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Školka 

Rozhodli jsme se, že navštívíme 

oddělení školky v budově naší 

školy. Představili jsme se jim jako 

redaktoři. Řekli jsme, jak vzniká 

náš časopis a co jsou novináři, co 

patří k naší práci, pak jsme si 

s nimi hráli, vyprávěli a ptali se 

jich.                                                        

Co nejraději děláš v zimě? 

Barča: Hraju si se snížkem, lyžuji, 

jezdím na lopatě.  

Amálka: Stavím sněhuláka, 

jezdím na lopatě.  

Co rádi papáte? 

Vojta: Pizzu. Evelínka: Guláš. 

Barča: Polívku.  

Amálka: Zmrzlinu. 

Co jsi dostal od Ježíška? 

Vojta: Hasiče.  

Evelínka: Panenku.  

Amálka: Kočičku. 

 

Setkání bylo příjemné a těšíme se, 

děti, zase na další! 

                           -md-,- rv-,-jv- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čau školáci!  

            A jsme zase tady. Máme po Velikonocích, holky ještě bolí nohy, někteří z vás možná jsou jakoby    

po „ kocovině“ a jalovec se opět stal ohroženým druhem. Prostě klasika na Valašsku. V tomto díle jsme 

zatoužili být opět malí a zamířili do naší školky, potom zde najdete výsledky soutěží a vaše příspěvky, taky 

tady na vás čeká váš oblíbený Technik, Historik a Šneček. Přeji pěkné čtení.                                    -aš- 

                                                                 

 

Jak to dopadne, když se k sobě přiřadí nesprávné části vět:         

Maminka poslala balík do kopce.                                                                                            

Na sjezdových lyžích se objevila nová družice.                                                                                                                                                                        

Topinky posypeme kroupami a sněhem.                                                       

Pobělohorská doba je básnicky často opěvovaná krajina.                                                                                           

Cesta vedla spěšně.                                                                                                                                                                                

Proměnlivé počasí se projevovalo jemně strouhaným sýrem.                                                                                                                   

Na oběžné dráze měl skluznice z umělé hmoty.                                                             

Věnovali jsme pěkné oblečení za babičkou do lázní. 

 

 



 
                  Závody na lyžích -  5. března 2013 
Závody se odehrávaly ve skiareálu na Bůřově a zúčastnily se ho školy  

Zlínského kraje.  Naše škola byla reprezentována těmito šikovnými lyžaři:  

A. Zimová, J. Románek  - 3 místo, V. Hošáková  - 2. místo.  

Další: T. Mroček, F. Štíhel, D. Štefelová, J. Obšivačová, A. Křížka,  

R. Karafiátová, J. Vančura, L. Adamec. Naše škola se mezi ostatními rozhodně 

neztratila, protože získala stříbro, jak za 2., tak za 1. stupeň.                       –jv-                                                                                              

 

Zeměpisná olympiáda 
 

Dne 14.3.2013 se uskutečnila Zeměpisná olympiáda v Rožnově pod 

Radhoštěm. Z naší školy se zúčastnily: Tereza Chovancová, která se 

umístila na 6. místě ze 17 účastníků a Michaela Šrámková, která se 

umístila taky na 6. místě, z 15 účastníků. Soutěž měla žáky prověřit, 

jak pracují s atlasem, jaké jsou jejich znalosti bez atlasu, a nakonec, 

jak si poradí s praktickou částí, která je taky bez atlasu. Není to 

opravdu nic lehkého.                                                     -tch-                                                                                                  

                                                                                                                                           

 

Pythagoriáda 
 

– účast 30 žáků školy z  5.– 8. ročníku. 

Úspěšní řešitelé postupují do okresního 

kola: M. Stodůlka, T. Vašek ( V.), 

S. Křenková, M. Bolf (VI.), 

M. Melichařík (VII.). 

 

                  Výsledky olympiády z anglického jazyka 
Dne 12.2 2013 se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Tato olympiáda se skládala 

z písemné části a ústní části ve dvou kategoriích - žáci VII. a VIII. tř., z IX. tř. jedna zástupkyně.  

