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Jak jsme ho znali 
 

Tomáš Masaryk. Tomáš Vlastimil Masaryk. Tomáš Garyk 

Masaryk. Zámečník, kovář, pomocný učitel, vychovatel, 

student, spisovatel, doktor, profesor a první prezident 

Československé republiky.Narodil se 7.března 1850, a protože 

se dětem dávala jména podle svatých, kteří připadli na tento 

den, dostal jméno „Tomáš“. Matka Němka z Hané, otec 

panský sluha, který do dospělosti neuměl číst a psát. Narodil 

se v Hodoníně, ale rodina se musela často stěhovat.  

 

         
 

Kluk Tomáš byl obyčejným klukem, který se pral s kamarády  

na pastvě, vymýšlel alotria. Pak následovala úspěšná studia na 

reálce, ale otec chtěl, aby se vyučil. Ve13 letech odchází 

Tomáš  do Vídně, aby se stal zámečníkem. Německé poměry 

však nesnesl, vrátil se zpět a tatínek ho nechal učit kovářem. 

Shodou okolností se setkal se svým bývalým učitelem 

z reálky, který mu zařídil místo učitelského pomocníka. Pak 

Tomáš Masaryk znovu odešel do Vídně, kde dostudoval. Stal 

se doktorem filozofie. Zde se seznámil se svou pozdější 

manželkou, původem z USA, Charlottou Garrigue.   Přízeň 

rodiny si získal tím, že jí náhodně zachránil život. Z úcty ke 

své životní  družce si Tomáš Masaryk  vzal její příjmení mezi 

svá jména. Proto „Garyk“. 

 

          
 

 

 

 

 

  

 

 Stal se velmi oblíbeným učitelem, později politikem (od 33 

let) Do říšského sněmu byl zvolen Valašsko. Dokázal se zastat 

bezbranných, i když měl kvůli tomu velké nepříjemnosti. 

Snaha o spravedlnost ho vedla také k tomu, že se mu podařilo 

zbavit trestu smrti 10 Srbů, které chtěla Vídeň odsoudit. Když 

vypukla první světová válka, bylo mu 60 let. Silou své 

osobnosti přispěl v zahraničí k vytvoření legií. Musel jednat i 

s bolševickým Ruskem a vzpomínal, že často probíhal mezi 

svištícími kulkami a řadu cest absolvoval jen na koni. Za 

války však rodina zůstala v Praze a byla vystavená 

perzekucím. Dcera Alice za organizaci českého politického 

života čekala ve vězení na trest smrti.                                    

 

Naštěstí byl rozsudek odvolán. Další dějiny už známe. 

21.prosince 1918 přijel do vlasti a byl zvolen prezidentem.  

Říkali mu „tatíček Masaryk“. Avšak jako prezident byl 

nesmlouvavý, dokázal „postavit na kobereček“ celou 

politickou elitu, nesnášel politické hádky a tahanice.Varoval 

před vývojem v Německu a před Hitlerem. 28.října 1933 usedl 

čtyřiaosmdesátiletý kmet na koně a sledoval v sedle vojenskou 

přehlídku. Chtěl tím demonstrovat  připravenost našeho státu 

k obraně. Sám již cítil, že otěže vlády musí předat mladšímu. 

R. 1936 skládá prezidentský úřad a zbytek života tráví 

v Lánech. Kalného rána 14. září 1937 umírá. Místo posledního 

odpočinku najdeme v lánském parku. Prostý hrob velikána 

novodobých českých dějin…                                               -šf- 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Projekt K. Fojtíkové 7. tř.  

Ahoj bobci, 

tak jsme tu zase s další porcí originality a pestrosti v našem časopise. Jak asi víte, říjen je měsíc podzimu, a především vzniku 

československého státu, proto bude číslo na tuto skutečnost zaměřeno. Podrobněji vás také seznámíme s novými projekty na škole; jejich 

průběh a výsledky můžete postupně sledovat v našem časopise. Nakonec snad jen připomenout, že stále je k dispozici schránka u jídelny, 

do níž můžete vhazovat své příspěvky a  návrhy pro zdokonalení časopisu.                                                                                          –nj-                                                                                                                        

 

 



VELKÁ SOUTĚŽ 
 

POZOR! POZOR!  Redakce vyhlašuje velkou SOUTĚŽ  O NEJLEPŠÍ  PŘÍSPĚVEK do časopisu POD LAVICÍ. 

Vášniví čtenáři a ostatní VYBERTE do 7. ledna 2010 JAKÉKOLIV TŘI NEJLEPŠÍ příspěvky z čísel       ( září – 

prosinec ). Výherci soutěže budou uvedeni na čestném místě v časopise a získají rovněž symbolickou odměnu! 

