
 

Pan Miroslav Zezulka 

v roli učitele 

 

V pátek k nám přišel pan Zezulka na 

hodinu matematiky. Cílem této 

hodiny bylo, abychom se dozvěděli, 

kde budeme potřebovat matematiku 

v budoucím profesním životě. Dal 

nám mnoho užitečných rad a postře-

hů, které jistě využijeme v budoucnu. 

Blíže nás seznámil se svými těžkými 

začátky, ale i s nynějším chodem 

firmy. Vše nám ukazoval pomocí 

grafů a velmi rád vzpomínal na 

svého učitele matematiky, ale i na 

jiné pedagogy… Přiznal se nám i 

s tím, jak “flákal“  školu a jaký to 

mělo budoucí dopad na jeho život. 

Byla to příjemně a účelně strávená 

hodina matematiky. Hodně nám dala. 

Chtěla panu  Zezulkovi poděkovat za 

celou IX.třídu a doufám, že i my si 

ze školy odneseme dvě nejdůležitější 

věci….. Pravopis a počty. Když 

uděláme chybu v pravopisu, např. 

v mailu, nebo životopise, už nám to 

zůstane na celý život. A v momentu, 

kdy se spleteme ve výpočtech, je to 

otázka přežití!!!                     - np-                                                                                                                                                                                                  

                                             

  Záchrana lidoopů je tu znova!!! 

Abyste si nemysleli, že je opice jen tak někdo! Teď mrkejte: šimpanz má na 99 

procent stejné geny jako člověk! A to už je opravdu dost. Tak se nebojte a 

zeptejte se příbuzných, sousedů, babiček, známých, jestli nemají nějaké mobilní 

telefony.  Paní učitelka Horáková přijímá jakékoliv ( kromě plastových hraček). 

A touto cestou bych chtěla poděkovat svému strejdovi, který mi pomohl 

nasbírat tolik mobilů.                                                T. Chovancová, VI. třída 

                                                                       

 

„ NAŠE ANKETA ´´ 

Letos každý měsíc se v našem časopise setkáte s anketou. Díky ní 

se dozvíte, co si lidé přejí, co se jim líbí a jaký mají svůj názor.  

 

 

POZOR! POZOR! 

Poprvé vychází zvláštní příloha časopisu s názvem Technik. 
NEVÁHEJTE, ČTĚTE ! 

                                                                                                                                       

-šf- 

 

 

Důležitá zpráva! 
 
Od listopadu zahajují činnost někteří žáci Klubu mladých novinářů 

formou webu založeného redaktorkou Spektra paní L. Miarkovou. 

Jedná se o tyto redaktory: J. Marschavella, J. Machýček, M. David, 

M. Šrámková, K. Baslová, R. Karafiátová, V. Stodůlková.  Jejich 

příspěvky se  již objevily na stránkách Spektra. Cílem projektu je zapojit 

mladé zájemce více do dění kolem nás, ukázat jim, že nejsou “málo 

důležité zprávy“ a rozvíjet jejich zájem o zpravodajskou činnost. Budou 

„mapovat“ život ve škole i v obci, ale i jiná. Přeji výdrž a hodně 

novinářských úspěchů.  

Webová adresa: www.podlavici.estranky.cz.         M. Stuchlíková   
                                                                                                                           
 

 Pod lavicí 
          Časopis ZŠ Valašská Bystřice 
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Tento měsíc jsme se zeptali:                                                                           

Co by sis přál – co byste si přáli pod stromek? 

Jaromír Konečný, pan ředitel: „Všechno už mám, ale nejvíc 

bych chtěl poukázku na dovolenou  nebo na nějakou rekreaci.“ 

Michal Slovák, žák I.B: „Na Vánoce bych si nejvíce přál 

šachovou knížku.“ 

Tereza Kubjátová, V.tř.: „ Přála bych si křečka, svého, abych se 

o něho starala. „ 

Adam Fister, III.tř.: „ Já bych si pod stromek přál zakrslého 

králíka.“ 

 

http://www.podlavici.estranky.cz/


 

Rozhovor s keramičkou  

Evou Stodůlkovou 

 

1. Věnoval se někdo v rodině výtvarnému umění, 

anebo jste zcela ojedinělá?  
     Můj dědeček z tatínkovy strany byl nadaný 

řezbář, ale věnoval se tomu až v důchodu.  

