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   Ahoj všichni,  

musím se vám s něčím pochlubit. Ten dort, co vidíte, patří mně! Mám totiž narozeniny. Jistě, zdá se to 

neuvěřitelné, ale opravdu už je to rok. Staráte se o mě, píšete a kreslíte…Ovšem největší zásluhu na tom 

měla a má paní učitelka Stuchlíková. Je to taková moje máma, a proto si s ní můžete přečíst rozhovor 

právě v tomto čísle. Vím, že k narozeninám se dávají dárky. Já, školní časopis, bych také jeden chtěl. 

Moje redakce se rozhodla vyhlásit anketu o nejlepší příspěvek za půl roku.Prosím, zúčastněte se v co 

největším počtu (na některé z vás čeká odměna).                                 Váš časopis Pod lavicí  a  -šb-   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí redaktoři! 
 

V dubnu uplynul rok od chvíle, kdy jste poprvé drželi 

v ruce svoje vlastní dílko - časopis POD LAVICÍ. Jen 

Vy sami víte, co se za čtyřmi stranami papíru 

schovávalo a stále skrývá. Nápady, realizace, hodiny 

prosezené nad úpravou článku .Velké úsilí i vypětí, 

očekávání, jaká bude čtenářská odezva. Jiní mají volno, 

sedí u počítače a hrají hry a Vy si lámete hlavu nad 

konečnou úpravou (nejnáročnější práce!), upravujete 

výpisky, opisujete příspěvky, vymýšlíte křížovky, 

vyhodnocujete soutěže. ZA TUTO PRÁCI  Vám patří 

VELKÝ DÍK, poněvadž největší hodnotu mají věci, 

které tvoříte pro druhé, ne pro sebe.A kamarádi, kteří 

čtou časopis tajně pod lavicí  (i takové případy jsou ) , 

luští křížovky a těší je, že právě ONI mají díky Vám 

svůj příspěvek v časopise, jsou větší odměnou než 

jedničky a pochvaly od učitelů. Jste to VY, kteří 

přispíváte k tomu, aby vycházelo  

 

 

 

měsíčně dílko na základní škole již ojedinělé – jak 

kvalitou, tak i obsahem.  

Přeji Vám do další redaktorské práce výdrž, spoustu 

nápadů a stále dobrou partu, jakou spolu máme.                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                   

Upřímně děkuje Vaše 

Před rokem  
(v dubnu 2009) 
 
Čau děcka!  

Dovolte, abych se vám 

představil. Vznikl jsem asi 

před dvěma měsíci.  

Mé jméno je Pod lavicí…  

 

Fantazie na hrací strojek 

Tereza Matochová ,I. tř 



 

Moudrá sovička 
Dne 15.března se žáci 1.stupně zúčastnili vědomostní 

soutěže Moudrá sovička. Na tuto soutěž se pod vedením 

pí uč. Květy Šulganové připravovali. poctivě několik 

týdnů I když je to jejich soutěžní debut, obstáli dobře. 

Získali 8. místo z 11 škol. Účastníci: M.Stodůlka  II.tř., 

M.Petružela  III.tř., V.Richterová IV.tř., J.Vančura 

V.třída.  Blahopřejeme a příští rok zas!                  -r- 

 

Rozhovor s paní učitelkou Miluší Stuchlíkovou 
 Když jste byla malá, co jste chtěla dělat jako 

dospělá? 

Jako každé dítě jsem měla spoustu snů , třeba herečka, 

zpěvačka , doktorka  nebo učitelka v mateřské školce, ale 

nakonec jsem se rozhodla pro učitelku na základní škole. 

 Byla jste průměrná žákyně na základní škole, 

nebo jedničkářka? 

Většinou jsem měla vyznamenání, ale dělala mi problém 

matematika. 

 Měla jste na škole ráda všechny předměty, nebo 

jste s některými bojovala? 

Na škole jsem měla ráda humanitní předměty,  nebavila  

mě fyzika. 

 Ovlivnili vás vaši rodiče ve volbě povolání, nebo 

vám nechali volnou ruku? 

Moji rodiče mi nechali volnou ruku, ale řekli svůj názor. 

 Odkud pocházíte -  z vesnice nebo města? 

Pocházím z vesnice a těžko se mi zvykalo na město a na  

byt. I  když mi bylo trochu  líto odejít od rodiny, nelituji 

toho, protože jsem se postavila na vlastní nohy. 

 Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase si ráda čtu nebo se věnuji turistice. 

 Máte nějakého domácího mazlíčka?    
Ne, nemám, protože si myslím, že pes patří na zahradu  

a ne  

do paneláku. 

 Co myslíte, že ničí dnešní svět a jak byste ho 

změnila? 
Dnešní lidé se snaží brát  pro sebe co nejvíc a nepřemýšlejí,  

že za chvíli nebudeme mít co brát.Je kolem nás zbytečně 

hodně sobectví a málo sebeobětování. 

 Máte nějaké životní heslo? 

Žít v souladu ze svým svědomím. A věřit, že může být 

všechno jinak. 

