
  

 Pod lavicí          

  Časopis ZŠ Valašská Bystřice                                         
  Ročník 10, číslo 4 – březen, duben 2018 
 

Práce výtvarného 
kroužku paní uč.  

Evy Pomklové 

,,Čau děcka!  

Dovolte, abych se vám představil. Vznikl jsem asi před dvěma měsíci. Mé jméno je Pod lavicí… A proč? 
Protože doufám, že mě tam vždy najdete.“                                 

                                                                                                ( První úvodník  - Iveta Křenková, hlavní redaktorka) 

 

Vážení a milí čtenáři, těmito slovy se uvedl školní časopis Pod lavicí před deseti lety. Počítám dobře, když tvrdím 
před deseti lety a první číslo vyšlo roku 2009? První – dubnové číslo -  bylo výsledkem procesu nastartovaného již 
v roce 2008. Vzešlo z něho dílko, které přineslo generacím našich spolužáků a čtenářů potěšení, poučení, zábavu, 
zamyšlení i kousek krásy a estetična. 
 Již deset let se Vám snažíme ukázat, v čem a jak jste dobří, čím je naše škola zajímavá, úspěšná a inspirující. 
Myslím, že se nám to podařilo.  Časopis nečtou pouze školou povinní, ale rovněž rodiče, prarodiče, tety. Ti, kteří 

mají zájem se dovídat, co se u nás „doma“ děje. Redakcí prošla řada osobností, mnozí dodneška na práci vzpomínají 
– vždyť jsme si užili legrace, různých zážitků, exkurzí. Mnohé situace i prožitky jsou nepřenosné. Všem minulým i 
současným redaktorům srdečně děkuji za volný čas, zájem i síly, které společné věci věnovali. S  odstupem času 
poznáte, jaké dílko jste druhým i sobě odevzdávali.                                                        –šfr-                                                                              
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Dne 3.3.2018 se ve Val. Meziříčí konal fotbalový turnaj. Krásné 

2.místo pro nás vybojovali: E. Petruželová, H. Křenková, VII. tř. M. 
Machýček, IV. A., D. Petružela,  J. Křenek, J. Kubját, M. Fusek, 

IV.B. tř. a Š. Dvořák, S. Pomkla, III. tř.                                       –aš- 

Dne 23.3 se uskutečnil turnaj ve stolním 

fotbálku pro I. stupeň. Hrálo se ve dvojicích a 8 

minut. Na prvních místech se umístili: Šim. a 

Štěpán Fuskovi ze II. tř., J. Vlček, R.  Němec, III. tř. 
M. Kamlar,  M. Fusek, IV. tř. , N. Křenková, A. 

Špilková, V.tř. Všichni zúčastnění dostali bonbon,  

první tři místa diplom a nějakou sladkost. Byly to 
sice nervy, ale všichni jsme si to užili.              –aš-                                            

Den svatého Patrika 

Den svatého Patrika je svátek, který se 
každoročně slaví 17. března na počest 
patrona Irska. Je to především irský svátek.  
Lidé po celém světě ho slaví hudbou, 
tancem a popíjením tmavého piva. Poznávacím 
znamením pro příznivce svatého pastýře je především zelený 
trojlístek. Typická je zelená barva, objevující se  i na oděvech.   
V naší škole se všichni snažili a oblékli se do různých odstínů 
zelené. Každý byl odlišný a jinak nápaditý, proto tento svátek 
dostal to pravé kouzlo.                                               –nk- 

elený 

stínů 
svátek 

Dne 14.3. 2018 jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže Jaloveček. 
Na Vsetín, kde se soutěž konala, se vydali tito žáci: M. Machýček,  M. Kamlar,  A. Kajzarová, Š. Martinek ze IV. B. a  A. 

