
  

Zdravím opět naše věrné čtenáře. Vánoce nám už klepou na dveře, všichni se ladíme do pohodové nálady. V tomto 

čísle se můžete těšit na mikulášskou nadílku v naší škole. Takové čerty a anděly jste ještě neviděli! Aby ne, když jsou 
„origine made in Valašská Bystřice“ J. Pěkné počtení, hezké Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí Novináři.                    
                                                                                                                                                                                 -tm- 

Již druhý rok se zúčastňujeme akce Vánoční 
krabice od bot, kterou pořádá Diakonie 

Vsetín. Hlavním cílem je udělat radost dětem 
z rodin, které se ocitly v nouzi a nemají 
dostatek prostředků, aby dětem koupily 
vánoční dárky. Vánočně zabalené dárky se 
odevzdaly ve Školním klubu do 27. listopadu 

2017. A jak tato akce probíhala? Již třetí den 
po vyhlášení sbírky se ve ŠK objevily první 
vánočně zabalené krabice. Tento rok se jich 

sešlo 121!!! Když si spočítáme, že ve škole 
máme 205 žáků, polovina žáků školy se 

zúčastnila. Velký podíl na úspěšné akci má 
vedoucí ŠK paní uč. M. Machýčková, která 
dárky shromažďovala a připravila jejich 

expedici. Srdečně děkujeme!                  -r-                  

Za okny už padá sníh a my jezdíme na saních. 
Stavíme si sněhuláky, gauče, stoly i mrazáky. 
Velké vločky létají a na hlavu nám padají. 
Koulujeme se, radujeme se!  

Blíží se Vánoce, zase jednou po roce.  
                                            K. Jelenovičová, VI. tř. 

 

 

Miluju, když padá sníh, 

hlavně se jezdí na saních. 

Na Štědrý den kapra jíme,  

k tomu si zacvičíme. 

 

Cukroví velmi milujem, 

taky rádi tancujem. 

Všichni rádi zpívají, 
kolem nás se motají. 
 

Do potoka padáme,  

u toho si zpíváme. 

Mamince to ale vadí, 
protože prát po nás musí.              
              S.  Křenková, VI.tř. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miniházená – okresní přebor v Zašové. ná – 

Chlapci: B. Polášek, V Raždík,. Š., J. Fuskovi, J. Křenek, V. Plánka, V. 
Mitáš ze II. tř. vybojovali  pěkné 2.  místo.  
Děvčata: N. Fisterová, Š. Dvořák, M. Kopecký, S. Pomkla, R. Němec,  
J. Vlček, III. tř.                                                                           -nf- -aš- 

 

VELKÝ ÚSPĚCH!!! 
 

Šimon Martinek získal fotografiemi přírody 2. místo v soutěži 
Valašská krajina. Práce budou vystaveny v muzeu Velkých 
Karlovic. Děkujeme za výbornou reprezentaci v ojedinělé soutěži. 
Vítězná fotografie byla uvedena v předcházejícím čísle, 

ale s dalšími rádi seznámíme v číslech následujících.             -r-                  

 

Výtvarná soutěž VESMÍR  NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE, soutěž SVČ, 

vedení paní učitelky E. Pomklové 

Podzimní krajina 

 –výtvarná soutěž SVČ, do níž se úspěšně 
začpojili tito žáci:  N. Frydrychová, I. tř.,     

R. Machýčková, V. tř.,  E. Kratochvílová, 
VII.tř., J. Machýčková,  VIII.tř.            –r-                
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                         -nf-nfnf -aš
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Červená karkulka                                                                                                     

Karkulka chtěla navštívit babičku. 

Poprosila tatínka, aby ji tam dovezl 

autem. Tatínkovi se nechtělo, 

protože se díval na hokej. Tak jela 

sama na běžkách, protože bylo 

všude plno sněhu. Cestou potkala 

divoké prase, které jí řeklo, že         

na babičku nemá vlk čas a prase ji 

zakousne místo něho. Karkulka mu 

ukázala na GPS, kde babička bydlí, 

a prase uhánělo. Když prase přišlo 

k babiččinu domku, zjistilo,             

že babička není doma. Karkulka 

zavolala babičce mobilem, kde je. 

