
 

ZRCADLOVÝ VĚŠTEC 

Breaking News 
 Kryštof dostal dva míčky. 

Takhle jsme na něj hodní. 

 Valča vytáhla taťku na kolo. 

 Beatka si dala na své práci 

záležet (ale že by přišla, to nee) 

 Tom je jako Joker z Batmana. 

Všude samé otazníky. 

 Lenka je na procházkách úplně 

v pohodě, protože je v pohodě. 

 Natálka vyvraždila celou vesnici 

mečem a všechny mrtvoly okra-

dla. Skvělé řešení! 

 Kačka měla hysterický výkřik, 

když viděla projíždějící autobus, 

do kterého jsme ale nenastoupi-

li. 

 Pája zanechala nevýdělečného 

prodeje suvenýrů a začala se 

toulat po horách. 

 Maruška měla zápřah, tak snad 

si konečně přes Velikonoce 

odpočinula.  

 Matěj zatím ještě nemá mocné 

kruhy pod očima, protože nový 

počítač stále nic. 

 Dan dostal žlutou, protože měl 

rudo před očima. 

 Zdeněk nevzal nůž. 

 Pepa má v ruce aspoň obal na 

mobil, když né mobil. 

 Jiří byl v úterý ve škole. 

 Bára má na svačiny housky, 

které jsou moc moc dobré. 

 Klára se pustila do práce, tro-

chu ji to tempo semlelo, taksi 

dala oraz (nechtěně) a teď už 

dobrý. 
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Original stories since 2014 

 Téměř dva měsíce jsme ve třídě pracovali na novém Věštci, který navazuje na loň-

ský Portrétní. Můžete se sami přesvědčit a přečíst si, jak krásně sedmáci rostou. Míra vytrva-

losti, otevřenosti a schopnosti přemýšlet pod povrch věcí je vskutku ohromující a jako třídní 

učitel mám z nich opravdu radost, a můžu vám říct, že si nesmírně vážím každého dne, který 

se svou třídou můžu být. 

 V Zrcadlovém Věštci jsou texty, které sedmáci psali o sobě, svých spolužácích, 

kutali v poselství Starověkých svitků, jak čajili. Vše doplněné o aktuální fotky. 

 Přes zimu jsme se nedostali nikam na výlet, dvakrát nám nevyšla brigáda na Stez-

kách, a teď, s příchodem jara, je čas zase vyrazit někam ven - o tom na konci čísla. Přeji 

příjemné čtení.                  Pan učitel Schlemmer 

Aktuální sestava Fínyho týmu, Klára je na fotce schovaná a Jiří byl nepřítomen:-) 

Ukázka karet, které nám slouží jako průvodci a odemykají dveře myšlenkám, v tomto 

čísle hojně využívané. 
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Natálka o sobě 

 Eso mečů – vybrala jsem si to, protože 

vždy se snažím dopracovat k úspěchu. Nad věc-

mi přemýšlím tak jak bych měla, tak aby vedli 

k cíli. Většinou mám ve věcech jasno. 

 Vládkyně – kartu jsem si vybrala kvů-

li její kráse. Je plná života a plodnosti, rodí se 

okolo ní plno věcí, příroda, děti, život. 

 Luna – v srdci mám dobro, ale občas i 

zlo. Občas odmlouvám, že se mi nechce něco 

dělat, ale pak to stojí za to. Taky se někdy nad 

věcmi trápím, ale nesnažím se to dávat najevo. 

V srdci mám své sny, které bych chtěla usku-

tečnit. Smutek mě umí zlomit. 

 Tři hole – Většinou, když se do něče-

ho pustím, jsem přesvědčena to dokončit, i 

když to občas obkecávám a chci přestat, ne-

přestanu a svůj cíl uskutečním. 

 Královna holí – když něco dělám, tak 

mě nikdo nezastaví. Občas se kolem mě něco 

děje, ale mám furt to svoje. 

 Tis – Věci občas obkecávám a stěžuju 

si jak to nezvládám, ale i přes to jsem vytrvalá a 

to vede k úspěchu. 

 Pes – vedení je u mě částí už od malič-

ka, kdy jsem rozkazovala a určovala, jak věci 

budou. Myslím si, že ve své smečce je vedení 

důležité. Pes je krásné zvíře, které miluji – je 

věrný a hlavně je na něj spolehnutí.  

Tohle je  nesmrtelná fotka, fantastická 

anatomie toho, když není po Natálčiným 

(neodpověděl jsem ji na otázku.-) 

Natálka je naprosto spolehlivá a ten nej-

lepší pomocník, jakého můžete ve třídě mít. 

Spolužáci už to začínají chápat, že prostě 

existují lidé, na kterých ta třída stojí a 

kteří je táhnou. 
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O Natálce 

* Je hodně energická a většinou je v super náladě. Zprvu jsme si nějak 

nerozuměli, ale teď je to mnohem lepší, jako se všemi ostatními. Dokáže 

být v pohodě, být sama s knížkou, protože taky v knihovně drtí jednu za 

druhou. Ale když se v ní probudí Linda, tak je po klidu. Dokáže rozesmát 

celou třídu a být středem pozornosti. Je fajn holka, i když někdy má hodně 

energie. (Bára) 

* Je to super holka, ale když už si z někoho dělá srandu, tak to až taková 

sranda není. Ale je to Nata a jezdí na každej výlet. (Zdenek) 

* Má ráda psy. Často chodí do školy něco dělat. Její nejlepší kamarádka je 

Terka z devítky. Je s ní sranda. Občas trochu prudí pana učitele, ale umí 

pomoct. Je šílená, ale nemyslím to tak, že je zralá na Bílou Vodu. (Valča) 

* Natala je motor naší třídy, kdyby nebyla, naše třída by nebyla tam, kde 

je. Nata totiž chodí do školy skoro každý týden i odpoledne a věnuje třídě 

hodně času. Sice občas naštve, ale je s ní sranda. (Kryštof) 

* Ráda mluví o svých zážitcích a ráda se předvádí. Ale je moc hodná, 

vtipná a chytrá. (Klára) 

* Natal je spolehlivá a umí si udělat čas, i když má naplánované něco jiné-

ho. Umí dobře naštvat, když chce. Když si stanoví cíl, dodrží ho. Záleží ji 

hodně na třídě. Mohla by si své cíle stanovit výš, protože na to má. (Bea) 

* Je všechno v naší třídě, bez ní bychom nebyli tam, kde jsme. Je originál-

ní. I když někdy řeší ne její záležitosti a to mě štve. Ale bez Naty by naše 

třída nebyla. Někdy by ale mohla rozhodovat za sebe, má ještě na lepší 

výkon. (Kačka) 

* Nata je pracovitá, někdy hodná, ale pořád víte, že je s vámi ve třídě. 

Chodí za námi s dobrými nápady. Je taky hodně velká čtenářka. A dobrá 

kamarádka s velkým spolehnutím. (Maruška) 

* Je super kamarádka, dá se s ní domluvit. (Pája) 

* Má ráda psy a ráda čte knížky. (Lenka) 

* Je s ní sranda a dokáže všechny na…t. (Tomáš) 

* Má ráda psy a hodně toho udělala pro třídu, ale někdy by mohla mluvit 

sama za sebe. (Matěj) 

* Byla asi na každém odpoledni, na kterém se pracovalo. Baví ji výlety 

s přespáváním. (Dan) 

* Ráda pracuje na různých věcech ve škole, a když po ní někdo něco chce, 

tak jde a udělá to. Často provokuje. Ráda a hezky maluje. (Pepa) 

Tókaidó kostým. Víte, jak si mafián na farmě vy-

dělává peníze? 

Pohoda u stromečku 

Nata s Pájou celé odpoledne pracovali na siluetách do toho Věštce a vymýšleli, jak by to mohlo 

být, abychom to pak řekli ostatním spolužákům. Skvělá práce. 
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Kačka o sobě 

 Vidím se ve více kartách a vím i důvod. 

Někdy furt dokola stojíme o něco, co nemá cenu, 

přátelství, vztah apod. Stojíme o to tak moc, že ten 

druhý nás začne využívat. Ale jedna karta říká 

„nech to a běž dál, přijdou lepší věci“, ale můžeme 

poděkovat za zkušenost, bez tady těch lidí bychom 

si to neuvědomili, že na světě jsou i svině. 

 Další karta říká, že i když je něčeho málo, 

tak to vezmeme. Já udělala chybu a ztratila jsem 

hodně. Nabízel mi málo a já to nevzala, chtěla 

jsem víc. A to byla chyba, člověk by se měl někdy 

spokojit s málem, a po čase toho bude víc. 

 Takže se spokojit s málem, a nebo to ne-

chat jít, volím to druhé, je lepší čekat na to, až ta 

osoba napíše sama nebo se sama objeví. Nevím 

proč, ale ty karty mi pomohly pochopit takový 

koloběh přátelství. 

     *  *  *  

 Takže mé hodné zvíře je vlk. I když ke 

mě ještě moc nesedí, chtěla bych se k němu pečli-

vě dopracovat a začít makat, ale pro tohle bych 

musela udělat strašně moc věcí. Zatím jsem straš-

ně líná na tady ty věci. Ale chtěla bych být jako 

vlk, být v jedné z mnoha smeček a cítit se jako 

důležitá.  

 Havran, protože když se zlobím, tak si 

prostě vzpomenu na tohle… Nevím proč, předsta-

vím si černo a plno havranů.  

 Vřes, jde tam vidět, že i když třeba 

není na nejvíc osvětleném místě, je mu tam dobře, 

tohle já říci nemůžu, s mojí třídou je mi velice 

dobře.  

 Zimozel jsem si vybrala, ale nevím 

proč. Když si ale vzpomenu na tento strom mrazí 

mi po zádech, protože nikdy nevím čeho je ten 

strom zač. V mém srdci je taky něco co bych chtě-

la být. Ale, když chceme něco dokázat, musíme 

pro to něco dělat i z naší strany.  