Martinková ze III. tř. Týmy soutěžily ve znalostech na téma Voda a život kolem ní. Naše družstvo se snažilo ze všech sil,  
ale bohužel první místo z loňského roku neobhájilo. Konečné 5. místo z 20 týmů je taky hezké.                               –šm-                              
 

Bystřická laťka 

Dne 22. 3. 2018 se v tělocvičně odehrála soutěž ve 
skoku do výšky. Zúčastnili se vybraní jedinci ze 
tříd od VI. – IX. Jelikož byla účast malá, všichni 
kluci byli v jedné kategorii a holky taktéž. Z kluků 
byl nejlepším skokanem D.  Karafiát z IX..tř. a 

z holek V. Křenková,  VII.tř. , za nimi na 2. místě  

T. Mroček, Val. Křenková, VIII. tř., na  3. místě se 
umístili O. Měrka VIII.  a T. Ježková, VII. tř. Taky 

stojí za zmínku práce hlavní organizátorky, paní 
učitelky Magdy Kubínové.                    –dp-                           

 

Dne 4. 4. se uskutečnilo Krajské kolo smyčcových orchestrů a 
souborů. Kolem osmé jsme již všichni seděli v autobuse směr 
Napajedla. Kromě našeho orchestru z Val. Meziříčí s námi jel i 
soubor ze ZUŠ Rožnov – ten se umístil na 2. místě (soutěžila 
L.Obšivačová, VII. tř.), ale v jiné kategorii. Když jsme dojeli, začali 

jsme ladit a rozehrávat se. Nejen my, ale i 10 dalších orchestrů a 
souborů. Poté na nás přišla řada. Měla jsem trochu strach, ale jak 

jsme začali hrát, tréma úplně zmizela. Dohráli jsme poslední 
skladbu, šli na oběd a pak už jen netrpělivě čekali na výsledky. Byli 
jsme všichni napjatí „jak  kšandy“, jestli se ta tvrdá práce vyplatí. 
A vyplatila se, poněvadž jsme VYHRÁLI a postupujeme do 

celostátního kola!!!                                   E. Kratochvílová, VII. tř. 

 

ředededededededededededevšvšvším lený

Matematický klokan 
Kat.CVRČEK:1. místo –M. Trusinová, III. tř. - plný počet bodů!!!,  
Kat. KLOKÁNEK: A. Špilková, V. tř., Kat. BENJAMÍN: D. Hlaváč, 
VI. tř., Kat. KADET: A. Kročák, VIII. tř.                        –sk, kj-                                                               
 

V sobotu 3. 3. se v Rožnově p. R. konala valašská pěvecká soutěž Zpěváček . V 1. kat. zvítězil a postoupil  F. Dostál, II.  tř.,  
z 2. kat.  postoupily: E. Kratochvílová, VII tř. - 3. místo a N. Kroupová, IX. tř. - 4. místo.                                      –nk-                      
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 Práce žáků 
 

 

O psovi Pepovi 

Pes Pepa poskakoval po pěšině a potom potkal Pavla potkana. Potkan Pavel pozdravil psa. Pes pozdravil pusou prosmrádlého 

potkana Pavla. Potkan Pavel a pes Pepa potom pokračovali po pěšině. Postupně potkávali přátele: ptáčka Petra, pandu Pavlínu a 

prase Přemysla. U potoka potkali pana potápěče Pospíšila. Potápěč Pospíšil se pracně potápěl pro prstýnek. V poli u Pardubic 

potkali pyšného pytláka Patrika. V pytli pobývali ptáčci. Pes přišel k pytli, prokousal pytel, z pytle prosvištěli ptáčci a poděkovali 

píp, píp, píp. Potom pádili k pekárně v Postoloprtech. V pekárně pekla paní Peřinková v peci perníčky. Přišel pan potápěč 

Pospíšil a podal paní Peřinkové prstýnek. Paní Peřinková prohlásila: „Proboha! “ A pak probrečela poledne, protože prstýnek 

patřil prababičce.                                                                                                                             K.  Volková, M. Cábová,  IX. tř.  

MALÁ KAPITOLKA ZE ŽIVOTA  LETADEL -   můj koníček 

Když chce letadlo nabrat rychlost, pod křídly vznikne vztlak, který ho vznese 

do vzduchu. Nejúčinnější způsob brzdění je přes vzdušné brzdy. Usazování 

rychlosti se děje systémem klapek. Ten, kdo letěl v letadle a seděl u křídel, 

ví, že při vzletu a přistání se křídla v letadle otevřou a zavřou – a to jsou ty 

klapky v letadle. K řízení se nepoužívá elektřina, ale hydraulika.    

