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Ahoj, vítám Vás v novém roce. Víme, že máme trošičku zpoždění, které bylo způsobeno nepřítomností 
šéfredaktorky. Určitě jste dostali hodně pěkných dárků a i my, novináři, jsme nadělili jeden dárek. Konkrétně 
prvňáčkům. Každý si mohl udělat vlastní časopis.                                                                                           tm-                                        

Jak jsem (ne)zvládla talentové zkoušky aneb má první zkouška dospělosti 

Ve středu 4. ledna jsem se účastnila talentové zkoušky na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Val. Meziříčí. Já 
jsem dělala zkoušky na průmyslový design, obor návrháře různých kosmetických přípravků, šperků atd. Na školu 
jsem přišla s mamkou, která mi hodně pomohla jak s věcmi, tak i s přípravou. Moc jí za to děkuju. U zkoušky jsem 
nejprve dostala své číslo PD 8 (každý měl číslo 1-15, aby nás rozeznali). Ve třídě jsme měli za 1,5 hodiny vymyslet 

tři návrhy voňavek a jejich obaly. Po dokreslení jsme hodinu tvořili model  3Dkrabičky z kartonu. Největší nervy 
jsem měla z motivačního pohovoru se školní komisí, ale vzpomněla jsem si na mamku, která říkala, že to zvládnu a 
to mi dodalo sílu. Učitelé v komisi byli velice příjemní, otevření a chápaví, vůbec jsem nemusela mít obavy. 
Prohlíželi si mé kresby a povídali si se mnou o škole. Po celkovém ukončení mi spadl obrovský balvan ze srdce. 
Byla to moje zatím nejdůležitější událost v životě. Mamka říkala, že mi celou dobu věřila a věděla, že to zvládnu. 

Ještě jednou jí moc děkuju. Tak a mám to za sebou! Uff, to bylo nervů! Teď ještě budu čekat do 20. ledna na 

výsledky talentových zkoušek a doufám, že dopadnou dobře…                                                                     -nk- výsledky talentových zkoušek a doufám, že dopadnou dobře… 

Návod, jak se stát Romeem  ( aneb příprava k talentovkám ) 

Tímto článkem bych vám chtěl sdělit, jak probíhá talentová zkouška na hereckou konzervatoř a co pro to musíte 
udělat, ale taky hlavně, abyste nevzdávali své sny, touhy a cíle napoprvé, kdyby se vám nepovedly. Někdo má 
Štěstěnu a povede se mu to hned a někdo ji má až napodruhé. Ale dost promlouvání do duše! Na umělecké školy se 
přihlášky podávají už v listopadu. Já si dal do Brna a do Ostravy. Požadavky k talentovým zkouškám jsou tyto: dva 

monology i dvě básně odlišného charakteru, jednu lidovou a jednu umělou píseň, hudební teorie. Zkouška obsahuje 
pohybovou část a improvizaci. Texty jsem připravoval s panem učitelem v dramaťáku, zpěv zase s panem učitelem 
na zpěv a na hudební teorii jsem jezdil každý pátek do Ostravy na konzervatoř.  Když se dostavíte na talentovky       

v určený den, odevzdáte všechny důležité papíry, oni vás pošlou do přípravné třídy, kde čekáte. Pak předstoupíte 
před porotu, předvedete jim připravené věci a pak už jen čekáte na výsledky, kdo postupuje a kdo nepostupuje do 

druhého kola. Já se nedostal, ale příští rok to jdu určitě zkusit znovu. Takže se nevzdávejte a neposlouchejte řeči 

hloupých lidí, protože podruhé to už určitě vyjde!                                                                                        -dp-                       

                                             -nk-nknk

eckokou u kokonzervatotoř ř a co pro t to musísítete 
yby se vám nepovedly Někdo má

 příprava k ovkám )talentov

M. Cábová,  IX. tř. N. Kroupová, IX. tř. 



 

Zpívání u stromečku 

Každoročně se poslední den před vánočními prázdninami 

koná zpívání u stromečku. Celou akci uváděla paní uč. 
Fuchsová s loutkou Františkem. Vystupovaly děti ze 
školy i školky. Hrály na hudební nástroje, zpívaly, a 
některé byly dokonce převlečené. Mezitím hrála paní uč. 
Stuchlíková na klávesy a všichni jsme zpívali nejrůznější 
vánoční koledy. Při nejznámější lidové a valašské koledě 
Pásli ovce Valaši zpívaly děti, co nejvíc to šlo, ale nejvíc 
se dětem líbila koleda V. tř. o cestě do Betléma. Všichni 
byli nadšení a na závěr jsme zpívali Rolničky-     -nf--aš- 

Zpívání u stromečku 

Dne 16.12 2017 zpíval 1. a 2. stupeň u 
stromečku.. Každá třída jednu písničku, my 
jsme zpívali koledu Zelená se louka. Paní 
uč. Kovářová odměnila ty, kteří měli 
vánoční oblečení. Nakonec jsme si zazpívali 
vánoční koledu Vánoce, Vánoce přicházejí.   

