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Šmigrust 

Chodil jsem kámošem na šmigrust. Domluvili jsme se na osm hodin na Leskovci. Každý si vzal kolo. Nejprve jsme 

obešli pár domů, pak jsme jeli do Žárů na paní Halačkovou a potom na paní Zezulkovou. Tam nás pozvali dovnitř  

a dostali jsme kofolu, chleba s tlačenkou a 50 Kč. Potom nás napadlo, že pojedeme za paní učitelkou Richterovou 

až dolů do Hajdůšek. Pak jsme si dali zmrzlinu. Vydělal jsem si 130 Kč. Celkově jsme najeli kolem sedmnácti 

kilometrů a hodně nás bolely nohy.                                                                                                                     -af-                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí žáci a čtenáři našeho časopisu! Chtěla bych Vám všem touto cestou připomenout, že v dubnu      

před šesti lety vyšlo první číslo našeho časopisu. Bystřickým potokem proteklo hodně vody, stejně jako nápadů, 

myšlenek, mravenčí práce a poctivé dřiny. Srdečně děkuji všem novinářům. Páťáci, stejně jako devítka, dávají, 

každý posvém, časopisu lesk, šťávu, elán. Ještě jednou velké “DĚKUJI“. Plně si to zasloužíte, milí redaktoři!                                                                                                                     

                                                                                                                                      M. Stuchlíková, šéfredaktorka 

                                                                                                                                                             

 

 

 

No a co, 

malované 

vajíčko 

No a co, 

malované 

vajíčko 

neměli!!! 

No a co, 

malované 

vajíčko 

neměli!!! 
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  organizovala MK  nk- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

Noc s Andersenem                   

Blíží se pět hodin a já jsem 

celý natěšený, že už 

pojedeme do knihovny. Jak 

jsme tam došli, tak se tam 

nic moc nedělo. Čekali 

jsme ještě na opozdilce, 

pak nám pan knihovník 

rozdal kartičky se jménem. 

Asi o půl šesté jsme šli 

opékat na fotbalové hřiště. 

Špekáčky a kofola, 

MŇAM! Potom jsme šli na 

dětské hřiště, tam jsme si 

pohráli, a jak se stmívalo, 

šli jsme do knihovny.   V 

knihovně jsme dělali testy 

o knihách a pohádkách. 

Blížil se večer a pátá třída 

si pro děti připravila 

divadlo. Děti se bavily a 

herci také. O deváté hodině 

některé děti odešly a ten 

zbytek tam zůstal na noc. 

Ráno jsme vstávali někdy o 

osmé hodině, nikomu se 

moc nechtělo. Pro všechny 

si přišli rodiče a šli domů.    

                                  -dp-                                                                    

           

  Skřítkománie 

Soutěž organizovala MK  pod 

vedením p. Fuska. Zúčastnilo se 

celkem 40 dětí. Z 1. stupně podle 

sdělení ved. knihovny vyhrálo celkem 

20 dětí : Např. M. Gajdošová (III. )tř., 

A.  Machýček,  J.  Machýčková,        

Š. Cábová, O. Měrka ( IV.tř.) A. 

Maráková,  B. Chovancová,             

K. Cábová, N. Hlaváčová, K. 

Hanzlíková  ( V.tř.). V kategoriích 

písemných  prací 2. stupně zvítězili: 

E. Ježková  (VII.tř.), M. Polášková  

(VI.tř.).                                                                  

Jak se soutěž líbila knihovníkovi 

panu Fuskovi? Soutěž se mu líbila, 

v knihovně můžeme vidět obrázky 

skřítků na chodbě.               –nk-                                                                                           

                                            

Matematická soutěž  

Cvrček  Hlaváč D., II. tř                                                                                                                                                                  

Klokánek  (IV-V) Mroček T., IV. 

tř.,Benjamin (VI-VII) Bolf  M., 

VII. tř., Kadet  (VII-IX) 

Karafiátová. R, IX. tř.                                                                                                                                                                                                                              

Pochvalu – šance na pěkné 

místění v okresním kole si 

zaslouží tito žáci: T. Mroček, H. 

