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Tak  a  máme  tady  Vánoce,  to  nám  to  uteklo.  Chtěl  bych  tímto  popřát  členům  učitelského  sboru  a  všem  spolužákům  

šťastné  a  veselé  prožití  vánočních  svátků, mnoho  dárků  pod  stromečkem a zároveň  hodně  zdraví  a  spokojenosti  do  
nového  roku  2013.                                                                                                                                                                Jiří  Vančura,  předseda  žákovského  parlamentu   

 

Ve  čtvrtek  13.  prosince  se  u  nás  ve  škole  konal  vánoční  jarmark.  Celá  akce  začínala  ve  tři  hodiny  odpoledne.  
Žáci  páté  až  deváté  třídy  si  připravili  vánoční  stánky  a  své  výrobky,  které  prodávali  spolužákům  a  
návštěvníkům  akce.      K  vidění  byly  různé  vánoční  svícny,  ozdoby,  kalendáře,  svíčky,  lití  olova  nebo  líbání  
pod  jmelím.  Také  jsme  měli  dva  bufety,  ve  kterých  jste  si  mohli  koupit  sladké  i  slané  pamlsky  nebo  různé  
nápoje  za  opravdu  dobré  ceny.  V jídelně  proběhl  vánoční  koncert,  na  kterém  předvedli  svá  vystoupení  žáci  
prvního  stupně  a  deváťáci  zahráli  divadelní  představení  Popelka. Mezi  návštěvníky  byli  nejen  rodiče,  ale  také  
bývalí  žáci  naší  školy.  Účast  byla  opravdu  velká, a  tak  byla  většina  stánků  i  oba  bufety  ke  konci  akce  naprosto 
vyprodané.  Poté  už  následoval  jen  rychlý  úklid  a  mohlo  se  jít  domů  s doufáním,  že  se  druhý  den  nebude  
zkoušet.  Akce  měla  opravdu  velký  úspěch  a  doufáme,  že  se  bude  opakovat.                   –aš- 

 

„Já  jsem  nakoupila  hodně  háčkovaných  věcí  a  svícnů  a  
nějakých  obrázků.  No  máte  to  super.  Občerstvení  
perfektní,  stolování  taky.“                      Monika  Cábová 

„Super,  perfektní.  Všechno,  betlém,  ozdůbky,  
andělíčky,  perníčky,  dál  už  si  nepamatuju.“    
                                                                      Jarmila  Kovářová                                         
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Kinderiáda 
Ve  středu  10.  října  se  konala  v Uherském  Hradišti  soutěž  v atletice 
Kinderiáda  pro  žáky  2.  – 5. třídy.  Družstvo  žáků  naší  školy  obsadilo  11.  
místo  za  účasti  33  škol.  
Dílčí  umístění:  Pomklová  Monika - 2.  místo  v běhu  na  60  m  a  5.  místo  ve 
skoku dalekém,  Křenková  Valérie - 5. místo  v běhu  na  60 m  a  7.  místo  
v hodu  míčkem,  Baslová  Magda  5.  místo  v běhu  na  60 m.                                                    
 

 Turnaj  O  pohár  Reného  Bolfa 

19.11.2012 v Rožnově  p.  R.  proběhl  fotbalový  
turnaj  O  pohár  Reného  Bolfa.  Naše  školní  
družstvo  ve  složení  Martin  Románek,  Martin  
Martinát,  Lukáš  Koleček,  David  Zelinka,  
Radek  Vašek,  Tomáš  Petrúsek  a  Jiří  Machýček,  
všichni  ze  sedmé  a  deváté  třídy,  získalo  po 
skvělém  výkonu  3.  místo. 

Pohár  České  florbalové  unie 

Ve  středu  14.  listopadu  se  konalo  ve  
Vsetíně  okresní  kolo  ve  florbalu  
žáků  I.  stupně  za  účasti  osmi  
družstev.  Soutěže  se  zúčastnilo  i  
družstvo  žáků  páté  třídy  ve  složení    
Martin  Románek,  Martin  Vašek,  
Marek  Kubját,  Metoděj  Stodůlka          
a  Marek  Kroták  a  umístilo  se  na  
pěkném  4.  místě.  Chlapci  byli  
pochváleni  za  slušné  vystupování          
a  bojovnost,  neboť  celý  turnaj  
odehráli  pouze  v pěti  hráčích.  
Ostatní  naši  hráči  buď  onemocněli    
nebo byli zraněni. 

