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ŠKOLNÍ HALLOWEEN 
 
Ve středu 31. října se na naší škole konal 

Školní halloween. Tuto akci vedla naše 

(devátá) třída v čele s paní učitelkou 

Obšivačovou. Už od rána byla naše třída  

v halloweenské náladě. Hned v první 

hodině jsme se všichni namalovali a vtrhli 

nejdříve do tříd na prvním stupni, myslím 

si, že někteří z nás je svým vzhledem 

pořádně vyděsili, děti jsme náležitě 

pomalovali a poté jsme jim vysvětlili,  

v čem spočívá halloween. Druhou hodinu 

jsme se rozhodli, že by nebylo správné, 

kdybychom vynechali druhý stupeň a tak 

jsme vtrhli i do ostatních tříd. Našemu 

řádění se nevyhnuli ani učitelé a tak se  

o přestávce většina z nich procházela po 

chodbě pořádně pomalovaná. Ale ta pravá 

akce měla začít až v pět hodin. Nutno 

přiznat, že nás zájem o tuto akci ohromil. 

Počítali jsme tak s třiceti účastníky, ale 

nakonec jich bylo kolem sedmdesáti. 

Devátá třída měla sraz o půl páté, aby se 

vše stihlo připravit. Po celé škole se 

rozmístily svíčky a stanoviště, k vidění 

byla také rakev. V pět hodin to začalo. Děti 

se rozdělily na skupinky a vydaly se po 

různých stanovištích s nezvyklými úkoly, 

jako poznávání koření, dělání krvavých 

otisků rukou nebo sáhnutí mezi hady. 

Myslím, že největší úspěch měla naše 

rakev s mrtvolou, protože mrtvola si to 

pořádně užívala. Když děti splnily všechny 

úkoly na stanovištích a vyluštily tajnou 

zprávu, dostaly sladkou odměnu a odešly 

domů velice spokojené. Musím ale přiznat, 

že na konci jsme byli pořádně unavení. 

Také bychom rádi poděkovali žákům osmé 

třídy za pomoc mladším žákům a všem 

učitelům, kteří nám na akci pomáhali, 

zvláště pak paní učitelce Obšivačové za 

organizaci celé akce. Také děkujeme 

vedení školy, že akci povolilo. Doufáme, 

že se na naší akci jen tak nezapomene 

 a příští rok se snad bude opakovat. 
                                                           -aš- 

 

       
 

 

http://zsvb.rajce.idnes.cz/2012-10-31_Helloween/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foukej, foukej, větříčku… 

Ve čtvrtek 18. října školáci spolu s učitelkami prvního 

stupně vstávali do školy s tímto neobvyklým přáním. 

Na tento den jsme měli naplánovanou školní 

DRAKIÁDU, tedy společné pouštění draků. První 

hodinu jsme ještě vyčkávali ve třídách, ale první 

sluneční paprsky a vítr nás přesvědčily, že je ten 

správný okamžik vyrazit na okolní kopce. S prvňáky a 

druháky jsme se vydali na náročný výstup na Búřov. 

Nakonec jsme vše zvládli a byli jsme odměněni 

nádherným slunečným výhledem na okolní vrcholy a 

také pořádným větrem, který jsme dnes potřebovali. 

Draci lítali nádherně. Měli však různé povahy. Jeden 

drak se utrhl a uletěl. Asi toužil po volnosti. Několik 

draků bylo neohrabaných a pořádně se zamotalo, 

někteří byli líní a vůbec nevzlétli. Když jsme odcházeli 

z Búřova, měli jsme spoustu zážitků. Kdo přišel o 

draka, utíral slzičky, polámaní draci byli v taškách 

s nadějí, že je tatínci doma opraví. Většina dětí si 

pochvalovala, že den se nám vydařil. Tak zase příští 

rok.                                            

                                                    Mgr. M. Fuchsová.                                                                                                     

Dne 28. října roce 1918 byla na Václavském náměstí v Praze 

oficiálně vyhlášena samostatnost Československa a pro národy 

bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny. 

Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za 

svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí 

národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. 

Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla 

hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika 

víceméně odmlčela. Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. 

