
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá anketa  
  

Vaše představa funkce nového charitního 

domu – více personálu, hezké prostory 

(zaměstnanci). 

Výhody nového domu? – bezbariérový, 

moderní, jednolůžkové pokoje. 

Vedoucí – Bc. Martina Holčáková: 

Jaká je kapacita nového bloku? Celkem 26 

lůžek a 3 pro odlehčovací službu. 

Kolik zaměstnanců zde pracuje?  12 a budeme 

ještě další pracovníky přibírat. 

Jsou všechna místa obsazena?  Zatím ne.  

Jak se Vám líbí naše práce?  Úžasné. 

 

Pochvalně se o výtvarných i literárních pracích 

vyjádřil také místní pan farář Jan Vláčil.                  

                                       Připravili:   –jm, jv, hm - 

                                        

 

 

Minirozhovor s Ms. Janem Graubnerem, světícím      

arcibiskupem olomoucké diecéze. Slavnostně vysvětil    

nový dům a sloužil slavnostní mši v místním kostele. 
 

1. Jak se vám líbí naše vystavené práce?   

Chce to pochvalu. 
2. Napadlo by Vás postavit charitní dům?  

To ti ani neřeknu… 
3. Co se Vám na charitním domě líbí nejvíce?  

To, že se tohle dílo dokončilo, dostavilo. 
4. Kolik bodů byste dali za postavení tohoto domu? 

Nejvyšší počet. 
5. Líbí se Vám Valašská Bystřice?  

Mohou vám to tady závidět. 

6. Chtěl byste vidět náš časopis?  

Když bude příležitost, ano. 
7. Chutnal vám oběd?  

 Skvělý.                                                          –hm-                                  

 

 
Dne 15. června 2012 se slavnostně otvíralo nové křídlo Charitního domu 

pokojného stáří ve Valašské Bystřici za účasti významných osobností  

politického života kraje a představitelů olomoucké diecéze. Žáci školy se 

rovněž zúčastnili soutěže, jakou charitní dům vyhlásil. Vystavovali 

výtvarná díla, fotografie, literární práce (jednu najdete na 3. str.). Byli 

aktivní i v rámci programu, který probíhal během celého dne. Nemohli  

zde chybět naši redaktoři: J. Marschavella, J. Machýček, J. Vančura. 

Vyzpovídali i pana arcibiskupa, vedoucí charitního domu, zaměstnance, 

běžné návštěvníky. Na našich stránkách najdete základní shrnutí.       –r-                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zdravíme Vás, věrní čtenáři! 

Většina z nás už si začala pomalu zvykat na to, že nemůžeme vstávat v 11 dopoledne a chodit spát ve 2 ráno. Všechno 

se pomalu vrací do starých kolejí. Opět máme nové prvňáčky a opět máme nové číslo časopisu!  V tomto čísle jsme při 

otevření charitního domu udělali rozhovor s panem arcibiskupem. Dozvíte se něco o paní Aničce  a zasmějete  se nad 

originální Polednicí .                                                                 Jménem celého časopisu přeju pěkné čtení.  Vaše:-aš-                

       .  
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Proběhla 12. – 14. září 2012 za účasti 66 žáků naší 

školy. Žáci předvedli sportovní dovednosti v atletice, 

míčových hrách a přespolním běhu. V celkovém 

hodnocení škol obsadili žáci I. stupně vynikající       

5. místo při účasti 18 škol. O pěkné umístění se 

zasloužili především tito žáci: Alex Válek  ( 2. místo 

v Běhu za zdravím), Adéla Zimová (1.- hod míčkem), 

Tobiáš Mroček (1.- skok daleký), Kristýna Volková 

(3. - hod míčkem), Valerie Křenková (3.-  běh na      

50 metrů), Monika Pomklová (3. - skok daleký). 

V hodnocení škol II. st. jsme se ze 13 škol umístili  

na 9. místě. Nejlepší umístění: Erika Krotáková       

(1. místo v hodu míčkem), Simona Zuzaňáková       

(3. - skok daleký).  

