
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   Pod lavicí 

 

 

 

     Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

        Ročník 4, číslo 6 – duben 2012 

Čus lidičky! Je tu jaro a s ním i nové číslo časopisu. Jaro nám vlilo do žil novou sílu, udělali jsme rozhovor 

s mistrem republiky v motocyklovém sportu, pan Kubeš nám povyprávěl o originálním Rozsuteckém 

barometru, zasoutěžili jsme si v češtině, započítali v matematickém klokanu a máme za sebou včelařské 

úspěchy.  No nemůžu vám to všechno„vykecat“, takže přeju příjemné počteníčko .                      –aš-                       
–aš-                                                                                          

 
Rozsutecký barometr 

Turisté potřebují znát ke své činnosti předpověď počasí. To jim zajišťuje meteorologický přístroj zvaný 

barometr / tlakoměr. Před mnoha lety jsme s mladými turisty z bystřické ZŠ, putovali o prázdninách na 

Slovensku po Malé Fatře. V sedle pod Velkým Rozsutcem a Stohem stávala horská turistická chata. Když 

jsme k ní tehdy dorazili, těšili jsme se, že se v ní občerstvíme a odpočineme. Čekal nás ještě namáhavý 

výstup na strmý a skalnatý vrchol Velkého Rozsutce. U vchodu do chaty nás přivítalo primitivní zařízení 

takzvaný „ rozsutecký barometr“.  Na stojanu visel kus obyčejného provazu – špagátu a u něj tabulka 

s návodem, jak jej použít. Na ní stálo: 

                „ Když je špagát suchý – je hezky, 

                   když je špagát mokrý – prší, 

                   když se špagát nehýbe – je bezvětří, 

                   když se špagát hýbe – fouká vítr, 

                   když špagát není vidět – je mlha, 

                   když špagát zmizel – tak je zemětřesení nebo špagát někdo ukradl.“ 

Jaroslav Kubeš, učitel a vedoucí turistického kroužku v roce 1961 

Všichni jsme si pečlivě do svých táborových deníků opsali toto poučení, které se později ukázalo, že pro 

předpověď spolehlivé. Tehdejší žáci jsou už dnes dávno dospělými, ale na třídních srazech si po mnoha 

letech na „ rozsutecký barometr“ rádi zavzpomínají. 

 Včelaři 
V listopadu 2011 získal František Mitáš 

z Valašské Bystřice zlatou medaili Český 

med. To znamená, že má nejlepší med 

v České republice!                                 -jm-                       

-hm-                             

 

 

Matematický klokan  
Vítězové kategorií: 

Cvrček -   Daniela Štefelová, III.tř. 

Klokánek - Metoděj Stodůlka, IV.tř.          
Benjamín - Katka Baslová, VII. tř.          
Kadet - Nikolas Fišar, IX. tř.      –r- 

Soutěže v jazyce českém 
Okrskové kolo v recitaci: Jana Šrámková (IV. tř.),  Michaela 

Šrámková ( VII. tř.) – 2. místo. 

Úspěšná reprezentace v okresním kole  - Michaela  Šrámková  

Chrám i tvrz  -  M. Šrámková –  čestné uznání 

Okresní kolo Olympiády ČJ - Nikola Polášková, IX. tř.- úspěšná  

reprezentace (16. místo)                                                                      -r- 

 

Zlatá včela  
Ondřej Záhora IX. tř. – postup do 

celostátního kola.  Další 

účastníci: J. Machýček VII. tř., J. 

Křenek IX., M. Křenek IX. tř.                         

–r- 
 



 

Z bystřické základky k mistru republiky 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsi dělal po základce? 

Nejprve učňovská škola, stal jsem se autokarosářem a díky úrovni  

bystřické školy jsem si mohl udělat maturitu – průmyslovka,  

obor provozní technik, v současné době obsluhuji velké stroje (bagry…). 

 

Jako milovník rychlých strojů máš spoustu řidičáků. Kolik? 

Na všechny stroje, včetně velkých bagrů, aut. Mimo vrtulníku a lodě na všechno. 

 

Jak dlouho držíš v ruce řídítka od motorky? 

Od šesti let. To je výhoda, protože jsem se naučil jezdit beze strachu a v tomto 

sportu je to důležité. V osmnácti jsem si udělal řidičák, abych mohl  

jezdit závodně. Moje první motorka byla endurro Kawasaki  250. Od té 

doby jsem měl i jiné, ale na „kawinu“ nedám dopustit. 

