
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celostátní kolo soutěže 

dětských folklorních souborů 

 

Tereza Majerová a Lukáš Adamec se zúčastnili jako 

členové souboru Kotula při ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm 

Získali stříbrnou příčku!!                                             - šfr-                                                                                                                        

                                               

 

 

Už od svých tří let mám rád housle. Když  jsem byl malý, 

mamka učila hrát na housle. Měla vždycky okolo pěti 

žáků a po obědě je vždy soukromě učila. Jednou mi 

řekla, ať to vyzkouším taky. Moc mi to nešlo, ale jak 

jsem začal cvičit, začalo se mi trochu dařit. Někdy, jak se 

mi nedaří, nejradši bych s houslemi hodil o zem. Naštěstí 

je hodím do postele, aby se s nimi nic nestalo. Housle 

mám moc rád a nedokážu si bez nich život představit.     

                                                              L. Adamec, VII. tř.                                                                                                        

 

   Pod lavicí 

 

 

 

     Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

        Ročník 4, číslo 7- červen 2012 

Karlovarská růžička – celostátní soutěž 

ve hře na klavír – Monika Přecechtělová 

(V. tř) získala velmi pěkné druhé místo. 

Přejeme zdar i na dalších soutěžích!    - šfr-                                                      

                        

                                  

 

                                                   

                                    

 

A další úspěch ! 

 Stříbro v krajském kole soutěže Zelená 

stezka, zlatý list : VI. tř. - T. Chovancová, 

V. Stodůlková, V. Richterová., IV. tř. - K. 

Křenková, M. Stodůlka, J. Obšivačová. 

Obory: poznávání hornin, brouků, rostlin, 

ptáků, stromů, živočichů.                   - šfr-                                                                                                                                                           
-                                                                                                                         

 

 

Servus, děcka! Přestože květen má být měsíc klidu, na naší škole klid v soutěžení rozhodně nebyl. Získali jsme 

mistra republiky v karate a řadu dalších významných ocenění, zaskákali jsme si do výšky, taky se zúčastnili atletické 

soutěže a několika přírodovědně zaměřených soutěží. V tomto čísle najdete své příspěvky. No, tak přeju pěkné čtení.                  

                                                                                                                                                                    –aš-               

Děkujeme bývalým redaktorům z řad IX. třídy, kteří v minulých letech udělali hodně dobré práce pro  školní 

časopis, přejeme jim i jejich spolužákům hodně úspěchů při studiu na jiných školách.                    –šfr-                                                 

 

aš 

 

MÁME MISTRA REPUBLIKY! 

Je to ADAM FISTER ( III. tř.),  tradiční karate.                            
–šfr-        

 

NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŠACHISTÉ 

J.Obšivačová ( IV. tř.), V. 

Richterová ( VI. ) – postupují  

do celostátního kola GRAND 

PRIX Zlínského kraje. 

Blahopřejeme a držíme palce! 

Další úspěšní řešitelé:  

T. Mroček - náš mladý talent,   

M. Slovák, O. Měrka,  

L. Obšivačová, K. Richterová.   

                                            -šfr-                                                                                                             

 

T. Mroček 

při šachové partii 



BYSTŘICKÁ LAŤKA – soutěž ve skoku vysokém – 22. května.  

21 závodníků, pochvala za pěkné chování a předvedení zvláštních 

skokových variací.  

Umístění: Karafiátová R. (VII.), - E. Krotáková (VI.) – K. Baslová (VII.).  

                L. Vavřín (IX.) – M. Martinát  - D. Zelinka (VIII.)           -šfr-                                                                                                    
             

 

 

Den Země 
Dne  18. dubna se uskutečnil 

Den Země. Druhý stupeň jel 

autobusem na přehradu 

Bystřička. Je to naše nejstarší 

přehrada, nyní již pod 

UNESCO. Přijeli jsme a hned 

se nás ujal pan hrázný, který 

nám popovídal o přehradě. 

Dozvěděli jsme se hodně 

informací o vzniku a stavbě. Po 

chvilce jsme zamířili do 

podzemí,  kde  byla malá 

elektrárna. Bylo tam vlhko a 

chladno. Když jsme vyšplhali z 

podzemí, pustili jsme se cestou 

okolo přehrady do Bystřice. 

