
 

 
Program RECYKLOHRANÍ 

aneb naučme se třídit! 

V letošním školním roce se naše 
škola zúčastní recyklačního 
programu Recyklohraní finančně 
podporovaného společnostmi 
ASEKOL s.r.o., ECOBAT s.r.o., 
EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s. 
a Cart4Future s.r.o. V rámci tohoto 
programu proběhnou zpětné odběry 
použitých baterií, drobného 
vysloužilého elektrozařízení, 
laserových tonerů a inkoustových 
cartridgí, které mohou nosit žáci     
v průběhu celého školního roku         
do nádob k tomu určených 
umístěných v budově školy nebo 
do kabinetu přírodopisu                 
a matematiky. Za zmíněné sběry    
a plnění úkolů získá škola body, 
které si pak může ve speciálním 
katalogu Recyklohraní vyměnit        
za různé odměny pro děti. Kromě 
zmíněných zpětných odběrů budeme 
organizovat v průběhu školního 
roku i vlastní sběrné akce – sběr 
PET lahví (v březnu) a nápojových 
kartonů (v květnu).  
V pololetí a na konci školního roku 
budou vyhlášeni a odměněni 
nejlepší jednotlivci a nejlepší třída.                        
                                                                   
Informace poskytly   
H. Korduliaková a Z. Horáková. 
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Ahoj holky, kluci, no prostě lidská mláďata! „Únor bílý – pole sílí“, zní lidová pranostika. My sílíme 
zkouškami, schopnostmi. Máme za sebou řadu soutěží, závodů, pokusů. Zúčastnit se a popřípadě zvítězit. 
V tomto duchu se nese toto číslo časopisu a řada vašich úspěchů. Za školu srdečně děkujeme.  
                                                                                                                                                                    –šfr- 
 

Nejlepší žáci 
ve sběru PET lahví 

 
1. stupeň: Jana Polášková, III. třída 

           Nejlepší třída: čtvrtá 
 

2. stupeň: Dušan Horák, VI. třída 
             Nejlepší třída: osmá 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lyžařský výcvik 

Kat. V. tř.: T. Mroček, D. Martinát ,T. Kubját 
       H. Jelenovičová,  Š.Cábová, J. Machýčková 
Kat. VII. tř.: J. Románek, P. Vaněk, M.Vašek 
        H. Vančurová,  M. Polášková, V. Juřicová 
 

Závod na běžkách  
Proběhl dne 12. 2. 2015 v Rožnově p. R.  Z naší školy se umístili:   
O. Měrka, V. tř. -  3. místo, D. Mičkal, IV. tř. –  5. místo, Martin Kroupa, IV. tř. - 6. místo 
 a M. Měrková, IV.tř. – 9. místo.                                                                                  –nk- 
                                                                                                                                                             –nk-                                                                            
 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády:  
T. Chovancová z IX. třídy  4. - 5. místo,  
M. Stodůlka, VII. tř.  5. místo.                   –r-                                     

Zpěváčci v kraji  

Dne 12. února proběhlo v ZUŠ Rožnov p. R. 
okresní kolo žáků pěveckého oboru ZUŠ. Za 
naši školu se soutěže zúčastnily: H. Vančurová, 
VII. tř. T. Martinátová, VII., V. Stodůlková, IX . 
tř. postupují  do kraje. Hodně úspěchů!    -r-                                                             

 

kolo! 

Děkujeme za účast ve školním kole 
Přírodovědné olympiády. Družstvo 
odvážlivců:  M. Baslová a N. Hlaváčová, VI.,  
K. Křenková, S. Kramolišová, VII. tř.                                   

                                                                   –r- 

 

 

Školní klání konverzační soutěže v anglickém 
jazyce: do okresu postupují: T. Chovancová, 
IX. tř., K. Machýčková, VII. tř.                  –r- 

 
Recitační soutěž 

V úterý 10. 2. 2015 proběhlo školní kolo 
v recitační soutěži pro 2. stupeň.  
Vítězové: D. Petružela, VI. tř. 
                 V. Richterová, IX. tř.  
 
Ve středu 11. 2. 2015 proběhlo školní kolo 
v recitační soutěži pro 1. stupeň.  
Vítězové: K. Polášek, I.B tř. 
                 K. Jelenovičová, III.tř.  
                 K. Richterová, IV. tř.  
                                                              –kc-                                                                                                     
 



