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Po dlouhé době se novináři opět hlásí!  A co byl důvod naší nepřítomnosti? Onemocněla nám šéfredaktorka, 

srdce našeho týmu, ale teď jsme zpět, abychom vás informovali o událostech, jako třeba koncert kapely 

„Réva“, nebo recitační soutěž. Nesmím také zapomenout na nadané divadelníky z kroužku „Minidrama“, 

kteří nám zahráli pěknou pohádku. Srdečně Vám přejeme pěkné počtení.                                            -tm-                                                                                  

I prvňáček může mít zlatou 

medaili… 

A kdo to je? Nela Fisterová! Od září 

2015 navštěvuje taneční kroužek ve 

Valašském Meziříčí - studio Linie 

D.C.C., výuka tanečních choreografií. 

Již se zúčastnila soutěží ve Zlíně (únor 

2016) -  2. místo team děti 6 – 11 let, 

v Chotěboři (březen) – 1. místo solo 

děti 6 – 11 let, 1. místo team děti  

6 – 11 let. V dubnu se bude účastnit 

Mistrovství ČR ve Valašském 

Meziříčí. 

Neli, máme velkou radost z tvých 

úspěchů a těšíme se, že přineseš nová 

ocenění. Držíme všechny palce, které 

máme!!!                                          -r-                                                          

 

Dojmy ze čtenářského deníku 

Do čtenářského deníku jsme si měli vybrat jednu z mnoha 

literárních děl. Vybrala jsem si dílo s názvem Malý princ. 

Tahle knížka je z jedné stránky pro děti, ale druhé stránky i 

pro dospělé. Děti si mohou rozvíjet svoji fantazii a tato 

fantazie bývá často dospělými nepochopena. Z dospělé 

stránky právě proto, že se z této knížky mohou velice 

mnoho naučit. Měli by se umět vrátit do dětských let a 

„vypnout“ od obyčejných problémů kolem nás. Neřešit 

pořád jenom problémy dnešní doby. Právě pro tato moudra 

se mi knížka velmi zalíbila, a když jsem ji četla, prožívala 

jsem příběh s Malým princem, který se také musel naučit 

hodně věcí a poznat nová prostředí. Byla hodně naučná a 

určitě byste si ji měli přečíst. Je moudrá a určitě si ji zase 

někdy přečtu!                           P. Polášková, VII. tř.  
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Matematický klokan:  

Ve školním kole nejlíp dopadli: F. Fišar z V.tř. se 

105 body., D. Hlaváč ze IV.tř. se 116 body, který 

skončil na 2. místě v okresním kole.  Š. Sewiola  ze 

IV.tř. s 99 body.                                                 –r- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Olympiáda v českém jazyce  

Školní kolo prozářila E. Mitášová, IX. tř , v okrese 

z 39 účastníků obsadila 22. místo. Poděkování si 

plně zaslouží, protože požadavky na soutěž jsou 

stále náročnější.                                              -šfr-                                                                                                                                                                           

 

Recitační soutěž 

Dne 9. 2. se uskutečnila recitační soutěž II. stupně. 

Celkem 15 recitátorů. Porota: pí uč. Stuchlíková, 

Richterová, Válková a jeden muž - náš pan ředitel.  

Po poslechu všech básniček se porota odebrala do 

kabinetu, aby vybrala nejlepší recitátory. Mezitím 

se diváci měli rozhodnout, komu dají Cenu 

publika. Získal ji D. Petružela. V  kat. VI. – VII. tř. 

se na 3. místě umístili:  A. Machýček, VI. tř., K.  

