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Srdečně vás vítáme v novém roce 2016. A co nás čeká? No přece nové číslo „Pod lavicí“, ve kterém si 

zrekapitulujeme, co se událo ve škole od posledního vydání, ale nejen to! Dozvíte se také např. o úspěchu 

Adama Fistera na Mistrovství Evropy v karate a tom, jak probíhala „Tří králová sbírka“. Tak tedy 

vykročíme do tohoto roku správnou nohou!!!                                                                                      - tm-                              

Amnesty International 
Amnesty International je dobrovolným 

hnutím lidí z celého světa, kteří 

nemyslí jen na sebe, ale také na 

porušování lidských práv ve světě a 

chtějí se mu postavit. Proto pořádají 

veřejné akce, zastávají se obětí 

bezpráví a usilují o změny ve státech, 

kde jsou nespravedlivě stíhaní. Práce 

Amnesty International vychází           

ze spolehlivého výzkumu. Amnesty 

mění svět - jen díky podpoře tisíců lidí  

z celého světa.                         -bch- 

31 letý student Jean-Claude Roger Mbede byl               

v Kamerunu odsouzen ke třem letům vězení                

za údajnou či skutečnou homosexualitu. Ve vězení mu 

kromě špatného zacházení hrozilo nebezpečí útoků       

od spoluvězňů i zaměstnanců věznice. 

 

Dopisů z naší školy bylo odesláno 

třicet. Psali jsme je v angličtině 

podle šablony, během občanské a 

výtvarné výchovy. Psaní dopisů se 

zúčastnil celý druhý stupeň. 

                                         –bch- 

 
Tříkrálová sbírka pro charitu 

8. 1. 2016 se konala Tříkrálová sbírka. 

Všichni jsme se sešli na faře v 15:30. Pak 

jsme se všichni odebrali na mši, kde nám 

pan farář všem požehnal. Mše začínala 

v 16:00 a končila v 17:00. Potom jsme se 

všichni rozešli se svými vedoucími svojí 

trasou, kterou jsme měli určenou. Chodilo 

se zhruba do 20:00 a ti, kteří to nestihli, 

chodili i v sobotu. V sobotu se začínalo tak, 

jak si to vedoucí s dětmi domluvili.  

Celkem se ve Valašské Bystřici vybralo 

116 587 Kč.                                   –bch - 

                                                              
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mistrovství Evropy karate v Litvě 

Mistrovství Evropy karate se konalo v Litvě  

17. - 19. října 2015. Jeli jsme do Litvy 17 hodin. 

V mé kategorii bylo kolem 40 závodníků a            

na celých závodech bylo více než 400 závodníků. 

Celkově náš klub přivezl 19 medailí. Byli jsme 

ubytováni v hotelu asi 20 minut od Siemens Areny, 

kde probíhalo mistrovství.. Chodili jsme také         

po památkách, ale bylo jich tam málo. Byli jsme     

na zámku a potom v muzeu. V muzeu jsme viděli 

hodně věcí. V Litvě se mi hodně líbilo a nejvíc mě 

potěšila bronzová medaile.                                                

                                                 Adam Fister, VII. tř.   

 

Grand prix 

V prosinci proběhla šachová soutěž. V počtu 

deseti škol byli velmi úspěšní naši žáci: 

v kategorii 3. – 4.  ročníku se na 4. místě 

umístili: J. Švec, III. tř., T. Seviola, IV. tř.  

Ve starší kategorii úspěšně reprezentovali:  

A. Machýček, J. Měrka,  T. Mroček, VI. tř.,  

K. Volek, VII. tř. Děkujeme za účast a těšíme 

se na úspěch v dalších turnajích.           -šfr-              

                                                                                     

Diplom Adama Fistera 

z Mistrovství Evropy v karate 

V této aréně vyhrál Adam 3. místo 

Pomoc zvířatům v nouzi 
Sbírání žaludů a kaštanů se zúčastnilo 24 žáků. 

