromečku. 

 Bára z domu přinesla pěknou 

výzdobu a dobroty.  

aneb  p ř íběhy  z  l oňského  roku  

January 2016 

7. třída ZŠ Vápenná 

Vážení čtenáři, 

v jubilejním, mírně opoždě-

ném 20 vydání Věštce si 

můžete přečíst, jak slavila 

Maruška narozky, jak jsme 

jeli vařit, zdobili třídu a 

nebo třeba jak si zvyká 

naše nová spolužačka. Pře-

jeme příjemné čtení. 

original stories since 2014 

1. prosince byl faktor pařby 10. Narozky, Game of Keys, výlet do Jesu, a to vše bez nějakýho vztekání :-) 

Moje 13. narozeniny - píše Maruška 

 V úterý 1.prosince jsem měla na-

rozeniny a ještě v ten den jsme jeli na ex-

kurzi vaření do Jeseníku do kavárny Ennea. 

Ráno mi všichni popřáli a čekali na 4. vyu-

čovací hodinu angličtiny. Měli jsme dát 6 

stolů k sobě a mít třídnickou hodinu. Pak 

mě. Beu a Dana poslal pan učitel pomoct 

panu školníkovi pomoct mu s betlémem. 

Pracovali jsme v dílně a pak pro nás přišel 

pan učitel.  

 Ve třídě jsme něco slavili (další za 

zády domluvená příprava oslavy:-) a pak 

mi to došlo. Slavili jsme moje narozeniny a 

ne jen to, slavili jsme i první kolo hry Game 

of Keys. Byla jsem hodně překvapená a 

nemohla jsem ani promluvit. Pan učitel mi 

dal ze dřeva vyrobené a ozdobené korálky 

mé vnitřní zvíře – Slunečního Pantera. 

 Na tabuli jsme napsali všechny 

naše body z Game of Keys a ten 

s největším počtem bodů, což byla Pája, 

vyhrála klíč výdrže (získala ho ještě Nata, 

Valča, Zdenek a pan učitel). Po zazvonění 

jsme odnesli všechno nádobí do kuchyně a 

umyli ho.  

 Pak jsme se oblékli a šli na oběd. Já 

s Beou jsme se šli naobědvat domů. Bea oběd 

nechtěla, protože jsme jedli na oslavě a já se jí 

ani nedivím, taky jsem toho snědla málo. Měli 

jsme chvilku času, tak jsme šli do pokoje, Bea 

tam chvilku šmejdila a pak si chtěla vzít pla-

kát Martina Garise, tak jsem jí ho dala. Ještě 

jsme stihli poděkovat na facebooku za přání a 

šli jsme ven, setkat se se zbytkem třídy, který 

šel z jídelny. Ještě jsme šli do třídy říct si něco 

o chování v kavárně a pak na zastávku. 

 V autobuse jsme si zavzpomínali na 

Anglii a pěkně se tomu zasmáli. V Jeseníku 

jsme šli do kavárny, kde nám paní majitelka 

řekla, co budeme vařit a pustili jsme se do 

toho (Slezská psaníčka a perníky). Já jsem 

vyválela těsto jako první, protože jsem měla 

narozky, a pak se u toho střídali všichni. Pan 

učitel nám přinesl iPad, tak jsme nafotili celou 

přípravu a pečení. 

              - pokračování na straně 2 
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Narozky a Ennea 

píše Maruška a Pája 

- pokračování ze strany 1  

 

 Vyměnili jsme se s druhou skupinou a zdobili 

perníčky. Hodně jsme se u toho nasmáli. Když jsme měli 

hotovo, šli jsme na náměstí a měli rozchod. Chvilku jsme 

se loudali a pak se šli projít po Jeseníku a do cukrárny. 

Když jsme měli sraz, řekli jsme panu učiteli, že máme 

hlad, tak nás pan učitel zavedl k malému obchůdku 

s pizzou. Každý si tam koupil jeden nebo dva kousky a ani 

se moc nedivím, ta pizza byla moc dobrá a hodně levná. 

