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 Vážení  a  milí,  tak  je  to  za  námi  a  pro  tento  školní  rok  je  tohle  číslo  časopisu  Pod  lavicí  poslední.  I  tentokrát  je  časopis  
plný  úspěchů  a  akcí,  ale  čas  uběhl  jako  voda,  a  i  když  nám  to  trhá  srdce, musí  se  s vámi  rozloučit  dobrá  polovina  
redakce,  kterou  tvoří  deváťáci. Za  novináře  vám  všem  přejeme  krásné  prázdniny  a  dobrý  vstup  do  dalšího  školního  
roku.  A  za  deváťáky  se s vámi  rozloučíme  na  následující  stránce.  Přejeme  příjemné  počtení!                             -mš- 
                                                                                                                                                                          

Mladí  včelaři  „zabodovali“ 
 

V krajské soutěži Mladá  včela  (  158  účastníků )  se  umístili 
v první  pětadvacítce,  druhé  místo   obsadil Martin 
Melichařík  ( VIII. tř.) a v republikovém    klání  získal  15.  
místo z 36. Bystřičtí  mladí včelaři  mají  velmi  dobré  jméno  
díky  péči  vedoucích,  kteří  pomáhají  vychovávat  zájemce 
o krásný  koníček.  Držíme  palce  v další  činnosti!                    
                                                                                         -šfr-                                                                                                                                     
 

Okresní  kolo Dopravní  soutěže – jsme 
první  a  postoupili  do kraje.               
A. Fister, D. Horák,    M. Baslová,  K. 
Volková  ( 5. roč.). V krajském  kole  
bronz! - - -                               -r-                                                                                                                                         
 
                                                            - r-                                                                   
 

 
Zelená  stezka, 
Zlatý  list:  
od 20.5 2014 
jsme třetí 
v kraji!  
 
Zasloužili  se  :  
K. Cábová,       
N.  Hlaváčová  ,   
V. třída,                     
K.  Řiháková,     
K.  Křenková,    
M.  Stodůlka,  VI. 
třída                           
                     –r- 
 

Zelený  lísteček – 15.  května  zvítězili  
v okresním kole třeťáci:                    
K. Richterová,  L.  Obšivačová,  H.  
Křenková,  S.  Henáčová,  D.  Matochová  
.                                                         –r-  
 

ZÁVOD    VŠESTRANNOSTI   
 
Organizován   Městskou  policií  Rožnov.  Zlatý  pohár  si 
přivezli  A.  Petruželová,  E.  Mitášová,  M.  Barabáš,  M. Bolf. 
(  VII.  tř.  ).Fyzicky  náročný  závod ( 4 km)  s mnoha 
disciplínami,  střelbou  ze  vzduchovky a znalostmi z 
ekologie,  dopravní  výchovy,  zdravotnictví,  topografie.  
Přišli  – opět  zvítězili.                                              
                                                                                      –šfr-                                                                                                        



ZÁBAVA  
Krysáci 

26.5  2014  proběhla  beseda  o  tvorbě  animovaného  filmu  
Krysáci.  Režisér  Krysáků  se  jmenuje  Cyril  Podolský.  
Dovezl  s  sebou  i  loutky  a  ukazoval  nám,  jak  tvorba 
filmu  probíhá.  Ještě  přinesl  ukázku  nového  Večerníčku  
Šilfík  a  Šulfík,  to  byli  kuchyňští  duchové.  Kostra 
Krysáků  byla  moc  složitá.  Moc  mě  překvapilo,  že  jeden  
díl  Večerníčku  stojí  750  000  Kč  a  natáčí  se  tři  měsíce.  
Nejvíc  se  mi  líbily  loutky.                                         -af-  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Metoděj  Stodůlka – 2. místo v okresní  soutěži  
Pythagoriády.                                                         –r-           

 

Zdravotnická  soutěž 

Každoročně  probíhá  náročná  zdravotnická  soutěž  
ČČK  ,  po  náročné  přípravě  se  účastnila    tato  děvčata  :    
T, Heryánová,    T. Chovancová  VIII.  tř.,                     
S.  Polášková,  T.  Kubjátová  VII.  tř. Stupně  vítězů  
nebylo  dosaženo,  ale  znalostmi  a  dovednostmi  
převyšují  úroveň  znalostí  dospělého  člověka.  Holky,  
díky  za  čas,  který  svému  užitečnému  koníčku  
věnujete!!!                                                         -šfr-                                             

 

POD  LAVICÍ,  časopis  žáků  ZŠ  Valašská  Bystřice,  ročník  6,  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. 

Besídka  s policií   

Ve  čtvrtek  22.5  k nám  do  školy  přijeli na besedu z 
Městské policie z Rožnova  pod  R.   Ukázali  nám  zbraně,  
obušky,  pouta  a  další  policejní  vybavení.  Na  závěr   jsme 
se svezli v policejním  autě.                                        - jš-                  

 



 

 

 

                         První  školní  den  dávno  je  už  za  námi, 
Prošli  jsme  to  s úspěchem  i  s pětkami… 
Čeká  nás  krok  do  neznáma,  do  sféry  středních  škol, 
Tak  snad  si  na  nás  někdy  učitelé  vzpomenou… 

S velikým  zármutkem  oznamujeme  všem  učitelům  a  žákům,  kterým  v hlavě  utkvěla  
vzpomínka  na nás,  že  naši  legendární  základní  školu  opouští  po  devíti  letech  urputného  
zápasu  o  postup do  dalšího  ročníku  třída,  která  na  této  škole  zanechala  viditelné škody,  
ale  možná i  nějaké  klady  a  pozitivní  stopy.  Třída,  která  značně  poškodila  členy  
učitelského  sboru,  ubrala  jim  mnoho  z jejich  neotřesitelných  nervových  zásob,  ale  snad  si 
učitelé  rádi  vzpomenou,  protože  nás  navždy  opouští   

9. třída 
 Odešla  z naší  školy  po  velmi  těžké  a  dlouhotrvající  práci  ve  věku  14  a  15  let. 

 

Smuteční  rozloučení  se  uskuteční  v úzkém  rodinném  kruhu  a  zádušní  mše  za  naše  
drahé  zesnulé  se  bude  konat  dne  27. 6. 2014, v budově  u  Pernických. 

 

Prosím,  abyste  upustili  od  květinových  darů. 

 

 
Za zarmoucenou rodinu: 
                                        
               Hana  Korduliaková  s širokou  rodinou  učitelského  sboru 
               
                               
 


