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PERLIČKY - z propisek  našich  
žáků 
 
Co je to nota? 
Má  praporek,  nožičku,  oko  a  
břicho.  Nota  je  dobrovolná.  
Noty  jsou,  aby  to  šlo  pořád. 
                                                                 
Popis  obrázku:   
Na  obrázku  jsou  krásné květiny,  
které  jsou  velice  krásné  .                                                                
                                                              
Druhy  středověkých  měst  
Horní  a  dolní.                                                                                                                         
 
Jak vypadalo  dvojpolní  
hospodářství?  Chovali  krávy,  
hlavně  býky.   
 
Čím  jsme  jako  republika  
známí?  Máme  hodně  ropy. 
 
 
 

Toto   letí,   toto   letí.   Velikonoce   máme   za   dveřmi   v patách   s   dalšími   prázdninami.   Novináři   nezaháleli   a  
všechna   úspěšná,   povedená,   legrační   dílka   a   úspěchy   seskupili   do   našeho   časopisu.   A   že   jich   tentokrát  
nebylo   málo!   Úspěchy   naše   škola   nešetří   ať   na   olympiádách,   klokanech,   výtvarných,   nebo   recitačních  
soutěžích.  Tak  jen  tak  dál!  Přejeme  pěkné  počtení!                                                                                    -mš- 

KAMERY  VE  ŠKOLE 
  
Zjišťovali  jsme,  co  si  myslíte  o  kamerách  ve  škole. 
Ptali jsme se: I.- IV. třídy  a  novinářů. 

� aby  se  případní  zloději  lépe  identifikovali  a  aby  se  
zvýšila  bezpečnost  v  naší  škole 

� aby  se  neničil  školní  majetek  z  bezpečnosti,  aby  přišli  
na  zloděje 

� kamery  jsou  ve  škole  na  odhalování  zlodějů  a  krádeží 
� aby  sa  vědělo,  co  se  školním  fondem,  páč  fšecí  dělajú  

machry  a  myslá  si,  že  je  nikdo nevidí   
� aby  nás  sledovali 
� páč  nevisí  na stěně  hodiny,  tak  alespoň  kamery 
� možná  sa  točí  nová  komédyja 
� aby  viděli,  kdo  ničí  školní  majetek 
� abychom  se  v  šatně  nebili 
� protože  se  tady  pořád  něco  děje 
� abychom  neběhali 
� aby  děcka  nedělaly  blbiny 
� ať  se  nezavíráme  do  skříňky 

                                                                                            -ph- -jš- -af-                                                             
                                                                                                                           

Sleduji  vás!!! 



 Zima  na  Valašsku 
V  únoru  proběhla  výtvarná  
soutěž.  Uspořádalo  ji  SVČ  
v Rožnově.   Tohoto projektu 
se  zúčastnila  i  naše  škola.Byla 
oceněna  práce  Adély    
Pomklové,  I. tř.  a  Kateřiny  
Baslové  z IX. tř. Obě  žákyně  
navštěvují  výtvarný  kroužek.    
                                        -jš-   
 
                                                                                            

   

 

Biologická  olympiáda  
Dne 13. února  se  11  žáků  školy  
zúčastnilo  Biologické  olympiády,  
kategorie 7.  a  6.  ročníků.  
V testech v poznávání  rostlin  a  
živočichů.  Žáci  mohli  nejvíce  
dostat  82  bodů.  1.  místo  obsadila  
K. Křenková, 2.  E.  Mitášová,  3.  
M.  Barabáš. Do okresního kola 
postoupila K. Křenková, M. 
Stodůlka, VI. tř. 
                             –ph- -jš-                                                                                                                         

 

 

Pythagoriáda 
Celkem  se  zúčastnilo  32  žáků  (V. 
třída  - 8  ž.,  VI. tř.  - 5  ž., VII. tř.  - 13 
ž.,  VIII. tř.- 6  ž.).  Úspěšný  řešitel  
okresního  kola:  Metoděj  Stodůlka  - 
VI. třída                        -nk-                                                                                                                                                                

                                                                                                           

 

Výsledky  školního  kola  
recitační  soutěže – I. stupeň 

 
1.  roč.          Heryánová  J., 
Machýčková  R.,  Nekorancová  B. 
 
