
 

ZNOVUZROZENÝ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Kryštof  se zastavil až pozdě. Ale 

přece. Navíc se schyluje k bitce 

kvůli kousku gumy a neuznané-

mu gólu. 

 Valča přišla do školy s hlavou 

plnou otázek „a k čemu nám to 

jako bude“ a pak odjela s or-

chestrem do Itálie. 

 Beatka napsala článek, v ku-

chyni se oháněla jak pan 

Pohlreich a ještě stihla dát radu 

panu učiteli: „to jste měl udělat 

hned na začátku“. A měla prav-

du. 

 Tom je plný humoru, samostat-

ného rozhodování a má nějaké 

červené tváře. 

 Lenka řekla něco důležitého, 

ale nepamatuje si to. A taky 

používá žákajdu jako talíř. Teda 

už ne. 

 Natálka se do všeho pustila s 

vervou a spolehlivostí a humo-

rem jí vlastním. Nad panem 

učitelem vede 1:0. 

 Kačka velmi dobře pochopila, 

že je zodpovědná za svoje činy a 

jde se s ní teď dobře domluvit. 

 Pája je spolehlivá a má nové 

brýle, které jí moc sluší. 

 Maruška začíná být dobře pří-

močará. A učí se už od prvního 

týdne. 

 Matěj měl narozky, nějaké 

hloupé řeči, stihl být po škole a 

jinak je všechno ok. 

 Dan má letos ještě víc fotbalu 

než kdy dřív, tak ať se daří! 

 Zdeněk si v kuchyni pořádně 

zakrájel a dal si páku s Jiřím.. 

myslím, že si to užil. 

 Pepa fakt vyrostl a podíval se na 

Slovensko. 

 Jiří je náš nový spolužák a 

doufáme, že se mu s námi líbí. 

aneb  nahoru ,  do l ů  a  nahoru  

September 2015 

7. třída ZŠ Vápenná 

 Vítejte, vážení čtenáři, u druhého 

ročníku Věštce, který vám přináší originální 

příběhy žáků a pana učitele jedné třídy jedné 

školy ve vesnici, která leží kolem hlavní silnice 

na Polsko. 

 I nadále vám hodláme přinášet auten-

tický pohled na to, jak taková třída funguje, co 

zažívá, jak přemýšlí a vnímá kolektiv i jednot-

livci a jak se vyvíjí s časem a zkušenostmi. 

Pěkně si to prožijte, my to rozhodně v plánu 

máme:-) 

 O sedmácích se obecně říká, že je to 

ročník nejvíc poznamenaný pubertou. Sice 

nemáme stěny obložené molitanem, aby si moc 

neublížili, až to s nimi bude mlátit, přesto již 

první týden přišla velmi výživná ochutnávka 

toho, když vládu převezmou hormony. Myslím 

si, že tím molitanem by spíš měli být obložení 

rodiče a učitelé:-)  

  

 Říkejme této ochutnávce „Páteční 

situace“. A platí pro oba pátky popsané v tom-

to čísle. Ten první, o kterém je většina článků 

v tomto Věštci (10 různých pohledů na jednu 

věc je naprosto využitá možnost uvědomit si, 

kdo jakým způsobem vnímá situace, opravdu 

doporučuji), je super v tom, že slouží jako 

příklad cesty, jak se věci dít rozhodně nebu-

dou, a pokud ano, jaké budou důsledky. 

 Druhý pátek (a vůbec celý ten týden) 

je naopak příkladem skvělé společné práce, 

která mě přesvědčila, že sedmáci chápou velmi 

rychle a přesně, a jejich potenciál pro smyslu-

plnou a tvořivou práci a zodpovědnost se roz-

víjí správným směrem. A z toho mám velkou 

radost. Taky vám představíme, jak vznikal 

Fíny a jak jsme si užili první vaření. 

 Hezky si počtěte a děkujeme za vaší 

přízeň.          pan učitel Schlemmer  

V hlavních rolích (stojící, zleva): Jiří, Zdeněk, pan učitel, Pája, Fíny, Natálka, Beatka, 

Kačka, Dan a Matěj. (Sedící, zleva): Tom, Lenka, Valča, Kryštof, Pepa a Maruška.  