2. Jak vypadá práce keramičky? 

     Dělám to, co mě baví odmalička, i když je to 

těžká práce, vždycky mě nějaký nový nápad 

potěší.  

3. Věnujete se práci s hrnčířským kruhem?  
     Ano, pro vlastní potřebu si točím hrnečky a 

misky. Když někdo potřebuje točené zboží, tak 

mu ho vyrobím. Není to ale hlavní náplň mé 

práce.  

4. Nač si musíte dát pozor při vytváření 

keramické formy a vzoru? 

     Musím dbát na to, aby všechny tvary byly 

kónicky otevřeny směrem ven a aby pak buchta 

snadno vypadla z formy. Při modelování formy 

dbám na to, aby hlína důkladně okopírovala 

kopyto a vzor byl dobře patrný. 

5. Která Vaše práce se Vám nejvíc líbí a která se 

líbí zákazníkům?  
     Nejraději mám formu srdce s květy (zvonečky), 

kterou jsem použila na úvodní stránku svých 

webovek. Zákazníci si nejčastěji kupují 

obdélníkový belešník s deseti malými 

formičkami. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 

nových nápadů.  

                                                    –vs, mš- 

                                                                                                                                         

 

Geocasching 

 
Je to hra pro všechny majitelé GPS a v Rožnově  

zajímavý kroužek, ve kterém se hledají poklady různě 

ve světě. Tento kroužek vede pan Michal Šulgan a 

schází se ve Středisku volného času. K hledání pokladu 

potřebujete navigaci (GPS). V pokladu najdeme různé 

sladkosti. Na internetu najdeme souřadnice, které nám 

ukazují poklad. Ale předtím, než začneme hledat, se 

musí vyřešit šifra např. matematický příklad. Sečteme  

čísla a vyjde nám číslo, které potřebujeme zadat do 

GPS. Nejlepší GPS ukazuje poklad v okolí 5-10 metrů, 

auto - GPS ukazuje poklad 50-70 m v okolí. 

Doporučoval bych tento kroužek, protože se v něm 

chodí ven a hodně se pohybujeme.                                 
                                                          Šimon Kelnar, VI. tř. 

  

 
 

Okresní kolo ve florbalu 

 

2. – 3. listopadu 2011 se na ZŠ Dolní Bečva konalo 

okresní kolo ve fotbale. VI. – VII.tř. : R. Cáb,  

V. Stavinoha, M. Melichařík, M. Vašek, P. Kopecký, 

K. Cáb, M. Halačka ( brankář ). Skončili na 5. místě.  

VII. – IX.tř.: L. Vavřín, M. Ondryáš, L. Koleček,  

M. Románek, M. Martinát, D. Zelinka, J. Křenek ,  

Z. Krhutek (brankář) – 4. místo.  Pochvaly:   

V. Stavinoha, R. Cáb a Z. Krhutek. 

Celková pochvala všem.                          –kb-                                                                          

9. listopadu se v Ostravě uskutečnila přírodovědná 

soutěž o kytovcích – ZOO.  Naši T. Majerová,     

L. Adamec, K. Baslová, P. Hatlapatková ( VII. ), 
V. Richterová (VI.) se umístili na 13. místě ze 196 

družstev. Stálo je to hodně práce a učení.       –rk-                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



JANÍKOVU STODOLU OVLÁDLA 

TANEČNÍ SKUPINA HEART2BEAT 

14.října se Janíkova stodola proměnila 

v taneční představení Život napsal 

sám. Taneční skupina Heart2beat se 

snažila lidem ukázat, co pro ně tanec 

znamená a jak se snaží žít své sny. 

