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Nazdar!!! Vítáme vás v novém školním roce, jistě jste se všichni móóóc těšili, ale i škola má své výhody: JE 

ZPÁTKY ČASOPIS „POD LAVICÍ“!!! V tomto novém čísle se můžete těšit na zpovídání prvňáčků, ale také na 

hrůzné zážitky z Halloweenu.  Jistě zaujme ty, co se rádi bojí. Přejeme spoustu ZÁBAVY. Vaši novináři.    

                                                                                                                                                          Tereza Matochová   

 

 

 –tm-                                                                                   

  

       

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zpověď prvňáků  

 úplně nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali plyšáky     Barča                                          

 moc se mi líbilo, jak jsme hmatali předměty a líbil se mi kostým 

vodníka                                                                        Dája                                       

 mně se líbilo všechno, kostýmy a taky soutěže          Nela                                                 

 když jsme poznávali nářadí, tak mě to bavilo             Evelína  

 jak jsme byli v tělocvičně a podlézali kozu                Valerie                                              

 na dni, který nám připravili deváťáci, se mi líbilo úplně všechno                                

                                                                                 Ranko 

 moc se mi líbila kuchyň, jak jsme ochutnávali a v dílně, byl tam můj 

kamarád                                                                       Nikol 

 z kostýmů se mi nejvíc líbila víla                               Elen       

 jak jsme sahali do slizu v té krabici                            Katka   

 nejvíc se mi líbila Popelka                                          Anička 

 dílna, bylo tam moc věcí                                             Daniel 

 nejvíc se mi líbila tělocvična a Pavel v pyžamu         Sebík                        

 

 

Jsem to 

ale švarný 

hoch!!! 

A. Hermová 
H. Zátorská 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglie 

28.9.2015 jsme odjeli autobusem  do  Anglie. Přes 

Lamanche jsme pluli trajektem. Po návštěvě, jako 

například  Dover Castle , Hastings Castle , Smugglans  

Pares, jsme odjeli do školy, která byla rozhodně 

zábavnější než klasická škola, a navštěvovali různá 

místa. Zajímavé byly útesy Seven Sisters, ale nejspíš 

nepřekonaly Londýn, kde jsme viděli London Eye, 

Big Ben, Trafalgar  Square, a další zajímavá místa. 

V Anglii nepršelo a náš zájezd v čele se „Standou“ 

(průvodcem) byl opravdu nejlepší.                                                                           

                   K. Hlaváčová, A. Kratochvílová, IX. tř. 

 

Coca-cola cup 

Uskutečnil se 6. 10. v Rožnově se 4 týmy: 5. květen, ZŠ 

Videčská, ZŠ a MŠ Horní Bečva a my. První zápas jsme 

hráli proti 5. květnu 3:3, druhý proti Horní Bečvě, prohráli 

jsme 3:0, poslední jsme vyhráli proti Videčské 1:0. Skončili 

jsme na 2. místě. Za sebe mohu říct, že turnaj byl úspěšný a 

s bystřickými spoluhráči byla legrace.                     K.Volek                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

 

 

Berlín 

 4.10.2015 v časných hodinách odjelo deset 

vybraných žáků na jazykový pobyt do Berlína. 

Dorazili jsme tam ve večerních hodinách a odebrali 

jsme se do domovů našich německých rodin. Přes 

týden jsme chodili do školy na výuku v němčině. 

V naší třídě se vystřídali tři učitelé. Tam jsme byli 

všichni Bystřičané společně. V poledne jsme vždycky 

odjížděli na výlety k památkám. Hodně se mi líbilo na 

Fernstehturm a na Alexanderplatz. Byl to krásný 

zájezd a myslím, že si ho všichni užili, také  v 

autobuse byla legrace.          T. Martinátová, IX. tř.                                                                         

.                                                                                                             

                                     

 

 
Dne 16.10. se uskutečnil v Rožnově pod R. turnaj v halové 

kopané. Hrálo se sice na fotbalovém hřišti, ale nám to 

nevadilo. Prohráli jsme skoro všechny zápasy, ale jeden 

jsme vyhráli 5:0 proti ZŠ 5. květen. Naši sportovci: J. 

Šelever, D. Karafiát,  K. Volek, D.  Horák, VII. tř.,  T.  

Mroček, VI. tř., R. Machýček, V. tř. A dokonce dvě děvčata:  

Jit. a  Mar. Poláškovy, VIII. tř.!  Skončili jsme na 5. místě.                                                     

                                                                                    –kv- 
 -KV- 

 

 

Školní kolo ve 

vybíjené 

Dne 3. listopadu se 

uskutečnil turnaj ve 

vybíjené se třemi 

třídami. Vyhrála VII. 

tř., na 2. místě V. a 3. 

místě VI. tř. Sedmáci 

zase dokázali, že jsou 

prostě ,,BEST“. Turnaj 

byl povedený. 