Delší úvodník od pana učitele 

original stories since 2014 

TIMELINE: Ahoj - bordel - sprdung - máme jasno - sekání latiny - super. 



Page 2 Znovuzrozený Věštec 

Friday no.1 

z pohledu kluků 

Matějův skvělý článek, který vám udělá jasno 

 První den školy nám pan učitel četl školní řád 

(sorry Matěji, ale to není pravda, první den jsme dělali 

úplně něco jiného:-) a druhý den jsme si rozdali žákov-

ské a v pátek jsme byli na opíkačce u Chromků. Uděla-

li jsme tam bordel, takže pan učitel byl na nás naštva-

ný. V pondělí se to řešilo a v úterý to bylo v pohodě. 

Tomův skvělý článek, který vám udělá ještě jasněji 

 4.9. jsme měli jet do lázní na Den bezpeč-

nosti, ale pršelo, tak jsme šli ke Chromkům na opí-

kačku. Hráli jsme fotbal, povídali si, smáli se, naštva-

li pana učitele a šli domů. (Dobře strávený den, který 

stál za to). 

To bude asi nějaký nahatý zadek. Pepa obohacuje Marušku 

A jak to viděl Zdeněk? 

 Ahoj lidi, kdybych měl popsat 

první týden ve škole, tak je to supr. Začnu 

od nejlepšího dne, což byl pátek. Z tady 

toho dne si pamatuju vše, protože jsme opí-

kali u Nataly a tam to bylo supr. A to je 

z mího Věštce vše, tenhle rok bude supr.  

A Dan? 

 1.9. jsme všichni přišli do ško-

ly. Já osobně jsem se do školy těšil. 

Těšil jsem se na děcka a na pana učite-

le, až s ním budeme zas něco vymýšlet. 

Taky jsem se těšil na vaření. Hned dru-

hý den školy jsem jel zase na fotbal. 

Hráli jsme proti Baníku Ostrava. 

 V pátek 4.9. jsme měli jet na 

Den bezpečnosti do lázní, ale kvůli 

špatnému počasí jsme nejeli. Pan učitel 

ale domluvil opékání u Chromků. My 

kluci jsme měli na starosti oheň. Povedl 

se nám zapálit až na potřetí. Opekli 

jsme si špekáčky, pak jsme šli ještě na 

chvíli do třídy a šlo se domů. 

PYROMANI 

A Kryštof? 

 V pátek 4.9. 2015 měla jet naše 

třída na Den bezpečnosti do Jeseníku, ale 

bohužel pršelo. Přemýšleli jsme, co dělat 

dál a nakonec jsme zavolali rodičům od 

Natálky, abychom se zeptali, jestli u nich 

v pergole můžeme opékat. Vyšli nám 

vstříc. Cestou k nim jsme se stavili 

v obchodě, samozřejmě nemohla chybět 

kofola. Když jsme rozdělávali oheň moc 

nám to nešlo, podařilo se nám udržet 

oheň až na třetí pokus a špekáčky byly 

výborné.  

 Ale my jsme udělali chyby. Tře-

ba jsme neměli šlapat na vysokou trávu a 

my tam šlapali. Já si myslím že budeme 

rádi když nás tam ještě někdy pustí. Mys-

lím, že tam byla ale velká sranda, třeba 

jak mě Danek zamkl v garáži nebo jak 

jsme po sobě házeli ořechy, které jsme 

našli na zemi. Když jsme se vrátili do 

třídy, bylo tam neobvyklé ticho. Jinak si 

myslím, že jsme si to docela užili. 

A Pepa? 

 Začátek školního roku 

probíhal v pohodě. Ve škole jsme 

první týden měli jen 4 hodiny, což 

bylo super. V pátek jsme měli jet 

do lázní na den bezpečnosti, ale 

z důvodů škaredého počasí jsme 

šli opékat ke Chromkům do per-

goly.  

 Z počátku to probíhalo 

v pohodě, ale jak jsme vytáhli 

telefony, už to začalo. To co se 

všechno stalo radši ani nebudu 

psát, ale ke konci jsme dělali ta-

kový binec, že jsme vytočili pana 

učitele. Uklidili jsme pergolu a šli 

ještě do školy.  