 A teď to popíšu trochu jinak. Jsem natolik 

zaslepená, že se nechám využívat jinými, které 

přitom vůbec nepotřebuju, ale nutím si do hlavy, 

že oni jsou to jediné. Možná, že skončím sama 

jako věž která jednou spadne stářím jakože :D Ale 

já si chci hlavně uvědomit, že když někdo nabídne 

málo, tak to mám vzít i z mála může být hodně.. :) 

S velkou pravděpodob-

ností za mnou Kačka 

rozhořčeně přijde, 

proč jsem sem dal 

takovou hroznou fotku. 

A já ji řeknu, že to je 

dobrá fotka, že je to 

dost Kačka. Zatváří se 

takhle a odejde a za 

chvíli to bude zas dob-

rý (poté, co dostane 

balíček Krowek, které 

bude vytrvale pochtí-

vat:-) 



Page 5 Zrcadlový Věštec 

O Kačce 

* To bylo odporu od začátku roku. Urazit nebo někomu něco říct, to 

bylo pořád. Ale teď je to jinak. Teď je to milá, hodná Kačka, i když 

někdy se umí ozvat. Hodně se zlepšila, jak v chování, tak myslím i 

v učení. Poslední dobou si hodně rozumíme. Řekla bych, že ji taky 

nebaví mít službu. Její hláška je „nemáš deset korun?“. (Bára) 

* Je to dobrá kamarádka, ale když nejde po jejím, tak nee. Ráno 

chce někdy 10 korun, ale bez toho by to nebyla Kačka. (Zdenek) 

* Občas se uráží, ale jindy je super kamarádka. Když jí někdo něco 

udělá, tak se mu umí dobře pomstít. Je s ní sranda a člověk se s ní 

nenudí. (Valča) 

* Před Vánocemi měla nějaké problémy, ale teď je úplně v pohodě. 

Skoro vše jí jde, baví ji gymnastika a tanec a nemá ráda míčové hry. 

Sice někdy urazí, ale už jsem si zvykl. Myslím, že se změnila 

k lepšímu. (Kryštof) 

* Ráda mluví. Trochu se předvádí. Je ukecaná. Ale myslím si, že je 

poctivá a hodná. (Klára) 

* Kačka je málo pracovitá a hodně líná. Někdy má své dny, takže je 

hodně nepříjemná. Jindy ale chytrá a štědrá. (Maruška) 

* Je hodná a rozumíme si spolu. 1. pololetí se chovala skoro ke všem 

drze a arogantně a já jsem jí vůbec nepoznávala, ale teď se změnila a 

to k lepšímu. (Bea) 

* No jó, EGO+. Kačku baví tanec a gymnastika. Jak už jsme se 

všichni zmínili, ráda se naštvává. Ale je na ni v některých ohledech 

spoleh. Hodně ji záleží na známkách. Je to fajn kamarádka. Ráda mi 

připomíná nehodu ve škole, když jsem ji hodila panenku k psovi – 

promiň:-) Mám ji ráda. (Natálka) 

* Má ráda koně a ráda dělá selfíčka. Skoro nic ji nebaví a nic se ji 

nechce dělat. Má 2 sestry a psa. (Lenka) 

* Dá se říct, že je v pohodě, ale někdy nemá třeba svačinu a pochtívá 

od každého. (Pája) 

* Má 2 sestry, baví ji gymnastika, má psa a je celkem hodná. 

(Tomáš) 

* Je kamarádská a někdy i moc hysterická, ale teď už je to celkem 

v pohodě. (Matěj) 

* Je urážlivá a citlivá. Od 6. třídy se dost změnila, ráda porušuje 

pravidla. (Dan) 

* Má ráda gymnastiku a ráda tancuje, umí dodržet slib a udělat, co 

se po ní chce. Je urážlivá a ráda se hádá, ale je pohodová. (Pepa) 

Občas si ty nálady přehazujeme. Ale některé příběhy 

prostě zůstavají ve třídě, kam patří. Kačka velmi nepří-

jemně a velmi příjemně překvapuje. Na střídačku. 
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Pája o sobě 

 Takže stojím na borovicové noze, proto-
že mám nadhled, a chtěla bych stát ještě na tisové 

noze, protože hledám vytrvalost, která vede 
k úspěchu. 

 Z jedné strany mám ohnivého draka, 
protože když vybuchnu, tak jsem asi nesnesitel-

ná, a z druhé strany mi běží vlk, protože si připa-
dám jako ve smečce. 
 Ze srdce mi čouhá Síla a je tam odvaha. 

Věž jsem si vybrala, protože jsem se od 5. třídy 
hodně změnila. 

 V hlavě mám 8 pohárů, protože bych 
chtěla poznávat víc a víc svět. 

 A připadám si jako pentaklová princez-

na, protože jsem místy hranatá a místy bucla-

tá. 

Málokdo si to ve třídě uvědomuje, 

ale Pája (říkám ji Pájko) je ve třídě 

také tahoun. Skoro nikdy nenechá 

Natálku samotnou a téměř vše, co 

jsme dělali, tak u toho Pája nechybě-

la. Takže ať si říká kdo chce co chce, 

tahle dvojka je TOP, odvádí hroma-

du černé práce pro fungování třídy a 

rozhodně by měla být inspirací pro 

ostatní spolužáky. 
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O Páji 
* Poslední dobou je pěkný rebel. Brát klukům míček při fotbálku je 

její obliba. Moc dobře nevím, jestli si dokáže udělat srandu sama ze 

sebe, ale ze všech kolem to vím na stopro. Doufám, že stále posiluje, 

protože jí to poslední dobou hodně šlo. Pája je fajn člověk, nejvíc asi 

v úterý a ve středu. Její koníčky jsem zatím moc nestudovala, ale dou-

fám, že se je brzo dozvím. (Bára) 

* Je hodná a spolehlivá a dá se jí věřit, a když se naštve, tak ten, na 

koho je naštvaná, by měl utíkat. Jinak je v poho někdy má záchvaty 

smíchu. (Zdenek) 

* Malej rebel. Mluví sprostě a prudí. Ráda kreslí a má záchvaty smí-

chu. (Valča) 

* Poslední dobou moc agresivní, bere míče a otravuje. Myslím, že by 

si mohla svoje cíle nastavit výš, ale je docela v poho a pořád se usmí-

vá. A umí dobře pobavit. (Kryštof) 

* Páju jsem moc nepoznala, protože se spolu moc nebavíme. Ale ji-

nak je hodná a milá. (Klára) 

* Je strašně fajn a změnila se z nás asi nejvíc. Je to rebel, ale někdy to 

už jako přehání. Když se do něčeho zapojí, stojí to zato. Nejlepší bylo, 

jak na stezkách bylo video, které nešlo spustit a ona na to furt klika-

la…prej „holky, jde vám to spustit?“. Vyjídá mě, když mám jablka. 

(Kačka) 

* Pavla je dost šílená a dost často má výbuchy smíchu. Někdy nevím, 

co si myslí. Ráda čte knížky. Její oblíbená věc ve škole je štvát kluky 

tím, že jim vezme míček a schová se na záchody. Ráda pracuje na 

různých věcech ve třídě. Hezky kreslí. (Bea) 

* Pája je pracovitá, tichá, chytrá a příjemná. A je taky velká čtenářka. 

Občas vymete s Kryštofem. (Maruška) 

* V 7. třídě je to REBEL. Strašně se vyžívá v tom, když může vzít 

klukům balonek a utéct s ním. Je laskavá a pracovitá a je to i ona, kte-

rá věnovala svůj volný čas v 6. třídě na vytváření mozaiek. Je fajn 

kamarádka. (Natálka)  

* Umí si ze sebe udělat srandu. V oblibě má teďka klukům brát a 

schovávat balónek, když hrajou třídní fotbálek. (Lenka) 

* Pomáhá a je hodná (někdy a když něco chce). (Tomáš) 

* Má ráda psy a má Diega a je taky kamarádská. (Matěj) 

* Je pracovitá, ale poslední dobou dělá bordel. Ráda chodí ven se 

svým psem. Pája je dost stydlivá. (Dan) 

* Je s ní sranda a jev pohodě. Umí dobře pracovat a často se zapojí 

do třídního fotbálku. Občas je drzá, ale to umíme být všichni. (Pepa) 

Horňas, taká stěrka:-) Pájka, takej výraz:-) a tak to u 

nás chodí. 
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O Marušce 

* Není moc výřečná, ale v poho. V knihovně drtí jednu kníž-

ku za druhou. Čtení ji hodně baví. Dokáže taky nasadit výraz 

jak má. Umí se dobře bavit v kolektivu. Je fajn. (Bára) 

* Je hodná a spolehlivá, ale když se naštve, tak všichni pryč. 

Jinak je hodná a pomáhá doma a to dost. (Zdenek) 

* Ráda čte. Dobře plete copy. (Valča) 

* Je úplně v pohodě, tedy když ji nenaštvete, dělá jen to, co 

jí jde a baví, a to pořádně. Co jí nejde, nedělá, ale snaží se. 

Nikdy ji nezkoušejte naštvat. (Kryštof) 

* Je taky moc hodná. Ráda mi pomůže. A má docela dobré 

nápady. (Klára) 

* Maruška se od 6. třídy změnila a nevím, jestli k lepšímu. Je 

dost náladová a má na všechny strašné nervy, i když nemá 

většinou proč. Někdy nevím, co si o ní mám myslet. (Bea) 

* Každým rokem je s ní víc srandy, ale před většíma písem-

kama, takže jakože se s náma moc nebaví a spíš se jenom 

šprtá. Nemám jí to za zlé. Někdy se bojím představy, že mám 

její pěst v obličeji… radši na ni budu hodná:-) (Kačka) 

* Je to nervačka, ale má dobré nápady. Ráda čte a její nejlep-

ší kamarádkou je Bea. Ráda se s ní bavím o knížkách. Má 

doma hodně povinností jako hlídat bráchu, umývat nádobí a 

tak. (Natálka) 

* Její přezdívka je Jamajka. Ráda čte knížky ze školní kni-

hovny, přečetla už skoro všechny. (Lenka) 

Hodně obdivuju u Marušky, že si vypůjčí v knihovně knížku 

a má ji za den přečtenou. (Pája) 

* Je chytrá a snaží se. (Tomáš) 

* Je kamarádská, baví se hodně s Beatou a někdy má dobré 

nápady. (Matěj) 

* Doma hodně pracuje a hlídá svého bráchu a nemá moc 

času chodit ven. Vždycky se rozdělí o sladkosti, které má. 