                           –kv-       
 



  Práce žáků  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horor ? 
Jednou jsme se sestrou byly doma samy, a jelikož 

jsme se nudily, řekly jsme si, že se půjdeme dívat 

na horor. Udělaly jsme si popcorn, koupily 

brambůrky a kolu. A šly se dívat. Horor začínal 

v osm hodin a my byly vzrušené, že se budeme 

dívat. Předem jsme si říkaly, že to bude hloupost a 

že se bát nebudeme. Ale brzy jsme zjistily, že 

budeme. Bylo to o duchovi v domě. Když začala 

reklama, něco jsme zaslechly! Bály jsme se, takže 

jsme nikam nešly a zůstaly v bezpečí pokoje. Ale 

když zvuky stále zesilovaly, rozhodly jsme, že 

půjdeme zjistit, co se děje. Vzaly jsme ze skříně 

našeho strýce basebalovou pálku a policejní 

obušek, který měl strýc na maškarní a kráčely za 

zvukem. Stály jsme v mezipatře a slyšely, jak 

někdo klepe na dveře od sklepa. U sklepa jsme  

zjistily, že zvuk přichází zevnitř. Se zbraněmi 

v ruce opatrně otevíráme dveře.  A tam? Nikdo! 

Vystrašené a rozrušené, s obuškem a pálkou, jsme 

se vrátily zpátky do pokoje. Dodneška nevíme, co 

nás tak vystrašilo.                                        –bch-                                                                                                                                                                 

                                                                    

 

Strašidelný 
Halloween ve škole 

V úterý 27. 10. pořádala IX. třída pro celou 

školu hrůzostrašný Halloween. Nebojte se, 

první stupeň, který byl na akci dříve, v 16:00 

hodin, strašili méně. Později, v 18:30, jsme 

byli na řadě my, druhý stupeň. Bylo to 

skvělé, tolik strašidelných masek! Třeba 

jsem mě zaujala mumie, řada  hrozivých 

upírů a mnoho dalších nestvůr. Já jsem šla 

za strašidelného klauna. Naše  a osmá třída 

se dívala na horor Lesní duch. Bylo to 

děsivé a krvavé. Později jsme plnili ve 

skupinkách úkoly. V úkolech jsme měli 

např. bez pomoci rukou kousnout do jablka 

nebo sáhnout do bedny s myšmi. Končilo se  

diskotékou a vyhlášením nejlepší masky. 

Vyhrála jsem první místo. Dostala jsem 

zelený hrnek a skittles. Byl to výtečný den a 

těším se, až budeme jednou také pořádat 

Halloween.                                          -nk-                                                                                                                                                                                      

 



Lysá 

hora 

             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábava   

Lysá hora 
 
Dne 16. 9. 2015 jsme se účastnili 

výletu na Lysou horu. Když jsme 

vyšli, polovina z nás se modlila, aby 

cíl turistického výšlapu splnila. Asi po 

půl hodině jsme měli přestávku, pak 

stálým krokem k cíli. Na Lysé jsme si 

koupili občerstvení, vyfotili se a 

odpočinuli. Cestou zpátky jsme 

zabloudili, ale po chvíli jsme našli tu 

správnou cestu. Když jsme sešli z 

Lysé, nastoupili jsme do autobusu. 

Ujeli jsme kousek a zase problém! Na 

cestě autonehoda, a tak jsme museli jet 

jinou cestou, byla o něco delší. Tou už 

jsme dojeli přímo do školy.           -dp-                                       

„Spaní nespaní“ 

 
Dne 5.6 2015 se ve škole uskutečnilo Spaní novinářů. Sraz byl v 19:00 před školou, když se všichni sešli tak nás 

paní učitelka pustila dovnitř. Věci jsme si dali do hudební učebny, vyklidili jsme si židličky a nachystali spacáky. 

Poté jsme se domluvili na program a rozdělili se, jedni si povídali v hudebně a druzí šli na počítače „vyrobit“ 

časopis a po chvíli jsme se „přehodili“. Jakmile jsme „vyrobili“ časopis, šli jsme do sborovny vykládat si a pojíst. 

Odbila půlnoc a šli jsme na půlnoční procházku ke kostelu. Cestou jsme si vykládali strašidelné příběhy a pověsti. 