 

Kdy se dostavil první úspěch?  

V roce 2002 – na přeboru republiky v Kroměříži jsem byl ze 60 sedmý. Za 

dva roky jsem se stal na Endurro Cup mistrem republiky. Od roku 2010 jsem 

mistrem Moravy tř. A (450 ccm). 

 

Kolik máš tedy pohárů a ocenění? 

Zatím přes sto třicet. Pro titul a vítězství potřebujete odjezdit 8 soutěží  

(tento rok se pod tlakem ochranářů stáhly soutěže na 4 ), body se sčítají.  

Na uzavřených tratích se jezdí  2 hodiny, tankujete jen benzín.  

Vyvrcholením je celorepubliková soutěž ÚAMK, většinou v Praze  

(2 dny po 2 hodinách). 

 

Jak vypadá příprava na závody? 

Především trénink ale musí mít jistá pravidla ( nerušit klid lidí, přírody), před soutěží jsem většinou doma, v klidu, 

připravuju si motorku, jdu brzy spát. Někteří se před závodem “uklidňují“ např. v hospodě, mám však zkušenosti,  

že se to na výkonu pozná.  

 

Kluky motorky a rychlost láká. Co je důležité k tomu, aby se mohli účastnit závodů? 

Mimo odvahu musíte sportu obětovat hodně volného času.  Např. na svou první motorku jsem si už na základce 

vydělával tak, že jsem chodil do lesa, hromádkoval a dělal brigády. Šetřil jsem, na čem se dalo, podle hesla “ Než  

mít dluh, tak to radši nepotřebuju.“ I teď musím věnovat čas mimo zaměstnání brigádám, abych si na sezónu vydělal. 

Základní chyba, kterou kluci dělají, je ta, že si koupí silnou motorku a myslí si, že mají titul v kapse. Na závodech 

startují také majetnější, ale ti většinou zůstávají vzadu. K úspěchu je třeba talent, hodně vnitřní disciplíny a kázně.  

A vědět, jak padat ve stokilometrové rychlosti, abych to přežil - prostě zkušenosti. Ale ten pocit, kdy zablácení  

a udýchaní dojedete do cíle, či dokonce stojíte na „bedně“, tak ten stojí za to!    

         

Děkuji za rozhovor a přeji další  „ bedny“ !                                                                                                                       -ms-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Miroslav Šimčík 
Valašská Bystřice, 30 let, autokarosář, 

strojní průmyslovka, motocyklovému sportu se 

věnuje profesionálně 12 let, několikanásobný 

mistr Moravy a mistr republiky  

v endurro Croscountry. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj vzor 

Můj vzor je sestra Anička. Mám ji ráda, protože je dobrosrdečná a milá. 

Můžu ji „naštvat“ ,  ale jí to nevadí. Když potřebuji pomoc v učení, 

pomůže mi, i když má svých starostí dost. Studuje vysokou školu. Občas 

před zkouškami nervuje. Má štíhlou postavu, hnědé oči, blond vlasy. 

Měří asi 170 centimetrů. Obléká se hezky, ale na oblečení je trochu 

vybíravá. Líbí se mi,  jak maluje, taky bych tak chtěla kreslit. Chování má 

dobré, ale mamka mi říkala, jak byla malá, zlobila. Nikdy jsem ji při 

chůzi neviděla se hrbit. Dokáže chodit i na vysokých podpatcích a noha 

se jí neviklá. Mluví srozumitelně. Doma mluví spisovně i nespisovně.  

Hlavní je, že nemluví sprostě. Lidi má ráda a oni ji taky. Má spoustu 

přátel. Je velmi vstřícná, ale nevím, jestli dokáže každému říct pravdu do 

očí. Má dobrý vztah k práci. Přijede domů ze školy a hned uklízí. V létě 

chodíme já a Anička uklízet do krásné chaloupky pánovi, který ji 

pronajímá. Můžu se na ni spolehnout. Sliby dodržuje.  Zajímá se o děti. 

Bude učit ve školce. Sport ji moc nezajímá, ale na kole jezdí ráda. Krásně 

hraje na klavír, moc ráda ji poslouchám. Tančí ve valašském souboru 

Troják. Myslím si, že je samostatná, zavře se do pokoje a učí se třeba tři 

hodiny. Ješitná opravdu není. Každý má svoje chyby, ale já o jejích 

chybách moc nevím. Na své sestře si vážím toho, že ji mám.    

