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Ahoj lidičky! 

A máme tu první číslo školního časopisu po prázdninách. Mnohým se asi do školy moc nechtělo, ale 

myslím, že se s naším zpravodajem nudit nebudeme. Zúčastnili jsme se malé kopané, dramatický kroužek 

se podíval do Lidečka, měli jsme šachový turnaj a zachraňovali lidoopy, doufejme, že úspěšně. Novináři se 

také podívali do Žiliny. Časopis obnovil  rubriku s inzeráty. Tak doufám, že se vám číslo bude líbit.                                                                                                               
                                                                                                                                  Za redakci A. Škrobáková 
                                                                                                                                                                  

 

ZŠ Jarná, naše družební škola 
 

 Ve dnech 2. a 3. června 2011 navštívil Klub mladých novinářů (A. Králová, S. Křenková, A. Škrobáková,  

N. Juřicová) s pí uč. M. Stuchlíkovou ZŠ Jarná v Žilině - naši novou družební školu. Hlavním cílem návštěvy  

byla prohlídka školy. Měly jsme možnost nahlédnout do vyučování a zhodnotit zdejší výuku, hovořily se žáky, 

představovaly naši školu i časopis.Také jsme byly obeznámeny s instalováním průmyslových kamer, které 

v žádném případě neslouží k omezování soukromí, jak by někdo mohl myslet, ale naopak zabraňují případnému 

vandalismu na škole. Všechny nás mile překvapilo odhodlání, se kterým zaměstnanci chtějí do školy vnést nového 

ducha. To se projevilo například zbudováním dopravního hřiště, jezírka a plánovaného biotopu. Byly jsme pozvány 

k prohlídce Budatínského zámku, ke zhlédnutí Žilinských slavností v centru města, kde se konaly trhy  

a koncerty. Mohly jsme navštívit koncert skupiny CHINASKI. Další den jsme navštívily  redakci Žilinského 

večerníku, a opět jsme se přesvědčily, že být novinářem vyžaduje zodpovědnost, empatii. Závěrem bych chtěla  

za celý náš tým poděkovat panu řediteli této školy Jánu Kotmanovi, který nám byl po celé dva dny ochotným  

a pohostinným průvodcem. Bez něho bychom byly v krásné, ale velké Žilině docela ztracené.  

(Pro Valašskobystřický zpravodaj – zkráceno )                                                                        Natalie Juřicová 

                                                                                      
 

Záchrana lidoopů v deštném 

pralese 

Celkem naše škola nasbírala  

96 mobilů. Nejúspěšnější 

sběratelkou se stala Tereza  

Chovancová VI. tř., která 

celkem nasbírala 39 mobilů. 

S tímto krásným číslem naše 

škola obsadila 7. místo 

v kraji.                     - mš, kb-                                                                                                         

 



  
 

 

1.VAsto  Tour 201/2011 

            Kategorie H-12  

8.místo-Veronika Richterová- mš,kb - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Do naší malé, útulné vesničky zavítal  šachový 

mistr Jurij Vorobjov z Ukrajiny. Před rokem 

k nám dorazil poprvé, a protože vzbudil 

ohromný ohlas, rozhodli se novináři s ním 

provést krátký rozhovor. Letos tomu nebylo 

jinak, neodolali jsme s ním opět prohodit pár 

slov.   

 

1) Co je jiného než v loni? Změnil se Rapidek (pro 

veterány) i Bličák (pro mladé). A odešel můj 

nejstarší vnuk na školu. 

2) Co vás zaujalo v České republice? 