Celkem se nasbíralo neuvěřitelných 546 kg.  

Nejvíc kaštanů nasbíral Dominik Kubját ze VI. tř., 

nasbíral 116 kg. Druhý nejlepší výsledek měly 

Klára a Kristýna Hanzlíkovy ze VII. tř., které 

přinesly 70 kg. Třetí nejlepší výsledek měl Jakub 

Románek z VIII. tř., nasbíral krásných 60 kg.      

                                                         –pp-, -bch-                                                         

                                                               

Dne 18. prosince se konal v Rožnově přebor 

v plavání. J.  Obšivačová z V. tř.  získala 3. 

příčku, na 4. místě byli T. Petruželová, IV. tř.,  

J. Pešl, V. tř., 6. místo obsadili J. Němeček, III. 

tř., K. Richterová, V. tř.  Děkujeme za dobré 

plavce! 

                                                                  - šfr-                                                                                                                                                                         

 

Adame,   

děkujeme za výjimečný a zasloužený úspěch. 

Dobře víme, že je vykoupený pravidelnou 

přípravou, skromností a houževnatostí. Přejeme 

hodně úspěchů i nadále. Za školu i Podlavičáky     

                                                     šéfredaktorka.  

 

Úspěch!!! Filip Fišar se 19. ledna účastnil 

okresního kola Matematické olympiády. Z 59 

účastníků získal 4. – 5. místo. Blahopřejeme    

k výborné reprezentaci naší školy.              –r-                                                      
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Stáj Sorbon 

Najdeme ji na Malé Bystřici. Dostala jsem se do ní přes kamarádku. Chodím tam skoro dva roky. Umím krok, klus, 

cval, a skákat malé překážky. Nejraději jezdím na lonži. Nejlepší práce je čištění koní. Nejdříve použiji hrubý kartáč, 

hadru, hřbílko gumové, jemný kartáč, hřbílko plastové, háček a olej na kopyta, hřeben na hřívu a na ocas, gumičky, 

(malou, velkou) houbu, šablony, stuhy. Čištění a věci na koně by měl mít každý svoje. Přilby máme ve stáji, abychom  

je neztratili. Někdy jsme tam od rána do večera. Když přijdeme do stáje, musíme vykydat boxy. To je nejhorší práce, 

protože v zimě musíme vyčistit skoro 30 boxů. V létě 3 boxy, protože koně, kteří se netrénují na dostihy, jsou                  

na pastvině. Trénují se většinou tři koně, trénink provádějí moje tety. Vypadá následovně: když je kůň přichystaný         

na vyjížďku, vyjedou do přírody. Přeskočí spadlý strom, díru nebo i kaluž. Jinak na rovině trénují přechody klus a cval, 

mezitím dovedeme maximálně dva koně, osedláme si je, nauzdíme. Nejraději mám podzim a jaro, poněvadž pořádáme 

pikniky na pastvině s koňmi. (1. část vypravování)                                                                       N. Hlaváčová, VII. tř.                                                                                                                                                                                                                      

Tři vepři a jeden Pepř 

Za sedmero poli, za sedmero chlévy žili, byli, čvachtali se tři malí vepříci. Nastal den, kdy se museli osamostatnit, 

jelikož se jejich matka naskytla v neděli v nesprávný čas na nepravém místě. Přišlo jí totiž pozvání na večeři, za kterým 

údajně stál jiný vepř. Byla to léčka! Když přišla na večeři, zjistila, že nešlo o vepře, ale o vlka. Vlkovi říkali Pepř, 

jelikož byl ostrý na jejich rodinu. Uviděla troky plné vody a dostala infarkt. Vlk měl usnadněnou práci. Matku si dal 

k večeři a prasátka zůstala sirotky. Musela se o sebe postarat sama. Každé si postavilo svůj domeček. Protože dvě byla 

líná, nedala si na domku záležet. První si postavilo dům ze slámy a druhé z plastu. Třetí bylo pečlivé a postavilo si dům 

