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Milí přátelé!  Oznamuji, že je nám už sedm!!!  Dožili jsme se tohoto požehnaného věku v dubnu letošního roku. 
Hodně se toho podařilo, redakční rada velká, nadšení nechybí, vytrvalost zůstává. Děkuji Podlavičákům za jejich 
záslužnou práci pro školu i prezentaci na veřejnosti. Také vám, našim čtenářům, děkujeme za přízeň, příspěvky, účast 
v soutěžích, anketách. Vzhůru do dalšího roku činnosti se těšíme a zůstáváme s vámi. Velké poděkování patří rovněž 
paní učitelce Korduliakové, bez níž by časopis neměl tu správnou ,,šťávu“.                 Šéfredaktorka M. Stuchlíková                                                                                                  
 



 
 

Úspěšný řešitel 
Matematické 
olympiády ve šk. kole:  
M. Stodůlka, VII. tř., 
v okresním kole byl 
čtvrtý.                  –r- 

                               
–r-                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
        

Matematická soutěž 
Cvrček je  D.  Hlaváč, II. tř., 
Klokánek T. Mroček, V.tř.  
Benjamin M. Stodůlka, VII. tř.,  
Kadet M. Melichařík, IX. tř. 
Nadprůměrné výkony:  D. Hlaváč,  
T. Mroček, T. Seviola,  K. Řiháková, 
M. Stodůlka.                                –r-                                                                                   

   
Soutěž ve šplhu  
1.místo:  T. Petruželová, III. tř.,          
J. Šelever, VI., M. Stodůlka, VII.,    
E. Mitášová, VIII. tř. , 2. místo       
A. Fister, VI.,tř. T.Heyánová, 
R.Cáb, IX., 3.místo M. Barabáš 
VIII. tř.                                   af-                                
–  

Zima na Valašsku, 
výtvar. soutěž  při SVČ 
– ocenění získala V. 
Richterová, IX. tř. 
Zvláštní poděkování 
patří i pí učitelce Evě 
Pomklové, která se 
řadu let věnuje rozvoji 
výtvarného cítění 
našich žáků           –r-                                                                                                                                                                           

Okrskové kolo recitační soutěže 
 
Za účast a reprezentaci školy děkujeme: K. Poláškovi, I. tř.,  
K. Jelenovičové, III. tř. T. Mročkovi, V. tř. S několika vavříny se 
vrátili: K. Richterová, IV. zlato ve  II. kat. , D. Petružela , VI. 
tř.,  stříbro ve III. kat., E. Mitášová, VIII. tř. zlato,                    
V. Richterová, IX. tř. bronz ve IV. kat. Většina žáků na stupních 
vítězů byla z Rožnova. Mezi nimi často figurovala naše školička 
– malá počtem žáků, ale velká úspěchy. Již druhý rok!!!                                                                                       
                                                                                              -šfr-                                                                                                                        
 

 
Krajské kolo sólového a komorního 
zpěvu v Karolince 
Této soutěže s tradicí se zúčastnilo 13 000 
dětí a do krajského kola se dostalo 74 
sólistů, 10 dvojic a 3 tria. Za naši školu      
se zúčastnily T. Martinátová , VIII. tř., V. 
Stodůlková, IX. tř. Do poroty zasedli 
koncertní sopranisté a vynikající učitelé 
sólového zpěvu.  Předseda poroty A. Vovk  
je absolventem konzervatoře v Kyjevě. 
Celou soutěž měla na starosti ZUŠ 
Karolinka. Výherci dostali keramického 
ptáčka, diplom, čokoládu a skleničku          
s logem soutěže. A jak jsme dopadly my?    
V. Stodůlková  získala 2. místo ve své 
kategorii a T. Martinátová  čestné uznání. 
Velice se mi tam líbilo, byla tam přátelská 
atmosféra, i když se hrálo o postup do 
celostátního kola, všichni si navzájem 
fandili.                   T. Martinátová, VIII. tř.                                                                          
 
                            T. Martinátová, VIII. tř.                                                                          
                              

 
Byla jsem na soutěži ZPĚVÁČEK 2015.  
Soutěží se ve zpěvu dvou lidových písní.             
S doprovodem a bez doprovodu. Účastníci 
museli mít kroje a děvčata mít jeden nebo dva 
copy. 1. kategorie: žáci 6 - 9 let, 2. kategorie: žáci 
10 - 15 let, 3. kat.: dua a tria. Z Valašské Bystřice 
se zúčastnili: M. Stodůlka, M. Přecechtělová, 
Eliška a Anna Kratochvílovy, T. Martinátová,    
K. Polášek a já, H. Jelenovičová. Okresní kolo    
se konalo v Rožnově. Umístění: M. Stodůlka 2. 
místo, H. Jelenovičová  3. místo. Sice z Bystřice 
nikdo nepostoupil, ale nevadí. Alespoň jsme si 
zazpívali a užili si to. 
  
