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Dívka roku 2010 
 

Každoročně ke konci února pořádá SVČ Rožnov p.R. finále soutěže Dívka roku, 

které se pravidelně zúčastňují i žákyně naší školy. Nejinak tomu bylo i letos. O 

nejkrásnější dívku z celého Vsetínska bojovaly tři dívky z naší  školy:  Nikol 

Heryánová, Jana Hatlapatková, Barbora Zelinková. Všechny účastnice 

musely v soutěži projít podobnými disciplínami,s nimiž  se setkávají v soutěži 

Miss ČR. Dívky byly odhodlané ukázat svou výřečnost v představování a 

rozhovoru s moderátorem, pohybové schopnosti při aerobiku, šarm a kouzlo 

osobnosti ve volné disciplíně, a také vtip a eleganci, s jakou předváděly své 

modely při módní přehlídce. Naše žákyně se snažily o dosažení co nejlepšího 

umístění,  nakonec se to podařilo Nikol Heryánové, která se stala DÍVKOU 

ROKU, dokonce získala titul  Miss sympatie. Všem třem dívkám patří 

poděkování a obdiv za výkony, které předváděly v soutěži. Současně musíme 

pochválit i členky pohybového studia Duha  (A. Královou, K.Fojtíkovou, 

L.Cábovou, T.Štůskovou ) za vystoupení, kterým přispěly k pěknému a 

zdárnému průběhu této akce.                                         

Pro časopis Zdena  Horáková                                                                                        

 

Ahoj školáci,  
máme za sebou polovinu školního roku, a také vysvědčení. Jak všichni doufáme, rozloučili jsme se s „paní zimou“. Naše škola ji 

zakončila sportovním dnem na sněhu. Prožili jsme dobu masopustu a karnevalu. Únor byl celkově velmi bohatý na různé soutěže, o 

kterých se můžete něco málo dozvědět i v tomto čísle. Blíží se jaro, ale ne všichni ho vyhlížejí s radostí. Spolužáci z devátých tříd mají 

určitě právem obavy z toho, co je čeká na nových školách. Můžeme jim přát jen to nejlepší..  
                                                                                                                                                                              -šb- 

 

Jelikož jsem v deváté třídě, vybírala jsem si školu, kde bych se mohla dál vzdělávat. Odmala mě bavilo kreslení, malování,  

fotografování. Rozhodla jsem se, že zkusím školu uměleckého typu. Má příprava začala tím, že jsem se přihlásila do kroužku 

zpracování digitálních dat. Pak jsem začala ještě navštěvovat výtvarný kroužek a pod vedením paní učitelky Evy Pomklové jsem se 

připravovala na talentové zkoušky. Doma jsem kreslila a malovala, výsledky práce konzultovala ve škole. Podávala jsem si dvě 

přihlášky. Jednu na Uměleckoprůmyslovou školu do Uherského Hradiště /obor fotografie/ a druhou na Vyšší odbornou a Střední 

průmyslovou školu do Šumperku – obor design. V lednu se konaly přijímací zkoušky. Začala jsem zkouškami v Uherském Hradišti. 

Probíhaly ve dvou kolech. V prvním kole jsem kreslila model hlavy, modelovala ji z hlíny a malovala kompozici. Uspěla jsem. Jako 

jedna z patnácti uchazečů / 60 přihlášených / jsem se dostala se do druhého kola, ale dál jsem nepostoupila. Zkusila jsem zkoušky do 

Šumperka. Zde jsem kreslila sedící postavu a malovala zátiší. Štěstí se na mě usmálo a já byla přijata. Zkoušky, i příprava, mi hodně 

daly, načerpala jsem nové zkušenosti a znalosti. Přeji vám, abyste se také dostali na školu, která vás bude bavit, a tím si splnili jeden ze 

svých snů – jako já.                                                                                                                                              Lucie Cábová, IX.třída                                                                                                  

 

Jak to bylo před rokem ? 
Dívka roku 2009 

1.3.2009 

Nikol Heryánová 
druhá vicemiss a Miss sympatie. 

 

Přijímačky  
Jako každý deváťák i já jsem se musela rozhodnout, na které škole chci trávit další léta. Má přihláška směřovala na Janáčkovu 

konzervatoř v Brně . Hlásila jsem se na obor hudební – klavír. Na zkoušku jsem se připravovala i přes prázdniny. Jak se blížil termín 

talentových zkoušek,zvyšoval se počet hodin strávených u klavíru – 2, 3 i více denně. 18.leden 2010 rozhodl o mé budoucnosti. 

