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Ahoj kluci a holky! Cítíte vůni trávy, čerstvých jahod, větru v prvním dnu prázdnin? Ano, konec roku se blíží – a 

devítce vysněný konec „základky“. Konec žákovských knížek, domácích úkolů, kontrol - a počátek nové cesty…  

Mladší vám závidí, jen vy víte, že je to cesta k vyššímu ,,druhu“ odpovědnosti. Držíme vám palce a přejeme vám, 

abyste se jí zhostili se ctí. Rádi vás ve škole spatříme!                                                                                        -šfr-                                                                                                                   

(Ne)Ztracený čas 
Když zapátrám ve své paměti a otevřu šuplík s názvem „Dětství – volně strávený čas“, pokaždé mám důvod se 

usmát, ba dokonce i zasmát. Myslím, že stejně jako já si většina mých vrstevníků vzpomíná dovádění na dětském 

hřišti, zakládání tajných společenství a tropení tolika neplech, že by to na rukou nespočítal. Většině se vybaví 

sluníčko, sem tam i nějaké skopičiny. Ale i tak si jich spousta vzpomene na čas strávený venku. S míčem, přáteli, 

sluníčkem, nebo i s tou nezbytnou přeháňkou. Ale teď, když se vrátím do přítomnosti, je mi spíše smutno.  Když se 

zadívám na dnešní děti, mám pocit prázdnoty. Jejich prázdnoty. Když se to pokusím co nejjednodušeji zformulovat, 

tak čas, který mrhají trávením u televize, počítačů, telefonů a jakékoli elektroniky, není dle mého názoru ničím 

jiným než mrháním. Doba jde stále kupředu a s ní i věda s technikou, ale nemyslíte, že dřívější děti měly, jak to říci, 

větší pocit naplnění? Nechci samozřejmě říci, že veškerý čas elektronice věnovaný je špatný. Sama s ní určitý čas 

trávím, a asi bych ani nebyla ochotna se jí vzdát. Pro některé je to jediný způsob zábavy. Některé děti nad tím tolik 

nepřemýšlejí. Ale věřte mi, že později budete. Přijdete na to, že doba, kdy jste byly malé děti, je už dávno pryč. 

Přijdete na to, že máte plno povinností a spoustu důvodů, proč už nemáte tolik času na domlouvání tajných misí, 

skákání panáků anebo běhání za míčem do vyčerpání sil, anebo do doby, než vás máma zavolá domů. Važte si 

času. Nikdy se nevrátí.                                                                                                    Jana  Pytlíková, IX. tř.                                                    

 



                                                                 Pod lupou 

 

 

Závod všestrannosti.  

Ze 14 družstev první! Proběhl 

v Rožnově 29. května 2015. Co museli 

umět K. Řiháková, K. Křenková, M. 

Vašek, M. Stodůlka ze sedmičky?  

Základy zdravovědy, topografie, 

ekologie, dopravní výchovy, stříleli ze 

vzduchovky, házeli granátem, jezdili 

na raftu a ručkovali na laně. Závod byl 

velmi náročný i po fyzické stránce.   

Jste dobří, fakt dobří! Děkujeme. –r-  

 

V květnu se konalo okresní kolo Pythagoriády, kterého 

se zúčastnil M.  Stodůlka a umístil se na 11. místě. –tm-  

                                                                          

   

 

Pohár rozhlasu 
 
Soutěž proběhla 6. 5. 2015 v ZŠ Zubří. Z naší školy se zúčastnilo velké množství žáků, kteří se dobře umístili. Mladší 

žáci na 3. místě a mladší žákyně zase na 5. místě.  Běh na  60 m: Baslová M., Cábová  M., VI. tř., Onufráková P., 

VII. tř. Na hodu míčkem se zúčastnily Karafiát D., Vole K., Volková K., VI. tř., Řiháková K., Vančurová H., VII. tř.,  

Kubját M., VII.   Na skoku do výšky podaly dobrý výkon Křenková K., Vančurová H., VII. tř., Hlaváčová K., VIII. 

tř. Běh na 600 metrů: Cábová M., Řiháková K.,  Onufráková P. 4 x 60 m se zúčastnily Baslová M., Cábová M., 