 A v pondělí někteří z nás 

dostali trest, který si zasloužili, 

ale nakonec to byl hezky strávený 

konec týdne.  
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Friday no.1 
z pohledu holek (trochu detailnější popis) 

 4.9.2015. se měl konat den 

bezpečnosti, ale kvůli špatnému počasí 

se výlet nekonal. A tak Kryštofa napa-

dlo, že když už jsme si koupili špekáč-

ky na opékání, tak bychom se je mohli 

opéct u nás a tak se stalo. Cestou k 

nám jsme si nakoupili nějaké nezdravé 

věci.  

 Poté, co jsme dorazili k nám, 

tak vše probíhalo dobře. Sedli jsme si 

ke stolu, povídali jsme si, připravovali 

věci na opékání, až na jednou mělo pár 

mích spolužáku v ruce mobil a nic ji-

ného se neřešilo, než co je na faceboo-

ku a tak. Neměla jsem z toho vůbec 

dobrý pocit, protože takové opíkačky 

nejsou. Už v tu dobu byla atmosféra 

divná a jinačí. No už toho bylo moc i 

na pana učitele a ty mobily jim sebral. 

Samozřejmě jim se to nelíbilo a tak nic 

jiného jim nezbývalo, než se urazit. 

 No, ale aby toho nebylo málo, 

tak Kryštof s Danem začali dělat kravi-

ny, ale takové že už to nebylo v pořád-

ku. Opékali jsme si párky, ale aby-

chom si je mohli sníst bez nějakého 

řevu a nechutností u stolu, tak to ne! A 

to byl konec pro pana učitele. Tak moc 

se naštval, že už skončil s výlety. Už 

nikdy nechtěl aby se někdy to samé 

opakovalo ani já jsem to nechtěla. Bylo 

to hrozné a musím říct, že i já jsem z 

toho měla hrozné pocity. To, co se s 

něma děje, že cokoli co jim pan učitel 

řekl, jim bylo jedno! Ani já jsem nebyla 

andílek a za to se samozřejmě omlou-

vám. Kdybych mohla ohodnotit tenhle 

výlet tak už nikdy víc! Jestli se končí s 

výlety tak mi budou opravdu moc chy-

bět, protože to byli ty nejlepší chvilky 

se třídou a s panem učitelem sranda a 

zážitky. Snad to nebyl ten poslední vý-

let!  

 V pondělí, když jsme po té 

strašné akci přišli do školy, tak šlo vi-

dět, že pan učitel se na nás fakt zlobí a 

tak jsme věděli, že nás bude čekat pro-

slov o tom, jak jsme špatně začali škol-

ním rokem. Když nám začala hodina s 

panem učitelem tak se někteří báli, jaký 

trest je čeká. 

 No začalo to tak, že pan učitel 

položil na stůl velkou desku, která byla 

pro našeho Fínyho (znak třídy, velký 

opatrovatel) ale pan učitel na té desce 

začal postupně vyskládávat karty s růz-

nýma postavama. Každá postava měla 

znázorňovat osobu a její vlastnost, 

povahu a různé věci, které se z 

karty daly pohledem vyčíst. 

 Když pan učitel vyskládá-

val karty, tak u toho mluvil k li-

dem, kteří dělali bordel. Vykládal 

nám, jak moc mu bylo z té opíkač-

ky a z našeho chováni zle. Nemohl 

se prostě ten den na nás spoleh-

nout. Kryštof, který byl v těch lum-

párnách nejvíce, si svůj trest odpy-

kal. Samozřejmě, že i ostatní se 

nevyhli trestu. 

 Po té co jsme si vše vyří-

kali, tak jsme si postupně vytaho-

vali jednu kartu a ta nás měla vysti-

hovat nebo o nás měla říct různé 

schopnosti, vlastnosti a dobré i ty 

špatné věci. Myslím si, že byla 

karta u mnoha žáků trefná. V hodi-

ně jsme si toho hodně vyříkali a 

mnoha věcí ujasnili, a to bylo po 

akci potřeba. Karty se mi moc líbi-

ly, myslím si, že bychom to mohli 

dělávat i častěji.  