Bible a my 
Dne 23. 11.  se  Ve  Valašském  Meziříčí  konala  vědomostní  soutěž  Bible  a  my.  Z naší  školy  se  jí  zúčastnilo  devět  žáků,  
kteří  prokázali  nemalé  znalosti.  Nejdále  se  z naší  výpravy  dostala  Kateřina  Baslová  z osmé  třídy,  která  v  hlavním  finále  
vybojovala  konečné  4.  místo.                                                                                                                      –md- 
 
Stadion S11 (lidově  označován  jako  "kozí  dech")  byl  následovníkem,  nebo  spíše  drobnou  úpravou,  mopedu  
 Stadion S1,  kterého  bylo  vyrobeno  pouze  dva  tisíce  kusů.  Stadion S11  byl  vyráběn  v letech  1957  až 1959.  Počet  
vyrobených  kusů  byl  zhruba  150  000.  Jeho  maximální  rychlost  je  40  km/h  a  jeho  spotřeba  přibližně  1,5 litru na 100 km. 
                                                                                                                                                                      -jv-    
 

Z činnosti  motoristického  kroužku. 
      V průběhu  loňského  školního  roku  mě  navštívilo  několik  žáků  osmé  a  deváté  třídy  s přáním,  že by  měli  zájem  ustavit  na  škole  
motoristický  kroužek.  Jelikož  se  jednalo  převážně  o  žáky,  jejichž  chování  v žádném  případě  nepatřilo  mezi  vzorové,  považoval  jsem  
to  za  dobrý  nápad.  „Alespoň  se  zabaví  a  budou  dělat  něco  užitečného,“  říkal  jsem  si.  A  hned jsem  položil  stěžejní  otázku:  „Máte  
vedoucího?“  Odpověď  byla  překvapivá:  „Ano, vás.“ A  tak  jsem  se  stal  vedoucím  motoristického  kroužku. 
       Při  diskusi  o  náplni  práce  padla  volba  na  renovaci  starých  motocyklů.  Zamítl  jsem  silnější  kubatury  motocyklů  z důvodu, aby se 
členové  kroužku  po  dosažení  patnácti let  mohli  na  renovovaném  motocyklu  svézt.  Volba  proto  padla  na  Stadión  S 11- první  moped  
vyráběný  v Československu,  zvaný  též  motokolo  nebo  lidově  „Kozí  dech“. Po  usilovném  shánění  jsme  objevili  jeden  zahrabaný  
v seně  ve  stodole  nedaleko  Loučky.  Byl  rezavý,  zaolejovaný  se  spoustou  neoriginálních  dílů  a  nepojízdný(viz.foto).  Ke  cti  našich  
bývalých  strojařů  ze  závodu  Motor  České  Budějovice  však  je  třeba  říci,  že  přestože  mu  je  53  let  a  ležel  bůhví  jak  dlouho  zahrabaný  
v harampádí,  motor  po  nalití  benzínu  na  první  sešlápnutí  pedálů  naskočí.   
       A  pak  už  začala  mravenčí  práce - rozebírání,  čistění,  broušení,  lakování,  leštění  a  chromování.  Po  burzách  jsme  sháněli  
originální  náhradní  díly,  dokumentaci,  výkresy  a  další  potřebné  náležitosti.  Jediný  šroubek  Stadiónu  nezůstal  neošetřený.  Generální  
opravou  a  výbrusem  prošel i  motor.  Prostě  a  dobře  Stadiónek  je  nyní  jak  nový(viz  foto)  a  na  podzim  se  už  proháněl  po  cestách  
Valašska  a  dělal  spoustu  radosti  motoristickým  fandům  i  starším  lidem, které  třeba  kdysi  denně  vozil  do  práce  a  kteří  při  pohledu  na  
něj  se  vrátili  do  svého  mládí.                                                                                                                  Mgr.  Jaromír  Konečný 

Původní  stav  před  renovací 



CO BUDETE 
DĚLAT  O  
VÁNOCÍCH  

=) 

Budu 
chodit 
lyžovat  a  

bobovat =) 
Budu 

pomáhat  
vařit  večeři  

=) 

Divat se se 
sourozenci 

na 
pohádky  =) 

Pařit  na  
počítači  

=)=) 

Dopékat  
cukroví  :) 

Přežírat  se  
cukrovím  a  
slatkostmi 

=) =) 

CO  SI  MYSLÍTE,  
ŽE  DOSTANETE  

POD 
STROMEČEK  =) 

Růžového  
poníka   

Ferrari 

Notebook 

Sluchátka 

Boty Růžového  
medvídka 

Panenku 

Lyže 

Auto na 
dálkové  
ovládaní 

                                         
Je  zbytečné  psát  dlouhý  a  nudný  
úvodník,  který  si  nikdo  nepřečte.  
Takže  zkráceně. 