Řiháková K., Křenková K., skok do dálky reprezentovaly Baslová M., Volková K., Křenková K. Za mladší žáky byl v 

běhu na 60 m na  3. místě  A. Fister, VI. tř., ještě soutěžili Válek A., Vašek M., VII. tř. Při běhu na 1000 m se 

zúčastnili Kristián V., Stodůlka M., Vašek M. Při skoku do dálky se pěkně umístili Fister A., Válek A., Karafiát D. Na 

skok do výšky šli Stodůlka M., Kubját M., VII. Při 4 x 60m: na 3. místě A. Fister, M. Vašek, M. Stodůlka, A. Válek. 

Hod míčkem: Karafiát D., Volek K., Kubját M.  Všem děkujeme za hezkou reprezentaci školy.                    -bch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Dopravní soutěž se konala 13.5. 2015. Naše škola je 

tradičně úspěšná. 2. místo v okresním kole.  Zúčastnili 

se:  ze IV. tř.  F. Svak, M. Pomklová, V.tř.:  T. Kubját, 

H. Jelevičová a ze VI. tř. A. Fister, K. Volková, M. 

Baslová, D. Horák. Soutěžilo se v  testu zdravovědy, 

jízdě zručnosti, jízdě podle pravidel.            -tm-                                                                                                                                                                           

 

Okrskové kolo v atletice se 

konalo  2.6.2015 v Zubří I. tř.:  

Křenek J.,  Mročková  A., II.tř.:  

Cáb J., Pomklová  A., IV.tř.:  

Petruželová T., Svak F., 

Pomklová  M., V.tř.: Mroček T., 

Křenková V.   Nejlépe se umístil 

Samuel Boxan , III. tř., běh na 

50metrů  – 3. místo.                                   

                                           –ph-                                                                                                                                                                           

 

První místo paní učitelce 

Obšivačové za výdrž! 

 



 

 

 

 

 

  

  Práce žáků 
Hodný, ale lstivý Rys 

Velmi se mi zalíbil hrdina A. Jiráska z  knihy Záhořanský hon. Jmenuje se malíř Rys. Měl spoustu dobrých 

vlastností. Vše bral s nadhledem. Byl bystrý jako rys a to mu pomohlo vyřešit spoustu záludných věcí, které 

mu osud „nadělil“. Všechny jeho umělecké výtvory byly pečlivě a krásně vytvořené, právě proto jej znala 

spousta lidí. Vypořádal se i s těžkými malbami, a to ukazuje na jeho pečlivost a cílevědomost. Chodil 

oblékán spíše chudě, ale i tak se zalíbil jedné slečně, byl jí věrný a oddaný. Všechny problémy, které mu 

přichystal vrchní, hravě zvládl. Jeho moudrost mu pomohla najít štěstí v lásce i v životě. Měl také zájem o 

přírodu, hudbu a zvířata. Staral se o svého koně, který mu sloužil jako dopravní prostředek. Kniha mě 

velmi zaujala, ale když jsem ji začala číst, byla jsem zmatená, kdo je kdo, Rys mě však zaujal nejvíce. 

Obdivuji jeho vlastnosti a určitě bych některé z nich ráda měla. Když se spojí chytrost a odvaha, dokáže 

člověk spoustu věcí. Jsem ráda, že jsem si ho vybrala, protože jsem mohla srovnat moje a jeho vlastnosti.                                                                                                  

E. Mitášová, VIII.tř. 

 

Práce žáků 5. třídy 

Zvířata  
 
Támhle dole pod strání  
kočka myšku zahání, 

v hlubokém lese u houští 

si zase medvěd hudbu pouští. 

Na náměstí u pizzy  

jsme  našli slepici, 

vajíčka jsou slepičí, 

ale nejsou kočičí. 

Pštros má velká vajíčka 

jako žádná slepička.  

Liška zase zahání 

králíky pod strání. 