Natálčin velmi přesný vhled 

Taková momentka z pergoly. Moc dobrých 

fotek nemáme. 
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 V pátek 4.9. jsme měli jet do Lázní na Den 

bezpečnosti. Ráno jsme přišli do školy a pršelo jak z 

konve, takže se nikam nejelo. Rozhodovalo se o tom, 

jestli se budeme učit, nebo se pojede. Nakonec v naší 

třídě vymyslel Kryštof, že bychom si mohli opéct špe-

káčky u Naty v pergole. Po té, co jsme se rozhodli, že 

půjdeme k Natě, jsme si všichni zašli do obchodu, sa-

mozřejmě, že si všichni koupili kofolu a čipsy. 

 Když jsme došli k Natě, Dan, Kryštof a Zde-

něk se snažili rozdělat oheň, což jim ze začátku moc 

nešlo, ale nakonec ho nějak rozdělali. Když už jsme si 

všichni posedali, rozhlédla jsem se okolo sebe a viděla 

jsem jenom závisláky, kteří nevydrží ani minutky bez 

svého telefonu. 

 Do té doby bylo všechno v pohodě. Když se 

všem upekl špekáček začali do sebe všichni rýpat, tak-

že se nikdo ani v klidu nenajedl. Skoro všichni po sobě 

na stole nechali nepořádek a šli si v klidu kopat na za-

hradu. Po tomhle na to pan učitel už neměl nervy a řekl 

nám ať se sbalíme, že se vrátíme do školy kde jsi to vyří-

díme, a to byl náš první výlet.  

 V pondělí přišel pan učitel ráno do třídy a měl 

na tváři zvláštní výraz a všichni ve třídě věděli, že po 

tom pátku je něco špatně. Když přišla hodina s panem 

učitelem, začal mluvit o tom pátku. Pan učitel nám chtěl 

podle mě hlavně říct, že jestli chceme ještě jezdit na vý-

lety nebo se někam společně vypravit, musí vědět, že je 

na nás spolehnutí, což je podle mě důležité. 

 Když nám to pan učitel vysvětlil, konečně nám 

řekl příběh o Fénixovi, který byl o znovuzrození. Po 

tomhle příběhu jsme na Fénixovi začali pracovat, udělali 

jsme několik verzí a konečně ho dokončili. Určitě ho 

můžete vidět u nás ve třídě a někde v tomhle Věštci na 

fotce.  

 V pátek 4.9. jsme měly jet do Lázní na Den 

bezpečnosti. Výlet se nám nevydařil, protože začalo 

pršet. Tak místo toho Kryštof dostal nápad, že bychom 

si mohly opéct párek u Chromků na zahradě. Takže 

ráno jsme se sešli ve škole a pan učitel nám řekl že si 

můžeme vybrat jednu ze dvou možností, buď se bude-

me učit nebo půjdeme teda ke Chromkům, takže jsme 

si vybrali tu druhou možnost, opékání u Chromků. 

 Cestou jsme šli do obchodu si něco koupit. 

Pak jsme si v garáži u Naty schovali batohy. Pak kluci 

začali rozdělávat oheň. Když ho začali rozdělávat tak 

jsme se u toho docela dost nasmáli :D. Pak jsme začali 

hodovat brambůrky a kofolou. Nakrájeli jsme si párky 

a dali je na rošt nad oheň. Přitom začal Kryštof a ostat-

ní kluci zlobit, tak byl pan učitel z nich hodně na ner-

vy. 

 Potom se opekly párky, tak jsme je snědli a 

pak zase někteří kluci začali řádit. Tak už jim pan uči-

tel řekl svoje, tak jsme se sbalili a šli na jednu hodinu 

ještě do školy. Tak jsme šli do třídy a pan učitel nám 

řekl, že už se účastnit takových událostí nechce a ne-

bude. Na chvíli pak odešel a nechal nás o samotě tak 

jsme si s třídou o tom promluvili pak zazvonilo a šli 

jsme domů a takhle skončil první výlet sedmě třídy. 

 V pondělí jsme přišli z velké přestávky a Pája 

a Lenka nám řekly, ať dáme lavice k sobě. Když zazvo-

nilo na hodinu, přišel do třídy pan učitel. Připomenul 

nám o pátku, co se tam stalo, jak škaredě jsme se cho-

vali na cizí zahradě. A pak pan učitel začal vyjmenová-

vat ty, co tomu řádění pomáhaly, takže to bylo docela 

dost drsný.  

