
 
Malé  ohlédnutí  novinářského  veterána 
 
Nazdar  všichni čtenáři,  
chtěla  bych se s vámi  podělit  o  dojmy  a  zážitky  z redaktorské  činnosti,  ale  hned  zpočátku  bych  chtěla 
popohnat  žáky,  aby  se  přihlásili  do  Klubu  mladých  novinářů. Vy,  kteří  jste  nikdy  nechodili  do  novinářů, 
jak si vlastně  představujete práci  ve  školním  časopise?  Říkáte  si,  že  to  je  asi  nuda  pořád psát,  vymýšlet  
články… Musím  vám  ale  říct, že  tomu tak  není.  Já  jsem  například  články  psala  jen  občas.  Mívala  jsem  na  
starosti  úpravu  stránek  z  optického  pohledu.  Bavilo  mě  používat  různé  barvy  a  skládat  obsah  tak,  aby  „ladil“  
oku. Věřili  byste,  že  to  bylo  vlastně  nejpracnější? V  redakci  nás  bylo  dost, takže  rozložení  sil  bylo  přesně  
takové,  že  každý  dělal  minimum,  abychom  nebyli  otrávení. Když  jsme  přišli  do  novinářů, nejprve jsme 
udělali  požadovanou  práci  a  pak  měli  volno,  takže  jsme  hráli  hry, každý  dělal, co  chtěl…  Ještě  jsem  vám  
neřekla, jaké  to  má  „vychytávky“ být  členem  KMN,  třeba  místo  hodiny  jazyka  českého jít  do  1.třídy  
seznamovat  prvňáčky s  časopisem.  Taky  vynikající  dezert  na  oslavě  při  zhotovení  nového  čísla a  občasné  
výlety  nebo  spaní  ve  škole.  Bývalo  to  super.  Takže  vám  doporučuji  chodit  do  novinářů, o  zábavu  tam  
není  nouze.  Zdravím  a  já  vám s  jistotou  mohu  říct, že  velké  naší  bývalé  třídě  je  smutno  po  základce = 
brzy  vás  navštívíme….                                                                                                     =)  Katka  Baslová 
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Milí  čtenáři,   
 
učitelé, školáci,  poškoláci, školáci,   
prostě  všichni  čtenáři  našeho  
společného  redaktorského  dílka!  
Zdravíme  vás  v novém  roce,  přejeme  
hodně  sil  a  pevné  zdraví.  Slibujeme  
vám  zajímavosti,  práce  žáků,  zábavu  i  
poučení.    Vzpomínáme na  naše  bývalé  
redaktory, bude po nich v naší  
pracovně  smutno (i ticho). Jeden z nich 
– Katka  Baslová se  ozvala  krásným  
příspěvkem. 
Kači  - děkujeme.                                                                            
                                                                                                                    
                                                  -šfr-                                                                                                                                                     
 
                                                   -šfr-                                                                                                                                                     
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Pasování  prvňáčků 

 
     

 

 
MATEMATIK 2005 – 2014 
 
Čísla  sčítám,  počítám  průměr. 
Lidé,  láska  – jaký  je  poměr? 
Zlomená  srdce,  duše  zubožené, 
proč  je  zlo  na  druhou  zubožené? 
Sčítám,  sčítám  života  smysl. 
Vzorečky  zatemní  celou  mou  mysl. 
Kreslím  čáry  rovnoběžné.   
Proč  jsou  v testu  chyby  běžné? 
 
Dělím  lidi  podle  tváře. 
Značím  body  na  přímé  čáře. 
Tenhle  výsledek  však  správný  není. 
Lidé  se  mění… 
 
Pravé  úhly  nezklamou  mě. 
Že  dvě  přímky  jsou  si  kolmé.   
Jakým  úhlem  dívat  se  na  svět, 
když  se  minulost  nedá  vzít  nazpět?   
Sčítám,  sčítám  života  smysl, 
vzorečky  zatemní  celou  mou  mysl. 
Kreslím  čáry  rovnoběžné.   
Proč  jsou  v testu  chyby  běžné? 
 
