
       Pod lavicí 
                 Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

                 Ročník 2, číslo 3 – prosinec 2009 

 
Ahoj školáci, 

máme za sebou listopad a všichni se už těšíme na Vánoce. V listopadu jsme měli jeden den volna. Naše republika slavila 

20. výročí „sametové revoluce“, života v demokracii a svobodě slova. Zeptejte se svých rodičů, ale hlavně dědečků a 

babiček, jak se žilo před rokem 1989. Co se smělo a co bylo zakázané. Na co se stály fronty, kolik telefonů bylo ve 

vesnici, ale hlavně kam se jezdilo na dovolenou. To všechno bylo jinak než je dnes.Dnes jsme v EU máme internet a 

všechno, co nám finanční situace dovolí. Můžeme se těšit, co najdeme pod stromečkem, kam pojedeme na hory a co 

budou dávat v televizi.Buďme rádi, že to tak je a užijme si volných dnů o prázdninách.                                     -šb- 

Příjemné prožití vánočních svátků a v roce  2010 zdraví, spokojenost a kapku štěstíčka.          Vaši redaktoři 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší živě rostoucí strom, který se na Vánoce zdobí, je u nás 

Valašské Bystřici. Smrk měřil ke dni 7.12.2007 rekordních 24,75 m. 

Zasazen byl  v r. 1930 a od r.1972 jej místní každoročně v čase 

vánočním zdobí. Potřebují k tomu 120 žárovek zavěšených na 500 

metrech kabelu. 

 

 

 

 

 

 

 

    Zima všemi smysly 
 

Zima je nejkouzelnějším obdobím. Sněhová peřina, 

pod níž je celá krajina, se nádherně leskne na 

zubatém slunci, které již nehřeje. Na svazích se 

prohánějí lyžaři a sáňkaři. Všichni jsou spokojeni. 

Nejkrásnější svátky roku jsou Vánoce. Oči se 

kochají překrásně vyzdobeným stromečkem, který 

provoní celou místnost vůní lesa. Svíčky 

adventního věnce, různé svícny a zpěv koled 

vytvářejí úžasnou vánoční atmosféru. Děti už se 

nemohou dočkat hromady dárků pod stromečkem. 

Venku se stmívá a na štědrovečerní tabuli se objeví 

lahodný bramborový salát a chutné řízky z kapra. 

Někteří lidé moc nemilují ryby, a tak si dají kuřecí 

řízky. U stromečku všem září oči, když rozbalí 

dárky od svých blízkých. Dívají se na nové, ale i ty 

staré klasické pohádky, bez kterých si Vánoce 

nedokáží ani představit. Cestou na půlnoční mši 

slyším zpěvy koled z domů vedle cesty a vidím 

dědu Mráze, jak stříbrnou pokličkou hraje na 

dlouhatánské zmrzlé rampouchy. Na Boží narození 

i na Štěpána se lidé navštěvují, povídají si, pojídají 

nejrůznější vánoční dobroty a jsou všichni rádi, že 

se zase spolu sešli. Svou nádhernou vůní místnost 

provoní koření, omamná vůně vanilky, skořice či 

hřebíčku. O týden později se na stole objeví 

jednohubky a chlebíčky. Je tu totiž Silvestr, 

abychom dali poslední sbohem starému roku, jenž 

úderem půlnoci dokraluje. Na jeho počest a na 

šťastný nový rok si lidé připíjejí  sklenkou 

šampaňského a pozorují ohňostroj. Kdysi bývalo 

moře sněhu každý rok, ale poslední dobou je ho 

stále  méně a méně…              
                                          E. Kadaňková, IX.A 

 

Vánoční jarmark 
 
Zveme všechny rodiče a žáky, prarodiče a tetičky, strýce, sousedy a známé! V úterý 22. prosince v 15 hod se 

na naší škole koná Vánoční jarmark.  Můžete si zde zakoupit vlastnoručně vyrobené práce našich žáků a 

přispějete  jednotlivým třídám na školní akce. K vidění budou také divadelní scénky žáků 1.stupně. Všichni 

jste srdečně zváni.                                                                                                                                              –nj-                                                               



Když je někdo šikovný po umělecké stránce... 

Básnička 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil má rád kameny, 

umí s nimi divy, 

Pokládá je do hlíny 

i vedle rozmarýny. 

Taky leží kámen placatý 

mezi rajčaty. 
  

Tereza Chovancová,  III.třída 

 

Lesní víla 

 

 Kroky jak šeptání, 

 lehkost jak vánek, 

 je to tak ve snění,  

 jak mnoho mořských vlnek. 