(Dan) 

* Je to dobrá kamarádka, ale občas umí být i hodně výbušná. 

Když si s něčím neví rady, tak zkouší víc možností, aby to 

šlo. Ráda čte. (Pepa) 

Standardní výraz Marušky, když se s ní bavíte. Bohužel. Ty vrchní 

dvě fotky jsou skvělý, ale až moc vzácný. 
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Ancient Scroll I. 

* Se všemi věcmi se vyrovnáváš tak nějak v pohodě, ale neuvědomíš si problémy a starosti, co tě můžou potkat. Náhle za-

čneš získávat nové informace a zkušenosti a nebo starosti. Procitneš do té věci a hodně dalšího si uvědomíš. 

* Ručím sám za sebe.  

* Že mi bylo všechno jedno a teď se musím postavit zabedněnosti.  

* Je přede mnou hodně práce. 

* Já si o tom myslím, že vždy, když jsou nějaké problémy, tak se jim jen tak vyhneme a proplujeme kolem nich. Možná si 

to neuvědomím, ale budu se snažit je vyřešit, a když to nepůjde, nebudu před tím utíkat. 

* Znamená to, že život není vždy lehký. Musíme zvládnout překážky, které nám nachystal. A zvednout se, když spadneme, 

a zkoušet to pořád dokola. Protože kdyby všichni všechno vzdali hned, nikdy by se nic nedokázalo.  

* Ještě sním a měl bych se probudit a mít větší zodpovědnost.  

* Od narození jsem věděla, že celý můj život je jedna velká překážka. 

* Chápu to tak, že člověk je jednou částí svého života bez zodpovědnosti. A najednou si uvědomí, že je zodpovědný sám za 

sebe. 

* Doteď jsem nemusel řešit žádné starosti a problémy a nemusel jsem se o nic starat, teďka mám i svoji zodpovědnost. 

* Všechno ti prochází až do doby, kdy musíš čelit problémům a starostem. Rozhodnout se mezi dobrýma zlým. Zamýšlet se 

nad věcmi tak, aby byly správně, ale bé vždy to uděláme. Učit se z chyb. A když spadneš, vždy se můžeš postavit. 

* Už mi je dost, abych vzal svoji zodpovědnost do vlastních rukou. 
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Beatka o sobě 

 Myslím, že jsem na svůj věk docela moud-

rá, i když neumím všechno posoudit. Ráda si dělám 

věci po svém a nenechám si kolikrát věci vysvětlit. 

Když na něčem dělám, dělám to pořádně.  

 Každý začátek je těžký, ale když správně 

přistoupím k novému úkolu, šťastný konec k nám 

dojde. Musím se naučit odlišovat pravé od falešné-

ho a dát na radu moudrého.  

 Jsem dost nerozhodná a nechávám si ujít 

různé příležitosti. Naučila jsem se smířit se ztrátou 

blízkého a přijmout něco nového.  

 Princezna pohárů symbolizuje moji 

vnitřní část citů a snů, které bych si chtěla splnit. 

Připomíná mi, abych nezapomněla naslouchat své-

mu srdci a radám okolo sebe. 

Beatko, přečti si, co jsi psala o Natálce. Myslím si, že ta poslední věta je 

právě to zrcadlo pro tebe :-) 
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O Beatce 

* Moc ji neznám, protože se se mnou dlouho moc nebavila. 

Byla taková tichá. Ale působila na mě moc mile, i když ne-

promluvila ani slovo. Ale teď si spolu celkem rozumím. Ur-

čitě by si někde zalezla s knížkou a četla si. Takže o ni moc 

nenapíšu. Ještě jsem si všimla, že pěkně kreslí. Její hláška je 

„to jako fakt?“. (Bára) 

* Nejhodnější ze třídy a když ji někdo naštve, tak mu uká-

že, co všechno umí. (Zdenek) 

* S Beou si asi nejvíc rozumím. Ve výtvarce vymýšlíme 

písničky. A Snapchat je taky super. S Beou jsme se dřív moc 

nebavili, ale od té doby, co jsem měla berle, jsme se začali 

spolu víc bavit. Ráda čte a poslouchá písničky. (Valča) 

* Je hodná a pracovitá, ale zároveň docela tichá, vše dělá 

naplno, tedy aspoň se snaží. Pracuje na úrovni Nataly, mě za 

těch 7 let naštvala pouze jednou, takže pohoda, ale myslím, 

že může pracovat ještě lépe. (Kryštof) 

* Je jedna z mála, která mi pomohla, když jsem se ji zeptala 

co a jak ve třídě. Tak mi poradila tak, abych to udělala 

správně a za to ji moc děkuji:-) (Klára) 

* Bea je pracovitá, tichá, citlivá a spolehlivá a upřímná hol-

ka. Ráda pomáhá druhým. Skoro všechno dělá s radostí, což 

nevidíme jen tak. Má velkou úctu ke psům. (Maruška) 

* Je úplně dobrá kámoška. Na začátku roku jsme si moc 

nesedli, ale teď zase jo a říkáme si věci a takové. Mám ji 

ráda, protože se chová jak má a na nic si nehraje. Pro tohle je 

originální, ne každý se chová jako on sám. (Kačka) 

* Je strašně hodná. V 5. třídě se s námi moc nebavila tak 

jako na 2. stupni. Má strašně moc vlastností a schopností, ale 

nějak je nevyužívá. Ve škole jí to jde. Je fajn. (Natálka) 

* Má psa a čte knížky. (Lenka) 

* Strašně hezky kreslí. (Tomáš) 

* Je kamarádská a baví se hodně s Maruškou. (Matěj) 

* V hodině mi vždy pomáhá a radí. Miluje psy. (Dan) 

* Když chce, tak pomůže, taky občas provokuje, ale jinak 

se umí taky zapojit do práce, a když někdo něco potřebuje, 

tak ráda umí druhým pomoct. (Pepa)  

Málokdy se podaří fotka s Beatkou. Většinou jdou vidět jenom 

nohy (schválně). A pak šup, a takový super selfíčko. 
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O Danovi z obou stran 

 Chtěl bych dosáhnout cíle za každou 
cenu. Z každé maličkosti na fotbale se snažím vzít 

co nejvíc. Mám špatné vzpomínky na minulost a 
jsem často zbrklý a pak se vymlouvám.  

 Celý týden trénuju a chci uspět. Chci 
hlavně vítězit a mít slávu a úspěch. Mám hodně 

inspirací, kterých chci dosáhnout, mojí největší 
inspirací je Paul Pogba. 
        *  *  * 

* Je v pohodě. Jeho oblibou je prudit učitele. 

Učení mu jde dobře. Má rád fotbal. Taky o něm 

nic moc nevím, tak nevím, co psát. (Bára) 

* Umí dost dobře naštvat učitele, ale bez toho by 

to nebyl Dan. (Zdenek) 

* Rád hraje fotbal. Ve škole se dobře učí. Někdy 

si zahraje i třídní fotbálek. (Valča) 

* Hraje fotbal za Šumperk a za Jeseník, umí dob-

ře běhat a má dobré známky. Je s ním každý den 

sranda a umí dobře pobavit a urazit. Jeho idol je 

Paul Pogba. (Kryštof) 

* Rád provokuje a je s ním docela sranda. (Klára) 

* Rád pomůže, když může. Rád si zahraje třídní 

fotbálek, když hraje proti Kryštofovi. I když je 

v naší třídě jenom 3 roky, bereme ho za lepšího 

kámoše, než některé, které známe od malička. 

Rád si dělá srandu z učitelů. (Bea) 

* Je s ním sranda, když si zrovna nedělá srandu 

z vás osobně:-) Furt lže. Ale zastane se, když se 

mu něco nelíbí. Přeju mu to nejlepší ve fotbale. 

(Kačka) 

* Dan je chytrý, pracovitý a někdy spolehlivý. 

Občas drzý. Když se mu něco nelíbí, ozve se. Je 

dobrej fotbalista a dobře se učí. (Maruška) 

* Na 1. místě je u něho fotbal a pak škola. Ve 

škole se rád s Matějem navážejí do Kryštofa. Ve 

škole mu nic nedělá problém. Kámoš na pohodu. 

(Natálka) 

* Hraje fotbal a hodně se baví s Matějem. 

(Lenka) 

* Hraje fotbal skoro profesionálně a je to pohodář a je s ním sran-

da. (Matěj) 

* S Danem je sranda, rád hraje fotbal. Když může pomoct, tak 

pomůže. Dokáže si ze sebe udělat srandu. (Pepa)  
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Zdenál o sobě 
 Sovu jsem si dal, protože si myslím, že jsem 
odvážnej a moudrej a ješte orel, toho jsem si dal, protože 

si myslím, že jsem inteligentní, i když mi moc nejde gra-
matika. 

 Na nohách mám stromy, na pravé mám dub a na 
levé keř jménem hlodáš. Dub označuje to, že nevím, jak 

skončím třeba na konci roku, no a hlodáš jsem si vybral, 
protože se mi líbil ten obrázek, ale jinak představuje 
plodnost, probouzí oheň a mysl. 

 Potom jsme si měli dát kartičky s lidma, a jí 
jsem si dal 10 mečů, což znamená úplné dno, zradu a 

nezaslouženou nenávist. 
 V ruce mám 9 holí, což znamená konečná vý-

zva, varování, výstraha. V hlavě mám obrázek, který zna-
mená mužskou sílu, otcovství. 

