
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

  

   

 

       

 
 

Pod lavicí 
 Časopis ZŠ Valašská Bystřice   

Ročník 8, číslo 4 – květen, červen 2016 

Zdravíme všechny fanoušky novinářů a  ano, nešálí vás zrak. Jsme už tááák staří! Je nám osm let! Při této 

příležitosti jsme se všichni staříčci sešli „jak ža mlada“ a jak vidíte, „párty“ se povedla. Všichni jsme 

zavzpomínali na staré dobré časy. Je to opravdu k nevíře, jak už jsme zestárli a o kolik žáků jsme se 

rozrostli. „Ťak tedi vykjočíme tou šprávnou ňohou ďo ďalšího joku!“                                Pamětnice -tm-                     

                

 

                                                           

                                                                      

Devátá třída 
Už je to devět let, co jsem jako malý skrček nastoupila do školy. Vzpomínám na svůj první den ve škole! To byly 

časy! Všimli jste si, jak jsou malí prvňáčci „natěšení“ ze školy? Taky jsem to tak měla. Možná jen pár měsíců. 

Vzpomínáte si na první stupeň, kdy jste se ještě neučili, nebo učili, ale minimálně? Teď to takhle nejde. Člověk si 

řekne ,,devítka“… Je po přijímačkách, první pololetí za námi, konec devítky se nám už nepočítá do známek… Ale co 

se nestalo? Učíme se ještě více, píšeme i závěrečné písemky! Bereme to pozitivně - ke konci každého školního roku 

se jezdí na výlety. Není to dobré odreagování? Odpočinete od učení a poznáte něco nového, plus strávíte tři dny bez 

rodičů! Po výletu uteče škola jako voda a už je tu vysvědčení - pro některé noční můra. Hlavně pro deváťáky, protože 

se všichni celé druhé pololetí „učili“ a známky budou ještě „lepší“ než v prvním.(???) Ale my si neděláme hlavu a 

říkáme si: „No co, je po přijímačkách a tohle se už na střední školu nepočítá!“                                  S. Křenková                                                                                                           

Vzpomínáme na chvíle, které nám nikdo nevezme: s kamarády, učiteli. Někdy jsme učitele zlobili, ale víme, že si 

zaslouží naši úctu. Chvíle „na základce“ nezapomeneme. Jsme hrdí, že jsme deváťáci.        J. Šrámková, M. Petružela 

 

 

                            



Bystřická laťka 

Zúčastnila se spousta žáků a 

myslím si, že mnozí se 

překonali a „vyskákali“ si 

nové rekordy. Za kategorii 

,,chlapci“ se umístili:  

Barabáš M., IX.tř., 145cm, 

2. Válek  A., VIII. tř., 3. 

Saniter T., IX. tř. Za kategorii 

dívek: Baslová M., VII.tř. - 

130cm, 2. Vančurová H., 

 3. Křenková K., VIII.tř. 

Všem přejeme ještě hodně 

úspěchů.   

                                 –mb-                                

 

Pohár rozhlasu 

4. května se konalo okrskové kolo 

v Poháru rozhlasu. Naši školu 

reprezentovalo družstvo mladších 

dívek a starší chlapci. Vybojovali 

celkově 5.místo. 

 Úspěchy:  M.  Baslová, VII. tř. 

1.místo a 4.místo M.  Stodůlka, 

VIII. tř., pěkný výkon ve skoku 

vysokém M.  Barabáš, vrh koulí 

T.  Saniter,  XI.  tř. Zúčastněným 

děkujeme za reprezentaci a pěkné 

chování.                            –bch-                                                                                                                                                                    

                     

 

                                                                                                                              
 

 

   

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memoriál Cyrila Macha 
 

VI.tř: T.  Mroček 3.m.-skok 

daleký, VII. tř: M.  Baslová 3. 

m.-běh, P.  Henáč 2. m.- 

skok vysoký, A.  Maráková 

2. m.-hod míčkem, A.  Fister 

1. m. -sprint, K.  Volek 2. m. 

-hod míčkem, K.  Hanzlíková 

3. m.-běh. VIII. tř: M. 