 

 Zahalena v zelenkavé síti z pavučin, 

 A když udělá v mechu krůček, 

 vyletí se za ní mnoho lesních mušek, 

 však takto krásná je pro jeden zlý čin. 

 

 Nožku má bělostnou, hebkou jak    

 hedvábí. 

 Když jsi však v lese, 

 vánek tvé kroky zanese tam, 

 kde ona tě omámí. 

 

 A pak, když už jsi jí podlehl, 

 navždy jsi ve sny ulehl. 

 A ona v hrsti život tvůj má 

 a už ti není neznámá. 

 

 A teď je pozdě vzlykati,  

 její krása hlavu popletla ti,  

 teď už je zbytečná tvá ctnost, 

 jsi s ní spojen na věčnost. 

                             Jitka Baslová, VI.třída 

 

 
V pondělí 7. prosince se uskutečnil benefiční koncert pro mateřská centra  v Rožnově p. R.. Celý 

program moderovaly děti z kroužku Louskáček, na vystoupení se podílela i ZŠ Valašská 

Bystřice národopisným pásmem žáků  pod vedením pí.uč. Ireny Děcké. Účastníci: 

Přecechtělová M., Hlaváčová K., Svoboda F. ,Zajíček O. ( III. tř.). Z V.třídy  se zúčastnili : 

Majerová T., Štusková A., Adamec L. , Macháček J. Výtěžek je určen mateřskému centru 

Domeček a Kolovrátek. Všem žákům děkujeme.       

                                                                                                                                                                    

–np-                                                                                                                                     

 

Rozhovor s Verčou  
 

Domluvila jsem se s Veronikou  Fröhlichovou a připravila s ní rozhovor. 

Myslím, že řadu z vás bude zajímat  

1) Všichni jistě vědí , že jsi chodila do této  školy. Jak na toto období 

vzpomínáš? 

Většinou si pamatuju jen ty „srandičky“, co jsme vyváděli. Nechtěla bych však  

některé z jedinců nabádat nebo urazit. A za těch 10 let jsem toho dost 

pozapomínala. 

2) Jaký předmět jsi měla nejradši? 

  Rozhodně „výtvarku“ . Tu vždycky a ostatní předměty podle okolností.  

3)  Na jakou školu ses vydala po „základce“  a proč? 

Na Střední uměleckou školu  do Ostravy. Původně jsem tam vůbec nechtěla, ale 

kamarád dělal přijímačky a nechtěl je dělat sám, a tak jsem šla s ním. Mě tam 

nakonec vzali a jeho ne… Přijetí na školu  jsem byla velmi ráda, posunulo mě to 

někam jinam. Potkala jsem tam nové lidi, potrápila se na internátě … 

4)  Na naší kole vedeš keramický kroužek pod SVČ. Jaký máš pocit z toho, že 

můžeš pracovat s dětmi? 

 Dobrý pocit. Jsem ráda, že se využije keramická dílna. V hodinách výtvarné 

výchovy na ni zbývá málo času a je škoda těchto možností nevyužít. Do SVČ jsem 

chodila už na ZŠ, a tak jsem nabídla pomoc při výuce talentovaných dětí. Od té 

doby jsem tam začala pracovat s dětmi, a ještě si rozšiřovala  pedagogickou praxi. 

5) Malé děti jsou svými dotazy a řečmi někdy dost otravné. Jak se s tím 

vyrovnáváš? 

Já jsem tak trochu „ostřejší“ člověk. Člověk je musí nějak donutit, aby se zapojily, 

aby v sobě našly tu správnou vizi. Nejde prostě říct vyučujícímu, aby udělal práci 

za tebe. Takto se ztrácí seberealizace.Každý potřebuje správnou motivaci, jak co 

dělat a objevit schopnosti  v sobě. 

6)  Na jaký svůj výrobek jsi nejpyšnější? 

Na Apolenu! Ale jsem ráda i spoustě jiných věcí. Taky jsem hrdá na brášku 

Matýska, sochu, kterou jsem dělala ještě ve škole. Velice mě potěší, když se mi 

povede namalovat hrneček. Dokážu se radovat z čehokoliv, co se mi povedlo, nebo 

někomu dám nějakou maličkost a vidím, že ho to těší. A takový postoj k životu  se 

snažím vštípit i dětem v kroužku.   

Díky za rozhovor, čajíček a sušenky                                                   -jh-                                              

Jak si vedeme ve florbale 

Druhé místo z 8 škol v okrskovém 

kole.Úspěch dvojnásobný ve dvou 

dnech: 
Reprezentanti : V. Karafiát, J. Křenek / 

8.roč./, M.Bartko, R.Macháček, 

P.Holčák, L.Vrábel, J.Mroček, R.Smékal 

/ 9.roč./.  

