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Úvod do časopisu

Školní časopis „Listy Vrchličáku“

V tomto čísle se můžete těšit na články od vašich spolužáků, poznáte zajímavá místa a  zamyslíte se 
nad problémy světa.

Děkuji za pomoc všem redaktorům, žákům druhého stupně, které jsem “uvrtala” do spolupráce a také 
Mgr. Táně Klapcové (korekce článků).

Bc. Radka Vajdová

Tento časopis napsali:

❏ Matyáš Tomeček                                      
❏ Jakub Šnapka
❏ Jan Rozvadovský
❏ Nela Jopková
❏ žáci VII.A
❏ žáci VIII.A
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Na konci prázdnin jsme jeli s 
mamkou, ségrou a naším 
kamarádem k MOŘI. Jeli jsme 
autem, cesta byla dlouhá. Přijeli 
jsme v 10 hod. do apartmánu.  
Vybalili jsme věci a šli k moři. 
Každý večer jsme chodili na 
večeře a procházky.  Byli jsme 
na celodenním výletě na lodi. 
Navštívili jsme 2 ostrovy -  Hvar 
a Brač.  Na lodi nám ukuchtili 
makrely.  Potom k nám přiletěli 
racci a my jsme je krmili zbytky 
makrel.  Druhý výlet byl do hor, 
kde jsme pozorovali západ 
SLUNCE.  Moře bylo průzračné 
a teplé. U moře jsme byli poprvé, 
a tak nás to nadchlo, že bychom 
se tam příští rok opět vrátili.

Maty
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Jakub a Honza

Poslední zářijovou neděli jsme s 
kamarádem a rodiči jeli na výlet. 
Cílem naší cesty byly vodopády 
Bílé Opavy. Po cestě jsme zažili 
spousty zážitků, například jsme 
sbírali zbytky borůvek. Po cestě mi 
ujela noha, spadl jsem hned vedle 
muchomůrky a mému kamarádovi 
zajela bota do bahna. Naštěstí měl 
nepromokavé boty, tak mu zůstaly 
suché ponožky.
Moc se nám také líbily lávky přes 
vodu a kolem skal. Na jednu skálu 
jsem dokonce vylezl.
Už se těšíme na další společné 
výlety.

Honza a Kuba
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V neděli 5. 9. 2021 jsme šli s 
mamkou, strejdou a ségrou na Lysou 
horu.  Ušli jsme celkem cca 13 km.  
Cestou jsme narazili na studánku, ze 
které jsme se napili. Nahoře jsme si 
dali dobrý oběd a pití.  Podívali jsme 
se na výhledy a vydali se na cestu 
zpět. Po cestě dolů jsme našli pár 
hub.  Počasí nám přálo.  Výlet jsme 
si užili.

Maty  
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V úterý 28. 9. 2021 na sv. Václava jsme vyrazili s mamkou, ségrou a kamarádem na 
výlet na Skalku. Autem jsme vyjeli na Ondřejník k chatě Ondřejníček. Odtamtud jsme 
šli cca 4 km na vrchol s názvem Skalka. Zpočátku byla mlha, která vypadala jako bílé 
moře. Byla to nádhera. Později vysvitlo slunce a my si užívali výhledů. Udělali jsme si 
pár fotek a šli zpět 5 km k  chatě, kde jsme si dali oběd. Výlet se nám moc líbil.

Maty
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V neděli 17. 10. pořádala naše obec tradiční Drakiádu. Konala se v Radvanicích u 
vodojemu. Byli jsme tam s mamkou a ségrou. Draci vůbec nelítali, protože nefoukal vítr. 
Přes nepřízeň počasí jsme to zvládli a já jsem vyhrál 3. místo za Starší skupinu. 
Odměnou byla drátová sluchátka, mandaly, velký blok a další psací potřeby. Sestra se 
umístila na pěkném 8. místě za Mladší skupinu. Další disciplínou bylo malování draků 
na papír, ale tam jsme nevyhráli. Na občerstvení  byl párek v rohlíku, teplý čaj a 
pečoky. Pečoky, kdo by nevěděl, jsou pečené brambory. Moc se mi tam líbilo a bavilo 
mě to. Těším se na příští rok.