Cábová, VII. tř. Na 2. místě K. Volková, VII. tř., na 

1. místě skončil D. Petružela, VII. tř. V kat. VIII. a 

IX. tř. se na 3. místě objevil M. Stodůlka, VIII. tř. O 

2. místo se podělily: E. Mitášová, A.  Petruželová, 

IX. tř., 1. místo si zajistila Jana Šrámková, IX. tř. 

Všem recitátorům porota děkuje za krásné 

přednesy.  V okrsku nám udělaly radost:                

K. Volková – bronzová, J. Šrámková stříbrná, 

zlatou přinesla z okresu a postoupila do kraje, kde 

si zajistila velmi úspěšnou účast!! Takový úspěch 

jsme tady dlouho neměli !!!                          –kiv-                                                   

                                                                      

Soutěž ZOO Ostrava se konala v březnu za 

přispění naší ZŠ a s úspěchem! Ze 114  škol se 

naše umístila na 24. – 25. místě. Úspěchu pomohli 

žáci z osmičky: K. Křenková, K. Řiháková, M. 

Stodůlka a ze VII. tř. N. Hlaváčová. Soutěži 

předchází náročná příprava s pomocí paní učitelky 

Z. Horákové.  Nese své ovoce.                          -r-                                                       

 

Zeměpisná soutěž se uskutečnila  16. 3.  2016. 

Zúčastnil se M. Stodůlka, VIII. tř.               -kc-                                                                                                                           

 

Valašský zpěváček 2016 

Pro bystřické zpěváčky bylo okresní kolo tradičně 

velmi úspěšné. Do regionu ve Valašs. Kloboukách 

postoupili: M. Přecechtělová, IX. tř., M. Stodůlka, 

VIII. tř., H. Jelenovičová, VI. tř. Příjemným 

překvapením se stalo umístění žáka II. tř. M. 

Machýčka. V krajském kole jsme se sice 

neumístili, ale tvoříme nejsilnější skupinu. 

Okresního kola se rovněž zúčastnili K. Polášek, II. 

E. Kratochvílová, V. tř. Děkujeme za udržování 

výborného jména školy.                                  –šfr-                             

 

Ve školním kole I. stupně se umístili:  

H. Křenková, K. Richterová V.tř, D. Hlaváč IV.tř,  

M. Machýček II.tř., D. Kratochvíl, A. Špilková,  

A. Kajzarová, M. Trusinová a R. Němec I.tř.    - tm-                                                      

-  

 



        Stáj Sorbon ,  N.Hlaváčová,VII.tř                                                                                                         

V každém ročním období konáme koňské módní 

přehlídky. Vždycky jim dáme oblečení, ve kterých 

je vodíme a pozveme publikum. Jsou úspěšné! 

Někdy pomáháme při dostizích, nebo když přijede 

kovář, nebo při porodu. Občas i u potratu. Když se 

strýcovi nějaký kůň zraní, má veškerou pozornost a 

péči. Když má strýc ustájeného koně, staráme se o 

něj, i když nemusíme. Máme to ve stáji moc rádi. 

Jenže na podzim musíme házet piliny pro zimní 

podestýku.  Nesnáším uklízení stáje. To dělám, jen 

když se nudím. Nejradši sprchujeme koně. Všichni 

jsme mokří a jediný kůň je suchý. Doma pečeme 

pamlsky pro koně, protože jsou po nich jako 

zbláznění.                                                                                 

Co dělám, když jsem zasněná 

Už jako malá jsem ráda četla různé knížky plné 

dobrodružného děje. Obvykle se do nich začtu do 

hloubky a zapomenu na realitu. Přehrávám si děj 

vícekrát za sebou a uvažuji, co by se stalo, kdyby se 

nestalo to, co se stalo. V poslední době jsem ráda 

někde v klidu nebo s hudbou v uších a silně uvažuju 

nad nesmrtelností chrousta. A občas se stane, že 

mě z mého dumání někdo vytrhne a myslí si, že jsem 

mimo. Škola je trochu jiný případ, protože tady 

nemám ani klid, ani hudbu, a tak se jen občas zasním 

a pak si všichni myslí, že nedávám pozor. Já pozor 

dávám, jen se víc vylekám a zpanikařím. Takže zas 

tak velký snílek nejsem.       T.  Matochová, VII. tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šak nejsu  

Gott! 