Byl to dobrý den s hezkým 

počasím.                          -md- 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní soutěž  - 2. místo v okresním kole. 
T. Chovancová ( VI.), M. Bolf ( V.), M. Stodůlka,  
J. Obšivačová  (IV.)                                           -šfr-           
                                                    

 

                                                    
 

EKOLOGIÁDA – 3.5. – ze 14 družstev jsme byli osmí díky  třem 

páťákům: M. Bolfovi, E. Mitisové, M. Barabášovi.  Soutěžili 

v ekologicky zaměřených disciplínách: poznávání zvířat i podle zvuků, 

rostlin, třídění odpadu, znalostí, jak dlouho se rozpadávají jednotlivé 

materiály. Děkujeme za reprezentaci – žáci se opravdu snažili. 

                                                                                                    –šfr-   

  

KINDERIÁDA 

Úspěch! Ze 30 družstev jsme se umístili na 11. místě a někteří  

žáci získali medaile: T. Mroček ( II. tř.) - 1. místo ve skoku do dálky 

z místa,  A. Zimová  ( III.) - 2. ve skoku do dálky,  

M. Baslová ( III. ) - 2. místo v běhu na 60 m, Volková Kristýna ( III.) - 3. 

v hodu  míčem, D. Karafiát  D. ( III.),  4. -  v běhu  na 60 m.  

Ostatní členové družstva: Volek K., Řiháková K.,  Kroták M., 

Mitášová E., Bolf M.  Děkujeme!!!!                                           - šfr-                                                                                                                           

 

POHÁR ROZHLASU  - atletická soutěž družstev.  

Proběhl 11. 5. Obsadili jsme 4. místo ve složení: P. Mrkvicová,  

M. Capilová, K. Baslová, R. Karafiátová, S. Zuzaňáková (VII. tř.),  

K. Hošáková (VI.). Získali bychom i lepší umístění, kdyby žáci naší školy, 

kteří mají talent, stále neopakovali: „ Mně se nechce, mně se nechce…“  

To dokáže každý. Ale zapracovat na sobě….!                                      - šfr-                                 

                                         

                                         

 

Den Země - dravci 



 

 

Mé nejoblíbenější místo  

 

Mé nejoblíbenější místo je má mysl. 

Trochu zvláštní, ale já ho mám 

nejraději ze všech na světě. Je to má 

vlastní mysl. Zní to možná podivně, 

ale je to tak. Mám to místo ráda, 

protože si ho s sebou můžu nosit 

kamkoli. Vlastně úplně všude. 

Zrovna tak tam můžu kdykoli vejít. 

V mysli si můžu vytvořit vlastní 

svět. Nikdo neví, jak vypadá a nikdo 

jiný než já nezná cestu. Úplně 

nejlepší na tom místě je to, že se 

tam dá vejít během vyučování a 

dotyčný učitel je spokojen, protože 

žije v přesvědčení, že ohromně 

zajímavě vykládá učivo a že vy ho 

se zájmem posloucháte, zatím co vy 

jste úplně jinde a mimo.                          

-mš-                                                                                  

 

 

Proč mám ráda Tečku? 

Protože je to ještě štěně a je velice 

čilá a chytrá. Ráda si s ní hraju. Ale 

nejvíce mám na ní ráda, že mi 

porozumí, když  jí něco říkám. 

Tečka se celým jménem jmenuje 

Atte Freto Run, ale říkáme jí Tečka, 

protože má flek ve tvaru tečky na 

hlavě. Její zálibou je chytání aut 

přes plot. Vždy se rozběhne z rohu 

do druhého rohu, když jede auto. 

Mám ji velmi ráda, protože je to 

malý klaun.                P. Hatlapatková, 

VII tř. 

              

                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( Fejeton) 

 

 

Žákovskou knížku mám  

i nemám rád. Pokud v ní 

mám dobré známky, rád se 

s nimi doma pochlubím. 

Když v ní mám špatné 

známky nebo poznámky, 

radši ji schovám a nemluvím 

o ní. Občas bych ji nejraději 

vyhodil. Naštěstí mám 

známky průměrné, takže ji 

vyhazovat nemusím. 