"První republika", což je dodnes označení pro Československo      

v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 

1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého 

Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na 

jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, 

německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími 

Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.                        –mc-                                                                         

 



 
 

DEN STROMŮ – malujeme stromy na počítači 
Nápad slavit den stromů vznikl už v předminulém století ve 

Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Dnešní návštěvníci 

Nebrasky nevěří, že jejich krajina byla před 150 lety nově 

příchozími osadníky popisována jako místo bez stromů. Jeden 

z osadníků - Morton začal s podporou své manželky pěstovat 

v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton byl 

novinář a tak dělal, co uměl, psal. Napsal do svých novin: 

„Vyzývám své spoluobčany k výsadbám stromů“, což vzbudilo 

u lidí velké nadšení. Zrodil se „The Arbor Day“ - Den stromů. 

V prvním roce oslav bylo v Nebrasce 10. dubna 1872 zasazeno 

víc než milion stromů. O dva roky později byl vyhlášen první 

oficiální „Arbor Day“, který byl stanoven na 22. dubna. 

V našich zemích byly „Stromkové slavnosti“ poprvé pořádány 

od roku 1906.  Zemská školní rada tehdy dokonce schválila 

den stromových slavností jako den volna. Během slavností se 

vysázely desetitisíce stromů. Datum oslavy svátku stanovili na 

20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a kdy je vhodné je 

sázet.                                                                                 -mc- 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stopy zaváté sněhem  

(pohádka) 

 

Všude se míhaly bílé pláště. V místnosti pípala spousta přístrojů. Ještě dneska, když si vzpomenu, vybaví 

se mi strach, napětí a tlumené hlasy. Když mě tahle vzpomínka popadne, zavolám si Ťapku. Plesknu si na 

stehna, tím mu dám povel, aby si sedl na klín a drbu ho za ouškama. „Kdybys viděl, jaký jsem tenkrát 

měla o tebe strach, pošeptám mu do ouška. „Haf,“ štěkne Ťapka. Je to jako by říkal - já vím, ale už jsem tu 

a jsem zdravý. Pak se spolu perem. Ťapka vrčí a kouše mě a já ho lechtám. Ťapka je můj pes. Teda ne 

úplně můj. Dostal se k nám vlastně takto. Byl krásný zimní den a naše rodina se rozhodla vyjít si na 

procházku. Šli jsme zasněženou cestou lemovanou zasněženými stromy. Najednou začalo chumelit. 

Nejdřív jen trochu, ale za pár minut už chumelilo tak, že nebylo vidět na krok. Najednou jsem uslyšela 

tlumené kňučení.  „Slyšeli jste to taky?“ zeptala jsem se rodičů a mojí mladší sestry. „Co jsme měli slyšet?“ 

zeptala se mne máma. Ale nic mi neodpověděla. A zase slyším kňučení. Klekla jsem si do sněhu a hrábla 

jsem tam. Nic žádné kňučení se neozývalo. Najednou jsem narazila na něco chlupatého. Vytáhnu ho. 

Takže to kňučení byl pes. Prohlížím si tu chlupatou kuličku. Vtom ke mně běží moje mladší sestra. „Mami, 

tati, tady je!“ A už sem běží mamča. Povídám jí, co se stalo a táta zavelí: „Jedem na veterinu.“ Zvedám se 

a zabaluju bezvládné tělíčko do šály. Když dojdem na řadu, vezme si pan doktor Ťapku do ordinace. 

Sedím a potím se. Jsem nervózní. A už ho nesou. Beru si Ťapku do náručí a pan doktor mluví s tátou. 

Když domluví, přichází táta k nám a říká: „Ten pes má zlomenou packu a je podchlazený.“ Patří jednomu 

bezdomovci, ten pes potřebuje péči. Chvíli se odmlčí a pak povídá: „Od teď máme nového člena rodiny!“  

 

                                                                                                         Ester Ježková, VI. třída 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co je to horoskop?  
Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram (obrazec) zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a 

konkrétní místo narození na Zemi. Původ slova je odvozován z řeckého horoskopos = znamení času.  Horoskopy se dělí na 

dvanáct znamení, které se střídají během roku. (Zdroj následujících horoskopů: www.najdise.cz)                                   -kb-                         

Beran: 21.3. - 20.4  

Přednosti: odvaha  

Slabiny: bezúhonnost, bezohlednost 

Berani jsou kamarádští, přátelští a 

veselí. Jejich odvaha bývá 

neuvěřitelná. Mají upřímné 

jednání, někdy bývají velmi 

netrpěliví a nerozvážní. 