Snad  víte,  že  Vánoce  jsou  za  rohem      
a  dárky  nachystané,  my  všichni  se  
určitě  těšíme  konečně  na  prázdniny  
a  domů…  A  tady  toto  je  poslední  
číslo  v roce 2012.  Všichni  jsme  si dali 
záležet, aby  toto  číslo  vyšlo.  Takže  
doufáme,  že  se  vám  všem  bude  líbit  
a  všichni  vám  přejeme  šťastné  a  
veselé  Vánoce  a  nový  rok……-                                      

                                          Vaše  redakce   



 
  

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  ),  T.  Chovancová  (tch).   Šéfredaktorka     
a jazyková  korektura  Mgr.  Miluše  Stuchlíková,  technická  redaktorka  Mgr.  H.Korduliaková.  Adresa  redakce:  učebna  IKT  – ZŠ. 
 

Zlaté  prasátko.                             
Jedná  se  o  tradici,  kdy  se  tvrdí,  že  
pokud  vydržíte  celý  Štědrý  den  se  
postit,  tak  večer  se  vám  pak  zjeví  
zlaté  prasátko,  které  vám  zaručí  
hojnost  a  dobrou  úrodu  na  celý 

 

Jmelí.                                            

Lidé  si  jeho  zelené,  postříbřené  či  
pozlacené  snítky  nejčastěji  
připevňují  na  lustr,  případně  nad  
dveře.  Zřejmě  proto,  že  pod  
zavěšeným  jmelím  má  muž  právo  
políbit  jakoukoliv dívku  či  ženu.  
Nebo  proto,  že  „kdo  se  pod  jmelím  
políbí,  druhému  se  zalíbí“  a  jejich 
láska  bude věčně  zelená.  
Každopádně  darované  jmelí  nosí  
štěstí. 

 

Rozkrojené  jablíčko 
Po  štědrovečerní  večeři  si  každý  
může  rozkrojit  jablko,  napříč,  tedy  
kolmo  na  stopku.  Kdo  ve  svém  
jablku  nalezne  pěticípou  
„hvězdičku“  ze  zdravých  jadérek,  
může  být  spokojen.  V  příštím  roce  
ho  čeká  zdraví  a  štěstí.  Pokud  je 
jádřinec  červavý, lze  očekávat 
nemoc.  A  když  místo  pěticípé  
hvězdičky  jsou  jadérka  uspořádána  
do  tvaru  křížku,  hrozí  nejhorší.   
 

Vánoční  hvězda 

Už  dávno  k  Vánocům  nepatří  jen  
stromeček,  betlémy  a  jmelí…  
Neodmyslitelnou  součástí  Vánoc  
mnoha  českých  domácností  se  stala  
i  květina  jménem vánoční  hvězda!  
Nejznámější  je  ve  své rudé  podobě,  
může  být  třeba i  bílá  nebo  růžová.  
Ať  už  ale  v  té,  anebo  té  barvě,  
vánoční  hvězda  bude  zaručeně  
jedinečnou  ozdobou  vašeho  domova! 

 
Lití  olova.                                                                     
Vánoční  lití  olova  bylo  jednou  z  nejrozšířenějších  vánočních  
tradic.  V  poslední  době  tento  zvyk ustupuje  do  pozadí.  Avšak 
nezapomeňte  na  tuto  tradici,  která k  Vánocům  patří.  Pokuste  
se  vyčíst  z  tajemných  tvarů  ztuhlého  olova  věštbu,  která  vám  
řekne,  co  vás  čeká  a  jaký  bude  následující  rok. 

 
Svatá  Lucie  noci  upije,  ale  dne  nepřidá. 

 

Na  Štědrý  večer  
hvězdičky,  ponesou  
vajíčka  slepičky.   