Lístky do ankety odevzdávejte redaktorům, kteří budou chodit po třídách a vybírat lístky, popřípadě odevzdávejte 

lístky redaktorům Simoně Křenkové nebo Alexandře Králové. Na termín uzávěrky soutěže  budete ještě včas 

upozorněni. ČTĚTE POZORNĚ všechny příspěvky, přemýšlejte, rozhodujte, každý z vás má možnost volit  a 

vybrat TŘI NEJLEPŠÍ !!!                                                                                                                          -sk-ak- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výšlap na Díly 
 

Výšlapu na Díly se zúčastnil celý 

první stupeň. Uskutečnil se   

25.9 2009. Po celou dobu jsme 

soutěžili v družstvech po čtyřech 

o sladkosti. Když jsme byli 

všichni na Dílech, tak jsme se 

občerstvili. A vydali jsme se 

zpátky do školy.                    – kv- 

                                            

 

 

„Výplaz“  na Lysou horu 
 

25. září měl celý 2. stupeň školu v přírodě. 

8.a 9. třída se vypravila na Lysou horu. Stává 

se tak každé dva roky, takže každý z nás 

tento záživný kondiční výlet absolvuje. 

V první polovině trasy každý litoval, že 

nezůstal doma ve své teplé, vyhřáté postýlce. 

Po radostném vylezení na gigantický krtinec 

zvaný „Lysá hora“, jsme se všichni nestačili 

divit výhledu na Beskydy. Obdivovali jsme 

také Petra Bezruče, který „výplaz“ na Lysou 

podnikalravidelně až do svých devadesáti let. 

Pokochali jsme se; zhodnotili situaci a 

rozhodli se pro návrat domů. Cesta zpátky 

nebyla tak namáhavá, ovšem strmá, a tak 

někteří chytali „macaté“  zajíce. Druhý den 

po výletě ze všech lékáren z okolí zmizely 

masti na bolení zad.  Přejeme vám hodně 

zdaru a na závěr povzbuzení: Ať je léto nebo 

zima, na Lysé je vždycky prima . 
                                                                                                                

–nj-,  -ak-                        

 

Javorník, Javorník, cez  
Javorník chodník… 
 
Dne 25.září se uskutečnil pobyt v přírodě. 

Druhý stupeň se dělil o Javorník a Lysou 

horu. Sedmáci a šesťáci měli naplánován 

výstup na Javorník a dobrodružství začalo 

hned ráno: byli i takoví opozdilci,  kteří 

přijeli jiným autobusem, než měli.Výstup 

na Javorník byl náročný. Rozdělili jsme se 

na tři skupinky. Paní učitelka Kelnarová 

šla s poslední skupinkou  a ta si z 

prostřední udělala legraci, že zabloudili a 

vrátili se do Rožnova a jsou v Albertě. Nás, 

prostřední skupinku, vedla paní 

uč. Stuchlíková, v naší skupince byly tři 

holky. Poslední skupinka si zkoušela dělat 

legraci i z kluků, které vedla paní uč. 

Korduliaková a Mitrychová  se svými 

dvěma ohaři. Nepochodila, protože kluci to 

vzali logikou. Šikovné hlavičky!!!! Když 

skupinky dorazily na Javorník, tak jsme se 

posilnili a vydali na zpáteční cestu. Pod 

vrcholem si podvrtla kotník D.  Polášková , 

ale nakonec to rozchodila. Velmi se nám 

líbilo, že skupinky jdoucí před námi nám 

v lese dělaly šipky, abychom nezabloudili.  

Když jsme se začali radovat, že jsme 

v civilizaci a vzali bychom zavděk každým 

vozidlem, objevila se pí uč. Korduliaková a 

naložila Denisu a ostatní do auta.  Jak se 

nám líbily šipky v lese, tak se nám opačně 

nemohla líbit netolerance některých 

spolužáků,  kteří hloupě záviděli a 

vyčítali to, že jsme se 400 m svezli 

v autě!  Nejdřív jsme se s nimi hádaly a 

vysvětlovaly jim, že jsme jely jenom 

kousek, ale pak jsme boj s hloupostí 

vzdaly. Právě tady se ukázalo, kdo je 

opravdový kamarád a kdo si na něj jen 

hraje.  Na autobusové nádraží  pro některé 

žáky  přijeli rodiče, ale většinu rozvezly 

autobusy. Na výšlapu se ukázaly i zápory 

v jednání našich spolužáků, ale vím, že 

nikdo z nás nikomu nepřál, aby se 

ztratil, jak už se to v minulosti stalo.A jen 

tak mimochodem – ušli jsme asi 10 km.                                                                                                                                   