Talentová zkouška se skládala ze dvou částí. Nejdříve jsem stála  asi 10 minut před komisí, která zkoumala mé znalosti o hudbě po 

všech stránkách. Pak začala hlavní zkouška, u klavíru. Vešla jsem do třídy paní prof. Evy Horákové. Kolem velkého stolu seděli 

vyučující klavíru . Jak jsem se cítila?  Byl to zvláštní pocit, ale myslela jsem, že budu mít větší trému. Po přehrání patnáctiminutového 

programu bylo dobojováno. Zkoušky skončily,odjela jsem domů a nastalo očekávání  výsledků. Skončilo 20.ledna. Byly to pouze dva 

dny, ale trvaly věčnost. Když jsem své registrační číslo našla na seznamu přijatých, měla jsem obrovskou radost. Dne 2. února 2010 

jsem byla zapsána ke studiu na konzervatoři Brno.                                                                                            Veronika Baslová, XI.A  

 

 

 



 
 
 

Recitační soutěž 2. stupně  
 
Kategorie VI. – VII. tříd    

 1. místo –  Jitka Baslová, VI.tř. 

 2. místo –  Sára Fůsková, VII. třída 

 3. místo –  Nikola Polášková, VII.třída 

 Cena poroty – Anna Škrobáková, VI.tř.  

Kategorie VIII. – IX. tříd    
1. místo –   Eva Kadaňková, IX.A třída 

 2. místo –  Veronika Baslová, IX.A třída 

 3. místo –  David Valentík, VIII. třída 

Vítězové postupují do okrskového kola.                

                                              –r- 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda  
 

Nejúspěšnější řešitel: Tomáš Stodůlka  /IX.B /. 

Úspěšná reprezentace školy v okresním kole. 

Blahopřejeme!                                           -r-                                                                                                                                   

 
Okrskové závody ve šplhu 16.2. 2010 
 
S.Zuzaňáková, L. Adamec / V.třída / 

R. Zuzaňáková / VI.třída / 

B.Vráblová, V. Karafiát / VIII. třída / 

M.Stavinohová, M. Polášek  / IX.třída / 

Všichni žáci dosáhli umístění na prvních třech 

místech. Nejlepší čas si vyšplhal Valentýn 

Karafiát, který zdolal 4,5 m dlouhou tyč za 2,97 s. 

Děkujeme za vynikající výkony a vzorné chování.   

                                                           -r-, -zh- 

 
Přírodovědná soutěž VI. – VII. třídy  
   

A. Škrobáková, D. Zelinka, A. Křižková, 

J.Baslová, J. Martinátová / VI. tř./, J.Stodůlka, 

 O. Záhora, J.Křenek / VII.třída /, B. Zelinková, 

R. Machýček / IX.tř./.  

Nejúspěšnější řešitel: Jakub Stodůlka 

 / VII.třída /,  postup do okresního kola. 
Přejeme výdrž v přípravě pro okresní kolo a 

hodně úspěchů.                                       

                                                        –r- 

 
Okresní přebor ZŠ v obřím slalomu  
Ski areálu Búřov 
 
Nejlepšího umístění  - 3. místo – dosáhli: 

Matěj Petružela  / III.tř. / a Barbora Vráblová  

/ VIII.třída /. 

Další umístění: A. Petruželová  / 6.m /, 

A.Zimová / 4. m. /, J.Obšivačová  / 7.m /, L. 

Vavřín / 4. m./,  N. Fišar / 5. m. /, J.Cáb  

/ 7.m. /,  A. Cábová  /7.m./, L.Vrábel 

 / 5. místo/. Všichni naši závodníci si zaslouží 

pochvalu za bojovnost a chování,  neboť 

mnohým závodníkům z ostatních škol se 

nepodařilo projet slalom ani v jednom ze dvou 

kol.                                               –r-,- zh- 

 

 
Zimní  sportovní den 
 
Dne 17. února proběhl sportovní den na 1.- 2. stupni. Žáci byli 

rozděleni do soutěží na základě svého zájmu a schopností: 1.st 

–  soutěže na bobech, rychlobruslení , 2.st. – rychlobruslení,  

sjezd na lyžích a snowboardech. 

O výsledcích jste byli informováni vyhlášením i na nástěnce. 

Přidáváme se i my, ale humornou připomínkou. Co si mysleli, 

anebo nemysleli někteří  z nás…                            -r-             

                                                                                                                                                                         

                                                          

To se dalo 

čekat… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strom v zimě 

Dívám se z okna svého pokojíku na zasněženou, tichou 

krajinu, jejímž strážcem se stal strom. 