Přemýšlím, na co jiného by 

se dala použít než na 

zapisování známek a 

poznámek. Napadlo mě 

udělat z ní třeba vlaštovku, 

nebo na kreslení smajlíků a 

prasátek. Jednou se mně taky 

stalo, že mi ji rozkousal psík, 

kterého máme doma. Někteří 

by ji nejraději spálili doma 

v kamnech. Ale proč to 

dělají? Vždyť to může být 

dobrá památka na stáří. Jak ji 

ve starším věku otevřu, 

vzpomenu si na mládí. Já si 

žákovskou knížku ponechám 

a budu vzpomínat, jaký jsem 

byl v mládí raubíř.    

                     L. Vavřín, IX. tř. 
 

   Perličky ze žákovských knížek:  

 Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 

 Běhá po třídě a zvrací židličky. 

 Močí do výše očí. 

 Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 

 Ani se nezeptala a usla v hodině. 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Už to máme za pár … 
 
Připadá mi to nedávno, když jsem si hrála ve školce s kamarády a po venku chodila s kočárkem a panenkou. Přesně si 

pamatuji zápis do 1. třídy, jak učitelé volali naše jména a my si postupně chodili pro balíčky s pastelkami, byli jsme 

z toho úplně nadšení. Pak to šlo dál : 2.třída, 3.,4., až jsme se jako mrknutím oka dostali do devítky. Mezitím se 

vystřídalo hodně zážitků a vzpomínek, ať už jsou spojeny s naší třídou, nebo ne. Představa, že za chvilku se budeme 

muset s tím rozloučit, není příjemná. Ale berme to pozitivně, za chvíli budeme na střední, potom práce a věřím, že 

všichni budeme dělat to, co nás baví. Jedno nám ale už nikdo nevezme – vzpomínky na dětství. Zanedlouho uděláme 

nový krok do života, začneme s novou kapitolou - na střední škole. Je sice hezké, jak rychle chceme stárnout, rychle 

chceme odejít ze základky, abychom už měli klid od učení a od učitelů, ale na střední škole nás čeká totéž, možná 

horší. Za chvíli se nám bude stýskat po mládí, po základce, kde jsme ještě neměli tolik povinností, a po školce, kde 

jsme ještě vůbec neměli tušení, co nás čeká. Koneckonců, ještě máme hodně času si užívat volnost, potom dva měsíce 

volna a pak s chutí do nových podmínek a nástrah, které na nás chystá svět. Zatím jsme trochu jako malé děti, které si 

myslí, že jsou nejlepší ze všech a dělají si, co chtějí. Pak to skončí. Zanedlouho se už neuvidíme a budeme mít nové 

kamarády, už budeme polodospělí. S chutí dál……                                                               Dominika Cábová, IX. třída 

 

                                                                
                                                                                                                             

 

Vtip Pavly Onufrákové -  (IV. tř.) 
Sedí tlusťoch s přítelem a přijde kamarád a říká: „ Kluci, pojďte trénovat!“ Tlusťoch: „ Ale já slíbil Frantovi, že na 

něm budu sedět celý den! „Kamarád se ptá: „Kdo je Franta?“ Tlusťoch odpoví: „No přece můj zadek!“ A přítel 

odpoví: „ Teď když vím, kdo je Franta, odmítám pozvání na tvou oslavu narozenin. Nechci být u toho, až bude 

sfoukávat svíčky.“  
 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 4, číslo 5. Žákovská redakce: A. Škrobáková (aš ),  J.( H.) Marshavella 

( hm ), M. David ( md ), J. Machýček (jm ), J. Vančura (jv ), K. Baslová ( kb), M. Šrámková ( mš ), R. Karafiátová  ( rk ),  

V. Stodůlková ( vs ), T. Chovancová ( tch ). Šéfredaktorka a jazyková korektura Mgr. M. Stuchlíková,  technická redaktorka  

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

 

Dělaj, nebo tam ten 

generátor nebude! 

Dobrý den, 

co to bude? 

Áve já… 

Mrakodrap či 

chatrče, 

nasadím ti 

papuče. 

Ale né, to musí 

býť ták. 

Tady sa to 

musí hemžiť. 

Kde je Čvachta? 

A máte to za pár…! 