 Věříte v Boha? 

Víru spojuji se svým svědomím a nitrem, ale ne 

s náboženskými obřady. Přemýšlím nad symboly a pojmy, 

které srovnávám s jinými kulturami a jinými náboženstvími.                                          
                                                   -np- 

Amadeus 
 
Ve dnech 18. - 19. února probíhala 

v Brně mezinárodní mozartovská 

soutěž pro klavíristy do 11 let, letos 

již XVII. ročník. Porota byla 

složena z významných domácích i 

zahraničních umělců. Prestižní 

soutěže se účastnila také žákyně 

naší školy – Kateřina Hošáková  

 /(IV. tř.)  a umístila se na třetím 

místě. Po soutěži následoval 

slavnostní koncert laureátů soutěže.  

 

 

Děkujeme Katce za výbornou reprezentaci školy a 

věříme, že její soutěžní činnost  nekončí.        –r-                                                                                                                       

 
Zeměpisná soutěž 
Okresní kolo zeměpisné  

soutěže má své úspěšné  

řešitele:  Evu Kadaňkovou  

z IX.A třídy a Jana Křenka  

ze VII. třídy. Geografům zdar!                  

                                      -r- 
Recitační soutěž 1.stupně 
 

Kategorie 0. - 1. třídy : 

1. místo – Kristina Volková 

2. místo – Kristina Preislerová 

3. místo – Adam Fister, Dušan Horák, Klára Hanzlíková 

Kategorie II. – III. tříd 

1. místo – Jana Šrámková 

2. místo – Klára Řiháková 

3. místo – Matěj Petružela, Metoděj Stodůlka 

Kategorie IV. a V. tříd 

1. místo – Michaela Šrámková 

2. místo – Veronika Richterová 

3. místo – Tereza Majerová 

Cena poroty: Klára 

Václavíková-Pejsek 

na dešti – vlastní 

báseň    

              -nj-, -bv - 

            

Okresní kolo 
recitační 
soutěže 
 

Proběhlo 24.března 

v Rožnově p. R.   

Pro naši školu skončilo jedinečným úspěchem.   

Jana Šrámková ze III. třídy získala 2.místo a postupuje 

do krajského kola. Jitka Baslová ze VI. třídy se v okrese 

sice neumístila, ale zúčastnila se a v kategoriích pro  

6. – 9.roč. nastupovala z okrskového kola  jako jediná 

 ne-rožnovská žákyně Úspěch, ne?                      -r-                                    

 

                       
Matematické soutěže 

 

Pythagoriáda 
Úspěšní řešitelé: J. Baslová, D.Zelinka, 

VI.třída 

Matematický klokan  

Cvrček: M.Petružela III.tř., J.Šrámková, 

E.Mitášová III.třída 

Klokánek: K.Baslová, V.tř., 

V.Richterová IV.tř., M.Capilová V.třída 

Benjamin: N.Fišar, J.Stodůlka VII.tř., 

J.Baslová VI.tř. 

Kadet: T.Stodůlka IX.B, M.Hlaváč,                                      

VIII.tř., E.Kadaňková, R.Machýček IX.A 

                                                         -r- 



Jak si představuji svého 
kamaráda podle přezdívky 

Lišák 
Můj kamarád Richard dostal 

přezdívku Lišák. Štíhlé postavy, 

středně vysoký a má ladnou chůzi. 

Rostou mu zrzavé vlasy a 

vyskakují uhry. Nosí oranžové 

triko a černé šortky. Je velmi 

chytrý a spravedlivý, ale občas i 

lstivý. Nejraději jí kuřecí maso. 

Pro tohle všechno dostal přezdívku 

Lišák. 

                   David  Zelinka, VI.tř. 

Kulička 

Můj kamarád Kulička má hnědé 

vlasy, baculaté tváře a nos jako 

knoflík. Jeho oči jsou černé. Je 

silnější postavy a průměrné výšky. 

Většinou nosí rifle, červené tričko 

a hnědé ponožky. Kulička chodí 

vzpřímeně s pomalejší chůzí. 

Vyniká klidnou povahou. Je slušně 

vychován, vždy pomůže a poradí. 

Chtěl bych, aby naše přátelství 

vydrželo až do dospělosti.   

                    Patrik Kubját, VI.tř. 

 
Vsacká Tanečnice 
je nejvyšší hora Valašské 

Bystřice ( 912 m.n.m. ) a druhá 

nejvyšší hora Vsetínských hor. Na 

severní straně má ještě dva nižší 

vrcholy, takže se jí také říká 

Troják. Dříve býval vrchol holý a 

stávala na něm vysoká dřevěná 

rozhledna. Díváme-li se na 

Tanečnici z dálky, vidíme její 

zalesněný kuželovitý vrchol, který 

nám připomíná rozevláté sukně 

tanečnice. Odtud snad její 

název. Na vrcholu se nachází 

pomník připomínající tragickou 

smrt osmi zajatých partyzánů na 

blízkých samotách Šerhovny v 

roce 1944.     -aš- 

 
K názvu se váže i tato pověst:  