2.-3.  roč.  Richterová  K. III.  tř., 
Kyselá  J., II.  tř., Ježková  T., III.  tř. 
 
4.-5.  roč.  Horák  D. V.  tř., Zimová  
A. V.  tř., Mroček  T., IV.  tř.       

                                          -tm- -dp                                         

Nebývalý  úspěch  školy  !  
V okresním  kole rec.  soutěže  
reprezentovalo 5  žáků!  J.  Kyselá,  
K.  Richterová,  E.  Mitášová,  A.  
Petruželová,  V.  Richterová. 
Děkujeme!                              -šfr-                               

 

                                                                                                                

 

Zeměpisná  olympiáda 
Dne  18.  února  se  konalo 
okresní  kolo  Zeměpisné  
olympiády  v  Rožnově  p.  R.  
Za VI. třídu  soutěžil  
M.Stodůlka.  Za  VII. třídu  M.  
Barabáš.  A  za  VIII. třídu  
T.Chovancová.  Metoděj  
Stodůlka  skončil  na  3.  
místě.  BLAHOPŘEJEME! 
                              -ph- -af-                                                                                                      

   

 

Michaela  ŠRÁMKOVÁ, 
závěr  března, krajské  kolo DĚJĚPISNÉ OLYMPIÁDY – 19.  příčka 
ze  45  žáků  !!!  Počítejte s námi:  v celém  kraji  se  všech  kol  zúčastnilo  
2500  žáků! 19.  místo  je  docela  slušné,  ne? -  
Ještě  jeden  úspěch  M.  Š.v  závěru  března  : Soutěž  O  poklad  strýca  
Juráša - v okrese  třetí  místo a postup do  krajského  kola!!! 
Jen  houšť  takových  žáků  a  takových  úspěchů!                                                              -šfr- 
 

Pavla  Hatlapatková, IX. tř. 

Menuet  v  V.  třídě 

T.  Ježková,  E.  Petruželová, III.  



 
  

Tři  bohatá  prasátka 

    Za  devatero  horami  a  devatero  paneláky  žila  v  
jedné  moderní  dřevěnici  tři  prasátka  se  svými  rodiči.  
Jmenovali se Petr, Radek a Jirka. Každý  měl  v  pokoji  
své  domácí  kino  a  počítač.  Před  domem  stály  tři  
limuzíny  odlišné  barvy.  
    Jednou  si  je  maminka  s  tatínkem  zavolali  a  řekli:   
,,  Naši  milí  synové,  už  jste  velcí  a  mohli  byste  si  
postavit  svůj  dům.‘‘  A  taky  se  tak  stalo.  Sbalili  si  své  
kufry,  nasedli  do  limuzíny  a  odjeli.   
    Po  chvilce  přijeli  na  rozcestí,  kde  seděla  stará  bába  
a  ukazovala  cestu.  Každému  prasátku  ukázala  jinou  
cestu.  Tak  každé  prasátko  objelo  Zemi  z  opačného  
směru.  Po  třech  letech  se  všichni  tři  setkali  na  sídlišti.  
Nedaleko  sídliště  si  každý  postavil  svou  vilu.  Vily  
byly  obrovské  a  stály  několik  miliónů.   
    Po  sedmi  letech  se  na  sídlišti  objevil  vlk  s  
buldozerem.  Chtěl  na  místech,  kde  stály  vily  tří  
prasátek,  postavit  obchodní  centrum.  Do  první  vily  
bouchnul a hned se rozpadla. Druhý  den  rozbil  
druhou vilu, ale zabralo  mu  to  víc  času.  Třetí  vilu  
však  nezbořil,  protože  byla  postavena  z  nejtvrdšího  
kamene  na  světě.  Dvě  prasátka  se  nastěhovala  ke  
třetímu  a  poté  vilu  všichni  tři  zvětšili,  aby  v  ní  bylo  
hodně  místa.  Vlka  udali  za  ničení  cizího  majetku  a  
vlk  jim  musel  zaplatit  10  miliónů.   
    Tři  prasátka    tak začala  podnikat a stali se z nich 
inženýři :  Ing  Petr,  Ing.  Radek  a  Ing.  Jiří.  Byli  velmi  
bohatí,  a  tak  jim  nakonec  patřila  celá  země,  ve  které  
bydleli.  Poté  se  oženili  a  žili  šťastně  až  do  smrti.  
Zazvonil  konec  a  pohádky  je  konec.       
                                                               
                                                        Eliška  Mitášová,  VII.  tř.   