Stodůlka 1. m.-vytrvalost,  
IX. tř: A. Petruželová 3. m. -

skok daleký, M.  Bolf  3. m. -

skok daleký, T.  Saniter 2. 

m.-vrh koulí.        -pp-, -kc-                                                                                                  
.                                                         
 

Dne 16.4 - 17.4  se 

uskutečnila v Buchlovicích 

soutěž Zlatá včela. Byla 

rozdělena na mladší a starší 

kat. Potom se vybralo 10 

nejlepších včelaříků, dostali 

hodnotné ceny a 3 nejlepší 

diplom. Čtyři nejlepší 

postoupili do republikového 

kola v Nasavrkách. Na soutěž 

jsme přijeli brzy ráno. Při 

příjezdu nám rozdali soutěžní 

trička a drobnosti. Soutěž se 

dělila na botanické poznávání, 

včelařský test, práce 

s mikroskopem, včelařské 

pomůcky. Po splnění nás 

čekaly odpolední aktivity, 

návštěva divadla, přespání 

v místní škole. V neděli bylo 

vyhlášení vítězů. Z Bystřice 

byl na nejlepším místě ze 120 

účastníků M. Barabáš z IX. 

tř. (11. místo), další 

účastníci: J. Polášková,  

V. tř., P. Polášková, B. 

Chovancová, K. Hanzlíková, 

VII. tř. Soutěž byla naučná a 

pěkně zorganizovaná.   

                                    -bch-                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

ŠACHOVÝ TURNAJ  omladil:  

T. Sewiola, IV. tř.  absolvoval 4 

turnaje a obsadil 12. místo, 

k nadějím patří A. Kajzarová, Z. 

Petruželová, M. Žamboch, I. tř. 

Největší radost nám udělala L. 

Obšivačová, V. tř, která v kategorii 

mladších dívek získala zlatou 

medaili.                            –r-            

 

Dopravní soutěž 

V. tř.  

Monika Pomklová 

Filip Štihel 

Filip Fišar 

Eliška Kratochvilová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

  Práce žáků 

Stáj Sorbon 4 

Můj kůň se jmenuje Lady Gaga, čeká hříbátko a je to miláček. Ještě se starám o Lauru a Darynu. V zimě si všechny 

dovedeme do boxů. Někdy jsme tam i do devíti večer, abychom všechny boxy stihly vyčistit, je jich skoro třicet.                                                                      

                                                                                                                                              N. Hlaváčová,VII.tř                                                                             

                                                  

Lesní tajemství 

Do lesa chodím nejraději uprostřed jara. Slunce hřeje a jen 

někdy během měsíce zaprší. Když stojím na okraji lesa, vidím 

kapradiny, které mávají na přivítanou, ptáci zpívají lesní 

hymnu a les mi otevře svou bránu. V lese však nejsem sama, 

kolem mne běhají srny se svými srnčaty, jeleni spolu soupeří  

o nejkrásnější laň. Pokaždé neodolám, sednu si na pařez, který 

je pro mě jako nejměkčí polštář z mechu, obrostlý chorošovou 

sukýnkou. Jsem tichá, mlčím. Poslouchám jen šumivou 

symfonii a ohlížím se, kam se zaběhl můj psí parťák. Les mě 

vede k malé tůňce, kde se ráda napiju jantarové vody plné 

stříbrných lesků. Ptáčci mi ukazují cestu nazpět. Zpět z lesa jdu 

po duhové louce plné květin a lučních broučků, kteří se utíkají 

schovat, protože to vypadá na déšť. Ale obloha se rozjasnila a 

slunce prorazilo zamračené beránky. Les za mnou pomalu 

zavírá bránu. Lesní tajemství je krásné. Málo lidí ho dokáže 

vidět a vnímat, málokomu les otevře své náručí.                                             

                                                                    S. Kramolišová, VIII. tř.                              

     

Obrázky Terezy 

Matochové, VII. třída 

HORYMÍR A ŠEMÍK 

Horymír a Šemík byli stateční, 

Přeskočili hradby a skočili do Vltavy. 

 

Šemík se poranil, ale Horymír ne,  

dovezl ho domů a tam skonal hned. 

 

Horymír měl štěstí, že nebyl poraněn, 

Šemíka pohřbil pod kámen.         

                    K. Jelenovičová, IV. tř. 

           

                      

Jehňátko 

Dne 31. března se nám narodilo malinké bílé 

jehňátko. Stará ovce mu nechtěla dát pít, proto ho 

musíme krmit my. Čtyřikrát denně mu dáváme 

teplé mlíčko. První mléko musí dostat od své 

maminky, aby neonemocnělo, proto se ho ujala 

jiná ovce. Jehňátko jsem pojmenovala Timy. Teď 

už má přes týden a těším se, až vyroste.                                                 

                                           Hana Zátorská, II. tř.            