Stojí tam sám jako kůl v plotě a naříká pod tíhou sněhu. I 

když se snaží sundat ze sebe sníh pohybem do všech 

světových stran, třeskutý mráz mu to nedovolí.  Někdy se 

srazí s vedlejším stromem a přijde o svých pár větviček, 

které byly obalené ledem a sněhem. Někdy, když je krutá 

zima a padá moc sněhu, špička stromu začne bolestně 

naříkat a zlomí se. Za slunečné zimy se stromy jen tak 

zlehka pohupují po směru větru a hovoří k sobě tichou, 

němou řečí. Jejich větve zpívají píseň o budoucím jaru.                      
                                           Roman Fusek,VIII. třída  

 

                  Klenov 
 

Pokud chcete na výlet a jste fandové skal, nesmíte minout 

skalní útvar Klenov se zbytky stejnojmenného  strážního 

hradu. Nachází se jižně od vodní nádrže Bystřička. Je 

součástí přírodní rezervace Klenov, kterou tvoří lesní 

partie vrchu Zámčisko (666,7 m) a hřbet skalnatého 

hřebene Klenov. Vrchol je tvořen skalami, s nevyšší 

zvanou Havránka. Nejsnadnější cesta vede od hráze 

přehrady, trasa asi 2,5 km dlouhá. Hrad zanikl patrně 

v důsledku požáru. Svědčí o tom větší množství 

nalezených zuhelnatělých úlomků mazanice 

a zuhelnatělých dřev.S hradem je spojena řada pověstí již 

z doby pohanské / Svantovítova skála /, 

 o rytířích a pokladech, o zbojnících, dokonce o 

klenovských setkáních mezi Ondrášem a Jánošíkem.  

                                                                               –aš- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

pověsti  o zbojnících /.                                      –aš- 

 
 
 
 
 
 

 

Templáři na Klenově 
 

Templářský hrad stál na Klenově asi 

v polovině 13.století. Podle pověsti byl na 

protější stěně skály také hrad a v něm vládl 

mocný rod. Tento rod zapálil templářům tvrz. 

Traduje se, když ji templáři opouštěli, své 

poklady ukryli ve skalách.Většina lidí se 

domnívá , že poklad obsahoval zlato, stříbro a 

drahé kamení. Ve skutečnosti to prý byla 

obrovská zlatá číše na víno posázená 

drahokamy. Číše je prý ukrytá ve skalách, a 

proto ji ještě nikdo nenašel.                 –np-   

                     

        
 POZOR! POZOR! 
 

Od 1.3.2010 zahajuje místní  knihovna  

soutěž  František Hrubín  v básních a 

příbězích / do 13 let/.  Soutěž končí 15. 

dubna 2010. Informace a soutěžní práce 

v knihovně / paní Vráblová/. 
                                                               -r- 

 
 

K.Václavíková 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                          Vytvořil J. Marschavela, V.třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

      1   Římská pětka  

     2     Dětský pozdrav  

    3       Bitva   

   4         Oslovení tatínka  

  5           Člověk zabývající se balením 

 6             Pojištění   

7               Tajenka   

Rčení  

Veni, vidi, vici  
(lat. véní, vídí, vící) 

Přišel, viděl, zvítězil 
 
Užívá se o člověku, který se objeví a okamžitě 

má úspěch. Výrok prý pronesl Gaius Julius 

Caesar , když se vrátil z vítězného tažení proti 

pontskému králi.                                           

                                                             –šb- 
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Únor 
 

V římském kalendáři byl únor posledním měsícem 

v roce.Únor je měsícem tání ledů a sněhů. Má jako 

jediný měsíc v roce 28 dní, ale v přestupném roce 

29 dní. Třikrát v historii měl i 30 dní. Český název 

měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu 

při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = 

nořiti se).K únoru se také váže masopust a 

Hromnice. Pro mnoho lidí je únor klidným 

měsícem už jen proto, že začínají vykvétat 

sněženky a  příroda se chystá na jarní a letní 

období. 

K únoru se také vztahuje plno pranostik : 

Únor bílý - pole sílí. 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

Únorová voda - pro pole škoda.                     –kf- 

 

Sakra, 

ruply mi 

kalhoty.. 

Sem 

malej, ale 

šikovnej! 

  

Pozvánka na  
Noc s Andersenem    

Milí přátelé dětských knížek, 

když se po dočtení poslední večerní pohádky 

zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás 

někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za 

rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko 

i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s 

vámi prožít  pohádkové dobrodružství, které 

připravují v mnoha školách, družinách, 

veřejných knihovnách…Proběhne v pátek 

26. března 2010. Přihlášky v místní 

knihovně do 15. března 2010. Kapacita 

omezená na 12 dětí.                         – bv-, -aš-                                                                                                                                                                      

  

Jsem malej, 

ale  šikovnej! 