Byly zde ukázány prvky moderního 

života. Tanečníci ukázali různé taneční 

styly od break dance, housu, street jazz 

u až po kankán. Tanečníci ovládali 

nejen tanec, ale i zpěv. Ukázali svou 

vlastní tvorbu písní a beatboxu. Toto 

představení  nebylo poslední. Na další 

sezónu si pro diváky připravujeme 

nové příjemné taneční zážitky. Proto 

bychom všechny diváky a příznivce 

street dance chtěli pozvat na další 

představení a poděkovat jim za účast a 

podporu.                                    -kf-                       
                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jak Honza ke štěstí přišel 
Za devatero dálnicemi a sedmi paneláky žil se svou matkou syn jménem Honza. Byl velmi hodný, ale 

lenivý jak veš. Kamarádi vždycky přišli až před jeho dům a ptali se, jestli Honza nechce jít ven. Honzovi se 

nikdy nechtělo z vyhřátého domu. Tak se vždycky na něco vymluvil. Kamarádi mu jednou řekli, že si má 

na ně někdy udělat čas a Honza se s nimi pohádal a rozhodl se, že půjde do světa. Matka se mu to snažila 

vymluvit, ale on se nedal. Sbalila mu teda batoh, vzal s sebou ještě brambůrky a šel. Šel, až došel 

k velikánské hoře. Jak tak šel kolem té hory, všiml si tam jeskyně. Vešel do ní a v dálce uviděl světlo. 

Rozhodl se, že půjde k němu. Řekl si: „Když už jsem došel až tu, tak se podívám za tím světlem.“ Kráčel  

jeskyní a světlo bylo velké jak lampa. Šel dál a světlo bylo stále větší. Došel tedy do velikého města, které 

bylo celé ze zlata. Ale našel v něm lidi, kteří se vůbec neradovali. Jeden obyvatel mu řekl: ,, Dceru starosty 

tohoto města lupič sebral a starostovi poslal SMS, že jeho dceru do třiceti dnů prodá do ciziny, pokud mu 

nedá víc peněz, než stojí jeho město. Ale starosta tolik peněz neměl. Honza byl velmi zvědav na starostovu 

dceru, tak si řekl, že se ji pokusí hledat. Vyšel z jeskyně, ale nevěděl, kde se vydat. Šel a potkal pána, který 

vypadal bohatě, ale choval se chudě. Honza jde a vidí na zemi peněženku. Nechce se mu, ale ze zvědavosti 

ji zvedne. Bylo v ní hodně peněz. Pomyslil si: ,, Jestli to není peněženka toho pána, musím mu ji vrátit.“ A 

skutečně. Pán poděkoval a zničeho nic mu řekl, kde je ten lupič a zmizel. Honza  našel lupičovu skrýš a 

zachránil starostovu dceru. Taky se do ní zamiloval a ona do něho.Vrátili se do města, starosta Honzu 

odměnil tak, že mu dal dceru za ženu. Tak si ho zvolili za nového starostu. A byla svatba, která se konala u 

Honzy.S kamarády se zase smířil a se svou ženou žili šťastně, až do finanční krize.                                                                                                                        

L.Adamec,VII.tř. 

 

                      



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vyhlášení soutěže 

Klub mladých novinářů, web, 

vyhlásil soutěž O nejpěknější 

krmítko pro ptáky. Může se do ní 

přihlásit každý, kdo vyfotí při 

zimních procházkách nebo na své 

zahradě či jinde v přírodě pěkné a 

třeba i originální krmítko a 

fotografii v minimálním rozlišení 

1000 x 750 px pošle na adresu 

podlavici.vb@gmail.com .  

V e-mailové zprávě je zapotřebí 

uvést jméno a příjmení autora 

fotografie včetně informace, kde se 

krmítko nachází. Fotografie budou 

postupně zveřejňovány na webu 

mladých novinářů z Valašské 

Bystřice  

www.podlavici.estranky.cz 

Porota, v níž bude mimo jiné 

zastoupen i ornitolog z ČSOP 

Valašské Meziříčí, vyhodnotí 

nejlepší snímek, jehož vítěz obdrží 

užitečný dárek pro ochránce přírody. 

Uzávěrka fotografií je do 30. ledna 

2012.       