 Pak nám to celé shrnul dohromady, takže si 

myslím, že to snad všichni pochopili. Dostali jsme tres-

ty, třeba Kryštofovi zakázal výlet na Slovensko, Kačce 

a Danovi zakázal Anglii, pan učitel dokonce mluvil s 

paní učitelkou Šteiglovou a říkal, že dokud na ně nebu-

de spolehnutí, nemůžou jet. No a nám ostatním pan 

učitel zakázal NO PHONE SEPTEMBER, to znamená, 

že celý září nesmíme ve škole vytáhnout mobily o pře-

stávce. Ještě než zazvonilo, tak si každý vytáhl nějakou 

kartu a pan učitel ke každému řekl co to jakoby zname-

ná.  

Nespolehlivý pátek očima Beatky 

Maruška - „bylo to docela dost 

drsný“. 

To není on. To je 

příbuzný z inter-

netu. 
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Resumé jednoho dne/týdne 
od Páji a Kačky 

 Dne 1.9. jsme přišli všichni do školy. Šli 

jsme za panem školníkem, aby nám rozdal klíče od 

skříněk, nazuli si papuče a šli jsme do třídy, sedli si na 

svoje místo, a jak zazvonilo, přišel pan třídní učitel 

Schlemmer. 

 Po dvou měsících jsme se pozdravili a pan 

učitel nám řekl, co budeme dnes dělat. Kreslili jsme 

mandaly, aby naše třída nebyla prázdná a ještě se nás 

pan učitel ptal na něco, ale už si nevzpomínám, co to 

bylo. A nějak v půlce druhé hodiny začali někteří sta-

vět obraz ptáka Fénixe z kousků dřeva, který má zná-

zorňovat znovuzrození. A ten obraz nám bude sloužit 

jako pomoc, když se nám nebude dařit a taky aby tří-

da byla útulná a krásná. Po dvou hodinách jsme šli 

domů.  

 Náš první týden začal celkem dobře až na jeden pá-

tek. ale o tom vám řeknu víc později. 

 Úterý 1.9.: První den začal dobře, zkoumali jsme 

nové věci ve třídě (je jich docela dost), někdo dělal kalendář a 

English progress chart a skládali jsme fénixe. Fakt jsme si to 

užili. 

 Středa 2.9.: Ve středu jsme si rozdali žákajdy, řekli 

si něco o předmětech a školním řádu. 

 Čtvrtek 3.9.: Už bylo menší učení, už to nebylo lážo 

plážo. Paní učitelky/panové učitelové nám vysvětlovali, co 

budeme celý rok dělat a že už to nebude tak lehké jako v 6. 

třídě, ale my to samozřejmě chápeme. 

 Pátek 4.9.: A začíná den, který se moc nevyvedl 

(spíš vůbec). Takže k pátku, co se stalo, to vám asi momentál-

ně vrtá hlavou, že? Asi začnu hned ránem. Měli jsme jet na 

Den bezpečnosti, ale pršelo fakt hnusně. Takže ostatní vy-

mysleli náhradní plán: opíkání u Chromků.. a teď to začíná.. 

Dorazili jsme k nim a chtěli jsme si něco opéct, ale hned jsme 

se začali chovat jako hovádka. Byli jsme nejdřív na mobilech 

a ano, měli jsme ho hned odložit do baťohu, ale my ne, a to 

byl náš první problém. Pak po sobě házelo pár lidí kaštanama. 

Pak tu byl problém s Kryštofem, ale ten neznám dopodrobna. 

A aby toho nebylo málo, nakonec jsme chtěli hodit spolužáka 

do bazénu.. a to už bylo moc i na pana učitele. Ihned jsme 

uklidili a šli jsme do třídy, kde nejdřív bylo moc hlučno a pak 

úplný ticho. 

 Pondělí 7.9.: Už ráno bylo něco špatně. No tak byly 

nějaké hodiny a učili jsme se, a pak byla hodina, kde jsme si 

vysvětlili, co bylo špatně, a získali jsme nějaké tresty, které 

nám náležely. A musíme se chovat slušně, jinak se nám to 

nevyplatí.  