Tento obrázek vypovídá o tom, že i andělé mohou 

existovat. Dívka na obrázku má šátek, protože 

nechce už dál světu ukazovat svoji tvář, když o ni 

nikdo nestojí. Signál, který dává rukou, znamená, 

že je konec. Že její odchod už nikdo nezmění a ať 

ji svět nechá na pokoji.    P.  Onufráková, VIII.tř.                                                 



     Zábava 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Minidrama 

Čáry báby Cotkytle aneb Tři 

zlaté zuby děda Vševěda 

 

Dne 25. 3. 2016 se uskutečnila 

premiéra divadla Čáry báby 

Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda 

Vševěda. Představení proběhlo 

v sále u Pernických. Jako první se 

na nás přišla podívat školka a 

I. stupeň. Všichni za oponou měli 

trému, maskérky nás líčily, 

dolaďovali jsme kostýmy a pak  

to začalo. Všechno to dobře 

dopadlo, i přestože všichni měli 

nervy na pochodu. V jedenáct 

hodin se na nás přišel podívat 

druhý stupeň. Všichni se báli, že 

na nás budou pokřikovat a dělat si 

z nás legraci. Dopadlo to 

náramně, nikdo nepokřikoval, ani 

se nám nesmál. Na konci všichni 

tleskali, museli jsme se uklonit 

nejmíň třikrát. Od pana ředitele 

jsme dostali čokolády a pochvalu. 

O týden později jsme vyjeli do 

Hovězí, kde jsme hráli pro místní 

školu. A aby toho nebylo málo, 

další týden jsme vyjeli do 

Štramberku. Tam jsme hráli 

opět pro místní školu a před 

porotou, která nám udělila 

hned dvě ceny. První pro pana 

Mirka Cába za režii a Aničku 

Kratochvílovou za herecký 

výkon. Všichni si koupili 

Štramberské uši a jeli jsme domů. 

O dva týdny později jsme vyjeli 

do Vidče. Všechna vystoupení 

byla výborná a těšíme se na příští 

rok.                                     -dp- 

 

Lyžařský výcvik 

Počátkem února se konal lyžařský 

výcvik pro 5. a 7. ročník.  

Nejprve jsme se ve škole dívali          

na prezentaci upozorňující          

na zranění a záchranu na lyžích. 

Potom jsme se vydali na vlek. 

„Konečně!“ říkala jsem si po 

dlouhé době strávené ve škole.   

Na vleku si všichni obouvali 

lyžáky, bundy a oteplováky. 

Nechyběly hůlky, helma a hlavně 

lyže. A tak to šlo čtyři dny. Paní 

učitelky nás podle jízdy vybraly 

do skupin. Dostala jsem se do  

1. skupiny. Poslední den se 

konaly závody. Bylo to velice 

napínavé. Po veliké dřině se 

všichni umístili skvěle. Domů 

jsem přišla s diplomem za  

3. místo a s úsměvem na tváři. 

Moc mě to bavilo a ráda 

zavzpomínám na potrhlé a vtipné 

chvíle z lyžařského výcviku.  –nk- 
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Co si představíš pod pojmem APRÍL? 

 
 Představím si srandu.  

 Napadne mě datum 1.4.  

 Napadne mě, že mě chce někdo napálit.  

 Napadnou mě vtipy.  

 Napadne mě, že si z někoho vystřelím.  

 Představím si, že na mě něco spadne.  

 Levý obrázek Fisterová  Nela, I.tř.  

Pravý obrázek: Drápalová Viktorie, I.tř.  

Děkujeme za obrázky. 

     

Ahoj milí čtenáři přílohy Šneček, jaro už je tady. V  tomto čísle jsme se vás ptali, co si 

představíte pod pojmem APRÍL. Tady jsou vaše odpovědi a názory. A poslední věc je, 

že obrázky dole patří vašim kamarádkám a může tam být i Váš obrázek, stačí ho jen 

namalovat a poslat do novinářů třeba po paní učitelce.                                              

Pokojné čtení přeje Váš Šneček!                                                                             -mb-   


