
  Pod lavicí  
        Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

        Ročník 2, číslo 8 – květen 2010 
  

 Ahoj! 

 Zdravím všechny, kteří byli celý školní rok 2009 – 2010 našimi věrnými čtenáři. Právě čtete poslední číslo tohoto roku, 

které je z velké části věnováno deváťákům, jejich pohledům na život i školu ve vážné i  humornější podobě. V polovině 

května nám příroda připravila nemilé překvapení v podobě povodní. Nevíme, co bylo horší, jestli valící se voda, nebo 

následné sesuvy půdy. Každopádně škody jsou velké a my můžeme být rádi, že se nás blíže nedotkly. Těšíme se na 

slunečné teplé dny, kterých jsme si zatím moc neužili.Úspěšný konec roku a  příjemné prožití slunečných prázdnin vám 

přeje redakce časopisu Pod lavicí a autorka úvodníků.                                                                                  -šb- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Jak to bylo s přijímačkami?  

 
Chodila jsem do cvičení z češtiny a z matematiky . 

Nadešly dny "D"  22.dubna 2010. Nejdřív jsem se 

vydala na „výlet“ do Kroměříže na střední 

veterinární školu. Ze všeho nejdřív mě vykolejilo 

to, že zapomněli, že jsem dyslektik a dysortografik 

a že mám být v jiné třídě. Už jenom ta dlouhá cesta 

ve mně budila nejistotu a strach a tahle situace 

tomu jenom pomohla. Bude čas navíc? Proč? Ne, to 

„jenom“ zákon  nařizuje .... Nechala jsem to tedy 

být a nestihla jsem asi 15 otázek . Kupodivu jsem  

nedopadla tak špatně a na školu mě přijali. Další 

den opět na další zkoušky. Šlo opravdu o hodně. 

Na „gympl“do Rožnova  jsem se toužila dostat.  

Při zkouškách jsem měla odpovídající podmínky  

a začala jsem poznávat některé učitele. Dokonce 

mě překvapilo, že si mě pan zástupce pamatoval  

a pokaždé, když jsem se objevila ve dveřích, mě 

oslovil jménem. Je sice pravda, že jako jediné dítě, 

které za ním chodilo po každém testu zvlášť, si 

člověk zapamatuje. :) Nicméně se mi to povedlo,  

na moje schopnosti myslím vcelku přijatelně, ale  

ve srovnání s ostatními nijak zvlášť dobře. Byla 

jsem 59. a brali 29 žáků. Doufám, že mě vezmou 

na odvolání. Pak přišlo třetí zkouškové klání , 

pondělí 28.dubna. S pocitem, že na „zemědělku“ 

mě vezmou děj se co děj, jsem vstoupila na území 

školy. Byla jsem  nadmíru v klidu a poslední testy  

z ČJ jsem vyplňovala stylem sportka. Dopadla 

velice pěkně a umístila se na 9. místě. Když mě 

však nevzali na „gympl“ v Rožnově, měla jsem 

velké dilema, kam podat zápisový lístek. Chtěla 

jsem spojit  výběr školy a svoje hlavní koníčky, 

které bych jinak musela opustit,  nemohla bych se 

tak věnovat  kroužkům, koním, ani psovi. „ 

Veterina byl můj favorit, ale je to přece daleko. 

Doufám, že mi budete držet palce, ale  na „gympl“ 

se nakonec dostanu. Jsem šílenec, ale co už :) 

                                               -jh- 
 

 

 

ANKETA 

1) Na co budete nejvíce vzpomínat, až vyjdete ze školy ? 

Na učitele a jejich inteligentní poznámky.* Na spolužáky a na to,  

co jsme spolu zažili. Celkově na školní léta.*  

Až naposledy půjdu hlavním vchodem.* Na pedagogický sbor. 

2) Jaký je rozdíl mezi Vámi jako prvňáčky a Vámi jako 

deváťáky ? 

O něco jsem vyrostl * Byl jsem hodný, hezký a malý, ale teď je ze 

mě veliké hovado* Jako prvňáčci jsme se učili počítat, číst, psát  

a jako deváťáci to umíme. * Asi ve slovní zásobě. 

3) Co Vám bude nejvíce chybět, co naopak ne ? 

Kamarádi / ky mi budou nejvíce chybět. Učitele mi nebudou 

chybět, až na výjimky. *  Chybět mi toho bude moc. Spolužáci, 

učitelé, školní pohoda… A co ne? Na to nějak nemůžu přijít.  

4) Myslíte si, že slogan "Škola základ života" platí ? 

Ne! *  Určitě… něco nám do života dala. *  A tak asi jo. Protože 

základy mám – * Myslím si, že tenhle slogan platí a je hodně 

vystižný. * Spíše „Zásah do života.“ 

5) Co vás učitelé OPRAVDU naučili ? 