Zlatovláska 
    Bylo nebylo, za devatero samoobsluhami a 
devatero  alberty    žili  byli  král  a  královna.  A  těm  se    
narodila  dceruška.    Dostala  jméno  Zlatovláska.  Král  a  
královna  byli  moc  šťastní,  a  proto  pozvali  do  své  vily  
všechny  sousedy.  Tenkrát  se  ještě  jezdilo  auty  s  
pohonem  na  bublinky,  a  tak  to  všude  vonělo  po  
třpytivých  bublinách.  Zlatovláska  měla  ještě  dvě  starší  
sestry.  Obě  moc  hezké,  ale  protože  byly  po  panu  králi,  
neměly  tak  krásné  vlasy,  jaké  měla  Zlatovláska.  Také  
na  ně byla  patřičně  pyšná!  Stále  se  zabývala  mytím  
svých  dlouhých  loken,  ale  aby  toho  nebylo  málo,  
vyplácala  na  ně  denně  celý  kondicionér.  Samozřejmě  
si to mohla dovolit, jelikož  měla  ve  své  pokladničce  
necelý  milión.  Tak  jaké  jaképakcopak! Byla  známá  po  
celém  světě  a  novináři  se  prali  o  interview.   
    A  jak  už to  tak  bývá,  zamiloval  se  do  ní  chlapec  
Jirka  ze  základní  školy.  Každý  den  se  na  ni  chodil  
dívat  před gymnázium  a  její  fotky  měl  vystřižené  z  
časopisu  ‘‘TÝDENÍK  PRINCEZEN‘‘.   
    Jednoho  dne  si  usmyslel,  že  napíše  královi  dopis,  ve  
kterém  o  Zlatovlásku  slušně  požádá.  To  byl  právě  
kámen  úrazu! Jiřík  nepatřil  mezi  chytré  žáky a  český  
jazyk  patřil  mezi  předměty,  které  by  mu  šly  nejlépe.  V  
dopise  bylo  tolik  chyb,  že  král  nechtěl  svou  dceru  dát  
takovému  hlupákovi.   
    Pozval Jirku do vily a předložil  mu  následující  
úkoly: ,,Mám  tři  dcery.  Máš  za  úkol  poznat,  která  je 
Zlatovláska.  Na  hlavách  budou  mít  sudy.  Když  ji  
poznáš,  do  měsíce  může  být  veselka.“.  Druhý  úkol:    
„Musíš  umýt  ledničku.  Když  si  Zlatovláska  dělala  
kakao,  vylila  mléko  do  ledničky  a  teď  to  tam  začíná  
smrdět.  No  a  za  třetí  – (předložil  před  Jirku  dopis)  -  
toto  spálíš.  Ta  gramatika  je  příšerná!“  Jirka  se  usmál,  
vzal dopis  a  hodil  ho  do  ohně.  Pak  vesele  zamířil  
ledničce.  Když  umýval  mléko,  našel  v  něm  přilepenou  
housenku. Pomohl jí  a odnesl ji do zahrady. ,, Za to, 
žes  mi  pomohl,  ti  pomůžu  najít  Zlatovlásku.  “ slíbila  
housenka.   
    Když  toho  večera  Jirka  hledal  Zlatovlásku,  sedla  jí  
housenka  na  rameno.  Jirka  ji  mezi  třemi  princeznami  
poznal  a  dostal  ji  za  ženu.  Když  si  však  Zlatovláska  
sundala sud z hlavy,  všichni  se  lekli,  protože  místo  
zlatých  vlasů  na  ně ,,  zírala“  holá  pleš.  Zlatovláska  
totiž  zkoušela  kondicionér,  jenže  si  nevšimla,  že  je  to  
odstraňovač  chlupů.   
    Děti,  nebojte  se,  dopadlo  to  dobře! Jirka ji miloval i 
bez  vlasů! Konala  se  krásná svatba a od té  doby  oba  
manželé  žili  spolu  šťastně  až  do  smrti.   
                                 