                                                                          

                                                                           Terezie Majerová, VII.tř                                                                            

                                                                                                                            

 

Jak přiletěl sedmihlavý drak 

do čtvrté třídy 

Jednoho dne přiletěl do čtvrté třídy 

malinký drak. Nejdříve byl malý, ale 

čím déle tu byl, tím byl větší. Byl 

stále hodný, i když pořád rostl. A 

jednoho dne po nás začal plivat 

oheň, když  spásné kuchařky jsou 

tady! Začnou do něj mlátit válečky, 

vařečkami a noži. Po dlouhém boji 

padl drak konečně mrtvý k zemi. To 

bylo jásotu a radosti! Kuchařky, toť 

se ví, byly rády a udělaly nám 

z draka guláš. Byl moc dobrý, já to 

vím, protože jsem ho taky ochutnal. 

                       T. Kadaňka, IV. tř. 

 

Moje oblíbené zvíře je králík, 

protože  jsme králíky chovali  už jak  

jsem byl malý a nějak  jsem  si na  

ně zvykl. Vždy, když vylezou  

z hnízda, tak by je každý láskou 

snědl. Když se snaží jít k misce s 

vodou, pěkně se batolí, že by se 

jeden uchechtal. Za čtyři měsíce 

skončí i v té svíčkové. Zkrátka a 

dobře, když jsou malí, nají se oči, a 

když jsou velcí, nají se člověk.                      

                      Vojtěch Hurtík, VII. tř.  

 

                           Vojtěch Hurtík-VII tř. 

 

 

Popis pokoje 
Můj pokoj leží na jižní straně domu ve druhém patře. Je malý. Má 

rozměry přibližně 4x4 metrů. Dveře mají pozlacenou kliku a je na 

nich barevná tapeta. Zdi jsou světle zelené. Podlaha je dřevěná. Ale 

je už stará, tak je na ní koberec, aby nebylo vidět praskliny. Nábytek 

je převážně z dřevotřísky až na postel a stůl. Z pohledu od dveří je 

podél levé zdi řada skříní na šaty a hračky. Na konci této řady se 

nachází skříňka, na které je televize. Zedˇ naproti dveřím má okno. 

Pod oknem jsou dva stoly. První stůl je umístěn tak, aby se ze židle 

dalo dívat ven z okna. Druhý tak, aby se ze židle dalo dívat na zedˇ, 

která je naproti televizi. Zapomněl jsem dodat, že první stůl je velký 

a je na něm počítač, ale pořád se na něm dají psát DÚ. Podél zdi 

jsou dvě skříňky a zbytek stolu, Na první skřínce je akvárium a ve 

druhé učení a počítačové hry. Na poslední zdi je dvoupatrová postel. 

Já spím nahoře, protože je tam dobrý výhled na televizi.                                         

                                                                             Michal Onufrák, VI.tř 

                                                                                                                

 



  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

Jako každý rok i letos se v naší knihovně konalo noc s Andersenem. Byl opravdu velký zájem, a tak se pozdě 

podané přihlášky musely odmítat, jelikož knihovna má omezenou kapacitu. Zúčastnili se většinou žáci 1. stupně a 

dvě žačky 2. stupně,které vypomáhaly s chystáním aktivit.Ani letos jsme se nenudili,nejdříve jsme si vybalili 

spacáky a přichystali místa na spaní. Poté jsme vyrazili k vleku na procházku zakončenou hrou na slepou 

bábu,vrátili se do knihovny a děti dostaly k vyplňování různé soutěže. Pak jsme si dali párek v rohlíku s kečupem a 

děti předvedly parádní vystoupení. Následovala velká diskotéka a o půlnoci se začali vyvolávat duchové. Při 

vyvolávání se stalo několik neobvyklých jevů: padáním knížek začínaje a vytím vlka konče, a tak jsme toho raději 

nechali. Poté (co se nám přestaly klepat nohy) jsme hráli různé stolní hry a okolo druhé až třetí hodiny ráno se šlo 

spát.Vstávalo se kolem sedmé, k snídani rohlík s jogurtem. Pak jsme dostali pamětní listy, odměny za soutěže a 

vyrazili domů. Tímto bych ráda poděkovala panu knihovníkovi za skvělý a zábavný večer a paní Křižkové za 

vydatnou pomoc při akci, večer byl vskutku vydařený.                                                                                          - aš-                                                                                                                                                             
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  Historik 
   PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ČASOPISU POD LAVICÍ 

   Ročník 4, číslo 1 – duben 2012 

 
Ahoj, já jsem historik Podlavičák a budu vás provázet 

historii celého světa.                                    Váš Honza 

 