Děkujeme všem za umístění, bojovnost a pěkné 

chování.                                                – zh-, - šfr-                                                               

                                                                                         

   

 Den prvňáčků, 

 

tak se dá pojmenovat akce 

deváťáků, která se konala 4.září. 

Všichni deváťáci se převlékli za 

pohádkové postavy a určili si 

stanoviště. Na prvňáčky čekal 

Křemílek a Vochomůrka, 

Čarodějnice,  Pat a Mat, 

Rákosníček a několik dalších. 

Akce byla ukončena velkou 

opičí dráhou v tělocvičně. 

Prvňáčci dostali za svou snahu 

odměny, pak je deváťáci 

odvedli na oběd, kde jim 

pomohli s obědem. Všem se 

akce moc líbila.                 –aš-                        

 



 

1. U krabice dítě stálo, 

z plna hrdla pyskovalo: 

Já se nechci stěhovat! 

Bodejť jsi jen trochu 

málo, ty hamado, hračky 

si do krabice dávalo. 

 

 

2. Poledne v tom okamžení,  

architekt přijde ze stavení 

a já usnu u kamení 

pro náš dům, ty zlobo, ty! 

 
3. Mlč! Hle husar a kočárek! 

Ukládej to do krabice- tu máš 

kohouta!!. 

Než kohout, vůz i kočárek 

bouch, bác! Letí z okna. 

 

4. A zas do hrozného pyskování. 

I bodejť tě sršeň sám!  

Že na tebe, nezbedníku,  

stěhováka zavolám! 

 
5.  Pojď si proň, ty stěhováku, 

     Pojď, odstěhuj ho, zlostníka! 

     A hle, tu kdos u auta  

     dveře zlehka otvírá. 

 

6.  Malá, hnědá, tváře divé 

     pod monterkama osoba,  

     s kolečkama v rukách, hnáty 

     v kanadách, hlas – opilci se 

     podobá! 

 

                      

 

 

7.   ,,Dej sem hračky!“- Kriste Pane, 

     odpusť hříchy hříšníci! 

     Div že smrad ji neovane, 

     ejhle-puch stěhováka! 

 

8.  Ke stolu si to dupe hlasitě 

    stěhovák jako nosnice. 

    Matka zápachem sotva dýše, 

    Hračky a dítě chopíc na svůj klín! 

 

 
9.  A  vinouc je, zpět pohlíží, 

    běda, běda hračkám! 

    Stěhovák blíž dupe, 

    blíž a již je vzápětí! 

 
10.  Již vztahuje po nich ruku, 

     matka si zacpává nos: 

     Pro Kristovu drahou mouku! 

     Klesá - smradem omdlela. 

 

 

11. Tu slyší: pip, pip, pip, pip, 

      poledne budík zazvoní, 

      klíče zacinkaly, dveře letí - 

      architekt vchází do dveří.  

 
12.  Ve mdlobách tu matka leží, 

      k ňadrům dítě a hračky přimknuté. 

      Matku vzkřísil ještě stěží, 

      avšak dítě - otrávené. 

 

Stěhovák - V. Hurtík, J. Mitáš, L. Adamec, VIII. třída.  
Na motivy Polednice od Karla Jaromíra Erbena 

                   
 

 

 
 
 

Každý den potkáváme spoustu lidí, kteří 

neustále někam spěchají. Mezi nimi jsou 

lidé menší postavy, kteří se na nás dívají 

někdy smutně, někdy vesele. S malou berlí 

kulhají, nebo se vesele procházejí parkem. 

Ano, jsou to staří lidé. Mladí lidé si myslí, 

až budou staří, tak si odpočinou. Ale není    

to pravda. Vždyť kolikrát je bolí klouby, 

taky musí jezdit k lékaři, a když je to 

nejhorší, musí být v nemocnici. Většina 

staroušků myslí na smrt a s obavami se na ni 

připravují. A proto, aby nemysleli na to, co 

se stane, potřebují rodinu, nebo přátele, kteří 

je odvedou od smutných myšlenek a ve 

všem je podpoří. Taky potřebují dům, kde  

je zdravé prostředí, nebo velkou zahradu,  

ve které mohou přemýšlet a vzpomínat. 