                                  H. Jelenovičová, V. tř. 

Poslední týden v březnu pořádala 
ostravská ZOO soutěž Velká cena 
ZOO – Chránění obratlovci České 
republiky, účast: N. Hlaváčová, VI. 
tř., M. Stodůlka, K. Křenková, K. 
Machýčková, K. Řiháková, VII. 
Soutěžilo 181 družstev a naši  
obsadili  pěkné 13. – 14. místo. 
Děkujeme za reprezentaci v této 
náročné soutěži.                         –r-                                                                                           
 



 Práce žáků   

 
V přírodě je domov 
zvířat, 
od nejmenších po 
největší, všichni žijí 
společně. 
Tak se uč a pozoruj, 
naučíš se ledacos. 
                                               
I. Kostková, III.tř.  

 

 
Dne 12. 2. 2015 se v Ostravě v Janáčkově filharmonii konal 
koncert vynikajícího klavíristy Tomáše Vrány. Doprovázel 
ho orchestr pod vedením dirigenta Ilyicha Rivase. Jeho hra na 
klavír byla velmi pečlivá a krásná. Bylo neuvěřitelné, jak mu 
prsty kmitaly po klávesách bez zaváhání. Jeho talent a píle, 
která se ukázala v těchto skladbách, je dechberoucí. Každého to 
muselo nadchnout.                                  M. Přecechtělová, VIII. tř.                                                  
                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPIS PRO MIMOZEMŠŤANA 

Milý Mimo Týtý! 
U Tebe na planetě Saturn se mi moc 
líbilo, ale teď je čas, abys přijel Ty 
k nám do České republiky. Připravila 
jsem na celý týden program. 
V pondělí vyrazíme do hlavního 
města. Tam najdeme mnoho 
krásných památek. Půjdeme se 
podívat na Staroměstský orloj, potom 
na Karlův most. V úterý poplujeme 
na loďce po řece Vltavě, která teče 
přes Prahu, ta nás doveze do 
restaurace, kde si dáme pizzu. Ve 
středu opustíme Prahu a po cestě do 
Valašské Bystřice zajedeme do ZOO 
Zlín, kde si budeš moc zajezdit na 
velbloudovi. Ve čtvrtek ještě 
zajedeme na bazén do Valašského 
Meziříčí. V pátek si uděláme 
odpočinek u nás doma ve Valašské 
Bystřici a v sobotu odletíme balónem 
do Rožnova. Tam si dáme oběd a 
potom se podíváme na náměstí T. G. 
Masaryka. V neděli navštívíme 
Hradisko a Jurkovičovu rozhlednu. 
Nakonec přijedeme k nám domů, 
rozloučíme se a Ty odletíš na svou 
rodnou planetu. Doufám, že se Ti 
můj program bude líbit. 
                                                                                                                        
Tvoje kamarádka Míša Cábová -, VI. tř.                                                                                                                                   
 

K. Křenková, VII.tř.  

Obrázek z památníku Eugénie 
Neumannové z roku  1942. 

TOMÁŠ VRÁNA, 
talentovaný český 
klavírista 
 
NAROZEN: 1994        
PŮSOBIŠTĚ:  Mořkov 
SOUTĚŽE, UMÍSTĚNÍ:  
 
1. místo nebo 
absolutní vítěz: 
Amadeus, Prague 
junior note, Per 
musica di pianoforte,  
zvláštní cena za 
interpretaci W. A. 
Mozarta, V. Hugo 
Voříška, skladby 
soutěže ZUŠ. 
 



  

 
 
Mini drama aneb jak se stát 

herci 

Jednou přišla Míša Cábová              
a přinesla papírky. Byly to přihlášky 
do dramatického souboru, který 
vede pan M. Cáb a paní R.  
Kratochvílová. Šestá třída se hned 
do toho vrhla po hlavě. Oni jsou 
totiž velmi akční, a proto se 
přihlásila polovina třídy a ještě pár 
dětí ze čtverky, sedmičky a osmičky 
a jedna prvňačka. Pak polovina 
zjistila, že nemá čas, a nechodila. 
Na první zkoušce se rozdaly scénáře 
a role. Potom se začala zkoušet 
pohádka. Na představení šla celá 
škola. Úspěch byl veliký, několikrát 
nás vytleskávali na scénu.      
                                             –dp-                 
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Zábava 

 

Setkání u Aničky 
(Pohled  diváka) 

 
20. února v pátek jsme byli 
na divadle, které se konalo  

ve společenském domě 
 U Pernických. Divadlo bylo 
formou toho, že se děti sešly   

u nemocné kamarádky  
a zahrály jí dvě pohádky. 