( z Valašskobystřického. zpravodaje) 

 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 4, číslo 2. Žákovská redakce:  N. Polášková (np), K. Fojtíková (kf ),  

N. Fišar (nf), J. Stodůlka (js), A. Škrobáková (aš), H. Marshavella  (hm), J. Machýček (jm), M. David (md), K. Baslová (kb),         

M. Šrámková (mš), R.Karafiátová (rk), V.Stodůlková ( vs).  Šéfredaktorka a jazyková korektura Mgr. M. Stuchlíková,  technická 

redaktorka  Mgr. H.Korduliaková. Adresa redakce: učebna PC – ZŠ. 

 

Lístečky z Lidlu 

Supermarket Lidl vyhlásil novou soutěž o nejdelší pás účtenek nákupu v 

Lidlu. Jestliže vyhrajeme 1.místo, získáme zájezd na hory v hodnotě 200 000 

Kč na jeden týden , 2.-3. místo hory v hodnotě 100 000 Kč na 4 dny, za 4. 

místo 15 000 Kč na nákup v obchodu a za 5. místo získáme 10 000 Kč. Na 

lepení lístků přišla naše kamarádka Aneta Křížková se svou babičkou. Celá 

třída usilovala o to, abychom měli co nejdelší účtenku. Účtenky jsme slepily 

do jednoho dlouhého pásu. Naše celková snaha dospěla k výsledku 231,5 

metrů díky Anetě a spolupráci dalších spolužáků. Uzávěrka soutěže byla 

v polovině listopadu.                          R. Zuzaňáková, A. Křižková, VIII.tř. 

Podle fotografie poznáte, kolik úsilí a zájmu se muselo vynaložit             

k úspěšnému zapojení  do soutěže, ale na vítězství  to nestačilo. 

Přemýšlím, jak dlouhý musel být vítězný pás účtenek…Přesto:  osmáci, 

díky za iniciativu!!!!.                                                                          –ms-                       

Ačkoli podle fotografií poznáte, kolik úsilí a zájmu museli žáci VIII. třídy 

vynaložit, aby se úspěšně zapojili do soutěže, na předních místech se 

neobjevili. Marně přemýším, jak dlouhý a objemný by musel být vítězný 

pás účtenek…Přesto, osmáci, díky za iniciativu!!!!.                                 –

ms-  

                                              –ms-  

 

Ačkoli podle fotografií poznáte, kolik úsilí a zájmu museli žáci VIII. třídy 

vynaložit, aby se úspěšně zapojili do soutěže, na předních místech se 

neobjevili. Marně přemýším, jak dlouhý a objemný by musel být vítězný 

pás účtenek…Přesto, osmáci, díky za iniciativu!!!!.                                 –

ms-  

 

mailto:podlavici.vb@gmail.com
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy44378%20=%20'podlavici.vb'%20+%20'@';%20addy44378%20=%20addy44378%20+%20'gmail'%20+%20'.'%20+%20'com'%20+%20'.'%20+%20'p';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy44378%20+%20'/'%3e'%20);%20document.write(%20addy44378%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e/n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eTato%20adresa%20je%20chráněna%20proti%20spamování,%20pro%20její%20zobrazení%20potřebujete%20mít%20Java%20scripty%20povoleny%20%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
http://www.podlavici.estranky.cz/
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Čest práci, 
je tady první číslo přílohy Technik. Což je nová příloha školního časopisu Pod lavicí. Seznámíte se  
tady s robotem Diskem. A ten vám řekne, jak například složit „komp“, motokáru, nebo třeba i různé 
jiné věci které se týkají techniky. Také doufám, že se vám bude tato příloha líbit. Zdravím všechny. 
                                                                                                                                                                    - jm-                                                                                                                                     

Rozhovor s Martinem Machýčkem: 

 
Jaké je tvé zaměstnání? 

Pracuji jako stolař. 

 

S jakými stroji pracuješ? 

Pracuji s pilou, hoblovačkou, pásmovou 

bruskou, olepovačkou, stříkací pistolí 

atd. 

 

Jaký nábytek momentálně vyrábíš? 