Babička řekla, že je v obchodě 

IKEA.               K. Mičková, IV. tř.                                    

 

Noc na Karlštejně                                                                                                                                                                                          
Dne 1. 11. jsme jeli my, šestá třída se sedmou do divadla ve Zlíně na muzikál Noc na Karlštejně. Paní učitelka Stuchlíková nás 

ještě dny před divadlem poučovala, jak se máme obléct a chovat, někdy při tom byla sranda. Po příjezdu do Zlína jsme měli 

necelou hodinu rozchod, poté jsme se přesunuli se do divadla. Usadili jsme se a čekali, kdy to začne.  Diváci byli během 

představení celkem potichu, nejspíš je zaujalo. Bylo dobré, když někteří herci běhali mezi námi a my jsme se na ně mohli 

podívat i z blízka. No, mně se to líbilo, bylo to hezké představení, hezky zahrané i zazpívané. Miluška to opravdu dobře 

vybrala.                                                                                                                                                                                        –kj-       

  Práce žáků 

       
 Zlíně na muzikál Noc na Karlštejně. Paní učitelka Stuchlíková nás  Zlíně na muzikál Noc na Karlštejně. Paní učitelka Stuchlíková nás

ovat někdy při tom byla sranda Po příjezdu do Zlína jsme měli 

Má zlaté ruce                                                                                                                   
Když jsem byla malá, tak jsem i se svou sestrou vždycky na poslední týden letních prázdnin jezdila k babičce a 

dědovi. Chodily jsme na houby, k potoku, hrály hry a často jsme byly venku. Jednou nám děda připevnil na břízu 

provazový žebřík. Byly jsme na něm skoro pořád. Houpaly jsme se a dělaly hlouposti. Jednou děda zase spravil 

koloběžku. Když jsme se nudily, vyrobily jsme luky. Střílely daleko, jednoduše se s nimi mířilo a byly velice pružné. 

Bylo mi asi pět, můj luk byl maličký, ale střílel nejdál ze všech. Pak jsme si hrály na indiány, pořádaly závody a užily 

si spoustu legrace. Nedávno jsme jely za babičkou a zjistily jsme, že koloběžka stále funguje a co je nejlepší? Luky se 

nezlomily, tětiva nepopraskala a šípy tam pořád byly. Děda měl holt zlaté ruce.                             K. Richterová, VII. tř.             

 

                                                                   

      

                          

M. Miškovská, VIII. tř 



 Zábava 

Inzerátyty y (žáci  VI. tř.) 

 

Prodám notebook  Lenovo bílý.  
Zn. Letěl z okna. Tel. +420 718 986.        L. Vanduch 

 

Prodám pozemek 2 km na Měsíci. Kyslík nutný. Pěstovat jen bez 
hnojiva. JTel. +41X 5Y6 149 8M1. Zn. Stoprocentní bio.                               
                                                        
Půjčím sestru, záruka ušetření za televizi a rádio. 
Zn. Vrátit nejdřív za týden. Tel. +850 136  234 MN0 

                                                                   K. Jelenovičová 

 

Prodám motorku. Zn. Škola hořela pěkně. Tel: +420 718 98                                 
                                                              J. Hajdík 
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Ples strašidel el ( zpráva) 

V pátek 13. října tohoto roku se na zdejším 
strašidelném hradě poprvé uskutečnil ples 
strašidel. Ples byl úspěšný, přišlo tolik 
strašidel, že jsme se tam málem nevešli. Mohli 

jsme se setkat s duchy, čarodějnicemi, zlými 
kouzelníky a různými vymyšlenými 
postavami. Byl to to zajímavý a nádherně 
strávený večer. Moc děkujeme všem, kteří se 

dostavili. A ti, co to letos nestihli, ať neváhají 
a přijdou příští rok. Už se moc těšíme.  

Klub strašidel.              N. Karafiátová, VI.tř. 

 

Také už tu byli!!! 

V pátek  8. 12. 2017 k nám do školy přišli 
čerti, Mikuláš a andělé. Některé z nás 
pomalovali, hlavy postříkali třpytkami. 
Největší zlobivce vzali do pekla. Potom, 

kdo chtěl, šel taky, šli jsme tam skoro 
všichni. V pekle se strouhala cibule, jedl 

česnek. Nakonec dali bonbóny všem – i těm 
zlobivým. Když odešli, pokračovala 

normální výuka.                                        –kj-             

 

Také už tu byli!