* Snažili se nás naučit to učivo, co měli… a myslím si, že se jim to 

u některých docela povedlo. A že si musíme stát na svým. *  Psát  

a číst a počítat do 100 a víc si toho nepamatuju. * Zeměpis, počítat.        

                                                                                        Připr. –jh-                        
                                                                            –jh- 

                                        
 

Malý bonmot deváťáka 
Poslouchej,tvoje chování je už ohrané, nechceš být aspoň ke konci roku jiný?“ 

„Nemůžu, protože bych ztratil své osobní kouzlo.“ 

 



Sportovní olympiáda 
Sportovní soutěže 12.5.2010 v Rožnově na ZŠ 5.květen se zúčastnili: 

V. třída: S. Zuzaňáková, z VI. třídy: R.Zuzaňáková, L. Kopecká, ze 

VII. třídy D. Cábová, P.Kopecká, z VIII. B.Vráblová, V. Karafiát, 

 D. Valentík, J.Cáb, z IX.tř. M. Polášek, N. Heryánová, A. Švajdová, 

Volková, L.Vrábel, R. Smékall, H. Zajíčková, J. Hatlapatková, 

A.Cábová.  Z těchto jmenovaných si několik jedinců zlepšilo své 

výkony. V silné konkurenci škola dosáhla uspokojujících výsledků.                              

                                                                                    -ak- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme úspěšného účastníka 

z Mistrovství republiky v karate!  

Je jím žák I. třídy Adam Fister. 

Obsadil 2.místo se „zeleným páskem“. 

Blahopřejeme k ojedinělému úspěchu!                                       
 

Malujeme jaro 
Dne 14. 5. 2010 proběhlo v SVČ vyhodnocení 

výtvarné soutěže „Malujeme jaro“. V I. kategorii 

získal ocenění kolektiv žáků MŠ Pramínek,  

ve II. kat. Veronika Richterová ( IV.tř.),  

ve III. kat. Zuzana Lysáková ( VIII.třída), 

Lucie Cábová. 
 ( IX.A třída).                                               –r- 

 

 

Policejní den ve škole 
6.5. ve čtvrtek naše škola měla besedu  

o policistech.Ti nám ukazovali zbraně  

a pouta, neprůstřelné vesty a několik 

policejních psů. Zvlášť mě zaujali psi, kteří 

byli vycvičeni. Zaujaly mě i zbraně a pouta. 

Mohli jsme si osahat zbraně a vyzkoušet pouta, 

dívali jsme se na prezentace a policistech,  

dále jsme viděli tři scény o rychle jízdě,  

o fanoušcích Baníku a o vykradené bance.  

BYL TO SUPER DEN!!!   

                            Jan Marschavellla, V.třída 

 
Zdravotnická soutěž 

Ve čtvrtek 6.května organizoval ve Vsetíně 

ČČK okresní kolo soutěže Mladý zdravotník, 

Naše děvčata z 9.ročníku : J.Hatlapatková, 

A. Švajdová, Hana Zajíčková, L. Cábová  

a B. Zelinková. V konkurenci 9 družstev 

obsadila 6.místo.Dívkám, které se soutěže 

zúčastnily, děkujeme za několikaletou 

reprezentaci školy a doufáme, že si do 

života odnesou kvalitní zdravotní dovednosti. 

                                                    –r- 

 

 

Setkání s hvězdou   !!!SOUTĚŽ!!! 
Chtěli bychom vás seznámit s hercem/herečkou, s kterým/kterou jsme měli 

možnost se setkat a  před vstupem na jeviště pro vás udělat krátký 

rozhovor. Podle naší nápovědy poznejte, o koho se jedná: 

1.Jste známý/á herec/herečka. Co vás k herectví přivedlo? 

Odmalička jsem navštěvoval/a mnoho kroužků, protože jsem byl/a velmi 

hyperaktivní dítě. V dětství jsem prováděl/a různé „skopičiny“ například 

jsem se houpal/a na lustru a zavíral/a sestru do vitríny. Takže jsem měl/a 

k herectví předpoklady. 

2. Odkdy hrajete a jaký byl váš první film? 

První malou roli jsem získal/a v deseti letech ve filmu Nefňukej veverko 

a později jsem si uvědomil/a, že se chci stát profesionální/m 

hercem/herečkou.  Nejdříve jsem se začal/a věnovat divadlu a nyní 

účinkuji v seriálu Ulice. 

3.Schválili vám váš cíl rodiče? 

Ano, mí rodiče mě podporovali ve všech směrech.  

Rada mým budoucím kolegům/kolegyním: Začít s herectvím 

v osmnácti letech je pozdě. Svému snu se musíte věnovat již od útlého 

věku. 

Naše indicie pro vás: *první indicii najdete v našem rozhovoru*je to 

žena*má ráda plněné koblížky, protože je vyrábí*má seriálového syna 

Frantu. 