Dělím  lidi  podle  tváře. 
Značím  body  na  přímé  čáře. 
Tenhle  výsledek  však  správný  není. 
Lidé  se  mění… 
 
Rýsuj  čistě a  nedělej  chyby.   
Rozměry  dodržuj  stejně  jako  sliby. 
Rovnice  musí  mít  výsledky  shodné, 
tak  i  bohatá  s chudou  jsou  si  rovné. 
 
Vzorec  na  život  z taháku  nevyčteš,   
na  ten  by  člověk  měl  přijít,   
že  nikdo  učený  z nebe na zem 
nespadl,  
že  pravda  lež  dohoní,  že  žádná  
snaha  marná  není   
a  každá  z úloh  má  své  řešení. 
 
Proto  dávej  pozor  na  zbytečné  
chyby, 
Sem tam – nevadí  – jsme jenom 
lidi.  
Lidé,  co  sami  si  život  svůj  sečtou, 
lidé,  co  sami  si  výsledky  spočtou. 
 
Vzorec  na  život  z taháku  nevyčteš,   
na  ten  by  člověk  měl  přijít,   
že  nikdo  učený  z nebe na zem 
nespadl,  
že  pravda  lež  dohoní,  že  žádná  
snaha  marná  není   
a  každá  z úloh  má  své  řešení. 
      M.  Šrámková,  IX.  tř .( 2005 – 2014) 
 

 
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
 
25.  října  2014 se  uskuteční  jako  připomínka   
80.  výročí  otevření  školy Den  otevřených  
dveří.  Navštivte  nás! Jste  srdečně  zváni!!!! 
 



ZEMĚ 
 
Země  v naší  galaxii, 
Pluješ jak  loď  po  moři, 
Země  velká  a  hlučná 
Země  obydlená  i  neobydlená 
Země  pustá  i  travnatá, 
Země  chudá  i  bohatá 
Země  válčící  a  poklidná 
Země  horká  i  ledová 
Země  plná  zvířat  a  lidí. 
Zveme  všechny  Marťany: 
Pojďte  tu  bydlet  k nám. 
 
M.  Mitášová,  H.  Jelenovičová,   
J.  Machýčková,  V.  tř. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       

    
Přivítání  prvňáčků  1.9.  2014 

Poznámky  aneb  malé  umělecké dílo (Fejeton)  
 
Už dlouho si lámu hlavu nad smysluplností poznámek v žákovské 
knížce. Vždyť člověk se v devadesáti procentech té poznámce zasměje 
a přenese se přes ni. Říkáte si: „ Proč zasměje?‘‘.  No, při pohledu na 
nervózního učitele, jak píše poznámku do žákovské knížky, celý 
rozrušený. Člověk si z vlastní zkušenosti řekne -  no co asi v tomto 
stavu vypotí? Věřte, že poznámky, obzvlášť v krásné a široké češtině, zní 
podivně a humorně, například: „Běhal po třídě, rozvracel židličky!“ 
Dovedu si tu situaci vysvětlit různými způsoby, buď opravdu běhal po 
třídě a vyvracel židle, nebo se událost musela stát v čase odpoledního 
vyučování, kdy měli žáci před tím oběd např. židličkové knedlíky, pak 
bych plně pochopil význam této poznámky. Tak tedy: já považuju 
poznámku v žákovské knížce za malé umělecké dílo. A myslím, že by se 
rodiče na své děti neměli moc hněvat (je-li to jednou za čas). Vždyť děti 
to určitě dělají s dobrým úmyslem -  pobavit rodiče.                                     
                                                                                         Jiří  Vančura 

 
U  babičky  
Máma, táta,  brácha  i  ségra  a  já  jsme  jeli  k babičce  do  Henčlova.  Už  jsem  se  těšil.  Přijeli  jsme  k babičce   
a  šli  jsme  obědvat.  Přišel  i  strýc.  Na  oběd  jsme  měli  knedlíky.  Najednou  začaly  houkat  sirény.  Celý  
Henčlov  byl  vzhůru  nohama.  Vyběhli  jsme  na  balkón  a  vidíme  kouř  z pole.  Běžel  jsem  pro  kolo  a  jel  
jsem  se  podívat  k hlavní  cestě.  Rodiče  s bráchou  a  ségrou  běželi  za  mnou.  Vidíme  henčlovské  hasiče,  
přerovské  a  troubecké  hasiče.  Jedou  na  pole.  Já  jedu  za  nimi.  Na  poli  hoří  bouda  se  senem.  Naštěstí  to  
uhasili a všechno  dobře  dopadlo.  Nakonec  jsme  se  vrátili  k obědu.  A  to  je  konec.     
                                                                                                                                Václav Fusek, IV.tř 

Je  mi  líto, 
pobudeš  tu  
ještě  rok. 