Zdenál roste do super pohodovýho mladíka. A co slíbil sobě na 

konci minulého školního roku, že bude všude jezdit, tak plní. 

Vlastně plní skoro všechno kromě domácích úkolů (občas:-) 
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O Zdenálovi 

* Je nejvíc v pohodě z celé třídy. Rozumím si s ním hodně, 

nejlepší je výtvarka, kde místo toho, abychom kreslili, tak 

dvě hodiny prokecáme. Baví ho posilovat a dělat srandu sám 

ze sebe. Vždycky je v dobré náladě, i když se stane cokoliv. 

Je v pohodě. Když má službu, tak ji vždy pilně plní. A dou-

fám, že tu gramatiku zlěpší. Má rád zelenou barvu, a pořád 

tvrdí, že si obarví hlavu na zeleno. (Bára) 

* Hodně se ve škole zlepšil a má lepší známky. Líp hraje i 

třídní fotbálek. Má rád zelenou barvu. (Valča) 

* Je nejvíc v klidu z naší třídy, i když je třeba něco špatně, 

tak se usmívá, umí pomoct, když potřebujete. Dobře sportuje, 

třeba florec nebo vybika by bez něj byly nuda. (Kryštof) 

Rád dělá srandu. Pořád se směje. Když potřebuju poradit, tak 

poradí. Je fajn. (Klára) 

* Je v pohodě a rád si povídá s Bárou. Hraje rád třídní fotbá-

lek, hlavně, když vyhraje nad Kryštofem. Celou 7. třídu posi-

luje, skoro jediný ze třídy. Myslí, že z něho nic nedostanu, i 

když opak je pravdou. (Bea) 

* Je to asi nejvíc změněný člověk od první třídy. Pamatuju 

si, jak brečel kvůli každé blbosti, ale teď… Na Stezkách má-

lem přišel o ruku a ani slza.-) Pomůže, i když se někdy chová 

jako horší Zdenál, když je třeba hnusný na Toma. Ale ani já 

nejsem svatá:-) (Kačka) 

* Zdeněk je tichý, silný a spolehlivý. Hodně na něm vidíme 

snahu ke všemu, která se projevuje pomalu, ale projevuje se. 

Je dobrý kamarád. (Maruška) 

* Je fajn. Rád provokuje Báru. Taky je jeden z těch, kteří 

hrají „fotbal“ s balonkem pro psy a ječí u toho. Zdenek se ve 

škole hodně snaží a jde to hodně vidět v češtině. Cvičí a posi-

luje. Je super:-) (Natálka) 

* Umí si ze sebe udělat srandu. Snaží se učit a jde mu to. 

(Lenka) 

* Celkem je hodnej. (Tomáš) 

* Je to pohodář a je s ním taky sranda. (Matěj) 

* Zdenek je typ do lesa. Má rád opíkačky. Sbírá airsoftové 

zbraně. (Dan) 

* Předtím mu to ve škole moc nešlo, ale teď se snaží praco-

vat dobře. Když se mu něco nepovede, tak se to snaží hned 

napravit. Má rád sporty a posiluje. (Pepa) 

Ale tak jo, rozdává nám radost a smích. 

Ještě tady ve Věštci najdete jednu podobnou fotku. Jak se říká, 

„tichá voda břehy mele“. 
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Kryštof  o sobě 

 V podkladu mám vlka a ohnivého 

draka. Vlk protože se toho musím ještě 

hodně naučit a být moudřejší, ohnivý drak 

kvůli tomu, že občas tak vybuchnu, že jsem 

nesnesitelný a nahněvaný. 

 Na nohách mám tis a bílý topol, to je 

symbol vytrvalosti a síly, protože vždy vyhra-

je ten, kdo vytrvá, a já mám snad vytrvalosti 

dost. 

 Na rukách mám pět pohárů a osm 

holí, protože jsem nerozpoznaný a měl bych 

procitnout, a osm holí, protože chci věci udě-

lat co nejrychleji a vždy to odbydu a nejde mě 

zastavit, málo komu se to povede. 

 Rád sportuju a fandím Realu Madrid, 

Kometě a českému biatlonu. Můj idol je 

James Rodriguez. 

Tady tento mladík je element. Nikoliv pátý, ale rovnou šestý. Oheň, 

voda, země, vzdych, chaos a Kryštof. Je krásné sledovat, když má něco 

dělat, ví jak na to, ví, co je správně a všechno má prostě srovnaný, ale 

fotbálek je top a nebo se mu nechce a strašně se bouří. Jenže, nakonec 

vždycky udělá věci správně (teda kromě toho, že nevrací zpátky prupis-

ky:-) 
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O Kryštofovi 
* S ním je to někdy těžké. Pořád se zajímá o ten svůj Real 

Madrid a může zapomenout na učení. Ale nemusí to být 

pravda. Je to kliďas, ale někdy může být pěkný psychouš. 

Hodně se věnuje sportům, i je sleduje. Má rád svůj třídní 

fotbálek, který hraje každou přestávku. Dokáže někdy na-

štvat jak celou třídu, tak i pana Schlemmera. Jeho obvyklá 

hláška je „nu což“.! (Bára) 

* Je to kámoš a když vám začne říkat bratře, tak po vás 

něco chce. A nějak mu nejde fotbálek ve třídě, protože pořád 

prohrává s Tomášem. (Zdenek) 

* Rád hraje fotbal. Fandí Realu Madrid a HC Kometě Brno. 

Rád sportuje. Když mu někdo neuzná gól nebo se mu ze 

srandy např. Se Zdenkem trošku vmísíme do hry, naštve se. 

Ale je s ním sranda. (Valča) 

* Jako někdy si s ním můžu i pokecat, když zrovna nemá tu 

svojí náladu:-) neumí prohrávat ve fotbale, vzpomínám si na 

to, když nad ním poprvé vyhrála Pájka a týden to nedával, 

vyžíralo ho to zevnitř. Ale jinak je strašně v poho.-) (Kačka) 

* Je vtipnej. Rád si o přestávce kope s balonem. Je celkem 

dost ukecanej. A občas provokuje, ale jinak je zábavnej. 

Prostě je v pohodě. (Klára) 

* Je sice hodnej, ale dokáže naštvat svými kecy. Kdykoliv si 

z něho můžeme udělat srandu a on tomu uvěří. Rád hraje 

třídní fotbálek a rád si myslí, že je to nějaký obrovský zápas. 

Má novou suprovou přezdívku, která mu sedí. (Bea) 

* Dokáže udělat práci pořádně. Nejvíc ho baví provokovat a to 

lidi jak ve svém věku tak starší. Neustojí jakoukoliv prohru ve 

sportu, ani to, když si hraje na zemi s balonkem pro psy a pro-

hraje. (Natálka) 

* Kryštof je otravný, ale chápající člověk. Když se na něčem 

domluvíme, tak to splní, ale podle toho, co to je. Někdy je na 

něj i spolehnutí. Jinak je chytrej, pracovitej a domýšlivej. 

(Maruška) 

* Nejraději hraje třídní fotbálek a nesnáší mazání tabule. Pořád 

se snaží být nabučený, ale vůbec mu ti nejde. Chodí na běžky. 

(Lenka) 

* Je úplně pořád stejnej, nesnese, když mu seberu balón a po-

tom je celej den hysterickej. (Pája) 

* Miluje HC Kometu Brno a furt zpívá. (Tomáš) 

* Hraje fotbal a je to provokatér. (Matěj) 

* Hraje rád fotbal a florbal. Baví ho sledovat biatlon a jiné 

zimní sporty. Směje se jak křeček. Je přátelksý a je to dobrej 

kámoš. (Dan) 

* Hraje fotbal a dobře se učí a umí se taky zapojit do práce a 

dojít k dobrému výsledku. Rád provokuje a občas se chová jako 

blbec. (Pepa) 

„Hej bratře, něco bych potřeboval“ 

Myslím, že jejich děti budou mít selfíčkový výraz už v genetickém 

kódu. A jestli budou všude kamery, tak jim z těch úsměvů ztuhne 

pusa. Všem lidem:-) 
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Čajení 

 V úterý 1.3. jsme měli po dlouhé době vaření, kte-
ré bylo hodně výjimečné. Nevěřili jsme jídlo, ale připravo-
vali čaj. Pan učitel nakoupil v Brně čaj z Nepálu, Číny a z 
různých Zemí.  
 Když pan učitel přinesl do třídy pytlíky s čajem, 
začali jsme si prohlížet a všechny vypadali jako sušená trá-
va, která aspoň mě hrozně smrděla. Příprava těchto čajů 
nebyla moc jednoduchá a opravdu jsme je jenom nezalívali. 
 Každý z nás měl na tyto čaje úplně jinou reakci. Já 
a Valča jsme byly unavené a motala jsem nám hlava a ně-
kteří měli zase úplně opačnou reakci a byli hyperaktivní. 
 Když pan učitel usoudil, že už máme v sobě až 
moc čaje, šli jsme se projít. Když už jsme pořádně vykoulo-
vali Kryštofa, udělali jsme si pěknou společnou fotku s 
krásným pozadím zasněžených stromů a vrátili jsme se do 
školy a pokračovali jsme v čajování. 
Když jsme si s Valča uvařili hned poté ,co jsme přišli z ven-
ku čaj, najednou nám i chutnal, ale to bylo, asi proto-
že  jsme byli vymrzlé. 
Celou dobu jsem  tomu nedávala moc velkou šanci, ale 
když jsme viděla výrazy všech okolo, když ochutnávat nový 
čaj, stálo to za to.  
                                                                                  (Beatka) 

 V úterý 2.3 pan učitel dovezl do školy svojí sbírku 

čaje a různých hrníčku a konviček, s kterými jsme pracovali. 