                                                         Ester    Ježková,  VII.  tř.   

Nikola  Kroupová 
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Tajenka:________________________________ 
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Budeš  
zlobit?! NEBUDU, 

NEBUDU!

…! 

POD  LAVICÍ,  časopis  žáků  ZŠ  Valašská  Bystřice,  ročník  5,  číslo  6.  Žákovská  redakce:  K.  Baslová    (  kb)  M.  
Capilová  (mc),  M.  Šrámková  (  mš),  M.  David  (  md  ),  J.  Machýček  (  jm  ),  J.  Marshavella  (  hm  ),  J.  Vančura  (  jv  ),  R.  
Vašek  (  rv),  T.  Matochová  (tm)  P.  Henáč  (  ph  ),  D.  Petružela  (  dp  ), A. Fister ( af ),  M.  Baslová  (mb),  N.  Kroupová  
(nk),  A.  Zimová  (az),  J.  Šelever  (jš)  .Šéfredaktorka    a  jazyková    korektura  Mgr.  M.  Stuchlíková,  technická  
redaktorka  Mgr.  H.  Korduliaková.  Adresa  redakce:  učebna    IKT  – ZŠ  Valašská  Bystřice. 

Hospodský,    
kde  máš  další  

džus ?  

Neřvi  tolik,    
vyhodí  nás! 

 Upravovala Adéla Zimová,  V.  tř. 

Šermíři  ve  škole 
Divadlo VI. tř.  O  Modré  Karkulíně 

Mami,  co  ukážeme  tátovi  jako  
první?  Díru  ve  stole,  tvůj  nový  
gauč, nebo  moji  žákovskou?                                   

                     P.  Onufráková,  VI.  
tř. 

                  P.  Onufráková,  VI.  tř. 

 

Zábava 
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  HISTORIK 
   PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ČASOPISU POD LAVICÍ 
   Ročník 6, číslo 4 – březen 2014  

 
 Ahoj  dnes  si  povíme  něco  o  letech,  v kterých  jsme  nebyli  příliš  šťastní.  Mluvíme  o  letech  1948-1968,  „dobře“  se 
bavte…                                                                                                                                                      -hm-                        
 

Únor  1948 

V tomto  měsíci,  25.  2.  1948,  proběhl  komunistický  převrat. Komunisty  byl  označen  jako  Vítězství  československého  
pracujícího  lidu.  Prvního  komunistického  prezidenta,  Klementa  Gottwalda,  lid  moc  rád  neměl,  protože  v jeho  době  
začínaly  nespravedlivé  procesy  a  popravy odpůrců  komunistického  režimu,  nebo  byli  vězněni  proto,  že  za  války  
bojovali  na  „Západě“.    Podobně  neoblíbený  byl  Antonín  Zápotocký  (druhý  prezident  ČSR),  který  zahájil  měnovou  
reformu,  která  mnohým   způsobila  útrapy  a  přibylo  mnoho  sebevražd.  Rokem  1968  začíná  tzv.  Pražské  jaro, kdy si 
naše  země  představovala  obrodu  komunismu  jinak,  než  chtěl  Sovětský  svaz.    To  zarazily  státy  Varšavské  smlouvy  
(SSSR,  Polsko,  Maďarsko  atd.  )  okupací    21.  srpna  1968. Okupace  vyvolala  celonárodní  pobouření,  protože  lidé  cítili  
obrovské  češství.  Končí  „Pražské  jaro“  a  vše  se  vrací  do  „starých  starých  kolejí“.  Nejsmutnějším  nesouhlasem proti 
okupaci sovětských  vojsk  byl  protest Jana Palacha, který  se  r. 1969 na  Václavském  náměstí  polil  benzínem  a  upálil. 
Sovětská  vojska  u  nás  zůstávají  až  do roku 1989,  kdy se  odmítl  komunistický  směr  moci a    proběhla  tzv.  Sametová  
revoluce.  Ale  o  tom  až  příště  -. 
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 TECHNIK 

