
Poslední ervnové 
úterý r. 2017 ukon ila 
na škole své pracovní 
p sobení paní 

u itelka Zdena 
Horáková. Držíme jí 
palce, aby se mohla 
pln  v novat svým 
koní k m. D kujeme 
za akce, sout že, 
úsm vné „hlášky“  i 
post ehy.  

Nedá se zapomenout. 
:)  

Zdraví Podlavi áci. 

Tak, milí tená i, a prázdniny jsou pry , že nám to ale rychle uteklo? Už žádné spaní do dvanácti, ponocování do ranních 
hodin, které má na sv domí p edešlé koupání opalování, výlety s rodi i po hradech eských, ale i návšt va zahrani í. To 
vše suprové vyst ídala zase ta škola. Co na to íct? Je to otrava, ale ekn me si - nep ejedlo by se nám to? Není „od v ci“ 
ob as v život  „skousnout“ i tu školu a íct si: „Uvidím se p ece se svými kámoši a m žeme o p estávce spole n  vytrolit 
našeho spole ného úhlavního nep ítele. Bude sranda!“ Takže úsm v na tvá e a sm le vp ed do dalšího školního roku 
spole n  s naším asopisem Pod lavicí.                                                                                                                          -tm-        

Hluk a my                                                                                                                                                                    

Dneska v hodin  p írodopisu p išli devá áci zm it hluk hlukom rem. Ptali se nás na r zné otázky ohledn  hluku. 
D eli polystyrenem o papír, až se rozdrolil a jeden z nich ho zakopal pod st l.  Nejprve zm ili k ik jednotliv   
jenom n komu a pak celá t ída. Nejv tší k ikloun byl Filip Male ák, který nak i el 104 decibel  a p e val t ídu, 
která m la 102 decibel .  Nakonec devá áci nechali kolovat sluchátka, špunty do uší a n kterým p j ili i hlukom r. 
Líbilo se nám to, ale uším moc ne.                                                                                                            -kj-sk- 



Rostliny – sout ž SV .  
V perokresb  výrazn  usp li žáci VII. t ídy:  M. 
M rková, F. Fišar, K. Richterová, H. K enková, T. 
Ježková, E. Kratochvílová, B. Cábová. D kujeme, 
nebo  víme, že škol, které se v takovém po tu t chto 

sout ží zú ast ují, ubývá.                                –r-        

V zá í se v rámci šachového festivalu ve Val. 
Byst ici konal turnaj mládeže na ZŠ 5. kv tna. 
Z naší školy 14 žák  a  ada reprezentovala 
velmi úsp šn : 2. místo – T. Mro ek, VIII. t ., 3. 

místo - L. Obšiva ová, M. Kamlar, ( VII., IV. 
t .), k úsp šným ešitel m pat ili: A. Kajzarová, 
D. Žamboch, IV. t ., Z. Petruželová, III. t , V. 
Tichavský, B. Žambochová, II. t ., D. Hlavá , Š. 
Sewiola, VI. t ., O. M rka, A. Machý ek, VIII. t .     
-r-                 

Dne 15.9. se konal v Rožnov  b h za zdravím. D ti 
doprovázely paní u itelky M. Kubínová a H. Odruchová. 
Zú astnilo se 15 chlapc  a 6 dívek. Na 1.míst  se umístila  
V. F sková ze III.t  a z chlapc  na 2.míst  J. Mitáš, III.t .   

–nf-           

Memoriál Richarda Tr ky o nejsiln jšího valašského hasi a 
Dne 7. 10. 2017 jsem se zú astnila ve Val. Byst ici sout že, která byla ur ená ženám, muž m a muž m nad 35 
let. Jelikož je mi 15 let, pot ebovala jsem potvrzení od rodi , které jsem nem la, ale jako lenka SDH 
Valašská Byst ice jsem mohla zavolat mamce. Sout ž je fyzicky náro ná. Na vyty ené trati jsou rozmíst né 
p ekážky. Byl to m j první závod a v bec jsem ne ekala, že bych se mohla umístit. Jednu chvíli jsem i vedla, 
ale poslední závodnice m  p edb hla. Nakonec jsem skon ila druhá, i tak jsem byla š astná, že jsem to v bec 
dokázala zab hnout. Závodnice, která zvít zila, mi ekla, že ona to b há 7 let a v mém v ku by závod 
nezvládla. Velmi m  to pot šilo a jediné mínus po závodech bylo, že m  vše bolelo.             Kr. Volková, IX .t .        



 

MALÁ KAPITOLKA ZE ŽIVOTA  
LETADEL -   m j koní ek 

Letectví se za alo rychle rozvíjet za 1. sv tové 
války. První letadla byla vyrobena ze d eva a 
látky, m la 1 vrtuli a let li v nich 1-2 lidé. 
Létalo se ve výšce max. 1,5 km a scházela 
pilotní kabina. Od 50. let civilní letectví 
doznalo rozmachu a stroje se vylepšovaly. 
Nap . r. 2000 byl do letadla namontován 
p ístroj, aby zabránil srážkám s jiným 
letounem. P ístroji se íká „tíkaz“, a když 
v okruhu 50 km letí jiné letadlo ve stejné 
hladin  (výšce), jednomu z nich se dá p íkaz 
klesat a druhému stoupat.  N kdy nehodu m že 
zp sobit nap . brouk ve výškom ru, led 
v letadle, dokonce i o 0,5 mm kratší šrouby na 
p edním skle, které se uvolnily a pilota ve 
výšce 8000 m to vytáhlo ven. Zázrakem p ežil. 
Technologie opravy má takovou úrove , že i 
0,5 mm tlusté potrubí na palivo se opraví. 
Moderní letadla jsou podstatn  bezpe n jší než 
jízda autobusem.              (Pokra ování p íšt .)  