Když začala hodina, pan učitel nám ukázal, jak čaj připravit: 

ohřát si horkou vodu vyhřát si konvičku i hrníček postupně do 

něj dávat čaj, zalít a počkat až se to udělá. Poté jsme si každý 

připravili ve dvojicích čaje, ochutnali jsme jích hodně, tak 

hodně, že jsme byli za 1 hodinu tak trochu přečajovaní a šli 

jsme na procházku, která byla tak akorát abychom se vyblbli 

ve sněhu a poslední hodinu pokračovali v čem jsme začali. 

 Když jsme přišli zpátky do školy vytáhli  jsme si prá-

ci s papíry udělali si k tomu čaj a pracovali. Byl to skvělý den, 

protože vidět,  jak se připravuje doopravdický čaj je o hodně 

něco jinačího, než jsme zvyklí - dát do hrníčku sáček a zalít 

horkou vodou. Jsem ráda, že jsme se mohli dozvědět mnoho 

věcí o čaji, jeho vedlejší účinky. a také to. jak se k čaji dostal 

pan učitel. 

 Odpoledne jsem přišla se svojí kamarádkou umýt 

hrníčky a uklidit třídu. Když jsme měli uklizeno byli jsme na 

odchodu  domů,  ale nějak se nám domů nechtělo a tak jsme si 

společně zahráli Tokaido( opět nové zážitky )  

 Byl to super den. 

                                                                                    (Natálka) 

Dan s Kryštofem čajili Banchu, udělali nespočet brčálových nálevů 

a předháněli se, kdo toho vypije víc. Mimochodem, tenhle výraz u 

Dana jsem viděl pouze jednou. Dobrý, Dane. 

Malá ukázka z čeho a co jsme čajili 
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Valča o sobě 

 Koně jsem si vybrala, protože jsou součás-

tí mojí osobnosti. 

 Vždy, když si představím zlo, vybaví se mi 

drak a oheň. 

 Břízu mám na svém papíře, protože stojí 

mezi ostatními břízami, a já také stojím a žiji mezi 

dobrými lidmi. 

 Jasan – přijde mi, že ten strom je starý a 

moudrý, až budu starší, chtěla bych také toho víc vě-

dět, protože se stářím jsou zkušenosti z života. 

 Vůz – na této kartě žena řídí vůz s vraníkem 

a běloušem. Žena se dívá dopředu na věci, které ji 

čekají. 

 Princ pohárů – na této kartě je princ a kůň 

smutní a jsou sami na místě, aby nikdo neviděl, že 

jsou smutní. 

 Princ mečů – princ je na kartě zbrklý, ale 
zase když se do něčeho pustí, tak to umí udělat pořád-

ně, ale musí ho to bavit. 

Valča je skvělá, na věcech jí záleží a dokáže skvěle pracovat a 

učit se. Má načteno, nacestováno a nebojí se svoje schopnosti 

použít. 
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O Valči 

* Známe se už z divadla. S Valčou se nikdo nenudí, ta dokáže vy-

myslet kravinu za každých okolností. Baví ji koně, proto ji často 

vozím na zádech. Učí se hodně dobře, i když v hodně předmětech 

obrací oči v sloup. No jo, Valča… Na to, že je tak malá, tak aktivně 

hraje fotbal a tančí – a jak se říká, výška se neřeší. Je super holka. 

Její hláška, která mě nejvíc rozesmála, a kterou si nejvíc pamatuju, 

protože jsem v ten den přišla poprvé do školy, je „pane učiteli, mů-

žeme legálně i nelegálně zdrhnout?“. (Bára) 

* Je spolehlivá, hodná a nikdy nezklamala. Valča se učí o sto šest. 

(Zdenek) 

* Jejím snem je jet Velkou Pardubickou. Umí dobře sportovat a 

má dobré známky. Sice někdy udělá úplnou blbovinu, ale je s ní 

sranda. Někdy je agresivní, když ji naštvete, ale to radši nedělejte, 

vím, o čem mluvím. (Kryštof) 

* Je suprová. Ráda pomůže lidem kolem ní. Je hodná a vtipná a 

taky je dost chytrá. (Klára) 

* Když měla Valča zlomenou nohu, byla jsem za to i trochu ráda – 

dost nás to spojilo. Pomáhala jsem jí na záchod a jí se náhodou 

vždycky chtělo v hodině. Vymýšlíme spolu různé básničky a pís-

ničky, které si zpíváme celý rok. Ráda si čte Zaklínače 1 dokola a 

dokola. Jsme si dost podobné. (Bea) 

* Valča je chytrá a dost velká čtenářka. Někdy leze na nervy, ale 

na druhou stranu je na ni velké spolehnutí. Je pracovitá a má dobré 

nápady. (Maruška) 

* Je expert na to jak nasí..t učitele:-) Někdy bych ji vlepila, ale 

nedokázala bych jí to udělat. Mám ji ráda a neudělala bych jí nikdy 

nic zlého, i když někdy na bombu je.-) Má dobré svačiny.-) 

(Kačka) 

* Má ty svoje připomínky k učivu a tak, ale i přesto ji mám ráda, 

je to takové malé stvoření u nás ve třídě. Když ji něco baví, dokáže 

to udělat pořádně. Taky je to naše čtenářka. (Natálka) 

* Má ráda koně a čte knížky. (Lenka) 

* Je v pohodě, ale někdy je drzá na učitele. (Pája) 

* Je furt stejná. (Tomáš) 

* Má ráda koně a hraje v orchestru a je taky kamarádská. (Matěj) 

* Hraje v orchestru. Někdy je tvrdohlavá. (Dan)  

* Když fakt chce, tak se umí zapojit do práce a dojít k dobrému 

výsledku, občas má nevhodné narážky, ale jen málo. Její oblibou je 
hrát v orchestru na violoncello. (Pepa) 

Valča se s tím neštve, jak není něco podle její představy, 

naservíruje to i dezertem. A je jedno, jestli jste věc, situa-

ce nebo člověk. Hotovo dvacet. 

Jako bacha, protože taková koule vám může skončit v 

xichtu raz dva. Než bys řekl švec. V mžiku oka. Rychlostí 

blesku. Promptně. Už chápete? 
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O Matějovi 

* No jo, ten by nejradši seděl celý den u počítače. Přijde do školy, a 

hned první co udělá, tak se většinou se spolužáky nebo panem učite-

lem začne bavit o té jeho hře. Co vím, tak mu asi nejlíp jde angličti-

na. Občas taky hraje fotbálek. Je spíš pohodář, ale někdy, když se 

mu chce, tak dokáže prudit krásně. (Bára) 

* Je věčně u počítače, ale dělá aspoň úkoly a někdy jde ven. 

(Zdenek) 

* Neučí se a má špatné známky. Připadá mi, že na všechno kašle. Je 

závislý na počítači a často, když jdu z oběda, tak vidím, jak si domů 

nese kofolu nebo brambůrky. Ale je s ním sranda. Rád hraje počíta-

čové hry. (Valča) 

* Moc nechodí ven, sedí u počítače a hraje třeba GTA, ale díky 

tomu má dobrou angličtinu. Je agresivní a někdy otravný, umí ura-

zit, ale zároveň i pobavit. (Kryštof) 

* S Matějem se moc nebavím, takže úplně nevím. (Klára) 

* Matěj je v pohodě, když ho někdo nenaštve. Ve škole mu to moc 

nejde. Rád hraje hry na PC a rád si dělá srandu z učitelů. Začal ko-

nečně jíst a taky se trochu hýbe a zahraje si i fotbálek. (Bea) 

* Je divnej. Nevím proč, prostě nechápu, jak u toho notebooku mů-

že někdo vydržet tak dlouho. Někdy se naváží do ostatních a je to 

fakt hnus jako. Prý o něm ještě plno věcí nevíme, třeba je Superman 

a tajnůstkář :-) (Kačka) 

* Matěj je tichý, ale taky občas bývá otravný, podle toho, jak se 

vyspí. Jinými slovy je náladový. Ale dobře mu to jde v angličtině. Je 

velký provokatér a tak někdy vynese Toma v zubech. (Maruška) 

* Chtěla bych i o něm napsat něco pěkného, ale bohužel nenapíšu, 

protože Matěj je člověk, kterého nic jiného než PC nezajímá a 

k práci se staví hrozně, učení mu zrovna taky 2X nejde. (Natálka) 

* Nejraději hraje na počítači a umí dobře angličtinu. Vůbec nechodí 

ven, jenom někdy. (Lenka) 

* Hraje pořád hry. Nejlepší je, když máme češtinu a Matěj pořád 

pije vodu a ptá se, jestli si může z kohoutku dolít vodu do flašky. 

(Pája) 

* Je někdy hodnej (někdy). (Tomáš) 

* Je celkem nervní, hraje hry na počítači a jezdí na kole. Nejraději 

by pořád hrál na PC. Moc si neplní povinnosti do školy. (Dan) 

* Moc se neučí a je závislý na PC. (Pepa) 

Když jdeme někam na procházku, Matěj je celý nadšený, a 

hraje si s klackama, sněhem, kamením, spolužákama. Asi by 

vám to nikdy nepřiznal, ale myslím si, že mu ten venek a 

kámoši někdy docela chybí. 
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O Tomášovi 
* To je úplnej mimoň. Ten ví, kdy co říct a kdy nasadit 

správný výraz. Obvykle neví, co se v hodině dělá, ale vždycky 

je happy. Místo, aby se koukl na učení, tak raději hraje fotbá-

lek. Protože tvrdí, že se učí doma, ale ty testy vypadají skvěle. 

A ten toho přes ten den namluví, to je hustý. Tom je prostě 

v poho. I když je nejmenší ze třídy, tak se taky dokáže ozvat. 

Baví ho florbal. Jeho hláška je „co máme dělat?“. Jeho oblíbe-

ná předložka je „prostě“! (Bára) 

* Má blbé řeči. Mrčí. Je ale hodný. Mohl by trochu zapraco-

vat na učení. Je s ním sranda. Pomáhá svojí mamce. Rád hraje 

třídní fotbálek. (Valča) 

* Sice má dost blbé otázky, ale snaží se, aby udělal vše nejlé-

pe jak umí. Hraje florec a docela už mu to jde, je šikovný. 