 

                   D. Hlaváč, IV. tř. 

 



 
 

   Zábava 
 

 

Londýn 

Na tento poznávací výlet jsem se moc těšil. Nadešel den 

odjezdu a my jsme s kamarády usedli do autobusu a 

odjížděli směr Amsterdam. Jeli jsme celou noc. Cestou jsme 

zastavili v Praze, kde jsme přibrali průvodce. Ráno jsme 

dorazili do Amsterdamu. Odtud jsme přepluli trajektem do 

Anglie. Na pobřeží jsme se podívali na útesy a potom jsme 

se jeli ubytovat do rodin. Srdečně nás přivítali dobrou 

večeří. Předali jsme jim malé dárky a poté jsme se šli 

ubytovat. Dopoledne jsme navštívili muzeum voskových 

figurín a mořské akvárium. Odpoledne jsme se podívali do 

centra Londýna na památky. Další den jsme navštívili kurty 

ve Wimbledonu a fotbalový stadion Chelsea, který se mi 

líbil nejvíc. Večer přišel čas odjezdu a my jsme se vraceli 

domů. Značně unaveni, ale obohaceni o krásné zážitky 

z tohoto výletu.                                  T.  Vašek, VII. tř.                                                        
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                        Amsterodam 

V Amsterdamu jsme nepobývali dlouho. Projeli 

jsme se lodí po kanálech (zvaných grachtech). 

Času nebylo mnoho, městem jsme „proběhli“. 

Navštívili jsme brusírnu diamantů, mohli jsme se 

podívat, jak lidé pracují na tzv. milionovém 

kamínku. Muzeum Anny Frankové bylo rovněž 

zajímavé. Co mě zaujalo? Kola mají vlastní 

vyznačený pruh a cyklisté jsou agresivní. Byl to 

zajímavý a naučný zájezd. 

                                         T. Martinátová,  VIII.tř.                                                                                                                      

                                        

 



Sámo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   

Nazdar všichni! Je tady nový Historik! Tentokrát to bude něco o Sámovi a jeho říši. Tak co dodat, pusťte se 

do čtení!                                                                                                                                                    -ph- 

                                                                                                                                

 Ročník 7, číslo 5 – červen 2015 

 

 Příloha školního časopisu Pod lavicí 
 

HISTORIK 

Sámo byl franský kupec, který byl ve Fredegarově kronice 

označován za pohana, je také možné, že byl Žid a zemřel roku 

658 nebo 659 n.l., také vedl kmenový svaz Slovanů  již v 7. 

století. Sámo měl mít až 37 dětí, z toho 22 synů a 15 dcer. 

Již zmiňovaný svaz Slovanů byla 

vlastně Sámova říše. Tato říše vznikla 

spojením slovanských kmenů. Hlavní 

město říše není známo, ale spekuluje se 

o jménu Wogastisburg. Říše se rozpadla 

po Sámově smrti roku 658 nebo 659 

našeho letopočtu. Tato říše byla také 

obrněna před útoky Avarů.  

 

Avaři 

Wogastisburg 



   MOTO Technik 
     Příloha školního časopisu Pod lavicí 

    Ročník 7, číslo 5 – červen 2015 

Vítám vás u dalšího čísla Moto Technika, ale u mého posledního!! Přeju si i nadále psát o autech. Tohle 

číslo bude o mém nejoblíbenějším autě. Nissan Skyline G-TR R34. Hledáte synonymum pro krásu, rychlost 

a eleganci? Tohle je to, co hledáte. Doufám, že na mne budete vzpomínat v dobrém ( na blázna do aut). 

Příjemnou pohodu, čtení a relax.                                                                                                             –rp-                                                                                                

Maximální rychlost:         250km/h

Hmotnost:                           1540 kg

Cena:              od cca 200 000 kč   (kvalitní od 300 000kč)

Motor:  RB26DETT   V6 2,6L se dvěmy turbodmychadly

Výkon:                              od 276 koňských sil

Rozměry(d,š,v,r):   4705,1725,1375,2665 mm

Převodovka:          manuální šestistupňová

Zrychlení:                            4,9s

 

 