-kj- -sk- 

Zp

Koncem prosince proběhl fotbalový turnaj, na němž se „naši“ umístili na třetím místě. Patřili k nim: J. Dvořák, III. tř., J. 

Kubját, D. Petružela, J. Křenek, IV. tř., E. Petruželová, H. Křenková, VII. tř. Hezký úspěch!  Děkujeme!                             -r-

17. ledna ve SVČ Rožnov p. R.  
proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže 

Valašská zima. Ve III. kategorii 

zvítězila J. Machýčková, VIII. tř. Její 
práce i dalších jsou vystaveny na 

chodbách SVČ. Julča prostě umí!!!  -r- 
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Výsledky školního kola recitační soutěže 

( Vítězové a postup do okrsku) 

1. st.: B. Polášek, II. tř., A. Kajzarová, IV. B 

2. st.: K. Richterová, H. Křenková, VII. tř., D. Petružela, K. Volková, IX. tř. 

Do okresu postupuje Kat. Richterová, VII. tř., získala v okrsku „bronzovou“. Držíme palce v okrese!                 -r- 

 

vává, , IX. třtř.

ronzovou“. Držíme palce 

Do okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce 

postoupili  O. Měrka, VIII. tř., K. Richterová, VII. tř., Kačka se umístila 

ve své kategorii mezi prvními deseti žáky.                                      –r- 



Červená Karkulka 

Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Červená Karkulka. Byla trochu neposedná a maminka si s ní někdy 

nevěděla rady. Nevěděla, jak ji zaměstnat. Tu si vzpomněla, že má dneska narozeniny babička Jolanda. Nabalila jí 
do batohu bábovku z Penny, kuře z grilbaru, láhev a poslala ji babičce popřát k narozeninám. Karkulka sedla          
na skútr a vyrazila přes les za babičkou. Aby jí cesta lépe uběhla, pustila si do sluchátek muziku a při tónech 
Despacita šlapala na plyn. Když vjela do tmavého lesa, musela prudce zabrzdit. Na cestě leželo nějaké tělo. Spal tam 
vlk. Pískání pneumatik vlka probudilo. Otevřel oči a podíval se na Karkulku. „Kdo jsi a co tu pohledáváš?“ zeptal se 

vlk. „Jmenuji se Karkulka a vezu babičce dárky k narozeninám,“ odpověděla slečna. „A kde bydlí babička?“ „Tam 
na tom kopci, jak svítí světýlko.“ A v tu chvíli vlk rozjel svůj plán: „Od rána jsem nejedl. Tady máš dvě stovky a 

zajeď mi do Baby Jagy pro kuřecí mňamku a za půl hodiny se tam sejdeme. Já jí tam ty dárky vezmu.“ Jak vlk řekl, 
tak se stalo. Dobelhal se k chaloupce a zabouchal na dveře. Z chaloupky se ozvalo: „Kdo je tam?“ „Tady instalatér. 
Přišel jsem vám spravit kotel.“ Babička otevřela dveře a vlk chramst! Sežral babičku i s ovladačem na televizi. „Tak 

a teď si počkám na Karkulku,“ usmívá se. Jenže Karkulka v bistru potkala kamarády a na babičku, na bábovku 
z Penny úplně zapomněla. Vlk se Karkulky nemohl dočkat, tak si řekl, že si trochu zdřímne. Ulehl a začal hrozně 
chrápat. Šel kolem domu pán, co vypadal jak myslivec, a uslyšel to hrozné chrápaní. Řekl si: „Kdo to tak chrápe? 
Chodím tady často a nikdy ta paní tak nechrápala. Ale co, vždyť to je jedno, jdu dál.“ A tak to dneska chodí. Nikdo 

nic neřeší…                                                                                                                                        A. Mročková IV, B tř. 