V pátek  kk 8. 12. 20

čerti, Mikuláš a a
pomalovali, hlav
Největší zlobivce Největší zlobivce 
kdo chtěl, šel takkdo chtěl,

Ta

ráva)

hoto roku se nhoto roku se a zdejší
oprvé uskutečnil ples 
pěšný, přišlo tolik 
 tam málem nevešli. Mohli 

zdejším 
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Mototechnik 

Příloha školního časopisu Pod lavicí 

Zdravím všechny a vítám u obnovené přílohy  MOTOtechnik. MOTOtechnik se vrací s novým autorem – 

Josefem Hajdíkem. V tomto čísle popíšu  auto, které mě zajímá nejvíce.  Je to pro mne nejkrásnější veterán, 

kterého  jsem spatřil. Dodge Charger.  Přeji příjemné čtení.                                                   Josef Hajdík                        

Dodge Charger je moje oblíbené auto.  Je z roku  1970 - patří mezi veterány.  Zepředu si můžete všimnout 
takzvaně „ krutého pohledu“  Dodge. Dvoupatrový typ karosérie kupé.  Mezi sedadly se nachází láhev N2O - 

nitra. Můžete si všimnout sání na kapotě,  vevnitř  kožených sedadel.  Zrychlení z 0 – 100 za 5,8 s. Patří k 
oblíbeným autům při natáčení filmů. Hrál ve filmu –Dukes of Hazzard  a Rychle a zběsile.  

Cena : různá - pohyblivá 

Převodovka : manuální čtyřstupňová 

Motor : V8 426 hemi 7,0 430 k, 317 kW 

Výkon : 425 koňských sil 

Pohodlí : velmi pohodlné 

Maximální rychlost : 220 km/h 

  Ročník 10, číslo 2 – listopad, prosinec 2017 



 

ew [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v 

dokumentu. Formátování textového pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí karty Nástroje 

kreslení.] 

 

 

   Příloha školního časopisu Pod lavicí 

 

Kudlanka nábožná je v České republice ohroženým druhem. U nás na Velké Lhotě je přibližně kolem 20 párů. 
Kudlanka je něco mezi pavoukem a kobylkou, poznáte ji podle rukou, na kterých má jakoby drápy. Kudlanka loví 
hlavně kobylky a další hmyz. Samička kudlanky měří 8-10 cm a sameček 5-8 cm. Nejčastěji se vyskytuje v letním 
období. Sledoval jsem ji na konci srpna, protože jsme slyšeli známého, že blízko nás jsou kudlanky. Tak jsme hned 

vzali foťák a šli jsme. Přišli jsme na louku, chvilku jsme je hledali a pak jsme je našli. První kudlanku našla sestra. 
Doporučuji sledovat dopoledne.                                                                                                       

 Příroda přes objektiv 

   Ročník 10, číslo 2 – listopad, prosinec 201717 

Ahoj, jmenuji se Šimon Martinek a jsem em od tohoto roku členem redakce časopisu Pod lavicí. Začal jsem chodit 

do do KMNKMN, protože mě baví psát články a upravovat fotky.  A baví mě fotit. Rozhodl jsem se, že budu informovat    

o pozorování přírody a v úvodním čísle se věnuji zajímavému malému tvoru, který nebyl v naší přírodě dříve 

 běžný – kudlance nábožné.                                                                                                                      –šm-

 nás na Velké Lhotě je přibližně kolem 20 párů. 
rukou, na kterých má jakoby drápy. Kudlanka loví

sameček 5-8 cm. Nejčastěji se vyskytuje v letním 
ámého, že blízko nás jsou kudlanky. Tak jsme hned kk

ali a pak jsme je našli. První kudlanku našla sestra. 
                                                  

Tady na tomto obrázku vidíte 
dvě kudlanky, ta větší je 
samička a ten menší je 
sameček. Samec se samicí žijí 
spolu jen v tobě páření. 
Samice po páření samce 
sežere, aby měla víc síly          
na nakladení vajíček. 