                            D. Hlavá , VI. t ída            

Dostal na pam tnou 

Není to tak dávno. M j bratr se ptal, co se stane, kdyby ve škole dostal špatnou známku. Mamka se 
zasmála a ekla: „Nic, byla by to tvoje známka.“  A tak se bratr za al zhoršovat nejen ve škole, ale i 
v chování. Za alo m  to štvát, ale nechala jsem ho tak. Ale jednou to p ehnal a dokonce na mamku 
s ta kou za val: „Ne, ne a ne!“ To si nedovolím ani já. A tak dostal na pam tnou a od té doby se to 
už zlepšilo. I když ke mn  se chová po ád stejn .  

                                                                                                       E. Kratochvílová ,VII. t . 

Foto Š. Martinek, IV. A t .  



Podzim v plném proudu 
Na podzim v mnoha zemích za íná školní rok, ale pravý podzim za íná 23. 
zá í. Na podzim se krásn  zbarvuje listí a stromy. Když vidím, jak se 
vlaštovky shromaž ují a chystají se k odletu do teplých krajin, vím, že se 
blíží zima. Je to jedno z nekrásn jších ro ních období. P íroda se m ní, 
usychá tráva, pole se za ínají sklízet. Fouká vítr a d ti pouští draky. 
V sadech dozrávají švestky, jablka a hrušky. Stromy za ínají opadávat a 
zahrady jsou plné listí. Sbíráme r zné plody, nejvíce šípky. Na podzim se 
také sbírá hroznové víno. D ti rády sbírají kaštany a žaludy, nosí je do 
krmelce nebo si z nich d lají zví átka. Chodíme na houby a v tšinou 
najdeme plný košík pravák  a suchoh ib . Veverky si shromaž ují zásoby 
na zimu. Pták m za ínáme dávat zrní do krmítek a podzim už je v plném 
proudu.                                                                S. K enková VI. t .    
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Nad ím psi p emýšlí? 
Náš pes Oskar si p e etl stránku v asopisu IN, aspo  to 
tak vypadalo. Nad ím asi p emýšlel? Možná nad tím, 
kam p jde na procházku, na co má chu , co provede, 
abychom si ho všímali… Nebo že by p emýšlel o tom, co 
bylo v asopise? Odpov dí je spousta, ale která je ta 
správná? Otev u ledni ku a Oskar se hned p ižene. Když 
jíme, tak u nás sedí a dívá se na nás a skoro nikdy jeho 
krásnému pohledu a jemu samotnému neodoláme a 
n jaký kousek se pro n ho v tšinou najde. Nad ím 
p emýšlí, si m žeme myslet, ale nemusí to být pravda. Já 
si však myslím, že pes myslí, aspo  ten náš, jelikož jsme 
si ho trošku rozmazlily, v tšinu asu na jídlo.  
                                                                 K. Jelenovi ová VI. t  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deváťácká příloha  
Jsem deváťák. A kruciš! Jak se mi to mohlo stát?!  Vždyť si živě pamatuji, jak jsem vzhlížela k mým deváťákům, 
byli přeci tak znalí, věděli, jak fungují stravenky (ano, já ještě pamatuji stravenky) a především, velká změna 
oproti školce, nemusela jsem všechno sníst! Pamatuji si, že bylo asi kuře s rýží a já se vyplašeně ptala své 
patronky: „Nevadí, když to nesním?“ Moje patronka byla super, provedla mě po škole, ukázala mi půdu, ujistila 
mě, že ta kostra na půdě školy není pravá, odpálkovala otravné kluky z její třídy, čímž v mých očích velmi stoupla 
a já chtěla být ve všem jak ona. Tak dospělá. A bum! Jsem deváťačka a co s tím? To mám věřit, že jsem nejstarší 
žačka na škole? Tak to né! Já čekala, že se budu cítit dospěle, ale já jsem pořád já. A Vy mi říkáte, že mám 
provádět prvňáčky po škole? Je sice pravda, že se tu za ty roky už vyznám, ale co jim mám říkat, co mám dělat? A 
co mě udivuje nejvíc, vždyť oni ke mně (asi, možná) vzhlíží! Ke mně!? Ale já jsem přece pořád stejná. No, moje 
oči se na svět dívají už trošku jinak. Navíc jsem malinko vyrostla, ale stále nemohu uvěřit, že jsem už na konci 
školy. A tak chci všem nově pasovaným prvňáčkům říct: „Teď jste tu sice noví, ale čas letí jako voda a za chvíli 
budete prvňáky provádět vy. „                                                                                                                           -tm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -tm-          



 