Kategorie VII. tř.: 1. místo: T. Chovancová, 2. Roman Polášek, 3. V. Richterová, 4. místo  Š. Kelnar. 

Kategorie VIII. a IX. tř.: 1. místo: D. Polášková, 2. M. Šrámková, 3. T. Majerová, V. Hurtík.  

Vítězky postoupily do okresního kola. T. Chovancová obsadila 3. , D. Polášková 18. místo. Děkujeme za 

reprezentaci a přípravu. Stála hodně volného času.                                -tch-                                                                                                                                                        
 

 

 

  
Recitační soutěž - školní kolo: 
1.tř. : J. Kyselá, B. Karafiátová, Š. Sewiola 

2. a 3. tř.: K. Richterová, T. Mroček  

4. a 5. tř.:  A. Zimová, K. Volková, K. Křenková,  

6. a 7. tř.: V. Richterová, A. Petruželová, E. Ježková, 

8. a 9. tř.: M. Šrámková, T. Majerová, V. Hošáková  

Okrskové kolo – ÚSPĚCH!!! 

J. Kyselá (zvláštní cena poroty) 

A. Petruželová, M. Šrámková (1. místo ve svých kategoriích). 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šplh 
Máme řadu zlatých!!! 

R. Cáb, R. Vašek R., S. Zuzaňáková, 

 L. Koleček, E. Mitášová, 

E. Krotáková. 

 

 

Fotbalového turnaje 

Coca Cola Cup 

 si jeli “užít“ D. Zelinka, M. Románek, M. 

Martinát ( IX.),  J. Machýček, J. Cáb,            

J. Vančura, R. Vašek, (VIII. ), P. Kopecký, R. 

Cáb( VII.), A. Křižka( VI.),  A Válek ( V.). 

Skončili na třetím místě, „užili“ si bronzu, 

diváci a sportovci jiných škol zase našeho ne 

vždy vhodného sportovního chování. Jinak 

by to nešlo?                                       -r-                                           

                                                                                             

                                              

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

MŮJ KONÍČEK 

Mým koníčkem je už od dětství jízda na motorce. Jezdím 

v našem lese. Mám motorku už od Vánoc 2010, značky 

Pitbike 125 ccm. Je to moje třetí motorka. Mám ji už čtyři 

roky. Je modré barvy. Na tom svém „pitbikovi“  jezdím 

jednu, někdy dvě hodiny za den. Na motorkách jezdím od 

svých pěti let. Se svou motorkou jsem spokojený. Jezdí 

docela rychle, brzdí a háže smyky. Byly  tam nějaké 

maličké vady jako ulomený rám, zapalování na půlky, ale 

to nevadí, to se „vsákne“. Teď už je opravená. Jednou bych 

chtěl mít motorku značky Yamaha 85 yz.                    –jc-                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                

 

Labutí princezna 

Byl jeden princ a ten se chtěl oženit. Tak se vydal 

do světa. Šel a šel, až potkal stařečka. Pozdravil ho 

a zeptal se, jak se mu vede. Stařeček odpověděl: 

„Ach princi, bídně, velice bídně. Náš král se 

zbláznil, protože jeho jedinou dceru Aničku unesl 

zlý vodník Kebule. Ale vidím, že ty jsi mužný. 

Klidně bys mohl, toho zloducha porazit,“ řekl 

stařec a začal princi šeptat do ucha. Princ se usmál, 

rozloučil se stařečkem, vyšvihl se na koně a utíkal 

k jezeru. Na tom jezeře plavala nádherná labuť. 