Jelenovičová, D. Štefelová, D, 

Hlaváč, M. Slovák, M. Bolf 

                                           -dp- 

Ester Ježková – reprezentace 

školy v literárních soutěžích: 

Náš svět, Skřítkománie.  

Dopravní soutěž  

Velký úspěch 12. května!!! 

Zúčastnili se žáci V.tř. :           

K. Volková, M. Baslová, D. 

Horák, A. Fister. Náplň: JÍZDA 

ZRUČNOSTI, DOPRAVNÍ  

PRAVIDLA,  ZDRAVOTNÍ 

ZNALOSTI. Tito žáci skončili na 

1. místě a postupují do 

krajského kola. Blahopřejeme 

a držíme palce!                  -af-                                                                                          

                      

                                           -af-                         

 

 

Pohár rozhlasu 

Proběhl 7.5.: Řiháková, 

Polášková, J. Křenková, VI.tř , 

Petruželová, Kristová, 

Šrámková, Hlaváčová, VII. tř  

Krotáková, Heryánová, VIII. tř., 

Baslová, Capilová, Mrkvicová, 

Zuzaňáková, IX. tř. Umístění: 

dívky  6. - 7. roč.    3. místo, 8.- 

9. tř. 4. místo.                –af-                                         

                                                   



Domek mojí babičky 
                                                 

Před domem mé babičky se 

nachází zahrada, na které je 

postavený včelí úl. Na zahradě 

vidím trávník s nízkou trávou. 

Dům má šindelovou střechu, na 

které se tyčí zděný komín. 

Můžeme na něm také vidět 

orámovaná okna s dřevěným 

štítem. Vedle domu se nachází 

oplocená zahrádka, ve které je 

vystaven dřevěný holubník.         

V přední části domu vyčnívá kus 

podkroví, jež je podepřeno 

vyřezanými dřevěnými sloupy. 

V pozadí můžeme vidět vysoké 

listnaté stromy, za kterými se 

schovává další dům. Stěny jsou 

opravené a bílé jako křída. Dům 

na mě působí staře, ale vesele.                                                                                                                                                                                                                                                                                

            Metoděj Stodůlka ,VI. třída 

 

Krásná upravená zahrada 

 

Seděla jsem na zahradě uprostřed 

trávníku. Bylo po dešti a nesvítilo 

sluníčko. I tak jsem cítila určité 

pouto k přírodě kolem. Všude to 

vonělo, jako když se pere velké 

prádlo. Rozhlédla jsem se kolem 

sebe. Ze všech stran se na mě 

usmívaly rubínově rudé, fialové a 

tyrkysové květinky. Po chvíli se 

můj pohled zaměřil na malinkou 

berušku, která si bezstarostně 

pochodovala pod křehkými stonky 

maminčiných fialových kytiček. 

Obloha byla jasně modrá jako 

pomněnky, které mám nejradši. 

Tráva, na níž jsem seděla, byla 

měkkounká a něžná jako 

maminčino objetí. Kolem mě  

šuměl vítr, stonky květin a skoro   

to vypadalo, jako by květiny něco 

říkaly! Najednou jsem pocítila 

touhu jim rozumět. Rozumět 

všemu, co si povídají, a rozumět 

řeči všech berušek, mravenců nebo 

motýlů v naší zahradě. A pak mi to 

bylo jasné. Není potřeba umět řeč 

květin. Stačí pozorně naslouchat 

srdci přírody… Je to docela 

snadné. Stačí sedět uprostřed 

zahrady, usmívat se na slunce, 

které vám úsměv oplácí, nechat se 

hladit větrem po tvářích a úplně 

otevřít své srdce, aby do něj mohla 

láska přírody vstoupit…                         

                         Ester Ježková, VII. tř.                                                                                                                    
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                 -tm- Skřítkománie 

Skřítek  JMENÁČ 
( Pro soutěž místní knihovny - 
Skřítkománie) 
 

Skřítek není jen tak ledajaká bytost,  

je kouzelný a plní přání.  

A jak vlastně vypadá?  

Je velmi malý, asi jako batole, 

má velkou čepici, pěkně kulatý nos, 

krásné, malinké oči. A šaty?  