                                                                                          D. Hlaváč, VI. třída. 

třítřídatřída

Prima soutěž 

Probíhala v kroužku Taneční linie. Zúčastnila jsem se. Byla to zábava. Nejprve tančily skupiny a potom skupiny Děti (výběr) a 

poslední High, já jsem postoupila do Dětí high. Asi si říkáte, co je to Děti děti High a High, že? Hned vám to řeknu, jenom vás 

napínám. :)  To jsou skupinky, třeba když někdo vyhraje, postoupí do semifinále, a když ještě postoupí, půjde do finále ,  a když 

ještě postoupí, stojí na stupni vítězů. Tak doufám, že příště vyhraju. AHOJ!                    N.Fisterová,  III., tř. 

TŘI DNY S AMERIČANEM 

Na modré pondělí k nám do školy přijel Američan. Jmenuje 

se Christian, pochází z USA, žije ve státě Severní Karolina. 

Christian nás začal učit hry na vnímání, přemýšlení, hmat a 

další jiné smysly. Nejvíc jsme se všichni nasmáli u hry Simon 

says, kdy nás Christian chtěl zmást svými intrikami.:) Nejvíc 

se mi líbilo, když jsme měli vymyslet super hrdinu a 

namalovat ho. Ten můj se jmenoval Oskar. Bylo to moc fajn 

a byla bych ráda, kdyby se to udělalo zase. 

                                                              A. Kajzarová, IV. B 
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 Zábava 

Ozvuky na „lyžák“ 

Babička a bobr 

Babička Boženka bydlí       

na Bystřičce. Běží na bus 
k Bušům. Za ní běží bobr 
Bobík z Bystřičky. Babička 

běží blbě, bo ji bolí boule 
v bačkůrkách. Baba brečí:            

,, Béééééé!“ Bobr Bobík  
béká: ,,Bábo, běž, bus!“ Baba 
se bouchne o balvan, bácne 
na balvan. Bolestí bekne a 
bobr Bobík brouká babě 

Božence. Bacha na basu a 
brečí.      

P. Polášková, N. Cábová,  

D. Petružela IX. tř. 

 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik se uskutečnil od 26. 2. až 
do 2. 3. ve Ski areálu Búřov. V pondělí 
dorazilo 34 lyžařů, po pondělních mrazech 
náš počet klesl na 25. Výcvik vedla pí. uč. 
H. Obšivačová a lyžařští instruktoři pan 
M. Němeček a pan P. Hajný. Po 

každodenní ranní přednášce, například    
na téma výstroj a výzbroj (jež si prý 
pamatuje i má starší sestra), jsme si vzali 
potřebnou výstroj a výzbroj a šli jsme 
k areálu. Po rozcvičce jsme nasadili lyže a 
lyžovali až do oběda se zaslouženou 
přestávkou na svačinu a chvilkou v teple. 

Během lyžařského výcviku jsme měli 
svah jen pro sebe, ale i tak chodila služba 
po obědě do ohřívárny hlídat naše věci. 
Poslední den se uskutečnily závody ve 4 

kategoriích. Dívky, chlapci, pátá a sedmá 
třída. Závody i výcvik jako takový 

proběhl bez problémů nebo většího úrazu. 
Výcvik byl podle mě moc fajn i přes 
veliké mrazy a například já jsem si 
z výcviku odnesla mnoho dobrých rad,   
na které bych  mohla myslet při jízdě 
častěji.                   L. Obšivačová, VII. tř. vá, VII. tř.

Ze Starých pověstí českých  ( Perličky šesťáků)

 Jméno prvního vládce: Praotec Petr Čech. 
 Tři Krokovy dcery: Libuše rozuměla květinám, Šárka kráse a Teta rozkazovala. 
 Proč bude v české zemi hlad? Protože nebude téct voda, vyhynou rostliny a zvířata. 
 Proč se Slovanům líbilo na českém území? Každou chvíli někoho přepadli a zabili. 