První byla o Červené 
Karkulce, moc se mi líbily 
kostýmy vlka a myslivce. 

Také jejich rekvizity se mi 
líbily, protože byly 

realistické. Druhá pohádka  
O Jeníčkovi a Mařence  

          se mi také líbila.  
Byla vtipná a měla zajímavé 
kostýmy, zvláště čarodějnice. 

                                                  -bch- 

 

Kufr 
V březnu k  nám přijel pan Vlado 
Kulíšek a předvedl 
pantomimické představení 
s názvem Kufr. Pantomima je 
zajímavý herecký projev. 
Pohybujete se na jevišti a 
předvádíte legrační scénky. 
Nesmí se mluvit, to by nebyla 
pantomima. Na představení pan 
Kulíšek vždy vytáhl klobouk        
a proměnil se např. v tenistu, 
v cirkusáka nebo v tanečníka. 
S panem klavíristou byli sehraní. 
Spolupracoval s publikem              
a  všem se to líbilo. Mně se to 
také líbilo a těším se na další 
představení.                           –nk-                                                                         
 



    MOTO Technik 
       Příloha školního časopisu Pod lavicí 
       Ročník 7, číslo 4 – duben 2015 

       

       

 

Kdo by čekal, že v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, budou 
„super“ policejní auta? Možná někdo z vás čekal, protože Dubaj, jako 
jeden ze symbolu bohatství a peněz díky ropě, chtěla ukázat, když už 
měla velké finance, že jsou co nejvíc elegantní. A z toho vzešel nápad 
s těmito policejními vozy. Můžete zde najít Bugatti Veyron, Ferrari 
FF, Lamborghini Aventador LP700-4, Aston Martin One-77Q, 
Brabus G63, Mercedes Benz SL63 AMG, Mercedes Benz SLS 
AMG, Chevrolet Camaro SS, Ford Mustang Roush, BMW M6 
Gran Coupé, Bentley Continental GT, Nissan GT-R, Audi R8 V10, Mclaren MP4-12C, Hummer H3, 
Lexus GS, Lexus RCF, Toyotu Land Cruiser a BMW i8. Dále nalezneme v Dubaji vozy jako všude 
jinde. Kdybych si měl vybrat ze všech těchto aut, tak bych bral rychlý a 
krásný Nissan GT-R. Abych se přiznal, práce policistů je akční, ale ne 
s „úžasnými“ auty. Policisté v Dubaji mají práci snů. Projíždět se 
silným autem a někde i na to trochu „šlápnout“, to je sen.        

 

Přeju všem dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli k prohlédnutí dalšího čísla Moto Technika. V tomto čísle vám 
představím nejluxusnější, nejelegantnější a rozhodně nejrychlejší policejní auta na světě. Přeju dobrou pohodu, 
čtení a relax.                                                                                                                                                          -rp- 

Policejní vozy DUBAI 

Dám vám radu: „Pokud uvidíte ve 
zpětném zrcátku jedno z těchto aut, být 
vámi, tak nejedu rychle, doženou vás.“ 



 

 

 

     
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

Pod hladinou 
Příloha školního časopisu Pod lavicí 
Ročník 7, číslo 4 - duben 2015 
 
 

Nejčastěji lovené druhy ryb  
Okoun obecný -  Štika obecná - Sumec velký 
 
 

Čau, zdravím u nového čísla přílohy Pod hladinou, dnes se zaměříme na vypuštění přehrady Bystřička. Jaký 
dopad to mělo na živé organismy a na rybáře. Tak doufám, že se vám bude příloha líbit.                     –jš-, -ju-                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výprava na Bystřičku*2 

Znovu jsme se vypravili na vodní nádrž Bystřička. Když jsme tam dojeli, byla voda upuštěna o mou výšku, asi           
o metr padesát. Tak jsme nahodili pruty a čekali jsme. Za hodinu nepřišel ani jeden záběr. Přesunuli jsme se, Jonáš 
pořád čekal, ale mně už ryby,,braly“. Jony na mě jen nečinně koukal, jak vytahuji jednu plotici za druhou. Jak se blížil 
večer, začali jsme balit udice a odjeli domů. Byl to dobrý den - jen pro mě.                                                            –jš- 

Fotografie byly nafoceny při částečném vypuštění 
přehrady Bystřička. 

Jedna z mnoha uhynulých škeblí rybničných při 
částečném vypuštění přehrady. 