Šli jsme na autobus a cestou se hodně smáli.  

 V autobuse taky byla sranda, až moc, že se to 

panu učiteli nelíbilo, ale nám jo. Zpátky doma jsem ještě 

dostala za úkol vzít celou tašku s tím, co jsme napekli, 

domů, a další den to přinést do školy. A doma jsem pak už 

jen čekala na 20:54. Byl to hodně vydařený den. 

        - Maruška 

 Ráno jsme já, Nata. Kačka a Valča šli do kuchyně, abychom Marušce udělali oslavu narozenin. Trvalo to docela dlou-

ho, ale my jsme si s tím poradili. Když zazvonilo, běželi jsme rychle do třídy, aby se nás někteří nevyptávali, kde jsme byli 

(protože jsme měli batohy ve třídě).  

 Po třech vyučovacích hodinách jsme konečně nachystali oslavu, ale aby to Maruška neviděla, tak jsme poslali Beu, 

Dana a Marušku (aby to nevypadalo nápadně, tak jsme poslali tři) za panem školníkem pomoct mu s betlémem. Po chvíli jsme 

to měli nachystané, tak pan učitel pro ně zašel, že stačilo. Když Maruška vstoupila do dveří, všichni jsme zakřičeli „všechno 

nejlepší“ a ještě jsme jí dali vyřezaného asi to je gepard? Nadlábli jsme se, a když jsme všechno snědli a uklidili, šli jsme se 

ještě znova nadlábnout na oběd a někteří si hodili domů věci. Čekal nás totiž Jeseník. 

 Znovu do školy pro papuče a na autobus. V Jeseníku jsme šli rovnou do kavárny, něco jsme si ještě objednali a pustili 

se do práce. V kuchyni jsme pekli šátečky a v kavárně zdobili perníčky a ještě jsme se prohodili. 

Když bylo hotovo, měli jsme ještě na náměstí rozchod a v půl páté jeli domů.  

                          - Pája 

Výherci klíče výdrže, na fotce chybí ještě Zdenál (zrovna umývá 

nádobí) 

2. skupina zdobí perníky. Nutno pochválit, protože celá sedmička 

v malé kavárně se chovala naprosto v pohodě. 

1. skupina dělá Slezská psaníčka. Strašná dobrota. Nutno po-

dotknout, že dobré chování v kavárně bylo vyváženo bordelem v 

autobuse na cestě zpět. 

Úterní oslava a výlet - píše Pája 
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Vánoční výzdoba a Nováček 

píše Kačka a Bára 

 Ve středu 9. prosince nás napadlo, že bychom 

mohli další den udělat vánoční výzdobu jako překvápko pro 

pana učitele (ok, tak tohle bylo úplně jinak, ale budiž to 

v historický pramenech zapsáno takto). Domlouvali jsme se 

na tom celá třída, byla to první společná spolupráce, kde 

jsme se dohodli všichni, bylo to super. Ale před tím, než 

jsme se domluvili, jsme měli nějaké spory, protože se nám 

nechtělo nic dělat (tohle už je lepší verze).  

 Pracovali jsme všichni, protože nám vyšel vstříc 

pan učitel Nosek, a dal nám na to dvě hodiny výtvarky, aby-

chom si to aspoň přichystali. Pracovali jsme ještě odpoled-

ne, pár spolužáků slíbilo, že přijde, ale nepřišlo, měli něco 

důležitějšího a to jsme museli respektovat. Ale i tak to bylo 

strašně super, pustili jsme si tam hudbu a zdobili třídu… a 

abychom si to ještě zpříjemnili, udělali jsme nájezd na třídní 

sladkosti a snědli tři čokolády, protože jsme se nemohli 

dohodnout jakou si dáme:-) 

 Bylo to skvělé, měli jsme do toho jít hned. Když 

něco hned nevyzkoušíme, tak můžeme přijít o spoustu věcí.  