 



  Zábava 
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Ilustrátor Adolf Dudek 

9.5. navštívil naši školu  Adolf  Dudek. 

Jeho beseda se konala v jídelně, byla  

se na něho podívat III – IV tř. Učil děti 

malovat zvířata a věci pomoci čtverců, 

obdélníků, trojúhelníků a kruhů. Pan  

Dudek děti bavil, děti se smály, smíchu 

nechybělo. Dětem se to moc líbilo. 

Mně  také a těším se na něj příští rok.          
                               Josef  Hajdík  IV.tř.                                                                        
         .                                                                        

 

Školní hajzlíky 

Problém školních záchodků je stálé 

pomočování země. Nikdo nemůže najít 

řešení. Já bych do školy najal nového 

žáka. Byl by to Špekoun Hajzlíkový. 

Celý den by stál v zamčené kabince a 

pozoroval by, kdo čůrá přesně a kdo 

ne. Na konci dne by zašel za ředitelem 

školy a nahlásil jméno. Následující den 

by daní viníci byli potrestání měsíčním 

mytím záchodků. Druhým způsobem 

je zavedení moderní technologie. 

Kamery. Byly by připevněny tak, aby 

byla zachovaná diskrétnost. Žáci by 

ovšem museli mít na zádech jméno, 

aby se poznali. Trest by byl stejný jako 

bodu jedna.              M. Halačka, IX. tř. 

 

 

Tašky na věšák! 

Naše třída má jeden velký problém. Neumí si udržet 

pořádek. Neustále se naše školní tašky válí na zemi. Každou 

chvíli o ně někdo zakopává. Reakce žáků na tašku přímo 

v cestě je prostá. Většinou se napřáhnou a vší silou ji 

odkopnou pryč, nehledě na to, v jakém stadiu po odkopnutí 

je. Větší problém nastane, když jsou naše baťohy přímo 

v cestě učitelů. Učitel je důstojný člověk s autoritou a 

nemůže si dovolit jen tak kopnout do tašky. Když nastane 

tento okamžik, kdy se učitel chystá projít lesem překážek 

v naší třídě, nastane chvíle ticha. Pak můžete slyšet jednu, 

stejnou a  inteligentní větu. „ Tašky na věšák!“ Žáci chvíli 

mlčí a chvíli trvá, než jim dojde, co mají vlastně dělat. 

Konečně jim to došlo! Přichází chvíle, kdy visí všechny 

tašky na věšáku. Jedno je ale jisté! Příští hodinu se budou 

baťohy opět povalovat mezi lavicemi. Jsme nepoučitelní! 

Ještě, že má naše paní učitelka češtiny takovou trpělivost na 

to, aby každou hodinu znovu a znovu pronášela větu: „Tašky 

na věšák!“                                 J. Šrámková, IX. tř. 

 

Tož, utekla 

mi večeřa!!! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2h-fcs4TNAhWGcRQKHfd8D3gQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/cs/tag/orel&psig=AFQjCNGAqKKtoaaiIBON2MP_pbpTS76agA&ust=1464787176862123


Pod hladinou 

Příloha školního časopisu Pod lavicí 

Ročník 8, číslo 4 – květen, červen 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ahoj všichni rybáři, je tu nový díl přílohy Pod hladinou. V tomto čísle vám ukážeme jarní 

chytání a způsoby, jak se dá chytat na jaře. Doufáme, že se vám toto číslo bude líbit.                                               

                                                                                                  Adam Fister, Kristián Volek 

 

Jarní rybaření 

Na jaře ryby nejvíc berou na návnady a 

nástrahy, které nemají masitý obsah, např. 

jahoda, pomeranč, švestka, ale dá se chytat 

taky na červy nebo na žížaly. Nemělo by se 

moc zakrmovat, protože ryby jsou ze zimy 

ještě zpomalené a moc nežerou. A taky by se 

neměly používat signalizátory, protože jsou 

nepřesné, když bere ryba a je ještě 

zpomalená, signalizátor na ni nezareaguje. 

Místo toho je dobré používat klasické 

„policajty“. Na jaře se většině rybářům 

nedaří, protože se ryby třou a jsou ještě 

zpomalené. Ted´ na jaře se ryby rozprostírají 

po celém rybníku nebo přehradě, protože už 

je tepleji než v zimě. V zimě se ryby 
schovávají do hloubky. Ale ze začátku jara je 

ještě lepší chytat na mělčinách.             -af-       

                                                              - 
Jikernačka
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