 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

Moje setkání se zvířetem 
 
Asi týden před letními prázdninami k nám přijela paní kadeřnice. Zabrala si kuchyni pro stříhání a my se sestrou 
neměly kam jít a začaly jsme se nudit. Tak jsme šly ven. Dlouhou chvíli jsme jen tak bloumaly po zahradě a neměly 
co dělat. Nakonec jsme si vzaly mobil a začaly natáčet hlouposti. Uprostřed natáčení jsme zaslechly podivné 
mňoukání. Myslely jsme, že to je náš kocour Flíček, který takhle mňouká, když má hlad. Volaly jsme ho,                 
ale nepřišel. A pak jsme ho uviděly. Bylo to malé kotě, které uvízlo na dřevech našeho souseda. Bylo nádherné: 
malinkaté a mourovaté, kožíšek mělo chlupatý, jako nějaký plyšový medvídek, očička jako korálky. Chvíli jsme 
čekaly, jestli nesleze samo, ale pak jsem to nevydržela. Stoupla jsem si na naši nízkou zídku a kotě sundala. Pak jsme 
ale nevěděly, co s ním. Pořád za námi chodilo, tak jsme ho vzaly k nám do domu.  A sestra hned: „Necháme si ho, 
vždyť se ztratil, mohl ho někdo vyhodit, a když mu ho dáme, tak ho utopí!“ Ale my už jednoho kocoura máme,         
a navíc, kdo by vyhazoval tak pěkného kocoura. Tak jsme se šly poptat po sousedech. Nakonec jsme zjistily, že patří 
sousedovi. Dnes víme, že se kocour jmenuje Edy a někomu patří, ale po téhle příhodě za námi chodí často na 
návštěvu.                                                                                                                         T.  Matochová, VI. tř. 
           
              

 
Zvířata 

 
Každý možná někdy tuší, 
jak to zvěři hodně sluší. 

 
Jak si loví potravu 

a nikdy nejsou o hladu. 
 

Jak jim v zimě není zima, 
protože mají kožich prima. 

 
Mají jen své obydlí 

a nespoléhají na lidi. 
 

Jen některé zvířátko 
potřebuje děťátko. 

 
Některá jsou maloučká, 
taky hodně slaboučká. 

 
Na zvířátko pozor dej, 
hlavně ať jsi dobroděj. 

 
A proto měj zvíře rád, 

oplatí to nastokrát. 
 

                  Š. Cábová, A. Kalmíková, 
                    H. Jelenovičová,V.tř 

    Práce žáků            



    Zábava 
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Století Miroslava Zikmunda 
 
Film mě zaujal proto, jak těžký život měl pan Zikmund. Např.: odstěhoval 
se do Zlína na samotu, zemřel mu přítel J. Hanzelka. V době, kdy 
cestovali, byli s lidožrouty, ti měli zvláštní zvyky. Když zabili cizího, 
zmenšili mu hlavu a nosili ji jako náhrdelník. Cestovatelé také uvízli 
v poušti, nakonec byli šťastní, že našli kostru zvířete, protože věděli,      
že jsou blízko lidé.                                            ( S. Kramolišová, VII. tř.)  
 
Režimu se nelíbilo, jak Zikmund a Hanzelka psali knihy, bylo jim 
zakázáno cestovat a psát knihy. Hanzelka musel kácet stromy, aby se 
uživil.                                                              (K. Machýčková VII. tř.) 
 
Chtěla bych také tak cestovat, spát na pyramidách, bydlet na chvíli 
v kmenech a poznat jejich život. Já se svou nejlepší kamarádkou chceme 
podobně cestovat. Bylo mi líto, že udělali tak málo fotek. Tenhle film byl 
věnován příteli Hanzelkovi. Až na některé části se mi líbil.                                                               
                                                                          (K. Křenková, VII. tř.)                                                                                                                                                        
M. Zikmund bral Hanzelku jako svého bratra. Dokument se mi líbil, 
protože byl o cestování autem zn. Tatra.     (J. Polášková, VII. tř.)    
                                                           
Taky mě zaujalo, jak s autem projeli celý svět a auto na to nevypadalo. 
Byli mezi divochy a ti je nezabili.                    (Vikt. Křenková, V. tř )                                                                                                                   
 
 

Pobyt ve Švýcarsku 
Jak jsem byl ve Švýcarsku, byl jsem překvapen, jak se tam lidé 
pěkně k sobě chovali. Například chtěli jsme do ZOO, ale nevěděli 
jsme, kde se nachází. Zeptali jsme se jedné paní a ona nás dovedla 
k ZOO i přesto, že šla do práce. Ale je velká škoda, že ta zem je 
moc daleko (autobusem asi 18-19 hodin) a je to tam asi třikrát 
dražší než u nás v České republice.                                           -af-                                              
 



Jana Šrámková, VIII. tř. 
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Nazdar všichni, je tu další měsíc, a tím pádem další číslo Historika. V tomto čísle se budeme věnovat 
záhadným malbám na skalách. Dozvíte se mnoho zajímavostí, o něčem vědět budete a něco pro vás 
bude novinka, tak se pusťte do čtení!                                                                                            -ph-                                                        
 