Když se něco rozbije, tak to chce opravit. (Kryštof) 

* Rád se baví se všemi v naší třídě a je v pohodě. (Klára) 

* Umí si ze sebe udělat srandu, což všichni neumíme. Rád 

pomůže, když může. V poslední době se nezapojuje do kolek-

tivu ve třídě. Rád hraje fotbal a florbal. Ve správnou chvíli 

umí nasadit správný výraz, což mu vždycky šlo. (Bea) 

* Tom je takový náš smíšek, díky němu máme zábavu na 

celý den. Někdy ale taky leze na nervy. Bez Toma je ve škole 

nuda. (Maruška)  

* Má kočku Čmouda a nikdy mu neodpustím, že na mě za-

pomněl… nikdy.-) Je s ním sranda, ale Tome, promiň, neptej 

se na takové sra…:-) Občas na mě působí, jako kdyby utekl 

z léčení.-) Furt se vymlouvá, že ho bráchové nepustí na no-

ťas, ale kdyby si stál za svým, tak ho tam pustí. Ale ty jeho 

ksichty mě taky ser.., nebo to, jak mluví jako malé děcko:-) 

(Kačka)  

* No jó, náš Tomáš. Všichni známe jeho blbé připomínky a 

to, jak nepřemýšlí nad něčím, než se zeptá. Ale Tom je su-

per, jde vidět, že má rád svoji maminku, už jsem ho párkrát 

viděla, jak mamince bere nákup, a věřím, že i doma jí pomá-

há. Na našich výletech taky hodně udělal, umýval nádobí 

nebo sekal dřevo – je pracovitý. (Natálka) 

* Má na všechno blbé připomínky a dokáže rozesmát celou 

třídu, i dokonce pana učitele. Snaží se učit. (Lenka) 

* U Toma si myslím, že každý napíše úplně to stejný, že má 

blbý otázky a že se pořád na něco ptá, to je pravda, ale jsou 

tu určitě i jiný věci, třeba to, že se snaží pracovat v hodinách. 

(Pája) 

* Má pořád blbé otázky a někdy se chová jako dítě. A když 

nestíhá dopisovat, tak mrčí, místo toho, aby psal. (Matěj) 

* Má pořád blbé otázky a je celkem zábavný. (Dan) 

* Je celkem v pohodě, ale často má debilní hlášky a připo-

mínky. Ve škole se snaží, ale moc mu to nejde. (Pepa) 
Tome, nejdřív přemýšlej a pak se ptej. Sám si to 

děláš horší. 
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O Lence 

* Co jí nejlíp jde, je blbě koukat. Sedíte, a najednou ten vý-

raz, to je jako kdyby se dívala na učení. Je v pohodě, ale zase 

nesmí být moc, aby se nevyprdla na učení. Je tichá, nejradši 

sedí na lavici a jí. (Bára) 

* Moc dobře se neučí. Slibovala, že se začne učit po pololet-

ních prázdninách, moc to tak ale nevypadá. (Valča) 

* Je hodná, ale když se nudí nebo je unavená, je protivná a 

naštvaná. Vše bere moc vážně a pak je na všechny hnusná. 

Ráda si kreslí a myslím si, že jestli chce jít s náma do 8. třídy, 

musí ještě hodně zabrat. (Kryštof) 

* Připadá mi taková tichá. Moc se nebaví. Ale jinak je hodná. 

(Klára) 

* Nenechá si poradit. (Kačka) 

* Jestli s náma chce přejít do 8. třídy, měla by zabrat, což ji 

zatím moc nejde. Bere si věci až moc k srdci. Ráda si kreslí, 

hlavně v hodinách. Ráda si čte a nosí různé šperky. (Bea) 

* Lenka je tichá, citlivá, pracovitá a někdy drzá. Je s ní sran-

da. Občas je na ni spoleh. Když se jí něco nelíbí, tak si řekne. 

(Maruška) 

* Bere věci moc vážně. Ráda si kreslí v hodinách, ale kdo né, 

že?:-) Na výletech jsem poznala tvrdou Lenku, která se pořád-

ně rozjela. Jestli ale chce s námi pokračovat do 8. třídy, tak by 

měla vážně zabrat. Je už dlouho součástí naší třídy, takže ji 

mám ráda. (Natálka) 

* Někdo jí něco řekne, hned se naštve a otočí se. Prostě nepři-

zná pravdu těch druhých. (Pája) 

* Je někdy šikovná, ale ještě musí zabrat. (Tomáš) 

* Je tichá, jednu dobu pomlouvala, ale teď už je to dobrý a 

prý se snaží učit. (Matěj) 

* Neplní svoje povinnosti, jak by měla, a je urážlivá a nesne-

se pravdu. Ale někdy je celkem v pohodě. (Dan) 

* Má špatné známky, snaží se učit, ale moc jí to nejde. Ráda 

nosí různé šperky. Občas si bere věci moc vážně. (Pepa) 

Leni, vím, že toho vláčíš hodně. Ale zahoď to, co není tvoje, ať se 

můžeš radovat. 
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Ancient Scroll II. 

* Já tomu rozumím tak, že když si chceme za něčím jít, tak za tím jdeme tou cestou, kterou si vybereme. 

* Bez riskování bychom si nezkusili plno věcí. Proto riskujeme a přijímáme zodpovědnost za svoje činy. 

* Když děláme něco a děláme to ještě víc, občas to můžeme udělat špatně, ale za pokus to stojí. 

* Neustále poznáváme nové věci a učíme se, jak je tvořit a jak je udělat správně. Riskujeme tím, že věci zkoušíme, i když jsou 

občas špatně. Abychom věci poznali a naučili se je používat, častokrát musíme riskovat. 

* Od začátku 7. třídy jsem si vždycky vybrala těžší cestu než kdy jindy. Například postava a karty, které jsem dělala dlouho a 

pečlivě, erb, který jsem si poprvé pokazila, jsem podruhé udělala lépe. 

* Že si vybíráme cestu bez riskování a přijmeme zodpovědnost za selhání a nesvádíme to na někoho jiného. 

* Ručím sama za sebe. Vybírám si tu nejtěžší cestu, ale mám kolem sebe ty nejlepší přátelé. 

* Můžu si dělat komplikovanější cestu, třeba nějaké potíže. Ale musím získat to dobré i špatné. Zkušenost a odvaha, porozu-

mění mě může dovést k cíli. 

* Když si vybereme jako třída těžší cestu, tak ji zvládneme společně. 

* Kdybychom neriskovali, tak se nepřipravíme do světa. Musíme být silnější osobností, nežli jsme. Riskování nám pomůže, 

kdybychom seděli a byli vždy ty hodné děti, nebyli bychom připraveni na těžší chvíle. Riskování je život. 

* Většina lidí si vybírá těžší a těžší cestu k tomu, co ho láká. Ale jde tak, aby nemusel riskovat.  
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Barča o sobě 

 Smrt – už nechci řešit problémy, které byly, 

a chci vzhlížet kupředu a být svůj člověk, který si 

dokáže v hlavě uklidit. Dokážu s tím něco dělat a jde 

to hodně často vidět. Samozřejmě se někdy na něco 

můžu soustředit, mít tu myšlenku „ráda“ a držet se jí. 

Probojuji se s těmi věcmi a nenechám je jen tak 

pláchnout. Pod některé věci bych se klidně podepsala, 

protože se nebojím výzvy. 

 Spravedlnost – Dokázala bych rozlišit špat-

ného a hodného člověka. Ale někdy mi k tomu může 

chybět rovnováha, kterou se snažím plně získat. 

Dokážu se s věcmi vyrovnat, a jen tak se něčeho ne-

leknu, toho, čeho bych se mohla někdy leknout, jsem 

já sama, protože každý člověk se někdy hledá. Zvolit 

správnou cestu a rozhodnout se bývá pro mě někdy 

oříšek. Ale vždy to dopadne dobře, protože umím 

soudit sama sebe a najít správnou cestu. Jasnost, ta mi 

někdy chybí, když potřebuju vědět nějakou věc a být 

čestná – třeba i z obou stran, to bývá někdy těžké. Ale 

někdy holt zariskuji a pustím se k nějakému činu, ale 

dokážu si vzít po té z toho příklad, poučit se, a neudě-

lat stejný problém znova. 

 Tři meče – trápila jsem se celkem dlouho, 

řešila jsem lásku atd. Ale našla jsem v sobě tu cestu 

s tím něco udělat a dělat věci dobře a bez stresu. Byť 

jsem se trápila v Hogwarts a s kluky, tak jsem nako-

nec vyšla z toho dobře, uvědomila jsem si hodně věcí, 

poučila se a začala si víc vážit věcí a přátel, které 

mám. 

 Blázen – Někdy se tvářím nevinně, ale vím 
přesně, která bije. Ale prostě si to vyřeším po svém, 

protože svoboda a své rozhodování je důležité, a já se 
snažím vše dělat dobře, svobodně a bez nějakého 

stresu. Mám důvěru v lidi, které dobře znám a věřím, 
že nezklamou, ale velké tajemství si tak přece ne-

chám pro sebe. Jsem kreativní, mám dobré nápady a 
nebojím se pohrát si s nějakou prací a ráda pomůžu i 
ostatním, když budou potřebovat. Mám odvahu zkou-

šet nové věci a třeba se postavit špatným lidem. Mys-
lím někdy nad věcmi dopředu a přemýšlím nad nimi. 

Báro, po pár měsících u nás ve třídě a pár zážitcích ti můžu s kli-

dem říct, že jsem rád, že jsi k nám přišla:-) 

Moje hláška je „jasně“. 
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O Barče 

* Snaží se dělat vše na 100%, a když jí to nevyjde, tak to 

zkouší znovu. Hraje dobře na klavír a dobře běhá a má velkou 

sílu v ruce. Ale občas je otravná. (Kryštof) 

* Je přátelská a hodná, umí pobavit a je s ní sranda a když 

máte špatnou náladu, tak vám rozjasní den a je chytrá. 