Naše babička už nemá manžela, a proto 

bydlí s námi v domě, aby se necítila tak 

sama a byla šťastná. Babička byla a je velmi 

akční. Když byla mladší než teď, starala se 

o staré lidi a ve svých 65 letech založila 

naši charitu. Tráví s námi Vánoce a jiné 

svátky v roce. Zažila jsem s ní spoustu 

zážitků. Už když jsem se narodila, hlídala 

mě a po celý můj současný život si se mnou 

hraje a dává mi rady. Ráda se módně 

obléká. Začnou se nosit klobouky, začne je 

nosit také. Dokonce jí pomáhám vybírat 

voňavky. Ráda ji navštěvuji, protože vím, 

kdybych za ní nepřišla, byla by smutná.  

Hůř slyší, musí nosit naslouchadla. Nechci 

se babičce vysmívat, ale někdy je to 

opravdu zábava, když neslyší, co by slyšet 

měla. Vím, že charita o staré lidi pečuje,   

ale nechali jsme si ji doma. Když bývá 

babička nazlobená, říká, že se odstěhuje    

do charity, ale pak si to zase rozmyslí.   

Svou babičku Aničku mám moc ráda, 

protože je to člověk, ze kterého září štěstí. 

Má všechno, co stáří potřebuje: vnuky, 

rodinu a naši lásku.                                                     
                                         

                                        Terezie Majerová, VIII. tř. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dne 26. září u nás ve škole proběhl Den 

jazyků. Téměř každý žák se zastavil u 

paní učitelky Obšivačové a vyzvedl si 

papír s otázkami, např. jak se řekne  

francouzsky „děkuji“. Po celé škole byly 

vylepeny odpovědi na otázky,  byla to 

honička. Zájemci, kteří křížovku 

ukončili, dostali za snahu pochvalu a 

kokinko.                                                

                                                                 -kb- 

                                                                      

Prodám les 200 x 100 m2 

s jedním stromem. 

Adresa: Moravská Třebová, 

Zahradnická 27. 

                M. Halačka, VI. tř. 

 

Vyměním jedno lízátko za dva 

bonbony.  

Adresa: Zuzana Špekáčková, 

Valašská Bystřice, obec  73.             

                            A. Petruželová, VI.tř                                                                                                                                                     

                                                                                                        

 

Vyměním nefunkční topení  za   

funkční.  Zima na krku!  

  P.S.: Spěchá!  Tel.: 303 606 808.  

                           J. Šrámková, VI.tř                                                

 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 5 číslo 1. Žákovská redakce:  A. Škrobáková ( aš ),  K. Baslová ( 

kb ), J. Marshavella ( hm ), M. David ( md ), J. Machýček ( jm ), J. Vančura ( jv ),M. Capilová ( mc ). Šéfredaktorka a 

jazyková korektura Mgr. Miluše Stuchlíková, technická redaktorka Mgr. H.Korduliaková. Adresa redakce: učebna SIC – ZŠ. 

 



Písek, který neubývá                                                                                    

V americkém kostele San tu Ario de Chiomeo je písek. 

Tento písek proudí ze země, ale nikdy neubude. Kostel je 

velice známý tím, že se tu uzdravilo mnoho lidí s problémy 

s pohybovým ústrojím. Lidé, kteří se zde uzdravili, tu 

nechali své berly a vozíčky. 
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Čau, čau, tak jsem zde podruhé a pobavíte se tady se mnou ještě víc. Řeknu vám například o jedinečném 

řeckém filozofovi, zajímavém kostelíku nebo o cestujících na Titanicu.                                              –hm-                                                                                                                 

Sokrates 

Byl první z trojice významných 

filozofů a žil v 5.století před 

Kristem. Byl to učitel Platonův, 

který ho velmi obdivoval a ctil - 

vzpomeňte si na Platonovo 

jméno, až uslyšíte někoho 

mluvit o "platonické lásce". 

Sokrates byl přesvědčen o tom, 

že lidé chybují především proto, 

že neumějí správně používat 

svůj rozum. Kvůli politickému 

soupeření byl v roce 399 před 

Kristem odsouzen k smrti a 

donucen spáchat sebevraždu. 

Vrah Václava III. 