 

 
 
 
   

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bláznivá   noc   novinářů   začala  
přibližně   o   půl   šesté.   Ubytovali  
jsme   se,   přichystali   spacáky   a  
karimatky. Chvíli   jsme hráli   na  
počítačích   hry,   ale   pak   jsme  
dostali hlad, tak   jsme   vyhlásili 
soutěž   o   nejlepší   jednohubky.  
Vyhráli   všichni,   protože   všichni  
je   měli   špičkové.   Pak   jsme   šli  
zase   na   počítače a do   půlnoci  
jsme psali a upravovali 
příspěvky   do   časopisu.   Zabralo  
nám   to   tři   hodiny. Za minutu 
dvanáct   jsme   šli   na   procházku.  
Navzájem  jsme  se  strašili  a  byla  
sranda.   Došli   jsme   zpátky   do  
školy.   Opět   jsme   hráli   hry   a  
povídali  si  až  do  dvou  hodin.  Ve  
dvě   hodiny   jsme   šli   spát.   Sice  
jsme usnuli přibližně   o   půl  
čtvrté, ale   to   nám   nevadilo.  
Ráno   jsme   se   vzbudili   zhruba  
v sedm a   ze   školy   jsme   odešli 
v devět. Bylo to super!!!!         

                             -dp- 
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                                                                           Novináři 

Novinářkou  jsem  už  od  čtvrté  třídy,  protože  už  jako  malá  jsem  ráda  psala  různé  články.  Když  mi  paní  
učitelka  řekla  o  novinářích,  hned  jsem  věděla,  že  je  to  něco  pro mě.  Ze  začátku  jsem  psala  jenom  krátké  
články,  ale  většinu  úprav dělali  starší  žáci.  Potom  se  v páté  třidě  přidali  další  spolužáci z naší  třídy.  I  ti  
dělali  jenom  vedlejší  práce.  Jenže  teď, když  jsou  všichni  starší  novináři  už  pryč,  vše  máme  na  starost  my. 
Držte  nám  palce!                                                                                                                                          -
tm-                                                                      
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Nazdar  všichni  věrní  čtenáři  Historika!  Předchozí  autor  Historika    byl  Honza  Marshavella a  teď  jsem  
přišel  já, Petr Henáč. Pokusím  se  navázat  na  tradici  a  budu  se  věnovat  tomu,  co  je  zajímavé.  Teď  
přejdeme  z historie  České  republiky  do  historie  naší  báječné  školy.                                             –ph-                                                                                                                                                                                                                                                                          
p. 

                                                                                                                                               

 

      Víte,  že   

¾ první  škola  ve  Valašské  (  Velké  )  Bystřici  byla  
postavena r. 1779 u kostela 

¾ r.  1837  vyhořela  a  v roce  1861  znovu  postavena,  ale  již  
z pálených  cihel 

¾ byla  to  jednotřídka  pro  80  dětí 
¾ r.  1869  vzrostl  počet  bystřických  žáků  na  400! 
¾ proto se roku 1880 otevřela  nová  škola  na  tzv. Pasekách 
¾ do  školy  bylo  zapsáno  208  žáků,  většinou  chodilo  kolem  

80  žáků 
¾ r.  1894  bylo  započato  s přístavbou  školy na  tzv.  Pasekách 
¾ r.1914 – 1915  se  stavěla  nová  škola  na  Pasekách    a  

dvojtřídka.   
¾ r.1931  se  začalo  se  stavbou  měšťanské  školy   
¾ 28.10.  1934  se  konalo  slavnostní  otevření  nové  školy 
¾ r.  1992  byla  dokončena  přístavba  školy  – nová,  moderní  

tělocvična   
¾ r.  2004  byla  provedena  rekonstrukce  stávající  budovy a 

budova  otevřena  pro  veřejnost  v říjnu  2004  
¾ 25. 10. 2014  si  připomínáme 80.  výročí  otevření   školy 