 
Tyto kresby se nacházejí všude po světě, avšak nejznámější jsou ve Francii a v Austrálii.                    
Ve francouzské jeskyni Pech Merle se nacházejí trojúhelníkové a talířovité kresby, vedle těchto 
kreseb se zde nachází prý vyobrazení šedivého Mimozemšťana. A teď přichází na řadu Austrálie. 
Tam najdeme nejmodernější vyobrazení těchto bytostí.  
Bytosti nakreslili původní obyvatelé Austrálie Aboridžinové, ti uctívali bohy, kterým říkali Wandjiny. 
Tito bohové prý jsou tvůrci blesků, hromů a deště. Před mnoha lety tyto bytosti válčily, a když 
zvítězily, usnuly a budou spát až do té doby, dokud jim někdo nenamaluje ústa. Pokud jim je ale někdo 
namaluje, probudí se a celý svět bude potopen. Jak už jsem se jednou zmínil, tyto kresby se nacházejí 
všude po světě a mají stejný motiv. Třeba na Toro Muerto (Peru), Val Camonica (Itálie), Feragana 
(Uzbekistán), ale i na mnoha dalších místech jsou si detaily velice podobné. Kresby z Peru byly 
nakresleny v časovém rozdílu 9000 let. To, že se podobají, zůstává záhadou.     
Můj názor na tuto věc je tento: kresby jsou stejné, je podle mě jen souhra neuvěřitelných náhod.  
A pověst? Zkrátka ji někdo slyšel a trochu si ji upravil podle sebe.                                                   –ph- 
 
 

Na těchto 
obrázcích 

jsou malby 
z Francie  

a Austrálie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Okoun 

 

 

  

 
Nazdar čtenáři!! Hlásíme se s novou přílohou Pod hladinou. Tato příloha bude zaměřena na rybářství. 
Budeme psát o rybách, různých výpravách za rybami. Čekejte od nás zajímavé články a také se hodně 
dozvíte o přírodě.                                                                       Vaši redaktoři  Jiří Šelever a Jonáš Urban 
 

Rybářská výprava 

V sedm ráno jsme vyrazili na 
přehradu Bystřička, začali jsme 
na proudném toku říčky (rychle 
tekoucí voda). A dopracovali jsme 
se ke stojaté vodě (voda se skoro 
nehýbe). Když jsme prochytávali 
břehy, přišlo mnoho záběrů (ryba 
sní nástrahu). V ten den se štika 
neukázala, ale zabralo nám 
mnoho okounů. No což, lepší 
okoun na háčku než štika 
v hlubinách.                           -jš-                                   
                                                 
 

 
1. Míra ryb – pokud má ryba menší délku 

(míru) než má mít, rybář si ji nesmí vzít 
(každá ryba má jinou míru). Některé ryby 
se nemusí měřit. 

2. Doby hájení ryb – doba hájení je doba, 
kdy se určitý druh ryby nesmí lovit 

 

 
K nejdůležitějším znalostem rybáře patří: 
1. Míry ryb 
2. Doby hájení ryb 
3. Druhy ryb 
4. Práva rybáře a rybářské stráže 
 

Okounovy 
oči, co to je?! 



                                                                                                                                                                                                 

Ano, ten pohledný mladík u Velor-x-triku 
jsem skutečně já. 
                                                                          -rp-                                                      

� Verze S (Standart) 
¾ s motorem do obsahu 750 cm3 a základní 

výbavou 
� Verze LS (Lux) 
¾ lepší výbava a motor s obsahem do 1000 

cm3 
� Verze GLS (Grand Lux) 
¾ Otevírání dveří „á la Lamborghini“, 

luxusní výbava a motor s obsahem nad 
1000 cm3 

� Verze R (Racing) 
¾ Maximální odlehčení 
¾ Použití karbonu, kevlaru a titanu 

s celkovou váhou kolem 390 kg a 
motorem vyladěným kolem 220 koní 

MOTO Technik 
Příloha školního časopisu Pod lavicí 
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Co to vlastně je? 

Nabouraná motorka nebo auto, kterému chybí jedno kolo? Tříkolka. Celý tento nápad vznikl už v roce 1950 bratry 
Stránskými. Zhruba po 59 letech se Pavel Brída, původem z Opavy, rozhodl, že oživí legendu. Nechtěl jenom přidat 
silný motor starého Velorexu. Chtěl ho postavit od základu. Svařil tuhý rám, přidal motor z motorky Honda CB 1300, 
brzdové kotouče Brembo a na to vše „posadil“ lehkou, ale také nádhernou karoserii. Každý kus je unikát. Zákazník si 
může navolit libovolný motor, barvu a materiály. Velor-x-trike má se starým Velorexem společné jen to, že má tři 
kola. Možná vám vrtá hlavou, proč se to prostě nejmenuje Velorex? Velorex si už nechal patentovat jeden Polák. A 
tak změnil jméno Velor-x-trike. Před dvěma roky také postavil repliku Ferrari F360 Challenge Stradale. Každé auto je 
stavěno za jiným účelem. Spotřebou, rychlosti, krásou…. Velor-x-trike je postaven, abyste v něm měli pocit jako 
v žádném jiném autě nebo motorce. Líbí se mi. Pokud někdo z vás uvažuje o koupi Velor-x-triku, měl by začít šetřit.                                                                
Ceny totiž začínají na 500 000 Kč.  

 

  

Dobré jitro všem přeju, další číslo MOTO technika je zde. V tomto čísle popíši „věc“, kterou vaši rodiče 
nebo prarodiče dobře znají. Známý Velorex (lidově „hadraplán“ nebo „hadrák“) z filmu „Vrchní, prchni“ 
povstal z mrtvých. Přeji příjemnou pohodu, čtení a relax.                                                                  –rp-                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                             –rp- 