Technik 
 Příloha školního časopisu Pod lavicí 

 Ročník 1, číslo 4 – červen 2012 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čest práci, 
máme tu nové číslo Technika, zde se můžete dozvědět jak si vytvořit svůj vlastní prográmek, dozvíte se 
také jak si vytvořit své webové stránky a zase nějaké novinky ze světa. Tuž, přeju dobré čtení.       -jm- 
                                                                                                                                                                                 

Jak si vytvořit svůj vlastní prográmek: 
 

Chcete si vytvořit program? Nevíte jak na to? To se 

dozvíte zde: 
 

Takže to uděláme tak že vám to napíšu takhle: 

1. Otevřu si poznámkový blok 

2. Napíšu si tam:  

@echo off 

Echo Můj program 

Pause 

Startuji stránku Pod lavicí 

Start www.podlavici.estranky.cz 

Crl  

Pause 

Echo Konec programu 

Crl 

3. Potom si dám soubor / uložit jako 

4. Název souboru: Můj program.bat 

5. A zadám si v kolonce Všechny programy  

6. Uložím, kde chci 

7. A spustím ho. 

 

Takhle si můžeme třeba vytvořit program, který nám 

otevře web. Stránku naší redakce Pod lavicí. 

 

 

 

Jak vytvořit webové stránky: 
 
 
Určitě si chcete vytvořit někdy své vlastní 

webové stránky, a proto vám to s radostí 

popíšu. 

V libovolném internetovém prohlížeči si 

zadám webovou stránku www.svet-stranek.cz 

 

V pravém horním rohu je zelená kolonka do 

té si napíšu svou internetovou doménu. 

 

- je to zadarmo 

- můžete si udělat vlastní e-shop 

 

Jak si vyplním zelenou kolonku, kliknu na 

,,Vytvořit zdarma webové stránky“. 

Vyplním údaje e-mail, heslo k přihlášení do 

administrace, atd. 

Potom se přihlásím. Zkopíruji si kód. 

 

Vložím do Světa-stránek. Potom si hraji 

s designem stránek jak hlúpý a mám to! 

Přidám rubriky, články, různé srandičky a 

legrácky. 

 

 

 
 

MINECRAFT  

 

Chci vám předvést skvělou hru jménem Minecraft. Minecraft je hra, ve 

které můžete objevovat zajímavé věci. Můžete stavět atd. A vůbec vám 

nevadí při stavění, že vás otravují celou dobu příšery Creepři, kostlivci atp. 

Minecraft je svět z kostiček. Z pohledu teorie to zní trochu dětsky, ale ne,  

tuto hru hrají i lidé dvacetiletí. 

 

Hrajete Minecraft? Podívejte se na stránku www.minecraftcze.freepage.cz 

Tam se dozvíte důležité i zajímavé věci. Minecraftů je hodně. No, spíše 

verzí, např: Minecraft 1.8.0. nebo nejnovější -  Minecraft 1.2.5. 

 

Chcete si zahrát Minecraft? Najdete ji  i na školním serveru: K:/hry/Nová 

složka/Minecraft/ Minecraft SP zástupce. 
                                                     

http://www.podlavici.estranky.cz/
http://www.svet-stranek.cz/
http://www.minecraftcze.freepage.cz/
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     PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ČASOPISU POD LAVICÍ 

     Ročník 4, číslo 2 – červen 2012 
 

                                 
Zetor 
Zetor oficiálně od  
1. ledna 2007 Zetor 
Tractors  a. s. je 
zkrácený název 
moravského výrobce 
traktorů, sídlícího v 
brněnské městské 
části Brno-Líšeň 
nedaleko Stránské 
skály. Název Zetor 
vznikl ze sousloví  
ZEmědělský  trakTOR.   
První dvě nebo tři 

čísla v názvu traktoru 

označují přibližný 

výkon motoru v 

koních, např.: 72, 80, 

121, 162 atd      

                          -jv- 

     

 

 

        New Holland 

New Holland je firma, 

která se zabývá 

především výrobou 

traktorů. Společnost 

byla založena roku 

1895. New Holland se 

vyrábí po celém světě, 

ale ústředí se nachází 

v Turíně a v Itálii. 

Nedávno představila 

nový typ NH2.       –jv-  