M.Martinát, D.Koleček, M.Románek/ 

6.roč./, A.Král,L.Vavřín, M.Ondryáš, 

Z.Krhutek /7.roč./.Blahopřejeme všem 

účastníkům.                                 -r-                                                                                  

 
Úspěchy šachistů 

Vsetín, Rožnov – místa přeborů 

šachového kroužku pod vedením pí 

uč. H.Obšivačové. 

Žáci 1.st.: J.Obšivačová  III.třída, 

V.Richterová  IV.tř., 

J.Marschavella, J.Machýček 

V.třída.                                  –r- 

                                                                                                                                              

-r- 

 



Celý svět rozzářil slavnostní duch 

blížících se Vánoc 

Přestože počasí letos vánoční atmosféru 

sabotuje a sněhu se asi stále ještě 

nedočkáme, zdobí se celý svět, aby 

přivítal blížící se svátky. V první adventní 

víkend se na mnoha místech rozzářily 

nádherné vánoční stromy a oficiálně 

začaly i oblíbené tradiční trhy, např. 

Frankfurtské vánoční trhy. Objevují se 

umělá kluziště a i na nejteplejší krajiny se 

snáší imitace sněhu. Lidé už si opět hřejí ruce 

o hrnky a kelímky se svařeným vínem a 

punčem a děti na to všechno nestíhají valit oči. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejstarší  zvon na světě nalezl v.r.1849 v troskách 

jednoho z babylonských paláců Austen Henry Lazare 

(1817-94) .Zvon byl zhotoven v době kolem r.1100 

př.n.l. 

Nejstarší známý věžní zvon se dochoval v Pise:  

pochází z roku 1106 n l.  

 

Rakušané se chtějí zbavit Santy Clause 

Ať žije Ježíšek a Santa Claus se vrátí tam, odkud přišel! To 

hlásá nová rakouská skupina Pro-Christkind, jež chce 

zachránit Ježíška, který je tradičním symbolem Vánoc ve 

všech zemích bývalého Rakouska-Uherska. Zlo pak skupina 

Pro-Christkind spatřuje ve společnosti Coca Cola, která prý 

Santu šíří se svou reklamou celým světem.                                                               

V Rakousku tak jako v Česku nosí dárky Ježíšek. Těsně po 

štědrovečerní večeři přináší do rakouských domovů dětem 

ozdobený stromeček a dárky a svůj příchod oznamuje 

zazvoněním zvonečku, ačkoli žádné z dětí ho nikdy nemůže 

spatřit „Obchodníci se nás ptají, co by tedy měli mít místo 

Santy ve svých obchodech. My jim doporučujeme anděly a 

pastýře. Ale dáváme přednost pastýřům,“ tvrdí Christoph 

Tschaikner, šéf hnutí Pro-Christkind.                                                                

Rakušané chtějí ve výlohách anděly a pastýře                                                                                                                       

Stovka protestujících se sešla o víkendu v Grazu na tamních 

trzích, kde dávali najevo odpor Santovi mezi stánky s 

pečenými kaštany a svařeným vínem. Příští akce proběhnou 

také v Innsbrucku, Salzburgu a Vídni.„Není to nic proti 

Santovi. Je určitě v pořádku v rámci britské a americké 

kultury, ale pro nás není dobrý,“ uvedl  organizátor protestů 

Walter Kriwetz. 

 

 

Hod pudinkovým koláčem 

 

Od r. 1968 se každoročně koná mistrovství 

světa v hodu pudinkovým 

koláčem.V posledních letech je pořádáno 

v Citronu v anglickém Kentu. Cíl hodu 

(obličej) je vzdálen 2,53 m od soutěžícího, 

který hází koláčem o průměru do 26cm.Přesný 

zásah do obličeje se hodnotí šesti body. 

 

Vánoce 



                                            

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     Jak omluvit pozdní příchod do školy 
 
 1.Vždycky se hodí mít v záloze pár omluv pro případ, že 

bys přišla pozdě do školy (i když samozřejmě ne svojí 

vinou). 

2.Už jsem byla skoro ve škole , když jsem si najednou všimla 

že mám na sobě ještě pyžamo, a tak jsem se musela vrátit 

domů a převléknout se. 

3.Když jsem přišla do školy, moje učitelka tady nebyla, a tak 

jsem ji šla hledat ven. 

3.Byla jsem unesena mimozemšťany a použita na pokusné 

účely.Byla jsem pryč 50 let,které však naštěstí v pozemském 

čase znamenají pouhou hodinku. 