Líbí se mi všechno:úroveň života ( lepší než 

v Polsku, Maďarsku i Slovinsku). Český jazyk je 

jednoduchý. Také se mi líbí zdejší hrady, zámky, 

archeologie a příroda ve Valašské Bystřici. Říká se 

jí Valašské Švýcarsko. 
3) V čem jsou Češi dobří, co se Vám na nich líbí? 
Mají pěkné domy, u nás na Ukrajině jsou příliš 

zanedbané a zastaralé. Jsou zde dobří, stále 

usměvaví lidé. Na Ukrajině jsou všichni zasmušilí, 

nepěkně zamračení, proto je tam velmi smutné 

prostředí. Také se mi líbí,  když se zde hraje 

šachový turnaj, je při hře slavnostní,příjemná, ale 

zároveň i napínavá atmosféra.Na Ukrajině není 

peněz na hraní šachů, tam se stále pracuje, aby se 

mohli jednou za čas pořádně najíst. 
4) Jak to vypadá se šachy v cizině a u nás? 
V Rusku a na Ukrajině je známá Ruská šachová 

škola. Na klasickou školu chodí děti 10 let a škola 

končí v 17 letech.                                    –mš kb-                                                               

 

Grand prix Zlínského kraje žáků v Rapid šachu 2010/2011 
 

Kategorie H 10 – 18.místo Mroček T., 46.místo Fister A, 

                             60. místo M. Halačka 

Kategorie D 10 –  2.místo  Obšivačová J. 

Kategorie D 12 –  4.místo  Richterová V.                                   –mš, kb- 

 

 

 

 

Okrskové kolo v malé kopané 

 

Konala se 6.10. na stadionu v R.p R. 9 družstev na  tři 

skupiny. Naši hráči hráli ve skupině s oběma Bečvami. 

S H. Bečvou jsme prohráli 3:0 a s D. Bečvou 3:1. 

Autorem jediného gólu se stal Lukáš Vavřín. Hráči: 

IX.tř.- L Vavřín, Z. Krhutek, N.Fišar,VIII.- M.Románek, 

M.Martinát, VII. – R.Vašek, VI. - P.Kopecký, R. Cáb.   
                                                                             -mš, kb-                                                                     

 

Rozhovor s Veronikou Richterovou, 

členkou klubu Pampeliška 
 

 

Náš dramatický kroužek pod vedením paní učitelky 

Ireny Děcké se již podvanácté zúčastnil přehlídky 

zájmové činnosti s klubem Pampeliška v Lidečku. 

V Lidečku se mi líbilo, byli tam velice přátelští lidé. 

Hráli jsme divadelní hru jménem Party. Velice bych 

chtěla poděkovat paní učitelce, která velice pomohla 

a také spolužákům a kamarádům.                      – jm-                                                                                       

 

 

Na čtvrtek 26. května zorganizovali 

členové Městské policie R. p R. 

Závod všestrannosti pro 

čtyřčlenná družstva žáků VII. tř. 

Kromě běžecké zdatnosti museli 

žáci prokázat své znalosti 

z topografie, dopravní výchovy, 

zdravovědy, ekologie, jízdu na kole 

s překážkami, ručkování na laně, 

jízdu na raftu, střelbu ze 

vzduchovky a hod granátem. Školu 

reprezentovali Zelinka D., 

Románek M., Zuzaňáková R., 

Mrkvicová P., obsadili 5. místo. 

Blahopřejeme k pěknému umístění.                   

                                                                   

–r- 

                                                                              

 

 



Tajemství Netopýřího 

ostrova,  

ukázka z kapitoly Útěk 
Autor : Michaela Šrámková 

 

Mezitím, jeden z mužů přiskočil 

k žebříku a shodil ho do běsnící 

vody. Janička, visící  na něm, 

vykřikla a voda se za ní zavřela, 

jako nějaké dveře.Julián zkameněl  

hrůzou.Provaz držící loď u břehu se 

náhle přetrhl a loď se rychlostí 

pustila po vodě. Kotvu táhla za 

sebou. Julián začal utíkat. Podlezl 

stůl, který stál na palubě a aby 

zpomalil rychlost lodi, přeřízl lana 

od plachet a ta se zřítila dolů. Dva 

muži se hnali za ním a třetí, jejich 

šéf, stál u kormidla. Julián doběhl 

na příď lodi a na levoboku uviděl 

pytel s hrachem. Bleskově tam 

doběhl 

a rozsypal ho po celé palubě. Muži 

po něm sice uklouzli, ale moc 

dlouho je to nezdrželo. Juliánovi 

bušilo srdce jako o závod a ještě ke 

všemu měl hrozný strach o Janičku. 