Momentálně vyrábím skříň. 

 

Jakou značku strojů máš nejradši? 

Nejradši mám rád značku Rojek. 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější stroj? 

Můj nejoblíbenější stroj je olepovačka. 

 

                                                    -jm- 

Jak složit motokáru 

 

Ahoj!Jmenuji se robot Disk a řeknu vám, jak složit motokáru. 

 

Nejprve si musíte načrtnout na papír rám. Například 

s rozměry 1 x 2 metry. Až budete mít rám načrtnutý, pak jen 

sehnat nějaké železo a říct svému tatínkovi, aby vám železa 

svařil. Až je budete mít svařené, musíte si někde sehnat další 

součásti: převodka zatáčení – slouží k zatáčení káry, volant, 

sedačku a 4 kola (se záběrovým profilem), 2 osy kol a motor 

(nejlépe od Jawy). 

Na přední část rámu si přišroubujte převodku zatáčení. K 

převodce si namontujte tyč a na konci upevněte volant. 

K rámu připevníme obě osy kol. Dle potřeby připevníme i 

sedačku (na rám). 

Můžeme zatáčet. A jet (s kopce)! 

     

V příštím čísle si povíme Jak připevnit k motokáře motor 

                                                                                         -jm- 

A máme tady novou soutěž! Jsi odborník na techniku? Ukaž se, uhádneš tuhle otázku? 

 

Jaký je nejstarší druh Windows? 

 

Výherce dostane kuličkovou myš, zn. Genius. 

Odpovědi vhazujte do schránky školního časopisu Pod lavicí. 

 Do každé třídy přijde redaktor a řekne, kdo vyhrál.  

Na papírek s odpovědí napište také jméno a příjmení, 

třídu a heslo 

WINDOWS SOUTĚŽ  

                                                                                                                                                            -jm- 

Jména redaktorů: -jm- Jiří Machýček,  

Adresa redakce: učebna PC - ZŠ 



První počítač na světě 

 

Počítač už má snad úplně každý. To znamená, že se staly běžnou součástí našeho každodenního 

života. Hrajeme na něm hry, používáme ho v práci, atd. Ale víte, jak vypadal první počítač na světě? 

 

První počítač byl sestrojen kolem sedmnáctého století. Sestrojil ho Wilhelm Schickard. Poté roku 

1833 sestrojil Charles Babbage první programovatelný počítač na principu děrných štítků. Musel ho 

někdo samozřejmě programovat, a tak si Charles Babbage najal odbornou matematičku Adu 

Lovelace. Byl to opravdu složitý stroj. 

Ve čtvrté generaci se už vynalezly mikroprocesory a vzniká legendární systém DOS. Také vzniká 

internet, kterým se stává fenoménem celého světa,  přichází výroba notebooku a netbooku. Kam ale 

bude směřovat vývoj počítačů v budoucnu?  

 

                                                                                                                                                      -jm-                                                                                                                   
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Není hloupých lidí, jen lidí co 

málo používají google… 

                                       Jan T. 

Zálohovat, zálohovat, zálohovat. 

                                    Tomáš M. 

Asi jsem si smazal koš. 

                            Ivo K. 

Historie Windows: 

 

Jaký máš Windows? Otázka, na kterou se u počítačů ptají 

snad stovky lidí. Jaká je její historie? 

 

1975 – 1985 

Psací stroje, mikropočítače, to v 70. letech opravdu bylo. 

Ale dvou chlápkům, to jaksi vadilo. Jmenovali se Bill 

Gates a Paul Allen. Založili firmu MICROSOFT. 

Také firma IBM, vydala na trh svůj počítač. 

 

Firma Microsoft předvedla také své výrobky: 

1982 – 1985 – Windows 1.0 

1987 – 1992 – Windows 2.0 

1990 – 1994 - Windows 3.0 

1995 – 2001 - Windows 95 

1998 – 2000 - Windows 98, Windows 2000, Windows ME 

2001 – 2005 - Windows XP 

2006 – 2008 - Windows Vista 

2009 – dnes  - Windows 7 a další 

-jm-      

  