 

Blíženci: 22.5. –  21.6  
Přednosti: přizpůsobivost  

Slabiny: povrchnost, rozervanost.  

Blíženci jsou inteligentní a bystří, 

všestranní, společenští, nadaní 

bleskovým soustředěním, nelpí na 

zažitých tvrzeních, jsou přístupní 

novinkám. 

Býk: 21.4. - 21.5 

Přednosti: trpělivost 

Slabiny: bouřlivost, tvrdohlavost 

Býci mají klidnou a trpělivou 

povahu a smysl pro umění. Jsou 

velmi konzervativní (lpí na 

tradičních hodnotách), v práci jsou 

přesní a spolehliví, s penězi 

zachází prakticky a rozvážně. 

 

 

 

Vodnář: 21.1. - 20.2. 
Přednosti: Kamarádství, originalita 

Slabiny: Rebelie (= vzpoura), outsider 

(= kdo stojí stranou). 

Vodnář je kamarádský, ve své podstatě 

to je lidumil, plný neuvěřitelných 

nápadů, se snahou zlepšovat celý svět, 

nesnáší omezování své svobody. 

Rak: 22.6. –  22.7 

Přednosti: citlivost, vnímavost  

Slabiny: náladovost, domýšlivost. 

Raci jsou velice citově založení, 

zdrženliví až nesmělí, někdy 

náladoví. Milují svůj domov a 

rodinu. Jsou umělecky založení. 

Vědí, jak se postarat o finance a 

životní úroveň. 

 

Panna: 23.8. - 22.9. 
Přednosti: pilnost 

Slabiny: pedantství, kritičnost 

Panny mají smysl pro pořádek a 

systém, své postoje ovládají rozumem, 

jsou věcní, spolehliví, se smyslem pro 

povinnost, dovedou poradit, někdy 

urážliví a k ostatním až příliš kritičtí. 

Lev: 23.7 -  22.8. 

Přednosti: odvaha, organizační schopnosti 

Slabiny: hrdost, egocentrizmus 

Lvi jsou sebevědomí s přirozenou autoritou, mají vůli 

vládnout, ale jejich chování je velkorysé a přátelské, 

mají rádi bohatství, neomylný instinkt a postřeh, v roli 

diplomata nebo politika jsou nepřekonatelní, vyzařují 

přirozenou eleganci. 

 

Ryby: 21.2. - 20.3. 

Přednosti: obětavost, nasazení pro věc 

Slabiny: snadná ovlivnitelnost, útěk před světem 

Ryby mají smysl pro spravedlnost, bývají 

přecitlivělí, velice plaší, závislí na svém domácím 

prostředí, mají neuvěřitelnou fantazii a schopnost 

vcítit se do druhých lidí. 

  

 

Váhy: 23.9. - 23.10. 
Přednosti: Diplomacie 

Slabiny: Nerozhodnost 

Tito lidé jsou rozvážní, vyvážení 

a harmoničtí s výrazným 

estetickým cítěním, citem pro 

spravedlnost, dovedou nenásilně 

urovnat každý spor.  

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 IKT – ZŠ. 

 

Štír: 24.10. -  22.11. 
Přednosti: Houževnatost, síla 

vydržet 
Slabiny: Fanatizmus, nerad dělá 

kompromisy.  
Štíři mají velmi jasné myšlení, 
bystrý úsudek a přesný odhad 
situace. Jsou to přitažlivé 
osobnosti toužící po uznání 
svých kvalit. Dokážou mistrně 
maskovat své pocity, jsou 
obětaví k přátelům.  