MOJE ŠTĚNĚ 

Já mám nové štěně, jmenuje se RON. Když jsem ho poprvé 
viděla, tak jsem si myslela, že je nějaký divočák, ale není, když ho 
máme. Po půl roce se trochu zklidnil. Je s ním zábava. :-) Když se 
fotil, nenechal se, takže vidíte starší fotku a to byl malý, ale teď už 
je velký a skáče. Potom přijdu domů celá špinavá.         -nf- 

chrápala. 
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Práce žáků 

Červená Karkulka
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LETADLA 2 

Tohle je pokračování prvního dílu o letadlech. V této kapitole budu vysvětlovat, jak letadla fungují a proč se udrží 
ve vzduchu. Letadla není lehké je sestavit. Každé letadlo se skládá minimálně ze 4 vrstev, které jsou spojeny tzv. 
nýty. Nýty jsou něco podobného jako hřebíky, ale pevnější. Moderní letadla jsou nejen výkonnější, ale mají i lepší 
konstrukci. Mají oválná okna a jsou svařovaná. Nejdůležitější části jsou směrovka a motory. Staré letadla měla 
motory vrtulové, moderní letadla mají motory proudové. Motory mají lopatky, které vhání vzduch dovnitř. Tam je 
vystříkáváno palivo, které se spaluje a jeho zbytky vychází z druhé strany motoru. To vytváří čáru, kterou vidíme   

za letadlem na obloze. Dnešní letadla, však mají vždy sudý počet motorů. To se děje, protože mají pod každým 
křídlem stejný počet motorů, aby bylo letadlo dobře vyvážené. Mívají 2,4, nebo 6 motorů. Letadla s 8 motory jsou 

opravdu velmi vzácná. Zajímavé, je, že motory vyrábí jiné společnosti než zbytek letadla. Asi nejzajímavější 
výrobce motorů, který už motory tolik nevyrábí, je společnost Rols-Roys. Tato společnost je také známá jako auto 
značka. Příště si povíme o směrovkách letadel.                                                                                     D. Hlaváč,VI. tř. 

 

                                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 ,0 

Zábava 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 10, číslo 3. Redakce:  A. Fister (af), P. Henáč (ph),            
D. Petružela (dp), M. Baslová (mb), N. Kroupová (nk), T. Matochová (tm), P. Polášková (pp), Kristina Volková (kv),   
N. Fisterová (nf), Š. Martinek (šm), A. Špilková (aš), K. Jelenovičová (kj), S. Křenková (sk), Šéfredaktorka, jaz. 
korektura Mgr. M. Stuchlíková, technická redaktorka  Mgr. H. Korduliaková. Adresa redakce: učebna  IKT

Napište seznam věcí, které byste rádi zkusili 
 
Jak si poradili sedmáci? Nejčastějším přáním bylo létání: v letadle, helikoptéře, v horkovzdušném balónu, padák, mnozí by rádi 

bandži džamping, jiní zase vodní skútr, vodní lyže, zaplavat si s delfíny, řídit kamion, lakatoš, V3S, zetor, závodní auto, jezdit 
na tobogánu, motorce, bobové dráze, plout na kajaku, někdo by rád vypouštěl rybník, vykopl dveře ve třídě, nebo pracoval        

s dronem. Oblíbené byly návštěvy velkých měst a zajímavých míst, poznání netradičních jídel, dokonce někteří by chtěli najít 
jednorožce. Rádi by se setkali rovněž se známými osobnostmi ze světa sportu, filmu, youtuberů, zpěváků... Kromě těchto přání 
předkládáme jiná, originálnější, k pousmání, i k zamyšlení …                                                                                                -r-                  
 

 hrát na harmoniku, ale tu s knoflíky 

 tančit v Labutím jezeře (balet) 

 zkusit lekce hry na harfu a hrát v symfon. orchestru 

 namalovat obří obraz    

 včelařit a chovat ovce 

 být s myslivcem o půlnoci v lese, kde jsou divočáci 
 postavit si maličkou a zateplenou chaloupku 

 kácet stromy a být soukromý zemědělec 

 projet se na žirafě a naživo potkat dinosaura 

 zkusit dostat nějakou přezdívku 

 na chvíli se převtělit do jiného člověka 

 jaké by to bylo, kdybych byla vyšší 
 být v kůži někoho, koho nechápu, jak se někdy zachová 

 jaké je to být jedničkářem 

 být učitelkou 

 přijít na přezdívku, která by vadila klukům, aby mi neříkali,      
jak já nechci 

 najít alespoň jednu knížku, která se mi navždy vryje do 
paměti 

 vzít do ruky pavouka a překonat svůj strach z pavouků 

 šéfovat vlastnímu týmu 

 komentovat fanfrpál 

 jít do soutěže Robinsonův ostrov 

 vytvořit novou příchuť žvýkačky 

 Gucci oblečení 

 vymyslet vlastní jídlo 

 sama vymyslet originální účes 

 mít nejlepší holku 

 dělat kliky se psem na zádech 
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