Princ ji políbil a ona se změnila v krásnou 

princeznu. Z vody vystoupil vodník a chtěl 

princeznu stáhnout do vody. Princ vzal princeznu 

za ruku a spolu utekli zpátky na princův hrad, kde 

se vzali.                             Tereza  Matochová, IV.tř.      

 

                                                                                                   

 

  

Zasněžená zahrada 

Ty zahrado krásná, ty jsi nejkrásnější! Vejdu za 

tebou a ty se rozzáříš jako slunce. Jsi krásně přikrytá 

bílými vločkami, které mráz hladí po tváři. Všechny 

stromy usnuly pod velkou bílou peřinou, jež krásně 

studí. Kapky ze stromu padají na bílou, přikrytou 

zmrzlou zem. Dopadnou tam dvě a už bruslí. Jsou 

jak mažoretky, které dělají všechno stejně. A hle,  

vzadu se nádherně leskne dlouhý a špičatý led, který 

padá na zem. Rozbil se na několik kousků jak 

diamant. Najednou se přiženou mraky a spustí jednu 

vločku za druhou. Pomalu odcházím ze zahrady a 

potichu šeptám: „Dobrou noc!“                             

                                                S. Zuzaňáková, VIII. tř. 

 

                                                                                                                                      

 

        Můj zakrslý králík a sestřino morče                                      

Můj králík se jmenuje Amy, je lvíček a má něco 

kolem 8 měsíců, sestřino morče se Žaneta, má 

také 8 měsíců. Amy ráda chodí k Žanetě do 

klece a naopak. Když Žanetka začne kvikat, už 

víme, že má hlad. Někdy vleze do tašky se 

senem, a to ji třeba i patnáct minut hledáme, ale 

jí je to úplně jedno. Amy velmi ráda olizuje 

Žanetku a někdy z legrace říkáme, že si otevřela 

mycí linku. Jinak jsou obě hodné. 

                                                 Petr Henáč, IV. tř. 

                                          

 

Na počítači namaloval Petr Henáč, IV. tř. 

Práce v keramickém kroužku 

 

Ester Ježková 

ze šestého 

ročníku 

napsala svoji 

první knížku 

nazvanou 

Moje první 

pohádky. 

 

  Práce ve Školním klubu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lyžařský výcvik 

Podle mého názoru se lyžařský výcvik letos vydařil. 

Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu v každém terénu. 

V pondělí se sníh nepříjemně lepil na lyže, museli jsme 

hodně zabrat při rozjezdu, abychom se vůbec rozjeli. V 

úterý nám pršelo, sníh byl mokrý a my jsme kvůli 

nepříznivým podmínkám museli skončit o něco dřív. Ve 

středu se nově napadaný sníh sesouval dolů. Pro sedmou 

třídu skončil výcvik dříve, protože pátá třída měla 

závody. Ve čtvrtek probíhal výcvik už bez páté třídy. Na 

sedmičku čekalo na sjezdu nemilé překvapení. Sjezd byl 

totiž zledovatělý. Bylo to nebezpečnější než dny 

předtím. V pátek to bylo podobné, ale nebránilo to 

tomu, aby si sedmá třída užila svoje závody. Já si 

myslím, že můžu za obě třídy poděkovat paním 

učitelkám a vlekařům za to, že to tam s námi vydrželi.  

Tak lyžování třikrát hurá a zase příští rok. 

                                                               -tch-                                                                                           
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Z deníku… aneb kterak se zbavovat problémů 

jednoduchým způsobem… 

Kapitola: Žaloby 

J. V. – schválně roztrhal sáček na svačinu, hodil do 

koše pouzdro a snědl mi mandarinku! Natrhl mi 

žákovskou knížku. Byl pro,  aby TV trvalo do 14:15. 

J.M. - rovněž natrhl sáček, pak mě žduchl. Byl pro, aby 

TV trvalo do 14:15. Hihňá se, štěká a kuňká. 