                             - Kačka 

 Čím bych začla.. je toho hodně. Ve škole jsem si zvykla, kamarádů mám spoustu. Ten první týden, to bylo něco.. 

nové prostředí, noví lidé. Ten další týden už mě to začalo bavit. Měla jsem hodně úkolů, dostala jsem týdenní službu a bylo. 

Bavilo mě to, protože jsem u toho furt dělala kraviny, a když jsem něco nevěděla, tak to bylo taky vtipný. Je to jiné než 

v Hogwarts.  

 Nejvíc mě vadí přestávky, protože jsem zvyklá, že jsme měli větší volnost, mohli jsme chodit na chodbu a měli 

jsme tam stolní hry (ping pong). Ale zase lepší je, že nesmíme mít mobily a máme trávit víc času se spolužáky. Úkoly mi 

nevadí, dělám je celkem ráda a učení to samé. Nejvtipnější je fotbálek, kdy tam kluci neustále v jednom kuse „vytírají“ a 

dupou. Někdy mě pěkně lezou krkem, ale jsou to prostě kluci. Hodně mě baví denní cvičení a básnička, vždycky mě to skvě-

le naladí a protáhne. 

 Průšvihy.. nó, radši nic, ale dobře.. nesnažím se nijak zlobit, ale znáte to, puberta. Mám ráda všechny předměty, ale 

nejde mi zemák. Na vánoce ve třídě se hodně těším, doufám, že to bude super (ta výzdoba ale trvala). Holky jsou super, ob-

zvlášť naše Linda nebo z kluků Karel. Někdo třídní klaun být musí. Mám vás všechny do jednoho ráda, i když jste někdy 

pěkní raubíři. Fakt díky moc všem, jste super, i pan učitel. 

            - Bára 

1. 

2. 

3. 

Na obrázku č.1 si prosím povšimněte Pájina krutopřísnýho výrazu. 

Na obrázku č.2 je Jiří, který byl zrovna ve škole. 

Na obrázku č. 3 je souboj dvou čarodějnic, z nichž jedna (ta vlevo) 

napsala článek dole. 
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ERBY 
píše Beatka 

 Před pár týdny jsme se domluvili s panem učitelem o nové výzdobě ve třídě, což byly erby. Erby, které budou 

charakterizovat každého z nás. Jako první věc jsme si každý vybrali tvar a obrázek erbu. Erby pak pan učitel vyřízl ze 

dřeva v dílně v Jeseníku a my si na ně své obrázky nejdřív nakreslili jako vzory. 

 Vzory jsme pak vymalovali temperama v pořádné vrstvě a vypadalo to opravdu dobře. Další den jsme pak erby 

lakovali, aby se barva neloupala a dobře držela. Některým to vyšlo dobře a některým to nevyšlo vůbec, jakože fakt vůbec 

(stalo se, že si někteří žáci lakem rozmazali temperu, bohužel). Ale i tak to bude hezká nová výzdoba ve třídě. 

            - Beatka 

Hotové erby - právě teď je 10.1.2016, 18:32, a erby ještě nevisí. Ale příští týden budou, protože jsme pro ně dělali speciální novou ná-

stěnku na zeď. 

Beatka si s erbem dala velkou práci a moc 

se jí povedl. 

Pan učitel o víkendu v dílně pekl výzdobu 

na Vánoce 

Maruška si s erbem dala taky velkou práci 

a taky se jí moc povedl. 
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Vánoční besídka 
fotostory 

Beatka dostala knihu. Kniha je skvělý dárek. Bára dostala náhrdelník, který se k ní velmi hodí. 

Jiří dostal šrajtofli a žvýkačky. Oboje se mu velmi hodí:-) Perfektní mikina pro Valču. 

Už nevím, co dostal Tomáš, ale asi křeč do obličeje, proto-

že tenhle výraz má v poslední době pořád. 

Skončilo období, kdy bylo ve třídě pořád dvanáct hodin. 