Když jsme se octli před kostelem, tak jsme se myslím všichni báli. A to jsme chtěli jít i na hřbitov! Jenomže tam se 

opravovala brána, proto jsme se vrátili do školy a šli jsme na počítače tentokrát všichni. Paní učitelka nám pustila 

dokument a my jsme se dívali. Asi tak o půl čtvrté jsme se odebírali ke svým spacákům, chvíli jsme tiše hráli 

flašku. Někteří usnuli a někteří ne, a proto jsem článek pojmenoval „Spaní nespaní“, protože polovina nespala a ta 

druhá maximálně dvě hodinky. Ráno jsme paní učitelce nachystali snídani a ona byla ráda. Asi tak po osmé 

hodině jsme se rozprchli a šli jsme domů. Všichni novináři děkují paní učitelce Stuchlíkové, bez které by se tato 

bezva akce nekonala, Děkujeme.                                                                                                                   -dp-                                                                                                                 

-dp-                                                                                              

Cvičení v přírodě – 

zdolali jsme Lysou 

bez ztrát na cti! 
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Zajímavost 

Na motivy Prachového atentátu byl natočen 

film „V jako vendeta“, ve kterém událo  

vpodstatě to, co se mělo stát 5. listopadu 

1605. 

Masku Guye Fawkese má jako symbol 

hnutí Anonymous. 

 

Plakát k filmu „V jako vendeta“ 

Prachový atentát se měl odehrát 

v Anglii 5. listopadu roku 1605. 

Atentát měl být spáchán na krále 

Jakuba I. Stuarta, manžela Anny 

Dánské. Během prachového atentátu 

měl být vyhozen do vzduchu celý 

anglický parlament a uneseny 

královy děti. Tento atentát měl 

v úmyslu spáchat Guy Fawkes a jeho 

spojenci. Guy Fawkes byl také 

odborníkem na výbušniny a měl 

hodně vojenských zkušeností. 

Fawkes a jeho spojenci naplnili 

komoru pod sněmovnou lordů 

celkem 36 sudů střelného prachu. Za 

vyzrazení mohli z části Fawkesovi 

pomocníci, kteří o atentátu řekli 

svým katolickým přátelům, a ti 

varovali parlament. Poté, co byli 

Fawkes a jeho spojenci zatčeni, se 

s nimi konal soud (27. leden 1606). 

Všichni byli odsouzeni k trestu smrti. 

Čtyři z jedenácti spojenců Fawkese 

byli popraveni 30. ledna 1606 na 

dvoře katedrály svatého Pavla. 

Fawkes a dalších sedm atentátníků 

bylo předvedeno na dvůr 

Westminterského paláce, kde mělo 

dojít k výbuchu a tam také došlo 

k jejich popravě oběšením. 

 

               

                                                                                                                       

 

 

                                

                                                                             

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HISTORIK 

 
Příloha školního časopisu Pod lavicí 
 Ročník 8, číslo 1 - říjen, listopad 2015 

Nazdar všichni! Právě čtete první díl přílohy Historika. Tentokrát se podíváme na prachový atentát na 

krále Jakuba I. Stuarta. Tak se pusťte do čtení!!                                                                                    -ph-                                                                      

 

     Atentátník Guy Fawkes 

Westminsterský palác  

 

Jakub Stuart I. 

Střelný prach 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdravím u další přílohy pod hladinou. V tomto čísle se zaměříme na kapry. Kapr je nejznámější ryba České 

republiky. Tak čtěte, poznávejte a choďte k vodě a ať se vám příloha líbí!!!!!                                 –jš- -af- 

 Lov kaprů v podzimní době  

V podzimní době se kapři podle ostatních rybářů chytají nejlépe, protože nabírají zásoby na zimu. Mezi 

nejčastější způsob lovu je na krmítkovou směs nebo na boilies. Boilies jsou kuličky s jakoukoliv příchutí 

např. halibu (masitá), ovoce (banán) atd. Kapři se většinou stahují do koryta. Spolu s kapry se zdržují bílé 

ryby (cejni, plotice). 

 

Pod hladinou 
 Příloha školního časopisu Pod lavicí 

 
  Ročník 8, číslo 1- říjen, listopad 2015 

 

Život kaprů 
Kapr je hejnová ryba, která žije převážně na kraji koryta. Živí se 

živočichy, travinami a tím, co jim nabídnou rybáři. Kapři se dělí 

na lysce a šupináče. Kapr dokáže hrabat až do 20 cm hlubokého 

bahna. Při zdolávání kapra je velmi bojovný a je těžké ho zdolat 

v případě trofejní ryby. Rekordní kapr – lysec -  chycen na udici 

vážil 47,8 a měřil 125 cm, v porovnání na přehradě Bystřička se 

chytají v průměru do 4 kg a 60-70 cm. 

 

 

Kapr je symbolem české 

vody, symbolem mnoha obcí 

a také Vánoc.  

Kapr je národní rybou České 

republiky. 

Adamův úlovek. 

Malý kapřík z hloubky. 

Pěkný šupináč. 