Milovníci aut ho moc dobře znají. Sportovní automobil z Japonska má přezdívku Godzilla. Je to jeden velký 

playstation na čtyřech kolech. Nabitý plně moderní technologií. Každá část tohoto auta je umění – kola, světla, spojler, 

motor. Doporučuju vám poslechnut si zvuk tohoto skvostu. Pro mne to je jako pro žáky zvonění na přestávku, pro 

milovníka opery symfonie, moment klidu a pohody. Ale tento stroj vám nic neodpustí. Protože jeho motor se dá 

upravit na výkon větší než 1000 koní! Takže na cestě uvidíte jenom zadní část auta, ale to nevadí, protože jím budete 

ohromeni. Nejvíc se proslavil ve filmu Rychle a zběsile 2 a 4. Skyline herce Paula Walkera, který s ním jezdil, 

bohužel umřel před rokem a půl, se prodával za astronomickou částku 

1 000 000 $. Jestli budu mít více peněz, uvažuju o koupi a přesné 

 kopii Skylinu z Rychle a Zběsile 2. 

Tento model se vyráběl jenom 3 roky. Takže je málo kusů  

a velký zájem o něho. Nissan Skyline je dle mého názoru jedno 

z nejlepších 

aut na světě. 

Jak já ho 

zbožňuju!  

 

 

 

Všech osm  generací 

Skylinu od roku 1971. 



Kim Possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj děti! 

Doufám, že se Vám bude tohle 

číslo líbit. Čeká Vás zajímavá 

anketa o tom, čím chcete být. 

Přejeme dobrou zábavu! 

Vaši Magda a David!  

Čím chci být 

??? 

Televizní 

hlasič 

Koňařka 

Boxer 

 Kriminalista 

Albertka 
(prodavačka v albertu) 



 

 

 

 

Pod hladinou 

Příloha školního časopisu  Pod lavicí 
 

 

Ročník 7, číslo 5 – červen 2015 
 

Čau, zdravíme u nového čísla přílohy Pod hladinou, dnes budeme psát  o výukovém programu ve 

Vodňanech o vodě a vodních organismech a další poznatky z rybářského prostředí.                       –jš- ju-                                       

 

Výukový program o 

vodě a vodních 

organismech 

První den ve Vodňanech jsme 

měli přednášku o říční nivě. 

Po přednášce jsme vyrazili do 

chovné stanice jeseterů, kde 

jsme měli přednášku o 

jeseterech a také nám jich tam 

pár ukázali.  Druhý den byla 

přednáška o rybnících a po 

přednášce jsme vyšli do 

přírody pozorovat vodní 

organismy. Třetí den v centru 

Mevpis měl přednášku 

francouzský vědec, který nám 

promítal záběry plejtváků 

obrovských, které sám 

natočil.                            –ju- 

 Úlovky z přehrady Bystřička 

-  

Karas obecný 

Kapr obecný (lysec) 
Jelec tloušť 

Lov na položenou 

Lov na položenou je lov s krmítkem nebo s olůvkem. Dají se 

na tento způsob chytat mnohé druhy ryb. Já třeba chytám na 

položenou převážně kapry a plotice. Při lovu s krmítkem se 

používají různé krmítkové směsi a různé typy nástrah. Zato 

s lovem na olůvko používáte jen nástrahu. Krmítkové směsi a 

nástrahy jsou celkem levné 15 kilo krmítkové směsi vás vyjde asi 

na 700kč. Nástrahy jsou levnějíší krabička boiles s pěti kusy stojí 

asi 25kč a kukuřici koupíte i v obchodě. Tak to je vše chytejte, 

zažívejte a nezapomeňte trofejní ryba patří do vody!!!!!!!!!!!!!                             

-jš- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Youtube 
    Časopis ZŠ Valašská Bystřice  
    Ročník 7, číslo 5 – červen 2015  

 

 

 
 

 

Naše první velká akce 

Věnujeme se natáčení na YouTube. 1. 3. 2015 jsme se 

účastnily (obě Silvie) akce CineTube 21. 3. 2015 v Brně    

na Moravském náměstí. Dostala jsem dva lístky. Akce není 

jen o tom, že se s youtubery setkáte a povídáte si, ale 

dávají vám rady, jak natáčet, stříhat a editovat videa. 