ze železa. Vlk pozoroval vepře zpovzdálí. Řekl: „Já si je dám k večeři!“ Rozhodl se, že nejprve sežere prvního vepře, 

měl dům ze slámy. Popadl kanystr benzínu a dům mu podpálil. Prasátko stihlo utéct za pět minut dvanáct. Uteklo         

ke svému bratrovi, který měl domek z plastu. Vlk ukradl popelářský vůz a dům odvezl do sběrného dvora. Prasátka tam 

ovšem nebyla. Stihla utéct ke třetímu, jež mělo železný dům. Vlk si nevěděl rady. Nejprve to zkusil s obřím magnetem. 

Jelikož měl magnet velkou sílu, dům přitáhl vlka i s magnetem. Vlk skončil v nemocnici na jednotce intenzívní péče. 

Po měsíci ho propustili. Vzal mega samopal, rozběhl se proti železnému domu, který obývali tři vepříci. Jakmile ho 

uviděli, zakřičeli: „Na nás si nepřijdeš!“ Vlk se rozzlobil a začal střílet. Jelikož byl dům železný, kulky se odrazily a 

trefily ho. Vlk byl na místě mrtvý. Prasátka se začala radovat: „Hurá, hurá, bude hostina!“ Jelikož se vepříci drželi 

motta ,,Bez práce nejsou koláče“,  po hostině se dali do práce a začali stavět nové domy, tentokrát všechny ze železa. 

Vzali si totiž ponaučení, když dům postaví pořádně, může je před vlky ochránit. V této pohádce se uplatnilo přísloví 

„Všechno zlé je k něčemu dobré “.  I  když vepříci přišli o svoji maminku, naučili se být samostatnými a pracovitými.  

A žili šťastně, dokud je nenavštívil další vlk.                                                                                                     –kc-                                                                                                                                                        

                                                                                                        

Prý pepř! 

…Tsss! 
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Popelnice 

V pátek 17. 10. 2015 se druhý 

stupeň odebral do Společenského 

domu U Pernických na divadlo. 

Na pódiu stály klávesy, utišili 

jsme se a představení začalo. Na 

scénu přišel klavírista, na pódium 

dovezl popelnici a usadil se za 

klávesami. Po chvíli z popelnice 

vylezl mim Vlado Kulíšek a 

představoval bezdomovce. Z 

popelnice vytahoval různé věci a 

s jejich pomocí vytvářel různé 

věci a příběhy např. klavír, raketu, 

boxerský ring atd. K tomu si  

z hlediště vybíral žáky. Měl 

bouřlivý potlesk, ohlas a úspěch. 

Po představení jsme šli zase       

do školy.                               –dp- 

                                           

 

- dp-                                                        

Návod na zapomínÁní 

Je mnoho variant,  jak zapomínat, ale já 

jsem vybral čtyři. Na první místo 

řadím pořádný úder do hlavy. Tento 

případ se většinou stane nechtěně např. 

při pádu na motorce, kole, při nehodě 

auta. V tomto případě můžeme ztratit 

vzpomínky na dobu před, během i      

po úderu do hlavy. Není však jistota, že 

ztratíte všechny vzpomínky. Tak silný 

úder, že zapomenete, je většinou 

provázen otřesem mozku. U této 

varianty můžeme silně poškodit zdraví.            

Na druhé místo bych zařadil požití 

vysokého množství alkoholu. Tato 

varianta je o něco šetrnější než ta 

předchozí, ale požití příliš vysokého 

množství může způsobit smrtelnou 

otravu krve. V téhle variantě je větší 

pravděpodobnost, že ztratíte vzpomínky 

na dobu určitou. Třetí místo zaujala 

přetíženost. Vyskytuje se u lidí, kteří 

mají hodně práce, anebo u matek s více 

dětmi. Už nezvládají a v té rychlosti 

určitě něco zapomenou. Pro čtvrtou je 

typická lenost. Tito jsou líní udělat 

např. domácí úkol hned, když přijdou 

domů. Začnou hrát hry nebo se nějak 

zabavovat a na povinnosti zapomenou. 