(Zdenek) 

* Známe se už z divadla. Je v pohodě, ale mizí ze třídy. Mys-

lím si, že si ze sebe umí udělat srandu. Dobře tancuje. (Valča) 

* Ze začátku jsem jí moc nemusel, ale teď už je fajn. Myslím, 

že nemá kam spěchat. Většinou je s ní sranda. Pořád má dob-

rou náladu a snaží se všechny okolo rozesmát. (Bea) 

* Bára je tvrdá holka, ale ta citlivost se tam najde. Je na ni 

spoleh. Je pracovitá, štědrá a taky čtenářka. (Maruška) 

* Protože se s Barčou známe už moc dlouho, tak o ní vím 

skoro všechno a ona o mě. Je suprová kamarádka a není faleš-

ná, nezradí mě. A myslím, že není taková ta, která by pomlou-

vala atd… myslím, že to nemá zapotřebí. Ale taky je docela 

tvrdohlavá. (Klára) 

* Je v poho, ale ze začátku jsem jí nemusela…ona ví proč:-) 

moc řešila lásku, ale myslím, že teď jí už neřeší. Je s ní sran-

da. Když jsem s ní běžela do obchodu a spadla, bylo to ještě 

větší sranda. Jsem jí moc dlužná. (Kačka) 

* Nová žákyně, která nám ve třídě nahání kluky. Ze začátku 

bývala každou přestávku na záchodech a nás si nevšímala, ale 

v poslední době bych řekla, že má o nás větší zájem a už tráví 

víc času s námi ve třídě. (Natálka) 

* Ráda sportuje a hraje v divadle. (Lenka) 

* Je tu nová, a často chodí na záchody. (Pája) 

* Je chytrá, hodná, hezká a šikovná. (Tomáš) 

* Rychle k nám zapadla a je hodně společenská. (Matěj) 

* Hraje na klavír, ve vápenském divadle, přišla z Javorníku. 

(Dan) 

* Je tu nová a ve škole pracuje dobře. Znám ji už dlouho a je 

fakt v pohodě. Furt má dobrou náladu a nenechá se jen tak 

rozhodit. Hraje na klavír. (Pepa) 

Bára s Klárou čají tmavý Pu-Erh. Tváří se dobře na to, že ten čaj 

voněl jak starý fusky (klasické hodnocení čajovníka začátečníka o 

pueru) 

Vidíte to? Zase. 

Nejaktuálnější fotka, více na konci tohoto Věštce 
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Klára o sobě 

 Jsem drzá, hlavně doma, ve škole ne. 

Jsem citlivá, energická a docela dost nervózní. 

Někdy se trápím zbytečnýma věcma, a to mě dost 

ničí. Neumím se „uklidnit“, proto jsem pořád ze 

všeho dost vystresovaná.  

        *  *  * 

 Na nohách mám labuť, kterou jsem si 

vybrala, protože označuje lásku, krásu a duši. 

Tato karta se mi moc líbí, a myslím, že je to tím, 

že bych chtěla mít takové vlastnosti. 

 Potom jsem si vybrala vodního draka 

jako zvíře zlo. Tento obrázek mě trochu zaujal 

tím, že je tam vášeň. 

 Strom trnka mě hodně zaujal, protože je 

tam magie. Magie je všude kolem nás. Ne 

v pohádkách, ale ve skutečnosti. 

 Brslen je zajímavý strom, osud nás 

vede k tomu, abychom dělali velké věci. A proto 

jsem si tuto kartu vybrala. Chtěla bych taky doká-

zat velké věci, ještě větší, než jsou teď. 

 Princeznu pohárů jsem si vybrala 

z důvodu, že já o sobě vím, že jsem hodně citlivá. 

Kvůli tomu jsem chtěla svůj nový začátek a obje-

vení. A narazila jsem na tuto kartu, která tuto 

schopnost má. 

 Dva poháry a princezna holí, to se mi 

líbilo ze všeho nejvíc. Protože tady tato karty 

znázorňuje o současném pocitu, takže co si já o 

tom myslím.. já se vidím, jak pracuju atd. 

 Na hlavě mám eso holí. Je to karta, která 

mi říká, že mám začít chápat víc věcí. Snažit se a 

tak. A díky této kartě jsem tak trochu víc otevřela 

oči. 

 Karta Síly – tuhle kartu jsem si vybrala 

z toho důvodu, že já taková nejsem. Ale chtěla 

bych taková být, protože já si vůbec nevěřím 

skoro v ničem. Tak bych to chtěla zlepšit.  

Kláro, myslím, že jsi pochopila, že tvůj přestup k nám je pro tebe dob-

rá příležitost. Tak se ji chop dobře a nebuď tak nervózní.:-) 
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O Kláře 

* Moc ji neznám, ale je s ní sranda a je spolehlivá. Jak sem 

přišla, tak vůbec nic, ale teďka dělá někdy kraviny. (Zdenek) 

* Chodili jsme spolu do školy a obě jsme přestoupili sem do 

Vápenné. S klárkou vycházím velmi skvěle, jsme nejlepší 

kamarádky už pět let. V nové třídě se zatím dobře zabydlela. 

Má ráda společnost, ale nejradši je u mě. Nebaví ji mazání 

tabule. Umí dobře zpívat a baví ji tancování. Její hláška je 

„to nechápu, jak jako?“. (Bára) 

* Moc dobře ji neznám, protože tu moc dlouho není. Ale 

snaží se zapojit a taky se snaží ve škole. Hezky zpívá. 

(Valča) 

* Je tady nová, přišla z Javoru a umí dobře zpívat. Snaží se 

naplno, aby všechno učivo dohnala a je s ní sranda. (Kryštof) 

* Začala makat. Jde vidět zlepšení, ale názor na ní ještě ne-

mám. (Kačka) 

* Klára je pracovitá a citlivá. Vidím u ní taky velkou snahu. 

A za tu krátkou dobu, co se známe, jsem si jí oblíbila. 

(Maruška) 

* Kláru ještě moc neznám, ale ráda jsem ji ze začátku po-

mohla. Je dost stydlivá a nejraději by si četla knížku a pila 

čaj. (Bea) 

* Je u nás ve škole nová. Jde u ní vidět, že jí na škole a na 

známkách hodně záleží, někdy je z toho až vystresovaná. Ale 

snaží se. Jako kamarádka je zatím v poho. (Natálka) 

* Je naše nová spolužačka. (Lenka) 

* Je hodná a přátelská. (Tomáš) 

* Celkem rychle k nám zapadla, ale většinou je s Bárou. 

(Matěj) 

* Je ve třídě nová, moc o ní nevíme. Vím, že ráda zpívá a 

tancuje. (Dan) 

* Je tady teprve měsíc, takže ji moc neznám a nevím, co 

bych o ni měl napsat. (Pepa) 

Takže holky, nevím, jaký selfíčka jste se učili tam u vás v Javor-

níku ... 

Ale tady selfíčkujeme na levelu 99 :-) 
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O Pepovi z obou stran 

 Vždycky, když se koná nějaká akce, tak tam 
jedu, snažím se dodržovat tradice. Za určité věci nesu 

vlastní zodpovědnost. Od minulého roku jsem udělal 
vytrvalý pokrok. Snažím se být pravdivý, protože pravda 

udržuje život. Musím se dívat dopředu, abych předpo-
kládal, co se může stát – vize nám osvětluje cestu. Jsem 

strážce toho, co mám, a nerad bych o to přišel. Můj po-
tenciál je zpěv. 
             *  *  * 

* Známe se už déle, než jsem přišla sem do školy. Pepa 

je srandista, v kolektivu se neztratí. Ale zase si dokáže 

vystačit sám s mobilem v ruce. Dokáže se flákat celý 

den jen tak po Vápenné s kamarády. Baví ho zpěv a ta-

nec, jak se dá občas poznat z přestávek. Jeho oblibou je 

někomu měnit jméno, on je třeba Karel. Je to super po-

hodář a jeho předností jsou papoušci. (Bára) 

* Je vysokej, má hodně papoušků a někdy si dělá sran-

du z lidí. (Zdenek) 

* Nikdy s ním není nuda. Umí si ze sebe udělat srandu. 

Kdyby tu nebyl Jirka, tak by byl největší ze třídy. 

(Valča) 

* Je s ním největší sranda, vše, co ho baví, dělá pořád-

ně. Je hodně dobrý kámoš a pořád si zpívá, teda skoro 

pořád, ale aspoň to umí. A k tomu tancuje. (Kryštof) 

* Je srandovní. Zatím jsem ho ještě moc nepoznala. 

(Klára) 

* Umí rozesmát lidi, když mají špatnou náladu. Rád 

tancuje a zpívá s Natou na ulici. Většinou má pořád dob-

rou náladu. Nejraději si sedne o velké přestávce do kře-

sílka a je na telefonu. (Bea) 

* Pepa je občas spolehlivý a vtipný a taky si myslím, že 

citlivý, hlavně ke zvířatům. (Maruška) 

* Dělá si ze mě furt srandu, ale i z ostatních a je s ním 

sranda:-) Nebudu tady psát blbosti typu je nejvyšší ze 

třídy a má rád andulky, protože tohle je málo z Pepy. Je 

to dobrý kámoš, když potřebuju, tak mi pomůže. A jako 

dá se mu i věřit, chodívali jsme furt ven. A jednou jsem 

ho viděla s kočárem, takže….-) 

p.s. to máš za to, že nevíš, co u mě napsat:-) (Kačka) 

* Vtipálek třídy. Dá se s ním dobře popovídat. Jedna 

věc mě štve, a to, že se někteří podle něho řídí, než aby 

měli svojí hlavu (např. pojedeš na výlet? Pepa nejede, 

tak já taky ne) – tohle je špatně. (Natálka) 

Rád si o přestávce povídá. Bez mobilu nevydrží. (Lenka) 

* Má rád andulky, je druhej největší ve třídě a byl vAnglii. 