4.Vymyslela jsem stroj času , podívala jsem se do 

budoucnosti a zjistila jsem že budu mít na vysvědčení samé 

jedničky.A tak jsem si řekla,že si můžu od teď dovolit volný 

režim. 

5.Pomáhala jsem Machovi a Šebestové hledat kouzelné 

sluchátko. 

6.Příliš prudce jsem stiskla zubní pastu, a pak jsem se jí celé 

ráno snažila dostat zpátky do tuby. 

7.Rodiče nemohli najít klíče od mojí klece. 

8.Obávám se že vám nemůžu vysvětlit, proč jdu pozdě do 

školy.Vláda mě zavázala k mlčenlivosti. 

9.Já nejdu pozdě…všichni ostatní jsou tu moc brzo. 

10.Měla jsem sen,že jsem nejlepší ze třídy,a tak jsem se 

nenamáhala vstát ráno z postele.                       –sk-, -nj- 

 

Razítko Ježíškovy vánoční pošty  
Každé vánoční přání musí mít nalepenou známku a napsanou 

adresu toho, komu  má být doručeno. Pak už je jen potřeba 

dát přání do obálky a poslat. Ježíškovi pomocníci letos 

razítkují vánoční přání od 1. do 23. prosince. Adresát tak 

dostane přání přímo z nebeské pošty, opatřené úředním 

potvrzením, které navrhl akademický malíř Jiří Rychtařík. 

 
Adresa : Vánoční pošta, Boží Dar 150 ,  362 62 Boží Dar 

 

 

                            
 

  Rčení  
 
„Objevit Ameriku“   znamená objevit již 

objevené 

 
Často se užívá v ironickém slova smyslu: „Tos tedy objevil 

Ameriku. Tohle už všichni vědí.“ Kryštof Kolumbus se 

dvakrát zmýlil, když podnikal své dálné plavby. Poprvé se 

domníval, že doplul do Indie, ale byl na Kubě. Po druhé 

opravdu stál na americké pevnině, ale nepochopil, že objevil 

nový kontinent. Po Kolumbovi dojel do Ameriky Amerigo 

Vespucci (vespuči), podle kterého dostala pevnina jméno 

„Amerika“.  A podle starých grónských a islandských ság, 

které mají věrohodné podklady, objevili Ameriku dávno 

předtím grónští mořeplavci.                                  –šb-                                                                                                             

 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 2.číslo 4. Žákovská redakce:  J. Hatlapatková ( jh ), A. Králová ( ak),  

Š. Burianová (šb ), S. Křenková ( sk ), N. Juřicová ( nj ), B. Vráblová ( bv ), N. Polášková ( np ), K. Fojtíková ( kf ),  M.  Ondryáš (mo),   

N. Fišar ( nf ), J. Stodůlka ( js ) , A. Škrobáková ( aš ), K. Václavíková (kv) . Šéfredaktorka a jazyková korektura Mgr. Miluše Stuchlíková ( 

r), technická redaktorka Mgr. H.Korduliaková. Adresa redakce: učebna  SIC – ZŠ Valašská Bystřice. 

 

Nebeskou bránu v Německu zavalily dopisy pro 

Ježíška  I v Německu píší Ježíškovi. V braniborské obci 

Himmelpfort (Nebeská brána) obdrželi letos už na 100 000 

dopisů z celého světa v . Zdaleka ještě ne úplnou bilanci .V  

pondělí  oznámila místní pošta, která v každoroční nadílce našla 

novinky: poprvé dorazila psaní z Alžírska nebo z Černé Hory.   

Himmelpfort je nejznámější nebeskou adresou v Německu. 

Tradice prý začala v roce 1984, kdy pošta v Nebeské bráně 

dostala pro Ježíška první dva dopisy a laskavá poštmistrová na 

ně odpověděla. O čtvrtstoletí později je podobných dopisů 

záplava a o odpovědi opatřené speciálním razítkem se stará tým 

lidí. Loni obec zhruba s pěti stovkami obyvatel 

zaznamenala rekord: na 280 000 psaní z osmi desítek 

zemí. 

 



 

Příloha pro jarmark 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Představuji si Ježíška jako 

malého chlapce. Když jsou 

všichni ve svých pokojích, 

otevře Ježíšek okno a položí 

dárky pod stromeček .Není moc 

oblečený, má na sobě jen plášť. 

V plášti kouzelnou kapsu, vlezl 

by se do ní celý dům. Tam má 

Ježíšek schované dárky pro 

všechny děti na světě .                                                                   

 

         Hana  Kramolišová , VI..tř 

 

Popis Ježíška 
Já  si ho představuji střední 

postavy,v  košilce, s čepičkou a 

s botičkami. Přichází s vlečkou 

a velikým pytlem dárků. 