 

 
Ze  školního  řádu    před  80  lety aneb 
kuriozity  a  jazykové  bonbónky 
 
1.  Choď  bedlivě  do  školy  ! 

2.  Do  školy  přicházej  v  pravý  čas,  čist  a  
učesán  ! 

3. Než-li  do  školní  světnice  vkročíš,  otři  
bláto  nebo  sníh  s  obuvi  a  šatův  ! 

1.  Odpovídej  nebo  čti  hlasitě,  stoje  při  
odpovědi  přímo  ! 

2. Jdeš-li  k  tabuli  nebo  ke  stolu,  pokloň  
se  učiteli,  totéž  učiň  odcházeje  ! 

3.  Po  vyučování  slož  své  věci  beze  hluku  ! 

4.  Ze  školy  odcházej  dle  ustanoveného  
pořádku  ! 

5.    Nedaruj  peněz,  nevyměňuj  a  
neprodávej  věcí  bez  svolení  rodičův  ! 

6. Neškrab  a  nepiš  po  stěnách  ! 

7.    Nedělej  ve  školní  budově  smetí  ! 

8..  Vážené  osoby  slušně  pozdravuj  ! 

9. Na  veřejných  místech  nekřič,  
neházej,  neper  se ! 

10. Nepoškozuj  stromův  a  jiných 
rostlin! 



                                                                                                                                                                                                               -rp- f 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Mistrovství světa elektrických  poháněných  závodních  aut. V této  soutěží  je  10  týmů,  20  řidičů  a  40  vozů.  
Každý  tým  zahrnuje  dva  řidiče  a  čtyři  vozy.  e-Prix  (závody)  se  budou  konat  v  10  městech  po  celém  světě  a  
2,5  km  až  3  km  dlouhé.  Formule  zrychlí  0  na  100  km  /  h  za  3  vteřiny. Maximální  rychlost  220  km  /  h. 
Nebudou  hlučnější  než  80  decibelů.                                              
13. září  se  konal  první  závod. Vyhrál  Lucas  di  
Grassi  z  týmů Audi  Sport  ABT,  hned  za  ním  
se  umístili Franck Montagny a Sam Bird. 
Celá  soutěž  mohla dopadnout  jinak,  nebýt  
strašlivé  nehody  Nicolase  Prosta  a  Nicka  
Heidfelda,  kteří  byli  ve  vedení  v poslední  
zatáčce  v posledním  kole. Naštěstí  vyvázli  
bez  zranění. Pro  první  období  všem  týmům  
byly poskytnuty elektrické  závodní  formule  
postavené  Spark  Racing  Technology. V boxu 
se  místo  dobíjení  baterií  vymění  vůz,  protože  
nabíjení  by  trvalo  dlouho.  Pokud to shrnu, elektrické  formulemi  se  mi  líbí. Neprodukují  žádný  oxid uhličitý.  
Ale  pro  mě, pro  automobilového  nadšence, jsou  stále  lepší  normální  formule,  protože  zní  úžasně.  Elektrické  
formule  zní  jako  vysavač.  Jenže  jakmile  dojde  ropa, nebo  jak  benzín  bude  čím  dál  dražší,  tohle  bude  jediné 
řešení  pro  automobilové  závody.                                                                                                                                                                                                            
Tímto  vás  zvu,  abyste  se  podívali  na  další  závod,  který  se  koná  22. listopadu v Malajsii. 

 

 

 

 

 

   

2014 Beijing ePrix 

 

   MOTO Technik 
       Příloha školního časopisu Pod lavicí 
      Ročník 7, číslo 1 – říjen 2014 

Zdravím  všechny  čtenáře! 

 Znovu  se  vrací  MOTO  Technik  s novým  autorem (tedy se mnou). V tomto  čísle  se  něco  dozvíte  o  tzv.  
elektrických  formulích.  Doufám,  že  po  celý  školní  rok  se  vám  budou  mé  články  příjemně  číst.  Přeju  
dobrou  pohodu,  čtení  a  relax.                                                                            Roman  Polášek                   -rp-                                                                                       

                                                                                                                                   