„Za starých časů žila v dřevěné 

chalupě v nedalekém údolí 

Brodské stará matka s dospělou 

dcerou. Dívka byla do světa, ráda 

se bavila a nevynechala v okolí 

žádnou tancovačku. Jednou v zimě 

se konala taneční zábava 

v hospodě na Čartáku. Dcera se 

chtěla tancovačky také zúčastnit, 

ale matka churavěla a nechtěla ji 

pustit. Přesto dcera v nestřeženém 

okamžiku na zábavu utekla. Byla 

hezké a šikovné děvče , a tak 

protancovala celou noc. Ráno se 

hlubokým sněhem brodila 

z Čartáku domů. Tam však 

nedošla. Matka ji marně čekala, 

ale dcery se nikdy nedočkala. Brzy 

žalem zemřela. Teprve na jaře, až 

sešel sníh, dřevorubci našli tělo 

nešťastné tanečnice. Protože ji 

našli pod vrcholem této hory, lidé 

začali hoře říkat Tanečnice.“                                                               

                                     -aš- 

Jeden svět (anglicky: One 

World) je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů 

věnovaných problematice 

lidských práv v různých 

místech naší planety.  Festival 

je od svého vzniku roku 1999 

jednou z aktivit společnosti na 

pomoc lidem Člověk v tísni. V 

roce 2007 získal festival čestné 

uznání UNESCO za výchovu k 

lidským právům.   
Organizace Člověk v tísni je 

česká humanitární, vzdělávací a 

politicky angažovaná 

organizace. Působí ve více než 

40 zemích světa. Činnost 

organizace u nás začala v roce 

1992 .Věnuje se pomoci státům 

v místech postižených 

válečnými i přírodními 

katastrofami, stará se o rozvoj 

vzdělání na pomoc obyvatelům 

v rozvojových státech.      –nf-                                  

                           

V pondělí 29.3. se v Rožnově 

pod R. uskutečnil festival Jeden 

svět pro školy.Z naší školy akci 

navštívili žáci VII.třídy. Z mého 

pohledu byl tento  festival velmi 

zajímavý. Naše třída zhlédla  

dokumenty  „Jak to vidím já, 

Pepa“ (ČR) a „Neviditelné 

dívky“(Dánsko). Osobně se mi 

více líbil dokument „ Jak to 

vidím já, Pepa“. Je to příběh o 

velice sympatickém a praco-          

vitém klukovi, který se 

odmalička stará o svoji rodinu. 

Prakticky každý den stráví na 

brigádách. Taky bych chtěla 

pochválit Nikolu Poláškovou za  

za to, že dokázala jasně a 

svobodně před všemi diváky a 

posluchači v kině formulovat 

svůj názor k pojmu „odvaha“.                         

                                        –kf- 

                                                                                             

 

 

 

 

Má kniha 
Ty moje nejoblíbenější kniho! 

Dostal jsem tě od tety ve třech 

letech  a jsi mou nejoblíbenější. 

Vždycky když tě otevřu, 

dostanu radost a vzpomínám, 

jak jsem se díval na obrázky. 

Vesmír mě odmalička zajímal. 

Nejvíce se mi líbily obrázky 

např. jak Země obchází kolem 

Slunce a se Zemí zároveň  

Měsíc. Když si na tebe 

vzpomenu, většinou vyjdu ven a 

dívám se na Měsíc a hvězdy a 

vzpomínám na staré časy. Mým 

nejoblíbenějším snem bylo jít se 

podívat zblízka na Měsíc nebo 

zatmění Slunce. Stále v tobě  

rád listuju, čtu, protože mi 

připomíná mé dětství.         

                  Jiří Cáb,VIII. třída 



                       

 

 

 

Doplňovačka - Harry Potter    
 

1 Chlapec, který přežil 

2 Harryho nejlepší kamarádka 

3 Vietnamská holka (Harryho kamarádka) 

4 Pravé jméno lorda Voldemorta 

5 Učitel lektvarů 

6 Harryho nejlepší kamarád 

7 Syn Luciuse Malfoye 

8 Jméno Longbotoma 

9 Nejlepší čaroděj všech dob 

 

 

 

10 Lesní zvíře podobné psovi 

11 Kočkovitá šelma s hřívou 

12 Kočkovitá šelma s pruhy 

13 Malé chlupaté zvíře podobné křečkovi 

14 Štěňátko v množném čísle 

 

 

V tajenkách se dozvíš jméno druhého autora doplňovačky: Honza Marschavella a ....................................... 
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Rčení: 
Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky 
 
Označuje proměnlivost věcí v plynoucím čase. 

Slavný výrok řeckého filozofa Herakleita Poukazuje na 

to, že vše se časem mění. Měníme se i my. Nic se 

nemůže úplně stejně opakovat. Jsme jiní a situace je 

nová každým okamžikem. Tak jako voda v protékající 

řece.                                                                      – šb - 

Ochutnávka končin 
Projekt Umělecké slohy 

    Kateřina Fojtíková 