Rozdává dárky, jak letí 

s vlečkou, a tu vlečku nadnáší 

bílý prášek se třpytkami, celý 

jasně září. Jak je milý, hodný, je 

také rychlý, musí všechny děti 

velké i malé obejít a rozdávat 

jim vše, co si přejí.                                                  

 

         Adriana Gajdošová, VI. tř. 

 

Vidím ho jako malé děťátko, 

které se  u stromečku objeví a pak 

zmizí. Dává štěstí a radost do 

domu. Je oblečený v bílém 

rouchu a má světlé vlasy . Na 

hlavě mu září svatozář. Jeho oči 

jsou modré, a když jsou všude 

rozsvícené svíčky a venku padá 

sníh, všechny starosti nás 

opouštějí         

                   Jitka Baslová, VI. tř. 

tř..                                                                              

 

Pro Ježíška   

Chci, aby mě bavila škola a taky abych měl na vysvědčení samé 

111111111 

Přeji si ať jsme bohatí. 

Přeji si a bychom byli zdraví. 

Milí Ježíšku, přeju si, abych měla na vysvědčení samé 1 a aby byli dobré 

vánoce. 

Mily Ježišku, přeji si aby byla babička a dědeček bylí zaraví. 

Já sí přeju, aby ŠKOL byla zdrava a dětí ve ŠKOLE a paní učitele a celá 

naše vesnice. 

Milý Ježíšku moje  sestřička byla zdravá jmenuje se Vyktorije a chci aby 

bylo ždy slunce. 

Milý Ježíšku! Přeji si aby byli moje kamošky veselé a aby byla moje 

maminka zdravá. 

Prosím Jzisku já te prosím aby všechny dědi měli babičku a dědečka 

dekuju ti. 

Přeji si aby babička a děda byli zdraví a aby byli šťastní. 

Aby jzme se mněli všichni rádi. 

Přeji si- aby byla babička zdravá, 

           - aby u stromečku s náma byla babička a děda 

           - aby na vánoce sněžilo ♥ 
                                                                                                II.,III. třída 
 

Milý Ježíšku! Přeji si aby bylo 

slunce. 

 

Aby moje sestra přijela na 

Vánoce domů.  

 

Milý Ježíšku! Přeji si aby byla 

Anička mojí sestrou. 

 

Mílý Ježíšku, pomož slepým aby 

se mohli dívat na svět. A pomož 

taky neslyšícím.     

 

Aby sněžilo… 

.     
                         Práce žáků  II.,III.třídy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nakreslili:     

N. Hlaváčová, 

P.Polášková,  

N. Kroupová, 

D. Petružela 

 

 
Vánoce jsou 
krásný zvyk 
 

Vánoce jsou už za pár 

dní, 

Ježíšek už o tom dobře 

ví. 

 

Děti se už na Vánoce 

hodně těší, cinkání 

rolniček slyší,  

jak ozdoby na stromeček 

se věší. 

 

Mráz na okno píše, 

vánoční seznam dárků se 

už tvoří tiše. 

 

Sněhové vločky dřímají, 

vykukují z nebe jen 

potají. 

 

Jak baletky po špičkách 

se snesou  

na Štědrý den v bílých 

střevíčkách. 

 

Dnes večer je Štědrý den 

a děti mají krásný sen. 

 

Vánoce jsou krásný 

zvyk 

A plní se v nich slib. 

 

Plyšové myšky tančí 

v sukýnkách, 

Vánoce jsou bohužel 

v roce jen jedenkrát!  

    
     K.Václavíková, IV.tř.                                  

Svatý Martin  
 
Na svatého Martina 

Sněhu vždycky přibývá. 

Martin, to je kouzelník, 

Vyčaruje dětem sníh. 

 

Sáňkujte a koulujte se, 

Lyžujte a smějte se, 

Sněhuláky stavějte 

A ničeho se nebojte 

 

Martin se svým vraníkem 

Jezdí závod s větříkem. 

Větřík,větřík neposeda, 

Fouká,studí,běda, běda. 

 

 

A až Martin odjede, 

Zima také odejde. 

Martin jezdí celou zimu, 

Povzbuzuje meluzínu. 

Dohlíží, ať sníh je čistý, 

A ať padá aspoň místy. 

 

A až Martin odjede, 

Zima také odejde. 

Kačko,Verčo i Jane, 

Jaro zase nastane! 

            

        V.Richterová, IV.třída 

 



  

 