CineTube se koná čtyřikrát do roka, tento rok jsme pokořili 

hranici největšího CineTube. V kině bylo zaplněno 1500 

míst - plné kino. Promítala se nová videa youtuberů, 

youtuberek, které nejsou k vidění, prozatím. Akci jsme si 

užily, ale vstávaly jsme ve čtyři hodiny ráno, domů druhý 

den v 18 hodin večer. Přečtěte si naše rozhovory 

s nejvýznamnějšími hosty. Se Silvií K. jsem na rozhovorech 

strávila hodně času, možná bude i pokračování. Rozhovorů 

máme do zásoby ještě dost. 

                                                            S. Polášková, VIII. tř 

 

                                                            . 

 

  Deset  zásad na Youtube 

 

1. Věková hranice 

2. Dobrá kvalita a zvuk 

3. Dobře sestříhané video 

4. Mít o čem natáčet 

5. Mít dobré jméno na 

Youtube 

6. Mít různý děj videí 

7. Natáčet sketch, letplay 

8. Dobré vybavení: kameru, 

světla, počítač, mikrofon, 

stativ 

9. Mít sponzory 

10. Snažit se pobavit lidi 

 

Vadak Nejfake 

Ahoj, zdravíme vás všechny! Nejsme sice členkami časopisu, ale rozhodly jsme se vykouzlit vám úsměv 

na tváři svými zážitky ze světa  youtuberů, youtuberek, youtuberčat a předat vám nejen svoje dojmy, 

nýbrž i zážitky, které by některým začátečníkům a začátečnicím mohly pomoci. Pro všechny čtenáře 

časopisu Pod lavicí vaše                                                        dvě Silvie: Polášková a Křenková, VIII. tř       

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VADAK 

(čte se Vaďák) 

 

Jak se jmenuješ pravým jménem? Vadim 

Tkačenko. 

Jak to, že když jsi Rus, tak mluvíš dobře 

česky? Protože tady bydlím už 10 let. 

Máš holku? Ne, nemám. 

Máš sourozence? Ano, mám starší sestru. 

Proč natáčíš? Protože mě to baví a baví mě 

Vám, divákům vytvářet úsměv na rtech. 

Co říkáš na svoje fanynky? Jsou strašně 

milé a pěkné a jsem rád, že je mám. 

 

HOGGY 

Jak se jmenuješ pravým jménem? Petr 

Lexa. 

Kdy a kde ses narodil? Narodil jsem se          

v Českých Budějovicích 5.6.1991. 

Kolik máš roků? Mám 23 let. 

Kolik máš sourozenců? Mám tři. Jednoho 

vlastního a dva nevlastní! 

Co tě vedlo k natáčení? Dovedlo mě k tomu 

to, že jsem dost hyperaktivní a že jsem se nudil 

a furt jsem musel něco dělat! 

Jak dlouho natáčíš? Natáčím cca tři roky, 

když se neberou ta videa, co jsem natáčel       

na kameru a pouštěl jsem je doma. 

Ty máš kromě Youtube skupinu? Ano, 

mám, a co se toho týče, jsem rád za obojí.   

Ale kapela mě táhne víc. 

Jak zvládáš natáčet, když máš kapelu? 

Vydával jsem tři videa za devět dní, teď 

obtížně stíhám jedno video týdně. 

 Jak dlouho máš skupinu? Skupina už 

funguje dva roky. 

A co v ní děláš? Zpívám a hraju na klávesy. 

Co říkáš na svoje fanynky a fanoušky? Já 

na svoje fanoušky jako kluky říkám to, že jich 

mám málo. A holek je strašně moc. 

ATI 

Jak se jmenuješ pravým jménem? Martin Malý. 

Kdy a kde ses narodil? Narodil jsem se v Praze,   

a to 6.6.1992. 

Kolik ti je? 22. 

Kde bydlíš? V Praze. 

Co tě vedlo k natáčení? Chtěl jsem nějak bavit 

lidi, protože jsem byl třídní šašek. 

Jaký styl videí tě baví natáčet? Nejvíce mě 

osobně baví Ati show a ask Ati. 

Jak dlouho natáčíš? Už strašně dlouho, měl jsem 

totiž několik channelů. 

Co říkáš na svoje fanynky a fanoušky? Já na to 

říkám jenom jedno. Jsou boží a některé fanynky 

jsou hezké.  

 

Hoggy 

Natyla 