Už víte s kým jsme dělali rozhovor? Pokud ano, vhoďte její pravé jméno 

do naší schránky do 15 června. Tři vylosovaní od nás dostanou malou 

odměnu.                                                                              –np-,-nj- 

 

Zlatá včela 
Ve dnech 30. 4. – 2. 5. proběhla tato soutěž  za 

účasti 52 žáků,  soutěžili ve třech kategoriích. 

Součástí soutěže byla botanika, poznávání 

včelařských pomůcek, mikroskopování, praxe  

a test. V neděli dopoledne probíhalo vyhodnocení 

soutěží. Nejlíp se umístil O. Záhora 

 ( 4.místo), L.Vavřín ( 7.místo), dále M.Křenek, 

J. Křenek, M.Ondryáš. Chtěli bychom poděkovat 

včelařům z Valašské Bystřice za skvělou  
organizaci.                                                    –nf-  

 

Kadeřnická soutěž Zlatý hřeben 
Soutěž se uskutečnila 6.5. 2010 v Rožnově. Do hotelu Relax  jsme doběhly 

od autobusu  s vyplazenými jazyky, začínala už ve 14.00 hod. Ale námaha 

stála za to! Zájem dívek o soutěž byl veliký. Nejúspěšnějšími byly 

A.Gajdošová s modelkou K. Pšenicovou,  skončily na druhém místě. 
Třetí místo obsadily sestry Nikola a Silva Poláškovy v kategorii dívek  

6. -7. tříd. V  8. - 9. třídách  obsadily druhou příčku N. Juřicová 

s modelkou S. Křenkovou , pěkné třetí místo obsadily A. Králová s  

K. Fojtíkovou. Další účastnice : S. Fusková, D. Cábová, D.Polášková, 

H.Kramolišová, V. Hošáková a I. Gajdošová. Na závěr bychom chtěli 

poděkovat všem dívkám,věřím, že se setkáme i na dalších ročnících.     –np-                                                                                                  

 

 



 
 

 

Mobilní telefon: 
Setkal jsem se  s názorem, že technický rozvoj 

snižuje komunikaci mezi lidmi „z očí do očí“. 

Myslím si , že to není zase úplná pravda. Já 

osobně patřím mezi ty, kteří komunikují pomocí 

mobilního telefonu dnes a denně a domnívám se, 

že bych kvůli tomu zanedbával své přátele.  

Mobilní telefon nám také ušetří mnoho času. 

Jestliže zavolám lékaře, jaké léky máme užít, 

ušetřím čas, který bychom strávili čekáním 

v čekárně u doktora. Je také pravda to, že mnozí 

lidé si  mobilní telefony nekupují za účelem 

komunikace, ale jenom jako dobrý prostředek 

zábavy. V mém životě je telefon hodně důležitý. 

Dnes mobilní telefon slouží zároveň jako zdroj 

zábavy . Používám ho  hlavně za účelem 

poslouchání hudby, sledování  filmů, hraní her a 

také k zachycování okamžiků pomocí vestavěného 

fotoaparátu,. Také pro mé rodiče telefon důležitý. 

Myslím si, kdyby mobilní telefon nebyl, měli by  

o mě větší strach. Většina lidí je na telefonu tak 

závislá, že ho jako já nedokážou ani vypnout. 

Kdybych svůj mobilní telefon vypnul jen na jednu 

hodinu, měl bych pocit, že mi utekl nějaký 

důležitý hovor, sms zpráva, která by mi mohla 

změnit život. Sice v mém věku takové hovory 

nepřicházejí, ale v hlavě by se mi promítala pořád 

dokola jedna otázka-„co kdyby“? A taky je 

potřebný při záchraně lidských životů. Proto si 

troufnu tvrdit, že by měl telefon vlastnit každý člověk 

bez ohledu na to, jak moc by ho používal, ale 

s ohledem na to, kolika lidem by se jeho 

prostřednictvím mohlo zachránit život, nebo dokonce 

zabránit tomu, aby někdo ublížil člověku, který jej 

vlastní .                          Martinát Vladimír, IX.A      

    

                                                                  

Mobilní telefon a  osobní svoboda  
Myslím si, že mobil a osobní svoboda nejdou moc 

dohromady. Podle mě je to podobné obchodu nebo 

spíš obyčejné výměně. Zjednoduší nám to život, ale 

není to jen tak. Ony ochotné mobily si berou po 

kouscích naši osobní svobodu. Ale nějak mi připadá, 

že většinu lidí to moc netrápí, dokud jim jejich 

osobní svoboda naprosto nevymizí. Má vůbec cenu 

mít mobil? A co by bylo, kdyby nebyly? A je vůbec 

možné je nahradit? Dneska se bez mobilu nikdo 

neobejde. Kdyby nebyly, tak by bylo na světě hůř. 