Pája píše o prvním dni ve škole po prázdninách 

Kaččin deníkový zápis 

Pája se hned první den 

pustila do péči o třídu a 

je v tom na ní opravdu 

spolehnutí. Kytky utopi-

la jenom jednou:-) 

Selfíčková sezóna začíná 
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The Birth of Phoenix 
how Fíny was born 

 Naše třída si vytvořila svůj erb. Fénix v jeho středu se jmenuje Fíny a symbolizuje vášeň a nadšení při růz-

ných výzvách, radost z jejich dosažení a vytrvalost při učení, snaze a neúspěších. Je zrozen z ohnivé hory a obklopuje 

ho štít dobra. V koruně je zasazen třídní kámen z Rejvízu. Fíny je součástí každého z nás, proto 15 hvězd. Jeho schop-

nost znovuzrození už jsme jednou použili.  

 Deska je z jasanu, Fíny ze švestky a ostatní prvky z třešně, švestky a jabloně. Vznikal přes léto v Alternativ-

ním Truhlářství s pomoci pana Marečka a pana Šibravy. Šablony tvořil a vyřezával pan učitel.  Poskládala ho celá třída, 

nalepila a naolejovala Natálka s Pájou. Do třídy erb pověsil pan školník, a visí tak, aby ho všichni viděli. Děkujeme. 

Vytvoření finální podoby trvalo několik dnů 

Tři z mnoha různých podob 

HOTOVO 
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Friday no.2 (to je ten dobrý pátek) 
Our first cooking at school 

 V pátek 11.9. se opravdu vařilo. Ráno jsme se sešli s Beou a Lenkou a panem učitelem, vymysleli menu a šli 

jsme do obchodu nakupovat. Nakoupené suroviny jsme pak zanesli do kuchyňky. Ve třídě nám pak všem pan učitel 

vysvětlil, co budeme dělat a šlo se vařit.  

 V kuchyňce jsme to prozkoumali  a pustili se do práce ( loupali jsme brambory, mrkev, česnek, krájeli jsme 

cibuli tak jsme si poplakali :D, dále jsme krájeli brambory, dali je do hrnců a nechali chvíli vařit, pak když už byli hoto-

vé, balili je do slaniny a pak zapíchli párátkama a dali na plech, posypali kořením, pak jsme šli dělat omáčku nebo co to 

vlastně bylo a pak zazvonilo a pár děcek šlo do třídy napít nebo tak. Když jsme šli s Beou dolů, dostali jsme nápad, že 

když je to první vaření tak bychom to měli zapít samozřejmě že dětským šampaňským. Panovi učitelovi se to nelíbilo 

(líbil se mi nápad, ale ne to umělohmotné pití), ale překecali jsme ho, tak jsme teda šli koupit to šampaňský.  

 Když jsme se vraceli do kuchyňky, už tam všichni čekali. Pak kluci taky dostali nápad a šli nahoru do třídy to 

tam vyzdobit a nachystat jak v luxusní restauraci. Když už bylo všechno hotové, kluci začali nosit jídlo nahoru do třídy 

a pustili se skoro do jídla, vzpomněli jsme si, že pan učitel chtěl vodu s citrónem, tak jsme ji šli udělat (udělali mi tím 

moc velkou radost) a pak jsme se pustili do jídla všechno bylo moc dobré. Když jsme si to dojedli, šli jsme to dolů od-

nést a s Beou jsme umývali nádobí, protože jsme chtěli jít do tělocviku. A pak jsme teda šli. V tělocviku jsme si zahráli 

různé hry a zacvičili s různýma pomůckama a šli domů (s plným břichem:-) 

Maruška píše o našem prvním společném vaření (máme letos takový předmět) ve škole 

Základní suroviny, rozpočet 311 Kč pro 10 lidí. Jedna z mnohých příprav. Všichni pracovali opravdu dobře. 

OK, společný brzký oběd měl úroveň. Menu: zapékané brambory se slaninou 

a cibulí, dresing ze smetany, pažitky a česneku a mrkvový salát s jablky. 

Tahle fotka je prostě k nezaplacení:-) 

V hlavní roli Maruška. 