Bylo mu horko, ale zároveň zima, 

měl pocit, že celý hoří. V krku  

sucho a hlava se mu točila. Sám 

nevěděl, co se děje, protože na lodi 

byl za divokého moře už mockrát a 

nikdy problém neměl, až teď. Snad 

to bylo tím hrozným leknutím. Dva 

muži se k Juliánovi přihnali, chytili 

ho za paže a smýkli s ním přes 

palubu. Julián se zřítil do vody. 

Když se vynořil, uviděl něco, co ho 

dočista vzkřísilo. Janička se zuby 

nehty držela kotvy. Julián udělal 

pár mocných temp a za chvíli se 

kotvy drželi oba. Po chvilce spatřil 

přijíždějící loď, už z dálky viděl, 

že je policejní, a tak vykřikl:,,Hurá, 

pomoc!“.Muž, jakmile uslyšel 

výkřik, přesekl  lano s kotvou a oba 

sourozenci se znovu ponořili pod 

vodu. Za chvilku se ze záchranné 

lodě ozve hlas Jirky:,,Héj, vy dva , 

rychle polezte nahoru!“  

A spouštěl jim žebřík. 

 

  

Sourozenci Janička a Julián tráví prázdniny se svými kamarády u moře. Zjistí, že na Netopýřím ostrově probíhá 

loupež. Tři muži tam kradou a těží diamanty a drahokamy. Jejich nepřátelé jsou také děti z vedlejšího statku. 

S nimi se v závěru knihy spřátelí. Zloději s diamanty a drahokamy však po boji na lodi utečou .          

                                                                                                                                                       Šrámková Michaela, VI. třída 

                                                                            

 

 

 

 

 

PRÁCE  ŽÁKŮ 

prvního  

stupně 



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 II. tř., souč.V.třída 

 

                                                                                        

 

Nabízím lekce francouzštiny pro začátečníky 

a mírně pokročilé 

Tel: 724 070 051 

Email: valova.n@seznam.cz 

 
 

 

   

neb první tanec… 
 

Mám příbuzné v Srbsku a byla jsem pozvána na svatbu. Srbská svatba je jiná než ta naše. 

Je 28.5.2011 10:00 hodin a my jedeme se ženichem k nevěstě. Bratr ženicha musí podle zvyku vyplatit nevěstu. Poté se 

zpívají srbské národní písně. Nevěsta je vykoupena, všichni jedeme do pravoslavného kostela, kde je kněz oddává. 

Vzájemně složí slib a na hlavu jim kněz dá koruny. Nato si řeknou to sladké„ano“. Odjíždíme do hotelu Orasac, kde 

jsme také ubytováni. Svatební hostina má pět chodů, všechno bylo dobré až na skopové maso, které podávali jako 

hlavní chod. Po civilním obřadu, kde si oficiálně vyměnili prstýnky, následoval první tanec … byl „hříšný“. Ovoce ani 

cukroví na stolech není, tak jsme aspoň dostali sladký „svatební dort“. Svatby se účastnilo celkem 190 hostů různých 

národností. Takže to byla svatba celosvětová.                                                                          Silvie Polášková, V.tř.                                                                                                                                                                         
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Adresa:  Pálka Lubomír 
Valašská Bystřice 141,                              

Leskovec  

tel.: 605 166 023       

email:palkal@seznam.cz,         

www.uzovkacervena.cz    

                              -vs- 

 

 ZKUSTE TO S FRANCOUZŠTINOU 

PRODÁM HADA 

http://www.uzovkacervena.cz/