 

Střelec: 24.10. -  22.11. 
Přednosti: Síla přesvědčit, 

nadšenost 
Slabiny: Chlubivost 

Střelci jsou optimističtí, aktivní, 
společenští a velice upřímní, 
někdy jejich přímost zraňuje 
druhé. Někdy dost mluví a 
nesnášejí pocit jakéhokoliv  
omezování. Dovedou inspirovat 
ostatní k veselému pohledu na 
svět. 

Kozoroh: 24.10. -  22.11. 
Přednosti: Koncentrace 
Slabiny: Roztrpčenost, smutek 

Tito lidé jsou příjemní i veselí, 
ale ve své postatě vážní a 
zodpovědní za všechno, co 
dělají. V okruhu lidí, který jim 
vyhovuje, jsou veselými a 
vtipnými společníky. Jsou 
trpěliví, vytrvalí a ctižádostiví. 
Pracují houževnatě a plánovitě.  

http://www.najdise.cz/
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Díl 3. 

PRAOTEC ČECH 

Je mytická postava muže, jenž prý 

přivedl svůj lid do Čech a podle kterého 

nesou Čechy své jméno. Poprvé je 

zmíněn v latinsky psané Kosmově 

kronice české (přibližně v letech 1120 –

1125), tehdy ovšem ještě pod svým 

latinským jménem Boemus. Původně 

jen velmi stručný příběh po Kosmovi 

rozvíjely další kroniky, zejména 

Kronika tak řečeného Dalimila (kolem 

roku 1310), kronika Přibíka Pulkavy     

z Radenína (zhruba 1374) a Kronika 

česká Václava Hájka z Libočan (1541). 

Nejznámější podání zřejmě pochází      

z Jiráskových Starých pověstí českých, 

které v mnohém vychází z Hájkovy 

kroniky. Václav Hájek z Libočan uvádí, 

že praotec Čech přišel do Čech roku 

644. Tento údaj je však téměř jistě 

vymyšlený. 

 

Čau, čau, máme tady třetí číslo přílohy historik. To, co se dnes 

dozvíte, jsou velmi důležité události pro český stát. Velice náš stát  

a nás ovlivnily a některé z nich nebyly moc hezké.                     –hm- 

              Světové války v České republice 

Byly dvě, obě byly velice kruté, ale do těch krutějších patří ta 

druhá. Německý stát vedl válku proti skoro celému světu. Příi 

této druhé světové válce byli Židé odváženi do koncentračních 

táborů,  kde byli vyhlazováni. První světová válka trvala čtyři 

roky od roku 1914 do 1918. Druhá od roku 1939 do 1945. 

Čest památce všem padlým. 

Sametová revoluce je označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 
1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy.        
K urychlení změn přispěl rozpad bývalého východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva  
s ekonomickou a politickou situací v zemi. 

Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo 
potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou 
bezpečností, byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mytologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kronika_tak_%C5%99e%C4%8Den%C3%A9ho_Dalimila
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ib%C3%ADk_Pulkava_z_Raden%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ib%C3%ADk_Pulkava_z_Raden%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1jkova_kronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1jkova_kronika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/644
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/29._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce#17._listopadu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_bezpe%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_bezpe%C4%8Dnost


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNIK 
Příloha školního časopisu Pod lavicí  

ROČNÍK II., č. 2 

 

 

Zdravím, 

opět je tu další číslo přílohy Technik. V tomto čísle vám prozradím, jak vznikla hra TETRIS. Potom něco o prvním 

počítači či internetu a další. No, nebudu vás zdržovat a pusťte se do čtení.  

                                                                                                                                                                               -jm- 

 
 Tajemství hry TETRIS a její vznik: 

Tetris je jednoduchá, přesto zábavná hra, která vznikla  

v 80. letech. Byla vyvinuta vývojáři z Moskvy. Tato hra už 

zažila hodně předělávek a hraje se dodnes. Jméno hry, Tetris, je 

odvozeno od řeckého slova Tetra = čtyři. Každý díl této hry je 

složen ze čtyř čtverců. Cílem hry je zaplnit horizontálně hrací 

pole. 

 

První populární elektronická hra, jednoduchý tenis s názvem 

Pong, se objevila v roce 1972. Dnešní PC hry, už mají daleko 

realističtější zvuky s realistickými obrázky.  