No, jako všichni skřítci. 

 

A jak to všechno vím?  

Jednoho znám, jmenuje se 

JMENÁČ. 

Proč? Protože všem věcem dává 

jména.  

JMENÁČ je můj kamarád.  

Když byl v mém pokoji a dával na 

věci jmenovky, 

chytila jsem ho, ale on mi vše 

vysvětlil. 

Jsme kamarádi dodnes. 

                                                                                                       

                      Marie Polášková, VI. tř.      

 

Práce v šachovém kroužku 

 

Chodím do šachového kroužku tři 

roky. Scházíme se ve IV. třídě 

v pondělí. Vždycky, když přijdeme, 

tak nachystáme šachy. Někdy 

hrajeme i s hodinami. Nejraději 

hrajeme mezi sebou. Je nás tam asi 

deset, z toho tři holky. Paní učitelka 

a rodiče nás vozí na turnaje. Letos 

jsme jeli do Francovy Lhoty, na 

Bystřičku a do Jablůnky. Na 

turnajích si měříme síly s dětmi 

našeho věku a z celého vsetínského 

okresu, ale i ze slovenské Lysé pod 

Makytou, hrajeme ve 3 kategoriích 

do 10 do 13  a do 16 let. Poslední 

turnaj se uskutečnil v sobotu 5.4. 

2014.    

               Lucie Obšivačová, III.tř. 

                                                                                                                                 

 

Práce žáků 

Skřítkománie 

(Úspěšní účastníci soutěže) 



                XXXIII.ročník 

Rallye na Moravě, to je jistota 

zaplněných diváckých míst,               

a protože Valašská rallye byla první 

letošní domácí soutěží, přišlo 

fanoušků mnoho. Naštěstí nestojí na 

přízni nebo nepřízni počasí. Jede se v 

kopcích, v lesích, na krásných 

tratích, po úzkých a klikatých 

cestách. Pěkný počet z českých, 

německých, polských a slovenských 

posádek sváděl souboj na šesti 

rychlostních zkouškách. Závodily 

všechny možné značky. Alfa Romeo, 

Bmw, Honda , Peugeot, Mitsubishi, 

Subaru , Škoda… Valašskou rallye 

vyhrála posádka Karel Trněný - 

Petr Kušnier s vozem Škoda Fabia 

WRC. Nehody při sobotní Valašské 

rallye se obešly bez zranění diváků. 

Asi si někteří z vás myslí, co na tom 

ti lidé vidí? Jet někde daleko, tlačit se 

v koloně, hledat místo na parkování, 

ujít pár kilometrů pěšky a potom 

rychle zpátky, přesun na další erzety 

a to v tempu podobajícímu se 

závodu, aby to šlo stihnout? Ten 

zážitek, ten pohled, ten zvuk, ta 

vůně! Nikde jinde, než na rallye 

nemůžete být tak blízko veškerému 

dění, jak na trati, tak v depu. Auta 

jezdí kolem vás, při přejezdu vás 

těsně míjejí na silnicích. Jste 

pohlcení tou zvláštní atmosférou a 

adrenalinem. Kdo neviděl, nezažil....                                                       

                          R. Polášek, VIII.tř. 
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1970-1989 

Minule jsme si řekli něco o začátku komunismu v ČSSR, o období Pražského jara, které skončilo r. 1968  příjezdem 

vojsk Varšavské smlouvy. V r. 1970 začal znovu v českých zemích komunismus naplno. V roce 1977 byla 

vytvořena listina s názvem Charta 77, která protestovala proti nedemokratickým poměrům. Jedním ze 

zakladatelů byl také Václav Havel. Charta byla komunisty odsuzována, všichni, co pod ní byli podepsáni, byli buď 

zatčeni, stíháni, anebo podepsali spolupráci s StB -  pro svůj vlastní klid. 21. srpna 1988 vypukly první velké 

demonstrace, ještě větší silu měla demonstrace v lednu 1989 při Palachově týdnu. V červnu 1989 byla vytvořena 

petice Několik vět, pod kterou se podepsalo zhruba 40 000 tisíc lidí. 