J.V. – bránil  ňa v psaní úředního dokumentu. Ničí 

úřední dokument a svádí to na druhé. Háže po mně 

svačinu. Na obědě mi naházel na taléřek 16 okurků! 

Pogyndal mi tričko.  

J.M. – jačí. Brzdí provoz na chodníku. Florbalový 

fanatik.  

M.D. – říká mi „rypáku“. Chtěl  házat s mým 

pouzdrem. 

J. M. – posílá mé pouzdro a úřední dokument po 

učebně AJ. 

J.V. –  hází po mně úřední dokument. 

Kapitola: Kauce  

Hans – nepodplatitelný. Trest se odkládá na neurčito. 

Kapitola: Zloději 

J.V. –  20 Kč,  poté vrátil 

M.D. – 100 Kč, poté vrátil 

Kapitola: Vyměření trestu 

J.M. – píchnúť  špendlíkem, vytřepať dušu, zatlúcť do 

země.                                                  Autor  Inkognito 

                                              

 

 

Kluci z osmičky nacvičili kankán! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  HISTORIK 
   PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ČASOPISU POD LAVICÍ 

   Ročník 5, číslo 4 – březen 2013  

 Čau milí čtenáři, tento měsíc si povíme něco o Kryštofu Kolumbovi, dále o otrokářství v Americe a 

zahlédnete také nějaké zajímavé obrázky.                                                                                     –hm-                                                                                                                 
 

 

Kryštof Kolumbus 
 

Byl mořeplavec, který na rozkaz 

katolických králů Španělů 

uskutečnil plavbu přes tichý oceán. 

Po několika měsících na moři 

narazil na pevninu. Zpočátku 

nevěděl, kde je. Když vystoupil 

z lodě, první, co si myslel, bylo, že 

je v Asii, ale po několika dnech 

zjistil, že je na novém kontinentu, 

který není obydlen. Tento 

kontinent byl obydlen Indiány, 

kteří o ničem, tak jako Kolumbus, 

nic nevěděli.  Kolumbus se vrátil 

zpět do Španělska a podal zprávu 

svému králi. Začaly spekulace, čí 

kontinent vlastně je a jak je velký. 

Kryštof Kolumbus byl ještě 

čtyřikrát na novém kontinentu, 

Zemřel v roce 1506 ve věku 54 let. 
 

 

Otrokářství 

v Americe 

 
Otrokářství je výraz pro lidi, 

kteří jsou bez veškerých práv a 

svobod. Otrokářství bylo 

rozšířeno hlavně v Americe, 

kdy černoši byli otroky 

bělochů. Běloši se nad 

černochy nadřazovali a otroky 

dokonce prodávali na trhu. 

Mnoho lidí vlastnilo černocha, 

se kterým si mohli dělat, co 

chtěli. Mohli ho mučit, mohli 

ho týrat, dokonce zabít. Později 

byli otroky bělochů také 

Indiáni, lidé, kteří Ameriku 

osídlovali před příchodem  bílé 

rasy, tedy Evropanů.   
 

 



 

 

 

 

 



Windows 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

TECHNIK 
Příloha školního časopisu Pod lavicí  

ROČNÍK 2, č. 4 - březen 2013 

 

 
Zdravím! 

Ve své ruce držíš zase další číslo přílohy Technik. V tomto čísle si řekneme něco o reproduktorech, novinkách ze světa 

telefonních mobilů, ale také i o životě, co se týče Windowsu. Tak čti dál!                                                               -jm- 

 
 
Co je to reproduktor a jak funguje? 

 

Reproduktor je vlastně zařízení, které mění elektrickou 

energii na magnetickou energii ve formě zvuku. 

Druhů reproduktorů je hodně, ale my si řekneme o tom, 

který se dodnes používá řekněme vždy.Je to 

reproduktor elektromagnetický, který se skládá 

z membrány a elektromagnetu, uloženého ve středu 

reproduktoru. Tento elektromagnet se pohybuje 

zároveň s membránou. Takhle vlastně vzniká celé dění. 