 

Jak  na  Nový  rok,  tak  po  celý  rok. 

 

Na  Tři  krále  mrzne  stále. 

 

 

…  já  nemusím,  já  už  ho  vidím! 

 

Počítač  od  Ježíška 
Pepíček  se  ptá  tatínka:  „Tatí,  opravdu  mi  ten  počítač  přinesl  Ježíšek?“ „ Ale  samozřejmě,  co  tě  to  napadlo?“  
 „ No, že  celý  den  stojí  nějaký chlápek  u  dveří  a  chce  třetí  splátku.“ 

 

Jezdí-li se o vánocích  na  saních,  hodně  obilí  bude  na  polích. 

 

 

Na  Boží  narození  o  bleší  převalení. 
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Ahoj,    tak  jsem  tu  počtvrté a tentokrát  vám  povím  něco  o  Vánocích,  protože  se  dost  blíží  :D 

Historie  Vánoc 

Vánoce  měly  vzniknout  podle  biblické  legendy  (pověsti),  která  praví  o  narození  Ježíše  Krista.  

Ježíš  se  měl  narodit  v městě  Betlému.  Když  Ježíšova  matka  Marie s otcem Josefem nebyli 
přijati  do  žádné  hospody  na  ubytování, šli  spát  do  chléva a  tam  se  měl  narodit  Ježíš. Tato 
správa  obletěla  celý  svět.  Všichni  tvrdili,  že  se  narodil  spasitel.  Když  se  tohle  dověděli  králové  

Kašpar, Melichar,  Baltazar,  tak  neváhali,  vzali  dary  a  šli  do  Betléma.  Ježíš  Kristus  byl  později  

ukřižován,  ale  to  zas  někdy  jindy.  Jestli  se  vám  však  nechce  čekat, tak  si  o  celém  životě  

můžete  přečíst v knize knih v BIBLI. 

1.  Co  byl  později  Ježíš  Kristus?     

2.  Co  šli  dělat  do  chléva?    

3.  Ježíš  je  biblická ……….?                    

 

4. Legenda  jiným  slovem? 

5. Ježíš  je  jaká  legenda? 

6.O Ježíši  se  říkalo, že  je? 

 

Tak co, těšíte  se  na  Vánoce? 

Tak  ať  jsou  šťastné  a  veselé! 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ahoj !!! 

Jsem  zpět  - a v plné  síle.   
V  tomto  čísle  mám  pro  tebe  
několik  hádanek, křížovek  a  
obrázků….   

 

 

 

Najdeš  cestu  přes  sněhuláka? 

 

Mám  tady  pro  vás  novou  soutěž!!! 

Chtěl  bych  vědět,  jak  se  slaví  vánoce  u  vás doma.  Takže  vás  poprosím,  abyste mi nakreslili, jak 

se  slaví  vánoce  u  vás.  Nejkrásnější  obrázky  vyhrají  skvělou  odměnu.   
Takže,  nakreslete  přes  vánoce,  jak  to  u  vás  vypadá.  Jak  slavíte,  pečete  cukroví,  rozbalujete  
dárky…. 
A po  vánocích  házejte  své  krásné  výtvory  do schránky  u  jídelny.  Hlavně  se  nezapomeňte 

podepsat (zezadu  napište své jméno  a třídu). 

Najdeš  cestu  přes  náš stromek, 

kterou nikdo  nepřekonal? 

 

           

    
        

                 
    

   
              

 

    
              

    
            

 

     
        

              
      

Jaké  chlapecké  jméno slaví svátek  24.  12.  ? 

Kdo  chodí  s  čerty  a  anděly? 

Pod  čím  najdete  dárečky? 

Kdo  nosí  dárečky? 

Kdo  chodí  s  Mikulášem  a  anděly? 

Jaká ryba  se  jí  o  vánocích ? 

Co  jde  vidět  v  noci  na  obloze  ? 

 
HÁDANKY              1.  Má  to  klobouček,  jednu  nožičku,  pěkně  si  sedí  v mechu v lesíčku?  

                         2. Čtyři  rohy,  žádné  nohy,  chaloupkou  to  pohne?      

                         3. Běhá  okolo  chalupy, dělá  to  cupity  dupity?    (Správné  odpovědi  najdete v příštím  čísle  -) 

 