 Tak a začneme dějinami Česka 

V každém čísle vám řeknu něco o české historii 

                           Doba kamenná  

Lidé žijící v době ledové už používali řadu 

pracovních nástrojů. Nejvhodnějším materiálem 

na výrobu nožů, dlát, rydel a škrabadel byla 

hornina nazývaná pazourek. Lidé žili ve velkých 

tlupách a lovili společně velká zvířata. Při lovu si 

pomáhali různými zbraněmi.Uměli výborně 

zacházet s oštěpem, lukem a šípy. Muži se věnovali 

lovu a ostatní příslušníci tlupy sbírali různé plody, 

zpracovávali ulovenou zvěř, vyráběli oděvy a 

nástroje a vůbec se všichni podle svých sil starali, 

aby jejich rod či kmen přežil. Byl to opravdu tvrdý 

život. Je těžké představit si, čemu tehdejší lidé 

věřili a jaký byl jejich duševní a duchovní život. 

Určitě uctívali své mrtvé - o tom svědčí nálezy 

koster posypaných červenou hlinkou, vybavených 

různými ozdobami nebo dary. Mezi lovci mamutů 

ale žili také šikovní umělci: byla nalezena řada 

sošek a maleb, které naši dávní předkové vytvořili. 

Známé jsou například sošky vyřezané z kostí. 

vymodelované z hlíny (například Věstonická 

Venuše nalezená v Dolních Věstonicích).   

 

Soška byla nalezena 13. 

července 1925 v popelišti 

v horní části pravěkého 

naleziště mezi Dolními 

Věstonicemi a Pavlovem. 

Paleolitickou krásku 

objevil tým Karla 

Absolona, známého 

badatele v archeologii. 

Sám profesor tehdy na 

lokalitě nebyl přítomen, 

ačkoli je většinou za 

objevitele označován. 

Soška ležela ve zbytcích 

pradávného ohniště 

rozlomená na dva kusy. 

Teprve po očištění se 

ukázalo, že celek se 

podobá ženské postavě. 

Mamuti                                                                                    
Je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. 

Podobní dnešním slonům, měli dlouhé zahnuté kly a 

severské druhy dlouhé chlupy. V době ledové obývali, 

Severní Ameriku a severní Asii. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlov_(okres_B%C5%99eclav)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Absolon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Absolon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohni%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slonovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chobotnatci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlup_(zoologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak jistě všichni víte, tak před 100 lety se potopila největší loď té doby. Já bych 

proto chtěl věnovat tuto stránku všem lidem kteří se z Titanicu nevrátili. 

 

Ve středu ráno 10. dubna 

1912 byl na nástupišti číslo 

12 největšího londýnského 

nádraží Waterloo přistaven 

zvláštní vlak společnosti 

White Star line. Pokaždé, 

když z přístavu 

Southampton vyplouval na 

pravidelné lince spojující 

Evropu se Severní Amerikou 

některý z velkých osobních 

parníků společnosti, čekal 

tento vlak, složený jen z 

vagónů první třídy, na 

cestující, kteří poslední noc 

strávili v Londýně.                                    

Pokračování příště 
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Pic prc, aj tuc, vítajte, 

A je tu čtvrté číslo Technika. Zde si řekneme, jak složit ,,komp´´, dozvíte se i novinky z technického 

světa. Potom ve Windows okně se dozvíte o dalším Windowsu 3.0, ale také i o historii OP Mac. 

Tuž, přeju, pěkné, technické, šrůbkové, čteníčko.                                                         -jm- 

                                                                                                                                                              -  

 
Jak složit ,,komp´´ 

 

Zdar, jmenuji se robot Disk (jak už dávno víte). A dnes vám 

řeknu, jak postavit ,,komp´´. 

1. Nejdříve si musíte uvědomit, že stavění ,,kompu´´ je drahé. 

2. Je to věc, u které musíte koupit: zdroj, základní desku, 

CPU, RAM, HDD, grafická karta, DVD mechaniku, vstupy 

i káble. 

Např: Já když jsem naposledy stavil komp, stálo mně to cca 

9000,- 

A stejně ho ještě nemám postavený! 

 

Do prázdné PC skříně namontujte distanční podložky. Zdroj 

namontujte do horního levého rohu. Pozor namontujte zdroj 

vnitřkem. Pod zdroj vzadu namontujete Základní desku. Na 

základní desce je taková cca 5x5cm veliká klapka. Pod kterou, 

když odklopíte, namontujte CPU (procesor). Procesor musí  

cvaknout. RAM nebo-li paměťovou kartu přicvaknete k úzkým 

dlouhým čipům.  