                                                                               -jm- 

 

 

První počítač na světě 

Počítač už dneska používá snad úplně každý.  

Dnes už se také nemusíme divit, že třeba nějaký 

bezdomovec vlastní iPad . 

Úplně první počítače byly zkonstruovány už  

v 19. století. Prováděly výpočty pomocí 

mechanické soustavy propojených ozubů a 

koleček. První elektronické počítače se však 

objevily až ve 40. letech 20. Století, tedy o celých 

sto let později. Tyto rané počítače měly obrovské 

rozměry. Kupříkladu počítač zvaný ENIAC, 

postavený v roce 1946, zaplnil celou místnost a 

vážil jako 500 lidí.  

Později, když se vynalezly transistory, už 

nemusely být počítače tak veliké. 

První osobní (malý) počítač s názvem ALTAIR se 

prodal v roce 1975. Byl nazván podle planety ze 

seriálu Star Trek. ALTAIR se kupoval jako 

stavebnice, který se sestavoval teprve doma. 

Většina dnešních počítačů je však založena na 

typu PC, který byl poprvé vyroben v roce 1981. 

Internet je obrovská síť propojující milióny 

počítačů na celém světě. Vznikla na základě sítě 

ARPANET, který byl založen v roce 1969 

americkými vojenskými složkami. Zpočátku 

musely být počítače k internetu připojeny 

speciálním kabelem. Teprve od 90. let se lidé 

mohou připojit na síť přes telefonní linku.   

                                                                      -jm- 

ANKETA: 

Chtěli byste na příloze něco změnit, ubrat či přidat? Neváhejte 

a napište nám vaše nápady do naší schránky.  

TECHNIK CHCE VÍC – heslo (nezapomeňte ho napsat) 

Anketa trvá do příštího vydání nového čísla. 

 

Počítačové vnitřnosti 

Víte, jak vypadá počítač zevnitř? Hned vám to popíšu. 

Každý počítač má samozřejmě Zdroj (230W), od kterého vedou 

vodiče elektrického vedení – tohle počítač potřebuje, jinak 

byste počítač ani nezapnuli. Hlavní takovou křižovatkou je 

základní deska, do které je zapojeno mnoho komponentů, 

např.: procesor, paměť RAM, HDD disk, či SSD disk, DVD 

mechanika, grafická karta, čtečka karet, atd. 

Srdcem a mozkem počítače je procesor. Nejznámější výrobce 

procesorů je Intel nebo AMD. Hned jak nainstalujete do bedny 

všechny potřebné komponenty, zapojíte vedení od spínače do 

základní desky. Potom zapnete, nainstalujete operační systém. 

A je to. 

                                                                                                   -jm- 

Operační systémy 
Asi určitě víte co je OS. To je vlastně software, který umožňuje snadnou orientaci v počítači atd. (nechce se mi 
vysvětlovat). Mezi nejpoužívanější OS  patří  Microsoft Windows tzv. ixpéčka či sedmičky.  Ty určitě znáte. Chci vám ale 
přiblížit OS iMac od Aplle (epl). Ten se vyznačuje prázdnou plochou a malilinkou lištou, která je umístěna dole. Lišta je 
pro cca 10 ikon, ale dá se mezi nimi listovat. (Není tam Start jako u Windows). Pokud chcete přejít z Windows na iMac, 
to bych vám neradil, protože na to budete ´´čučet´´ jak žehlička. A bude vám trvat dlouho, než si na to zvyknete. 
                                                                                                                                                                                              -jm-  
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     JAWA 
Jawa je nejstarší fungující česká firma zabývající se výrobou motocyklů už od roku 1929. Jméno 

firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu 

motocyklů Wanderer, takže složením dvou slabik JaWa. V současnosti se firma oficiálně nazývá 

Jawa Moto spol. s r.o. a sídlí v Týnci nad Sázavou. Dále existuje firma JAWA Divišov a.s., která se 

zabývá výrobou plochodrážních speciálů a sídlí v Divišově. 

               

                                                           

Ahoj všichni v tomto čísle se dozvíte něco o historii Jawa, takže doufám, že se 

vám toto číslo bude líbit. 