Myslím, že jsou nenahraditelné. A nebo mě už taky 

ovládly.Domnívám se,  že nějakým jiným 

prostředkem by se nedalo tak jednoduše kontaktovat 

jiného na druhé straně světa. Prostě a jednoduše, dle 

mého jsou mobily užitečné, nenahraditelné, ale 

naopak i zrádné.            Dominik Teplý, VIII.třída 

 

 

 

  

Pampeliška 
 
Jednou v sobotu jsem vstala neobvykle pozdě. 

Byl čas nakrmit králíka. Šla jsem na zahradu. 

Najednou překvapení. Zahrada nebyla jako 

obvykle zelená,ale celá zlatá. „Hurá, 

pampelišky!“ Odnesla jsem trávu králíkovi.  

Ten si pak pochutnal na šťavnatých zelených 

pampeliškových listech. Vrátila jsem se na 

zahradu a prohlížela jsem si květ pampelišky. 

Byl celý žlutý a plný. Pampeliščina hlavička se 

vlastně podobá sluníčku. Když sluníčko vychází, 

ona rozevře svůj kvítek. Pampeliška ale brzy 

zestárne. Její hlavička zešediví a je měkká  

a hebká. Vítr něžně zavane do jejich vlasů  

a roznáší vlásek po vlásku do světa. Na každém 

vlásku je semínko, ze kterého tam někde znovu 

vyroste nová pampeliška. Každého roku se na 

jaře těším na nové pampelišky     
Pavla Hatlapatková, V.třída 

 

 

Celoškolní projekt Zakládáme firmu  probíhal 

v několika předmětech : pracovních činnostech, 

informatice a v jazyce českém. Cílem bylo přiblížit, 

jak za pár let mohou žáci postupovat  na cestě 

k vlastnímu podnikatelskému  úspěchu. Jako bývalý 

švec a nejslavnější český podnikatel  

Tomáš Baťa. 

 

 

Víte, že 

 
- jsme ve 30. letech patřili k největší světové 

obuvnické velmoci? 

- cena s číslem „9“ na konci je Baťův 

„vynález“? 

- před prvním rozmachem Baťovy firmy 

nebyla ve Zlíně ani elektřina a vodovod?  

- Baťa za 30 let  vybudoval také pověstné  

             cihlové domy, nemocnice, školy,filmové  

             ateliéry, sportoviště, Baťův kanál,letiště ? 

  -   začal budovat dálnici, která by spojila    

      Valašsko se světem? 

- budova č.21 byla ve 30. letech nejvyšší 

budovou v Evropě a Velké kino největší ve 

střední Evropě? 

- v budově č.21 najdeme Baťův výtah jako 

místnost? 

- za deset let ( asi od r. 1920- 1930) včetně 

krize se jeho obrat zvýšil 300 násobně? 

- v době krize a neúspěchů v obchodě 

prodával obuv za polovinu?                  

                                                             -ms- 

                                                                                                                              



Perličky – devítka 
 Píseň Velebný pane, husu vám nesu“  v pojetí 

deváťáka  -  „Velebný pane, pusu vám nesu“. 

 Co je mobilizace? 

              Příslušenství k mobilu. 

 

 

 

+ 

 

                                                                           

 

 

 

      Tak takoví jsme byli…  
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Perličky – obsah povídky Divá Bára 

Pastýř Jakub byl vzdělaný, měl hodně peněz. Každý mu říkal, ať si nějakou najde, ale on 

nechtěl.Každým rokem byl starší a ve čtyřiceti mu někdo řekl, že když nebude mít dítě, 

nepůjde do nebe. Jakub nad tým uvažoval a šel si najít dívku. Potkal Báru a ta si ho chtěla 

vzít. Měli spolu dítě a jmenovala se Bára. Její matka upadla a jejímu dítěti se říkalo divá 

Bára. Za chvíli Bára umřela. Jakub bral divou Báru, ať mu pomáhá. Divá Bára pomáhala 

a začaly jí růst svaly. Každý se jí bál. Když nastala léta na sňatky, tak ji nikdo nechtěl, až 

na jednoho myslivce, kterého si vzala. 

Bystřická laťka  
Dne 26.května se jako každoročně konala 

soutěž Bystřická laťka. Zúčastnilo se 28 žáků 

kat. dívky a chlapci. S nejlepším výsledkem 

soutěž ukončili: L.Vrábel ( 160 cm ),  

R. Smékal a David Vaněk. K nejlepším 

dámám sportu patřily: L. Cábová (135 cm) ,  

N. Heryánová, A. Švajdová..                –sk, nj- 

                                                     

Laťky přeskočeny, „zbývá“  zdolat 

překážky v životě.  Hodně štěstí!          -r- 
 

II.A – 2002 -2003 