                                                                                                   -jm- 

 

Windows 3.0 

Windows 3.0 předčil Windows 2.1x, zejména se 

zlepšilo uživatelské rozhraní a využití procesorů 

80286 a 80386 od Intelu. Programy napsané pro 

MS-DOS mohly být spuštěny v okně (tato vlastnost 

již byla obsažena ve Windows/386 2.1, ale jen v 

omezené formě), což bylo základem multitaskingu. 

Nebyl však moc vhodný pro domácí použití, neboť 

většina her a programů byla závislá na čistém DOSu. 

Aktuality 

Microsoft dle soudce ITC porušil 
patenty firmy Motorola Mobility 

Americká společnost Microsoft 

při vývoji své herní konzole 

Xbox porušila čtyři patenty 

firmy Motorola Mobility. V 

pondělí tak podle agentury 

Reuters rozhodl soudce americké 

International Trade Commission 

(ITC). Konečné rozhodnutí v 

případu vynese celá ITC v srpnu. 

Motorola Mobility požaduje, aby 

výrobky porušující její patenty 

neměly přístup na trh v USA. 

Seznam.cz spustil 
vyhledávání v cizích jazycích 

Společnost Seznam.cz spustila 

tento týden vyhledávání v cizích 

jazycích. Díky tomu se databáze 

stránek rozrostla ze 400 miliónů 

na 700 miliónů. Uživatelé si 

novinku mohli vyzkoušet už 

začátkem dubna. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Intel_80286
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intel_80386
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intel
http://cs.wikipedia.org/wiki/MS-DOS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   MOTO-Technik 
   Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

   Ročník 4, číslo 1 – duben 2012 

 
Dobrý den, vítám vás v nové příloze MOTO-Technik. V nové příloze Moto-Technik vás čeká vše o autech a technice. 

                                                                                                                                                               Váš Jiří Vančura 

 Škoda 

 Roku 1895 založili dva muži malý podnik na výrobu jízdních kol jménem Laurin     

& Klement. Podnik se jmenoval po zakladatelích  Václavu Klementovi a Václavu  

Laurinovi. Později začali vyrábět i motocykly, s nimiž se zúčastňovali různých 

soutěží.  

     V roce 1905 se začíná vyrábět první model automobilu. V roce 1925 pak dochází 

ke spojení se strojírenským podnikem Škoda. To znamená konec značky Laurin & 

Klement, postupně se přechází na jméno a znak Škoda.  Během existence 

automobilky  Škoda ji postihlo mnoho změn. Automobilka v současnosti vyrábí 

novější a modernější modely automobilů. 

                                                                                              Modely vyráběné v současnosti:  

                                                                                               Škoda Citigo- 2011 

                                                                                               Škoda Rapid-  2011 

                                                                                               Škoda Roomster- 2006 

                                                                                               Škoda Superb- 2008 

                                                                                               Škoda Yeti-2009 

                                                                                                Škoda Octavia II - 2004 

                                                                                                Škoda Fabia-2007 

                                                                                                                                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj! Tato příloha je věnována prvnímu stupni. Protože 

pro nižší třídy může být složité číst a chápat současné číslo, 

jsme se rozhodli jsme se, že vytvoříme číslo pro menší                                                                                      

;) , které bude vycházet jednou za dva měsíce…..  

                                                                                Vaše Katka  Baslová  

Vybarvi si svého šmoulu  

 

 

 Milé děti, 
 zde můžete psát, co si myslíte o této nové příloze,  
 jestli  vám vyhovuje a podobně.  Myslím si, že vám  
 bude vyhovovat  víc než to staré číslo . Jestli máte  
 vymyšlenou  např. nějakou básničku, hoďte mi ji do   
 schránky u jídelny,  já si ji vyzvednu a máznu vám ji   
 sem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍHO ŠNEČKA 

Jak víte, tak se konala soutěž o nejhezčího Šnečka, bylo 

mnoho krásných obrázků, a tak bylo těžké si vybrat, ale 

nakonec jsem vybrala:  

1.místo – Denisa Matochová 1.A 

2.místo – Barbora Cábová 1.A         

3.místo –Miroslava Křenková 2.      

Děkuju za všechny, co se zúčastnili této soutěže.  

                                                                                     -kb- 

 

 