 Přemysl poslal Šemíka do Labe. 
 Libuše věštila slávu Neumětel, protože neuměla prohrávat. 
 Proč ženy začaly válčit? Protože neměly dostatek vojáků. 
 Protějšky:  Šárka s Annou. 

 Vlasta zatroubila na lesní roh, ať zabijí Křesomysla. 

 Bratr Libuši řekl: ,,Nebudeš vládnút ty!“                                         
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HISTORIK 

Příloha školního časopisu Pod lavicí 

Ročník 10, číslo 4 – březen, duben 2018 

Americká občanská válka (1861-1865) 
 

Byl ozbrojený konflikt, který probíhal na severoamerickém 

kontinentu mezi státy Unie, neboli zakladatelskými státy USA a 

Státy konfederace, což bylo společenství jedenácti amerických 

států, které se chtěly odtrhnout od Unie. Jelikož státy Konfederace 

byly soustředěny v jihovýchodní části Unie, nazývá se tato válka 

také válkou Severu proti Jihu. Jako příčina války se často uvádí 

spor o to, zda má být povoleno otroctví, ale také to, že Jih usiloval 

o mnohem větší autonomii jednotlivých států v Unii, se kterou 

Sever, který prosazoval silnější centrální vládu, nesouhlasil. 

Tato válka si vyžádala kolem 

900 000 obětí, z toho 600 000 

mrtvých. Toto číslo převyšuje 

ztráty amerických vojsk ze všech 

konfliktů dohromady. 

 

Poslední výstřel padl 22. června 

1865, ale válka oficiálně skončila 

již 9. dubna 1865. Válku vyhrál 

Sever v čele s Abrahamem 

Lincolnem, protože Jih byl 

průmyslově slabší a měl i méně 

obyvatel. Abraham Lincoln 

zemřel několik dní po válce,  

15. dubna 1865. Byl zavražděn 

ve Fordově divadle hercem 

Johnem Wilkesem Boothem. 

Všechny vás po dlouhé době zdravím u dalšího čísla Historika. Dnes se podíváme na Americkou občanskou válku, 

která měla za následek zrušení otroctví ve Spojených státech amerických.  

Tímto číslem bych se s vámi chtěl rozloučit, protože příštím rokem okusím tvrdý život středoškoláka a doufám, že 

na práci redaktora Historika budu vzpomínat s láskou. Jsem jeden z nejstarších členů redakce a mohu říci, že jsem 

si zde těch několik záživných let velmi užil.                                                                                   Váš Petr Henáč                                                                                     

- - 

Abraham 

Lincoln 

Státy Konfederace Státy Unie 

Jedna z mnoha  

krvavých bitev, 

u které byly velké 

ztráty na obou 

stranách. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda přes objektiv 

Příloha školního časopisu Pod lavicí 
 Ročník 10, číslo 4 – březen, duben 2018 

Ahoj, vítejte u další přílohy, dnes vám budu povídat o zimě, svém pozorování přírody a o našem 
puštíkovi Rastíkovi. Všechny fotografie, jaké zde vidíte, jsou mé vlastní, protože přírodu rád 
pozoruji a fotím. Tak si to užijte.                                                                                                    -šm-                                                                                                

Puštík obecný (Strix aluco) 

 

Puštík obecný je nejčastější sova v České republice. Živí se myšmi a drobnými ptáky. Jeho výška 
je kolem 40 centimetrů a jeho rozpětí křídel je 80 - 96 cm. Je to noční dravec. Vyskytuje se 

ve dvou barvách, tmavě hnědá a rezavá. V ČR se víc vyskytuje tmavě hnědý.  Jeden puštík taky 
hnízdí kousek od našeho domu ve velké staré lípě, je rezavý, dal jsem mu jméno Rastík. Samci 

se ozývají táhlým ,,hú“, hlavně v polovině ledna. Samičky snesou 1 - 6 vajec během první půle 
března. U našeho domu hnízdí už rok.                                                                       -šm-                           

 
Mezi sovy patří i kalous ušatý 