                                                             –np-                                                            

                                                    

 

Přírodní motivy 
v poezii 

 
Je tu doba, kdy se píše mnoho 

písemných prací, ale 

zpracovávají se také  projekty 

podle Grantu EU. Například 

naše třída (6) si připravovala 

projekt na téma Přírodní motivy 

v poezii. Nebylo to tak lehké, 

jak jsme mysleli. Po vysvětlení 

vyučujícím jsme měli 

v knihovně nachystané knihy 

českých básníků.  Měli jsme 

opsat čtyři básně od různých 

autorů, podtrhnout klíčová 

slova k tématu a pak náš výtvor 

upravit a vymalovat. Nejdřív 

jsme mysleli, že to 

nezvládneme, ale  nakonec se 

nám to povedlo opravdu dobře. 

Pak jsme dostali List 

uměleckého kritika a museli 

jsme ohodnotit výtvarnou 

stránku, písmo a připsat své 

poznámky.Např.:„Zlepši písmo. 

Vybarvuj.“ I to se nám povedlo 

a naše hodnocení visí na 

nástěnce s projekty u jídelny a 

ve třídě.                         –aš-  

                                                                                                                        

 

Náš pejsek zlobivý 
Klára Václavíková 

 

Náš pejsek zlobivý, 

ale přesto nádherný. 

 

Kočky honí velmi rád, 

s míčkem si však hraje sám. 

 

Když jde někdo  kolem, 

pejsek hned štěká. 

 

Když přijde Nikolka domů, 

pejsek po ní skáká. 

 

Někdy si umí s dětmi hrát,  

taky se umí dobře prát. 

 



 

                                                                                
                   

 

O kohoutkovi a slepičce 
 
      Jednoho dne, když kohoutek seděl spokojeně u počítače,e, 

zahřál ho natolik, až se porouchal. Jelikož byl kohoutek 

počítačový maniak, začal se dusit. Slepička si jej všimla a věděla 

že musí kohoutovi sehnat jiný nebo umře. Rozběhla se za psem 

Maxem: ,,Maxi, dej kohoutkovi ten starý počítač, který máš na 

půdě. Leží tam v pokoji dusí se a dusí, bojím se, že umře.“  

‘‘Max říká:,, Dám ti ho, ale sežeň za něj nové paprčko od Franty“. 

Slepička běží za Frantou“ ,,Franto, dej mi své paprčko pro Maxe, 

ten dá počítač  kohoutkovi. Leží tam v pokoji, dusí se a dusí. 

Bojím se, že umře.“ Franta odpoví: ,,Dám ti paprčko , ale ty mi 

dones od Pepy ps3. Slepička běží za Pepou: ,,Pepíku, dej mi svůj 

PS3 pro Frantu, ten dá Pespečko Maxovi a ten dá počítač 

kohoutkovi. Leží tam v pokoji dusí se a dusí. Bojím se, že umře. 

“A jelikož byl Pepík jedlík řekl: ,,Dám ti ps3, ale ty mi kup 4 

pizzy.“ Slepička měla mnoho kamarádů děti. Ti ji pizzy koupili, 

jako dar za vajíčko, co jim snáší.  Slepička dala pizzy Pepíkovi, 

Pepík dal Frantovi PS3, Franta dal Maxovi psp a Max dal 

kohoutkovi počítač. Slepička běží, jen co ji nohy stačí, aby stihla 

ještě kohoutka živého. Vběhne do pokoje a zapojuje počítač. 

Kohoutek se přestává dusit a slibuje slepičce, že s tou svou 

závislostí něco udělá. Tak vše dobře dopadlo a kohoutek si už se 

slepičkou a dětmi hrával venku.                M.Hlaváč, VIII.třída 

 

 

Baculaté „B“  
 

V malé chaloupce na kraji lesa žilo „B“. Bylo převelice smutné. 

Bylo totiž moc baculaté. Každý večer, když leželo ve své posteli, 

naříkalo: „Achich ouvej, proč já jsem tak baculaté?“ A tiše 

plakalo. Věřte tomu nebo ne, nejlepším kamarádem písmena „B“ 

bylo písmeno „I“. Bylo vysoké a velmi hubené. „I“ vzhlíželo na 

„B“ z velké výšky. „B“ mu totiž tuze závidělo. „I“ vidělo, že je 

„B“ smutné, a tak ho začalo uklidňovat: “ Nebuď smutné „B“, 

vždyť jsi moc krásné, co bych si bez tebe počalo?“ To písmenu 

„B“ zvedlo náladu a už se netrápilo. Jednou šli dva kamarádi 

„B“ a „I“ lesem a vesele si povídali, když vtom zčistajasna letí 

vzduchem obrovský kámen a míří zrovna na hubené „I“. Užuž se 

zdá, že je vše ztraceno a piští: „A, ne, pomóóc!“ Když vtom 

skočí před „I“ kulaté „B“ . Kámen se odrazí od jeho kulatého 

břicha a odskočí pryč. „I“ je zachráněno a volá: „Děkuji Ti, 

z celého srdce , kamaráde, zachránil jsi mi život!!!“ „B“ je velice 

šťastné a už nikdy si nestěžovalo …       D. Mizerová,VIII. tř. 