(Tomáš) 

* Rád poslouchá metal a hlavně skupinu Nightwish. Má rád 

svůj mobil a je s ním sranda. (Matěj) 

* Je s ním sranda. Baví ho se starat o jeho papoušky. Pořád 

chodí ven a miluje Nightwish. (Dan) 

 

P.S. fotka s Pepou je v textu u Marušky 
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O Jiřím 

* Skoro vůbec není ve škole. Kašle na úkoly. Chodí pozdě do 

školy. (Bára)  

* Moc ho neznám, protože tu často není a má vlastní auto. 

(Zdenek) 

* Už je trapný, jak tu pořád není. Chodí do posilovny. Ale 

nevím, kdy na tu posilku má čas, když furt zvrací. (Valča) 

* Rekordman v počtu omluvených hodin a byl letos víckrát u 

zubaře než mi všichni dohromady. Tedy už je to nějakej ten 

pátek co jsem ho viděl, asi si dělá čas na posilovnu, ale to až 

potom, co ho přestanou bolet zuby. Moc nemluví. (Kryštof)  

* Nic nedělá. V hodinách taky ne. A nedělá domácí úkoly. 

Skoro vůbec nechodí do školy. (Klára) 

* Moc nekomunikuje s lidmi ve třídě. Moc o něm nevím. 

(Bea) 

* Má holku a někdy se i objeví ve třídě. Jako Jirka, né ta hol-

ka. Vypadá strašně fajn, ale štve mě, že moc nemluví… je 

strašně potichu. A mohl by zamakat ve škole, má na víc. Tře-

ba ale skrývá tajemství. (Kačka) 

* Tak jako narovinu, strašně smrdí. Ráda bych se i u něho 

rozepsala, ale co bych o něm napsala, když tu vůbec nebývá, 

jenom tak 5X do měsíce a to v pátek. Vůbec ho neznám. 

(Natálka) 

* Někdy chodí do školy, ale je pořád u zubaře, asi tam aj spí. 

Pro mě spíš záškolák. Jinak si myslím, že je v poho. Hodně 

posiluje. (Pája) 

* Nechodí do školy a moc nemluví. Furt smrdí. Pořád mu 

chybí sešity. (Lenka) 

* Není tu. (Tomáš) 

* Není moc ve škole, chodí do posilky a má auto. (Matěj) 

* Jirka často chybí ve škole. Baví ho auta, má svoje. Je 

v pohodě a celkem bouchač, chodí do posilky. (Dan) 

* Moc nemluví a do třídy přijde tak na 2 týdny v měsíci. 

(Pepa)  

Hele, on ten Jiří je vlastně v pohodě. Občas se zasměje, omlu-

venky má skoro vždycky, a když už je ve škole, tak o něm ani 

nevíte. 
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I. Jarní procházka 

 Dne 4.3. (to bylo pondělí, 6 slunečný den roku 

2016) jsme se vydali s panem učitelem Schlemmerem (to je 

třídní pan učitel) a paní učitelkou Šebestovou (to je paní asis-

tentka) na výlet do Jeseníku na dokument o Filipínách (to je 

ostrovní stát v jihovýchodní Asii) v rámci zeměpisu, dějepisu 

a přírodopisu (to jsou mezipředmětové vztahy), a do přírody 

si opéct špekáček (to je pedagogika).  

 Ráno jsme se o půl osmé sešli u školy a jeli do Jese-

níku (cesta úplně v pohodě, nedorazil akorát Matěj, Beatka a 

Jiří). Když začal dokument, ze začátku mě to moc nebavilo, 

ale pak to bylo lepší, byly tam různé způsoby života, zvířata, 

příroda a tradice. (Ten dokument byl opravdu dobrý, ale ná-

řečí vypravěče bylo nepříjemné, samé slova s koncovkou -ej) 

 Když dokument skončil, tak jsme se vydali do Láz-

ní, cestou jsme si zpívali písničky a taky se málem upekli na 

sluníčku. Však nejlepší bylo jít do kopce při 25 stupňů (celou 

neděli jsem lítal po kopci, abych ke Křížku našel tu nejlepší 

cestu, která nevede přes Muzikantskou stezku. Tu cestu jsem 

objevil - kolmo od čarodějek přes pět remízků:-).  

 Když jsme vyšli na kopec, bylo tam krásné místo na 

opékání, krásný výhled na přírodu a hory. Zatímco pan učitel 

chystal oheň (zapomněl jsem ve škole tresty o tom, že mají 

být po zvonění na svém místě (tyhle nesmysly používáme na 

podpal ohňů), takže jsem použil březovou kůru), tak my 

jsme „sbírali“ dříví na opékání (Na pokyn „běžte posbírat 

dřevo na oheň“ se vytratili na podezřele dlouhou dobu, což 

znamená, že se prachsprostě zašili, tak jsem je musel odpá-

rat).  Opekli jsme si špekáčky (a klobásky a rohlíky a 

jablko a chlupy na ruce) a hurá cestou na Pomezí (přes 

Kolonádu, zmrzku v Sofii, kolem Vojenské a žlutýho psa). 

 Cestou jsme si povídali, zpívali někteří i hráli fot-

bal (úplně v pohodě, hromada kyslíku a sluníčka). Když 

jsme došli k Pomezí tak jsme zjistili, že ještě máme 25 min 

(tak tohle je trochu delší story, můžu jenom říct, že Kačka 

měla krásný záchvat, když viděla odjíždět autobus, který 

bychom stihli, kdybychom byli o dvě minuty rychlejší), tak 

jsme si odpočinuli, nafotili super fotky (to je pravda, a jsou 

tady okolo) a čas uplynul jako voda a nám už jel vlak zpět 

do Vápenné.  

 Výlet byl super, už dlouho jsme nikde nebyli a 

příroda je vždy krásná (a tohle je svatá pravda). Příště zase!         

               Natálka 

Team Phoenix a společná fotka na zábradlí. Žijeme v opravdu krásném kraji. Děkujeme paní Šebestové za účast a za fotku. 
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I. Jarní procházka 

 Výlet byl super, parádně jsme si ho užili. Ale 
abych vám ho trochu přiblížila. Vyjeli jsme o půl osmé 
autobusem do Jeseníku, kde jsme šli rovnou do kina. 
 Byl to výukový program, neboli dokumet o 
Filipínách. Někteří tam usli (kdo?), někteří trochu zlo-
bili a někteří pilně poslouchali (kdo?). Trvalo to tak 
hoďku, ale šlo vidět, že to děcka moc nebavilo (ale jo) 
a že měli po ránu spoustu energie (to teda). 
 Tak, po kině jsme vyrazili na vrchol kopce, 
kde se začalo opékat. 
 Ufff, to byl kopec. A to prý všichni tvrdili, že 
mají kondičku (no dobře, tak všichni úplně ne). Ale 
nakonec jsme tu! (pan učitel byl král kopce). Po cestě 
jsme nasbírali pár klacků na oheň, ať máme na pořádný 
táborák (ale nakonec nic moc). Pan učitel nás potom 
poslal pro kůru a pro klacky na opékání.  
 Mezi tím jsme narazili na kešku, která měla 
velmi zvláštní řezbu. 
 Špekáčky máme v břichu, kluci si mezitím 
stihli zakopat s míčem (na tuhle věc nikdy nezapome-
nou). No a ještě k tomu jsme museli táhnout jakési 
těžké tašky, které mi připadali k ničemu (pardon pane 
učiteli, ale na tom konci už nešlo neklást odpor, když 
jsme byli unavení a ještě něco táhnout (ještě abyste 
nekladli odpor, když celou dobu táhnete nějaké igelitky 
s čímsi). 

 Pochodili jsme po lese, pobavili se (mezitím nás 
opustil Tomáš, které ho to zřejmě přestalo bavit, a to celou 
cestu tvrdil jak nás má rád:-). 
 Došli jsme na Pomezí, a najednou začal přijíždět 
bus, který bychom v pohodě stihli, ale pan učitel tvrdí ,,ale 
jen ho nechte ujet, a hlavně jim nic neříkej že to ujelo, ten 
čerstvý vzduch jim jen prospěje“. Ale Kačka ho uviděla a 
začala hystericky křičet, to byli zase výbuchy smíchu u 
ostatních. 
 Poté jsme čekali na zastávce a jako odměna za tůru 
(nějakých cca 8,5 km) jsme dostali krowky a bompary :) 
 Přijel vlak, a my jsme se zdárně přepravili na oběd 
(rybiška mňam, Baruško) a domů.. Byl to super den (to ved-
ro bylo úmorné). S vámi, třído, se člověk nikdy nenudí:-) 
 
 PS. Pane učiteli, toho koňara do zad vám nezapo-
menu, ale jak jste říkal, musím si zvykat (za prvé sis začala, 
za druhé to nebyl koňar, a za třetí – zvykej si:-)                            
                  Barča               

Tohle je jediná louka o které vím, že má vyhlídku od Zlatého Chlu-

mu až po Obří skály. 

Lásku k přírodě do pana učitele zaseli jeho rodiče (děkuji). Pak 

dlouho nic a najednou, v pravou chvíli a pravý čas, vykvetla, aby to 

mohla předávat dál. Ve školství je to stejné - taky sadíte a doufáte, 

že ve správnou chvíli vyroste ta správná květina. Ale většinou se to 

nikdy nedozvíte.  
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Bonusový materiál 

Tak kdo dočetl až na konec Zrcadlového Věštce, čeká zde na něj odměna v podobě těchto krásných fotek Natálky, Marušky, Dana, 

Kláry a Toma. A protože si myslím, že Věštec bude mít velkou historickou hodnotu, tak tady je vzkaz do budoucnosti: „Ahoj děti, 

tohle jsou vaši rodiče, když chodili do sedmé třídy:-).“ 