  Příloha školního časopisu Pod lavicí 
  Ročník 6, číslo 2 – březen 2014 

Čus  vám  fšeckým,  v dnešním  čísle  si  dokončíme  téma  o  hře  Thief,  podíváme  se  na  profesionální  DJing  a  
vůbec  všecko  kolem  toho.  Anebo  víte  co?  Podívajte  sa  na  to  sami.                                                                                                                   
–jm- 
  
 

Thief 

PC – XBOX ONE – PS3/PS4 – X360 

Thief  můžeme  přirovnat  ke  známější  hře  s titulem 
Assassins  creed.  Ovšem  s grafikou  je  Thief  někde  jinde.  
Svědčí  o  tom  i  tyto  HW  požadavky:  při  této  hře  je 
potřeba  mít  až  osmijádrový  procesor  AMD s grafikou 
Radeon 7970 a 8GB RAM. 
Co je však  mínusem  této  hry?  Zatím  nepodporuje  
Multiplayer  a  českou  lokalizaci. 
 
 

 

 

 

Dýdžejing 
Prvně	  spíše	  kdo	  to	  je	  DJ: Je to osoba,	  která	  vybírá	  a	  přehrává	  předem	  
připravenou	  hudbu	  k veřejné	  produkci.	  Někdy	  používá	  i	  vyspělejší	  
techniky	  jako	  třeba	  scratching. 
Co je to scratching: 
Je	  to	  technika,	  kterou	  DJové	  používají	  v přehrávané	  hudbě.	  Touto	  
technikou pohybují	  s vinylem	  tam	  a	  zpět.	  Samozřejmě	  že	  existují	  i	  další	  
techniky scratchingu	  (ale	  o	  tom	  teďka	  nebudeme	  mluvit). 
PROFESIJONÁLNÍ	  DÝDŽEJING 
Chcete	  profesionálně	  hrát	  jako	  DJ	  ?	   V tomto	  vám	  nepomůže	  žádný	  
kompjútr – jediné, co	  potřebujete,	  jsou	  dva	  gramofony	  (s	  vinylem 
pochopitelně)	  a	  mixážní	  pult.	   
Samozřejmě	  potřebujete	  i pořádnou a silnou aparaturu. ( Žádné	  hi-fi 
skořápky).	  Takže	  jestli	  máte	  zbytečných	  100000	  na	  DJ.	  Prosím.	  Máte	  
možnost.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                  –jm- 
 
 

 

 

 

vinyl 

DJ MACHY 
Vzpomínáte  si na  diskotéku,  co  pořádali  minulí  osmáci,  nebo  na  strašidelnou  školu  letošních  deváťáků? 
Přesně  na  těchto  akcích  hrál  DJ Machy. A  víte, kdo  to  vlastně  kurňa  je? Tož, přecaj  autor  toteho  Technika… 
 

 

www.machycek.wordpress.com 



  

MOTO Technik  

 Příloha školního časopisu Pod lavicí 
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   Nová  Audi  TT  se  představila na 
autosalonu  v  Ženevě  ve  
Švýcarsku.  Toto  auto  má přední  
náhon  a  za  příplatek  můžete  mít  
plnohodnotnou  ,,čtyřkolku‘‘.  A 
pod  kapotou  se  nachází    2.0  TFSI,  
nebo 2.0 TDI. Cena  startuje  na  1000  000Kč.                                                    

                                                                      -jv- 
 

Vítejte u dalšího čísla MOTO Technika. Věřím, že si příjemně počtete a dozvíte se 
pár zajímavostí ze světa motorů a techniky..:D                                                         -jv- 

 

 

 

Ruští  vývojáři  pracují  na  přilbě  pro  motorkáře,  která  by  měla  projekci  
navigace  přímo  do  průzoru,  podobně  jako  to  mají  např.  piloti  stíhaček. Tato 
přilba  má  svou  baterii  3000mAh  a  měla  by  vydržet  celý  den.  Byla  by,  
alespoň  podle  mne, velikým  přínosem  pro  motorkáře,  protože  by  jej  
osvobodila od  klasických  navigací,  které  se  na  motorce  používají  velmi  
obtížně  a  nepohodlně.                                                                       –jv-                                            

Nová  Audi  TT 
    

Přilba  pro  motorkáře  podobná  

přilbě  pilota  stíhaček 