Maty
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Když se Vás člověk zeptal, když jste byli malí, 
čím byste chtěli být? Co jste odpověděli? Co 
jsem odpověděla já, tím si nejsem jistá, ale znám 
příběh, který se stal jedné spolužačce a ráda 
bych na něj upozornila. Asi ve druhé třídě se nás 
paní učitelka zeptala, čím bysme chtěli být? 
Všichni něco odpověděli, pak se zeptala mé 
spolužačky. A ta odpověděla: princeznou. 
Všichni se jí okamžitě začali smát, včetně mě. 
Když se nad tím zamýšlím, tak je to velice 
ošklivé. Skoro všichni z nás se smáli, protože 
jsme si mysleli, jak už jsme dospělí a  nevěříme 
na pohádky. Ale je to smutné, že jen jeden 
člověk ze třídy si nenechal zkazit dětství, i přes 
všechen ten nátlak nás ostatních. Nechtěla bych 
být na jejím místě, protože jsme se jí smáli za to, 
jak vypadá,  že nemá nové věci a že je prý moc 
dětinská. Ale teď zní otázka, jestli ostatní 
netoužili být taky takoví silní a nenechali si zničit 
dětství každým slovem, co někdo jiný řekl a 
nebyli ovlivňování okolním světem? V tomhle 
jsem jí záviděla. I já jsem chtěla být svá a bez 
hranic. Chtěla jsem si užít dětství a neřešit to, co 
mi říkají ostatní. I přesto jsem měla úžasné 
dětství, ale nebylo by ještě lepší? Kdybych byla 
taková jako tehdy ona? To už asi nikdy nezjistím, 
ale rada, kterou bych Vám chtěla předat je 
taková: „Nenechte se rozhodit nátlakem 
ostatních a žijte si, užívejte si a konejte podle 
svého“.

Nela
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Trauma. Když se vás zeptám, co je to trauma? Obvykle buď neodpovíte nebo říkáte 
odborné názvy z internetu. I když jste si sami něčím prošli nebo něco zažili. Není Vám 
příjemné o tom mluvit. I já sama jsem zažila událost, kterou teď nazývám traumatem. 
Když se mě na to někdo zeptá, obvykle se mi stáhne žaludek, ztratím hlas a rozpláču 
se. Nikdy mi není příjemné o tom mluvit, ale někdy je lepší o tom mluvit, než pouze 
mlčet nebo to nějak ze sebe dostat. Sednout si před zrcadlo nebo před někoho, komu 
důvěřujete natolik, abyste mu to řekli a vypovídali se. Někdy taky pomáhá se z toho 
vypsat… Tak schválně, už znáte odpověď na otázku? Za mne je to věc, která je mou 
součástí, ať už je příjemná nebo ne.

Nela

https://www.michelleattwell.co.za/
index.php/trauma-traumatology/
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Filip, Natálie, Nikola, Aneta - VIII.A

Náš spolužák Filip Z. je sběratel minerálů. Zabývá se tím už od malička a je to jeho 
velký koníček. Kameny sbírá po celé České republice například v lomech, haldách a na 
polích. Rodina ho v tom podporuje a vozí ho na různá naleziště. Má už přibližně 200 
druhů kamenů, jeho nejoblíbenější je krystal Kasiterit. Krystal Kasiterit je tmavě hnědý 
minerál, který je vzácný. Hledal ho dlouho a našel až v lomu Hubský Peň. Všechny 
kameny, které nalezne, nám nosí ukazovat do školy. Všechny nepoznáme, ale všem se 
nám moc líbí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kasit
erit#/media/Soubor:Cassiterite4.j
pg
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Ondřej a Martin - VIII.A

Konžská demokratická republika je velmi zajímavá země. Už od 50. let minulého století 
se tam situace velmi zhoršuje. Z velké části je to způsobeno občanskou válkou. Je to 
druhá největší země Afriky, ale situace tam stojí za starou bačkoru. Přesto má největší 
světovou produkci kobaltové rudy, významné zásoby diamantů, zlata a mědi. DKG 
(zkratka pro Demokratickou republiku Kongo) po roce 1960 postihla 1. konžská krize. 
Po ní nastal likvidační režim prezidenta Mobutua. Byl to jeden z nejhorších diktátorů 
Afriky. Po jeho svržení vypukla 1. občanská válka, která se jinak nazývá také Velká 
africká válka. Po svržení Mobutua se stal prezidentem Désiré Kabila. Jeho spory s 
rwandskými vojáky vedly k 2. občanské válce. Zemřelo přes 5,4 mil. obětí, což je 
nejkrvavější konflikt od 2. svět. války.  Za tuto válku může především Rwanda a 
Uganda. Prezident zemřel násilnou smrtí v roce 2001. Po jeho smrti se stal 
prezidentem jeho syn Joseph Kabila. V současnosti je prezidentem Félix Tshisekedi. 
Válka bohužel patří k běžnému životu občana Konga. I přesto, že země dostává dary v 
hodnotě miliardy dolarů, každý měsíc tam na podvýživu umírá 45 000 lidí. DKG je 
hodnocena jako jedna z nejzkorumpovanějších zemí světa.
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Škola v přírodě je každoročně akce, kde se několik tříd na 14 dní sejde v jednom hotelu. 
Tento rok to byl Medlov. Jedna z nejhorší částí, pro mě, je vybalování a balení. Zabírá 
nějak moc času a práce. Úplný opak je ale jídlo nebo chození ven. Můžu si užít každý 
den a nikdy mě to neomrzí.