 

Z fotomontáží kroužku Zpracování digitálních dat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uj 
V měsíci říjnu jsme měli možnost zúčastnit se hlasování formou 

SMS v anketě Kniha mého srdce.  

Knihou srdci nejbližší se podle výsledku hlasování a vlivem 

zaujatých obhajob stal Saturnin od Zdeňka Jirotky.  

tyto knihy: 

1) Zdeněk Jirotka - Saturnin  

2) Božena Němcová – Babička                        

3) Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ   

4) Stephenie Meyerová - Stmívání   

5) J. K. Rowlingová – Harry Potter     

6) Mika Walatri – Egypťan 

7) Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu 

8) J. R. R. Tolkien – Pán prstenů 

9) B. MacDonaldová – Co život dal a vzal 

10) J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války  

11) J. Foglar – Rychlé šípy 

12) Paulo Coelho - Alchymista      

Milovníci literárních tradic nejspíše omdleli, když do hlasování 

proniklo novodobé fanouškovské čtivo. Nebýt Harryho Pottera, 

kterého hájil mladičký Matyáš Valenta, a upírské romance 

Stmívání, by celý tento pořad působil jako tlachání čtenářského  

spolku u čaje.                                                                                        

                                                                                                 -šb 

Sněhové prázdniny 

 
15.a 16. října napadlo tolik sněhu, že jsme nešli do školy. Celá 

vesnice i přilehlé okolí se zahalilo do tmy. Ticho rušil jen vítr a 

praskání větví, které na sobě měly listí a ovoce. Lámaly se 

většinou švestky a jabloně. Vznikly velké škody a my jsme si 

opět uvědomili, jak jsme malí a bezmocní. Co zmůžeme proti 

takovým přírodním katastrofám, které vidíme ve všech částech 

světa! Příroda nám vrací všechno to, co jsme jí léta prováděli 

my, lidé. Myslím si, že se ještě máme na co těšit! 

                                                                                    -šb 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Inzeráty:  
 Prodám lyžařské boty,číslo 5. Cena dohodou.                                                

        Kontakt: Mgr. Marcela Fuchsová 

 

 Prodám  skeletové (přezkové) brusle č. 2-3. 

o Cena dohodou. 

           Kontakt: Mgr.  Marcela Fuchsová 
                                                                                 -sk- 

 

 
 

Mladík tlačí trabanta k benzince. Přijde k pokladně a chce kanystr s benzínem. Pán u pokladny se ho ptá: 

 „To máte na nastartování?“ „Ne na………..“                                                                                       -b- 

                  1) Nejznámější česká hora 

                    2) Opak vrchoviny 

                      3) Jednotka času 

                     4) Zdravý odpočinek 

                     5) Křesťanské svátky 

                    6) Hnojivo 

                     7) Luštěniny 

                          8) Nejvyšší hora světa 

                    9) Co má kůň na hřbetě 

                    

 

Filozofování: 
 

Tuší husa, co se s ní stane?  Ne. 

V husí škole se to neučila, že ji 

chce někdo chytit. 

Spí stromy?  Ano.V zimě. 

Jak dlouho žijí rostliny?  Jen do 

zimy. 

Proč někteří onemocní?  Protože 

dostanou nemoc od druhého. 

Odkud přicházejí myšlenky?  
Z mozku. 

Mají zvířata sny?  Ne                                                                                                                     

Jak je to, když je někdo mrtvý?  

Potom jde do nebe nebo do pekla 

Odkud přichází strach?  Z těla. 

Z pekla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje život na jiných                

planetách?  Ne. Někde je 

velké teplo / třeba na slunci / 

a někde zase velká zima. 

                                                     

Proč nejsou všichni bohatí?  
Protože jsou hloupí a 

nevydělávají peníze.                                              

Starý člověk není na 

bohatství. 

Co je hezké?  Kytky, svět, 

maminka, tatínek, zvířata, 

píseň.                                                                                              

                     Žáci 2. třídy 
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