Přesuneme se do USA do roku 

2000. Jedna žena se nechala 

zhypnotizovat, kvůli častým 

potížím s rukou. Nechala se dát 

do velice hlubokého spánku,      

v kterém se přiznala, že dýkou 

zabila Václava III. Při útěku před 

stráží jí byla useknuta pravá 

ruka, která ji teď bolí a má v ní 

velice silné křeče. 

 

Jak si jistě pamatujete, 

v minulém čísle jsme 

probírali Titanic a já 

proto vyhlašuji  

soutěž O nejhezčí 

obrázek lodi 

Titanicu. 

Další informace se 

dozvíte na nástěnce u 

jídelny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK 
Příloha školního časopisu Pod lavicí  

ROČNÍK 2, číslo 1 – říjen 2012 

 

 
Hojte! 

Ve svých  rukách držíte právě nové číslo přílohy Technik. Jak vidíte, přivítali jsme vás novým designem přílohy a 

novým logem. V tomto čísle si povíme něco o Microsoftu a také ťukneme něco o programování v jazyce Logo a 

programovacím jazyku C. Tak zatím čus, bus, autobus, bambus.                                                                  -jm-                                                                                                                                     

-jm- 

 

 

Něco o Microsoftu: 

Jak někteří víte, firma Microsoft byla založena pány Bill 

Gatesem a Paul Allenem dne 4. dubna 1975. Tato firma sídlila 

ve Novém Mexiku. Microsoft se zajímá o tyto obory: 

počítačový software, publikování, výzkum a vývoj, počítačový 

hardware a počítačové hry. 

Na to, že Microsoft vyrobil produkty jako Xbox, MSN, pracuje 

v této firmě hodně zaměstnanců -  80 000 lidí. 

Víc toho zatím nevím. :D 

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ FOFR-SHOW 

Co je to FOFR – SHOW? 

Je to něco jako Vánoční disco párty. Na tuto 

párty jsou zváni všichni žáci II. stupně se 

vstupným 5 Kč. Na Show pro vás budou hrát 

DJ VANY a abyste na sebe pěkně viděli, posvítí 

vám na to LightDJ MACHY.  

                  ´´Toš přindite potrsať!´´ 

 

 

 

Programovací jazyk LOGO 

Programovací jazyk je druh jazyka, na kterém si lze tzv. 

povídat s počítačem. Abyste si nemysleli, že je to nějak zvláště 

složité! Je to vlastně posouvání ikon, a podle toho, co je na 

ikonách napsané, se program vyjadřuje. Tenhle programovací 

jazyk byl speciálně vytvořen jako dětský programovací jazyk. 

Je to nejjednodušší programovací jazyk, který znám. 

Programovací jazyk C  

Zdá se mi, že tento programovací jazyk je složitý, 

ale přesto vám o  něm něco napíšu. Programovací 

jazyk vypadá například  takto: 

 # include <stdio.h> 

    int main(void) 

    printf("Hello, World!\n"); 

    return 0; 

Když si to napíšete do poznámkového bloku ve 

vašem PC, uložte si je např. s příponou *bat. :D 

 
  

Online hry: 

Možná znáte populární, středověkou internetovou hru jménem Divoké kmeny nebo The West. Hra Divoké kmeny je 

založena na logice a strategii hráče. Při založení účtu na hře Divoké kmeny získáte vesnici a pár surovin. Za tyto 

suroviny si můžete vybudovat kasárny a můžete útočit na další hráče. Pokud se vám nechce v této hře bojovat, tak je 

nejlepší obrana. Proto je nejlepší si vybudovat opevnění a taky by se hodilo nějaké vojsko. O tom je hra Divoké kmeny. 

Hra The West je zase o splňování jednoduchých úkolů, za které získáváte body a nějaké peníze, za něž  si koupíte např. 

oblečení. The West je spíše Westernová hra. A tak vás ani neminou přestřelky. 

Divoké kmeny: www.divokekmeny.cz   The West: www.the-west.cz 

 

Do přírody už vyrážíme málokdy. 
Máme  ji  doma na internetu. 

http://www.divokekmeny.cz/
http://www.the-west.cz/