Ale jak už jsem psal u první varianty, 

není jisté, že na něco zapomenete.        

U první a druhé se projevuje ztráta 

paměti, z toho vyplývá, že na to, co jste 

zapomněli, si už nevzpomenete, 

zatímco u třetí a čtvrté zapomenete 

pouze na nějakou práci, jakou jste měli 

udělat. Nejlepší je všechno si zapisovat 

a nesnažit se účelně zapomenout, 

protože i ta nejhorší vzpomínka je               

k něčemu dobrá.  

           M. Stodůlka, VIII. tř.                          
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BrouČCi 

Dne 23. 10. 2015 se uskutečnilo 

Putování s broučky. Akce se 

zúčastnilo mnoho malých broučků 

a berušek s barevnými lampióny. 

Vyhlásily se tři nejlepší vytvořené 

lampióny a každému z broučků se 

dala malá, sladká odměna za účast. 

Poté dvě berušky vedly průvod    

od knihovny až k amfiteátru  

U Pernických. Rodiče s dětmi se 

shromáždili okolo pána, který 

předvedl ohnivou show. Celou 

akci ukončil zářivý a dlouhý 

ohňostroj.              -kc -                                                                                                                                                                      



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Pod hladinou 
 

   Příloha školního časopisu Pod lavicí 

  Ročník 8, číslo 2 - prosinec 2015, leden 2016 
 
Ahoj a jsme tu zase tentokrát s novým dílem přílohy Pod hladinou. V tomto čísle se dozvíte něco             

o českých dravcích a přívlači. Doufám, že se vám bude číslo líbit a dozvíte se něco nového.       –jš-,-af- 

 

Dravci 
Česká republika má celou řadu nádherných rybích dravců, 

ale v příloze tolik prostoru nemáme, tak budu jmenovat 

pouze tři největší. Začneme tedy sumcem.  Je to největší 

evropský dravec, který může dorůst až 270 cm. Sumec 

loví v noci a používá při tom své vousky, které mu rostou 

na kraji tlamy, a postranní čáru, jíž vnímá vibrace ve 

vodě. Sumec se přes den rád zdržuje pod křovinami, jež 

se překlánějí nad vodou. K dalším dravcům patří candáti. 

Vyskytují se na dnech přehrad nebo jezer a živí se 

mrtvými nebo živými rybkami. Candát je okounovitá 

ryba s nádhernou hřbetní ploutví. Má velké zuby, které 

rostou poměrně daleko od sebe, z toho vyplývá, že se      

při jeho lovu nemusí používat ocelové lanko. A štika je 

podle mnohých královna našich vod.  Živí se rybami, 

různými hlodavci nebo žábami. Má hluboce vykrojenou 

zadní ploutev, a díky tomu získá bleskurychlý start. Lituji 

všechny ryby, co se jí dostanou do chuti. Štika má hodně 

ostrých zubů, a proto se na její lov musí použít ocelové 

lanko.                                                                           –jš-                       

 

                                                     Lov přívlač 
Na přívlač se chytá od 16.6 do 1.12. Chytá se tím způsobem, že stále nahazujeme a snažíme se napodobit 

pohyb ryby.  Nejvíce se na přívlač chytají dravci (štika, candát…), ale dá se chytnout i kapr! Na lov 

potřebujeme: udici, pevný vlasec, naviják a třpytky (rotačky), woblery a kopyta (druhy nástrah).              

Na přívlač se nejvíce chodí do tůní nebo do přítoku, kde se zdržují dravé ryby. Třpytky se používají 

převážně na štiky. Woblery rybáři používají na štiky, candáty a sumce. Kopyta na candáty. Na Bystřičce 

se takto chytila největší štika, měla 106 cm.                                                                                                      –af-                                        

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Sumec velký 

Candát obecný 

Štika obecná 
PŘÍVLAČ 