Jiří VII.A

Na školu v přírodě jsme s naší třídou odjeli 1. 11. 2021 na Hotel Medlov na Vysočině. 
Chci se s Vámi podělit o pár zážitků, které jsem na této akci zažila. Hned první den 
jsme šli na procházku do lesa, poté i na hřiště, kde jsme si zkusili opičí dráhu. V pátek 
5. 11. jsme šli pěšky do Nového Města na Moravě. Mohli jsme si zajít, kam jsme chtěli, 
např. do obchodu. S kamarádkou jsme si zašly na kebab. Po příchodu na hotel jsme si 
mohli po náročné túře odpočinout. Další den nás čekala stezka odvahy, kterou chystala 
IX. třída. Nejenže ji chystali, ale dokonce nás strašili. A povedlo se jim to, bála jsem se. 
Během pobytu jsme si občas zašli i na čajový dýchánek s vedoucí Agnes, kterou jsme 
si za těch pár dní moc oblíbili. Vždy po nějaké hře venku jsme si šli s ní a naší třídou do 
hotelu, kde jsme si dali čaj, abychom se zahřáli a s Agi o něčem pokecali. Nejvíce ze 
všech her se mi líbila hra s názvem “Maršál a špioni”. Hra se hrála s kartami, a když 
měl někdo menší číslo než zase někdo jiný, tak prohrál. Při hře jsme se naběhali, ale 
stálo to za to. Jsem ráda, že jsem tohle všechno mohla zažít.

Amálie VII.A
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Noční procházka s úkoly
Dne 3. 11. 2021 jsme se já Filip Priečko, Tomáš Müller a Sebastian Tyrala (pomáhal 
nám také Honza Hracký) vyrazili do lesa a nachystali jsme “noční procházku” s úkoly a 
otázkami. Cestu jsme vyznačili balónky, které měly značit cestu.
Po sedmé hodině večerní jsme rozdali pokyny a vydali se na začátek stezky, kde jsme 
si rozdělili úkoly. Filip, Tom a Honza se schovali v lese, aby mohli strašit a já Sebastian 
jsem byl průvodce skupinek, aby se neztratily v temném lese. Nejdříve jsem skupinku 
pouze sledoval, ale jakmile skupina odbočila z vyznačené trasy, jsem se objevil a 
pomohl skupině ve správném směru.
Pocity z této akce byly smíšené, protože někdo chválil a někdo nadával, jako že šlápl 
do bláta.
Pro nás kluky je ponaučení, že příště potřebujeme více času a více lidí.

Filip, Tom, Sebík VIII.A a Honza IX.A
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Noční procházka lesem
Ve středu 3. 11. 2021 nám tři spolužáci + 1 připravili noční procházku lesem. Po večeři 
jsme se pořádně oblékli a vyrazili ven. Rozdělili jsme se do tří skupinek po pěti až šesti 
lidech. Každý jsme si mohli vzít jen jedno světlo. V ten večer byla obzvlášť děsivá 
atmosféra, byla hustá mlha a lehce poprchávalo. V lese bylo ticho a šlo slyšet jenom 
křupání větviček první skupiny. Druhá skupina vyšla dříve než měla a po pár minutách 
nevěděla, kam jít. Po chvilce jsme vyšli a viděli jsme v dálce malé světýlko, poté jsme 
zjistili, že je to skupina, která vyšla před náma a spletla si cestu. Tak jsme se všichni 
hromadně vrátili zpátky na start a vyčkali na pokyny kluků. Čekali jsme na signál, kdy 
můžeme vyjít my. Cesta byla označena barevnými balónky. U některých balónků byly 
vzkazy s úkoly. V procesu procházky nás kluci strašili. Bloudili jsme a slýchali různé 
zvuky. Cesta byla bahnitá a plná klouzavých kořenů. Vyšli jsme u strašidelného domu, 
který vypadal v noci jak z nějakého hororu. Klukům se to moc povedlo a všichni jsme si 
to moc užili.
Simona G., Anetka Lö, Natálka Co, Tereza K - VIII.A
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Naši Zombíci