17. listopadu 1989 byla naplánována demonstrace na výročí Jana Opletala, který byl zastřelen při demonstraci 

nacisty na počátku druhé světové války. Studenti, kteří demonstraci vyvolali, šli z Albertova na Vyšehrad, pak na 

Národní třídu. Tam čekaly ozbrojené jednotky VB a demonstraci krutě rozehnaly. Už teď bylo jisté, že si komunisté 

dovolili moc a že tohle nezůstane bez následků. 18. listopadu 1989 byla vyhlášena generální stávka, demonstrace 

se stupňovaly. 19. listopadu vzniká politická strana Občanské fόrum, ve které působil Václav Havel. Občanské 

fórum zahájilo jednání s představiteli KSČ a vyjednalo s nimi předání vlády a svobodné volby. Tímto obdobím 

končí v České republice komunistický režim. První prezident nového období, Václav Havel, byl zvolený 29. 

prosince 1989. 

  

Tak a tímto číslem – přílohou -  končí náš Historik, příloha časopisu Pod lavicí. Už jsme prošli celou naši 

historii a to, co jsem chtěl, jsem už napsal.  

Tímto se s Vámi po čtyřech letech loučím a nezapomeňte na to, jak je historie krásná!!                                                                                                                                            

                                                                                                 Váš Honza ( Jan ) Marschavella, redaktor 
 

   HISTORIK 
      Příloha časopisu Pod lavicí 

      Ročník 6, číslo 5 – duben, květen 2014 
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TECHN(Y)K 
Příloha školního časopisu Pod lavicí 

Ročník 6, č. 3 – duben, květen 2014  

Zdravím všechny vášnivce šrúbkú! 
Je tu nové číslo Technika, ale možná i to poslední. Jak už všichni víme, poslední čísla tohoto časopisu patří hlavně 
deváťákům. I já, autor Technika (deváťák), Vám chci dát spoustu dalších rad, které se týkají ohledně tohoto 
technického témata. Jestli tě nebaví číst úvodník, můžeš se spustit přímo do čtení textu níže.                              -jm- 

 

Adobe Photoshop CS6 + rady a ukázky 

Možná, že už program ,,fotošop“ znáte. Možná, že také 
ne. Proto Vám ho chci tak trošku přiblížit. 

Je to program, ve kterém se může dělat opravdu hodně 
věcí, hlavně týkajících se grafiky (viz. obr.). A protože 
photoshop je složitější poloprofesionální program na 
grafiku, nemůže se na tuhle práci vrhnout hned nějaký 
,,zelenáč“. Už několik lidí se mě ptalo: ,,Kde ten 
program stáhnu a jak se v tom dělá? “ 

Je pravda, že hodně někdy pomůžu, ale abych říkal, kde 
ho stáhnu, za to bych byl zavřen na odnětí svobody na 
dobu 6 let  

Jestli chcete opravdu s APS pracovat, objednejte si kurz 
a program si kupte. Je to jistější. Dále můžu poradit i 
tutoriály na youtube.com.  

To je asi tak vše. Můžete se podívat na obrázky, nebo 
dále číst. 

 

 

 

Zabezpečení počítače aneb antiviry 

No, jak už tady čteš, další článek se týká zabezpečení 
počítače. Už se ti taky asi stalo, že se „ něco“  z počítače, 
nebo z flash disku vymazalo. Důvodem může být třeba i 
nechtěné kliknutí na křížek, či nechtěné vysunutí 
flashky.  
Ve světě už je mnoho mýtu, že když se flashka musí 
odebrat, musí se bezpečně odebrat softwarově – 
blbost. 
Když chceme na flashku něco uložit, tak vložíme soubor, 
počkáme pár sekund asi 5 sekund. A můžeme flashku 
normálně odebrat bez softwarového bezpečného 
odebrání. Dnes už jsou flashky dělané odebrání ihned. 
UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy ale nevkládejte soubor a hned po tom do 2 

sekund odeberete flashku od PC. Nestihne se totiž 

zapsat.    

 
 
 

Originál – před úpravou 

Nový obrázek – po úpravě č. 1 

Nový obrázek – po úpravě č. 2 

Ilustrační foto 