                                                                                      

Nový Samsung Galaxy S4: 

Před malou chvílí Samsung předvedl další model 

Samsung Galaxy S4. Bude se prodávat na konci 

dubna a do Česka dorazí v květnu. Tento ‘‘slavný 

kousek‘‘ bude stát 17 000Kč. To znamená, že 

levnější je už vlastně i populární Apple iPhone 5, 

který pořídíte za 16 000Kč.  

Život těžkého ‘‘óeska‘‘ Windowsu 

Všechno začalo takhle. Dva kámoši z dětství Bill 

Gates a Paul Allen snili o programování. Chtěli 

založit svůj vlastní úspěšný podnik zvaný 

Microsoft. Jenže je to zdlouhavý příběh, a tak 

přeskočíme rovnou k Windowsům.  

Jejich první Windows, jménem Windows 1.0, 

poskytovaly jednoduché grafické rozhraní, ale 

nedala se v něm překrývat okna. 

Další verze Windowsu (Windows 2.0). Tentokrát 

se dala překrývat okna a obsahoval správu paměti. 

Windows 3.0 byl asi nejpopulárnější ve Windowsu 

té doby. Podporoval totiž 32 bit. Verzi procesoru. 

Windows 95 a 98, 95-ka dostaly nové grafické 

rozhraní, hned po vydání se prodalo 300 000ks.    

98-ka začala zase poprvé podporovat ‘‘úesbéčko‘‘. 

Pokračování jest nahoře! Windows ME byl 

posledním Windowsem řady MS-DOS. 

 

Ze života Škody 105 L RS 

Jak někteří víte, mezi moje koníčky nepatří jen oblíbený 

počítač, ale i škodovka, kterou mám v Zubří. Chci se proto 

podělit o své zkušenosti ohledně tuningování či renovování 

automobilů. Takže musíte: 

1. Mít nějaké to auto 

2. Mít nějaké nové tuningové věci (koberečky, 

palubovka z jiného auta apod.) 

3. I nějaké ty zkušenosti 

Zde je má fotka: 

Bill Gates 

Paul Allen 

Paule založíme firmu? 

Tak jo, ale jsem ředitel! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čau, 

to jsem zase já,váš Šneček. Minule jsem pro vás uspořádal 

soutěž a vy jste mi posílali velmi krásné obrázky.  

V tomto čísle mám pro vás zase různé křížovky.            –kb- 

Těšíte se na Velikonoce? 

Já je mám velmi rád, vždycky 

doma maluju vajíčka zelené, 

žluté, oranžové… Je to super. A 

když jdu koledovat, vždycky 

dostanu nějakou slaďoučkou  

odměnu. 

 Přeji veselé Velikonoce ! 

Odpovědi na hádanky 

z předešlého čísla: 1. 

Hřib, 2. Dveře, 3. Déšť 

          

7. 3. 2013 se konal Karneval. 

Všechny třídy prvního stupně se 

proměnily ve všemožné bytosti. 

I paní učitelky měly parádní 

převleky. Já, kdybych měla 

vybrat nejlepší masku, byla bych 

v koncích. Myslím, že se všichni 

dobře pobavili. Bylo to pěkné 

zpestření školního týdne.      

                                            -tm-       

                                                                                                                            

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Moc vám děkuju, že jste mi posílali takové hezké obrázky, vyvěsil jsem je na 1. 

st. na nástěnku. Všem dám za účast bonbónek a 4 obrázkům, které se mi líbily 

nejvíce, dám mňamku. Soutěže se účastnily 1., 2., 3. třídy                                                         

Děkuju všem .                                                                                                      –kb- 

 

1.místo – Eliška Kratochvílová 

2.místo – Kristýna Holčáková    

3.místo – Nikola Karafiátová 

4.místo – Sandra Křenková 

 


