
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Pod lavicí 
  Časopis ZŠ Valašská Bystřice                               

  Ročník 9, číslo 1 - říjen 2016

 

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 

Rytíři řádu Deváťáků během září projevili 

svou ochrannou rukou čtyřikrát: pasováním 

prvňáčků 1. září, vlastním představením 

a rozdělením patronace, představením 

prostor školy i tříd v samostatném 

programu … Pat a Mat, víly, čarodějnice, 

bubák, princezny, myslivec, trpaslík, 

houslista na chodbách…. Předkládáme vám 

dojmy prvňáčků i deváťáků.               –r- 

 

Co se líbilo prvňáčkům: 

 nejvíc čarodějnice  

 poznávačka zvířat 

 klíšťata 

 lekli jsme se bubáka 

 víly, jak tančily 

 Pat a Mat 

 Maruška myslivec 

 Jitka, jak měla ty fúsy 

 

A co překvapilo deváťáky? 

 někteří řekli pěknou básničku 

 poznali nářadí 

 uměli poznat zvířata 

 nepoznali hrušky 

 poznali triangl 

 poznali hřebíček podle vůně 

 poznali ukulele 

 poznali naši hymnu                 -r- 

 

A škola je zpět! Komu se po ní stýskalo?  Ale no tak! I škola má své světlé stránky, jako: potkáte své 

kamarády, vyklidíte si po prázdninách aktovku a objevíte zapomenutý poklad  a máte tu i Pod lavicí.    

Co se v něm dozvíme letos? Tak třeba: pasování prvňáčků a jejich dojmy z kouzelného vítání, dovíme se 

něco o letním kurzu Ambrozia a filmu Děda -  a to není zdaleka vše! Tak načtenou!                          -tm- 

ám

–

-r-

áme vám 

–r-



Olomoucký drak 

Dne 18. 9. 2016 se v Olomouci konal krajský přebor 

mladých hasičů v disciplíně 60 m s překážkami. 
Vyjížděli jsme v 6 hodin. Cestou do Olomouce se nic 

zajímavého nedělo, všichni byli ještě rozespalí. Dojeli 
jsme okolo deváté hodiny, závodit se začalo po půl 
hodině. Nejdříve přípravka (děti do 6 let), v této 
kategorii jsme neměli závodníka. Po přípravce mladší 
dívky a chlapci (6 - 12 let).  Zde jsme měli 4 
závodníky. Po nich přišli na řadu starší žáci a žákyně. 
Průběh závodu začíná tím, že rozhodčí odstartuje 
pistolí se slepými náboji. Závodníci běží k bariéře, 
kterou musí přeskočit. Výška bariéry je pro všechny 

kromě starších chlapců stejná (70 cm), jen starší 
chlapci mají bariéru ve výši 150 cm. Za bariérou musí 
závodník uchopit do každé ruky jednu hadici, 

přeběhnout čtyřmetrovou kladinu, za ní spojí dvě 
koncovky do sebe, jednu do rozdělovače, druhou do 

proudnice. S nimi běží celou trať až do cíle. Každý 
závodník má dva pokusy, po nich následuje  
vyhlášení výsledků. Nejlepší z bystřických  
dětí byla Magdaléna Baslová, která  
skončila na 12. místě s časem 14,32 s. 

Domů jsme dojeli okolo 19. hodiny.                

                                         

                                                     -kiv-                                                                                                     

                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odzemek 

Odzemek je valašský mužský tanec, náročný 
na fyzickou kondici tanečníka, některé prvky 
jsou až akrobatické. Celý tanec je improvizační 
a tanečník si sám udává rychlost a délku tance. 
V průběhu tance se tempo zvedá. Odzemek 
začíná nástupem tanečníka na pódium spolu   
s předzpěvem. Poté následují sunové figury. 
Tato část je pomalá a tančí se s velkým 
vnitřním napětím. Pak se tanečník dostává k 
figurám kruhovým, při nichž se pohybuje po 
kruhu a „cifruje“. Jakmile dojde doprostřed 
pódia, začne tančit dřepové figury. Tato část 
tance je nejnáročnější. Spodní figury se tančí 
nízko u země. K nejoblíbenějším   figurám 
patří „kozáček“, nebo „podmetenka“. Pak se 

dostane tanečník k poslední, nejrychlejší části 
tance, kterou si sám poručí zavoláním 
„fryško!“. Takto vypadá základní kostra 
odzemku, ale jak už jsem psal, je to tanec 
improvizační a každý tanečník si jej 
přizpůsobuje sobě. Každý rok probíhá v 
Rožnově p. R. Škola mladých odzemkářů.  

Po absolvování tohoto kurzu jsou absolventi 

schopni zatančit celý odzemek, a přitom se 
také dozví něco o Valašsku. Nejstarším 
účastníkem této školy byl Roman Třetina          
z Hutiska (45 let). Naopak nejmladším 
účastníkem jsem byl já, který jsem absolvoval 

školu již ve 13 letech.       
                                           M.  Stodůlka, IX. tř.                          

            Běh za zdravím 

Konal se 9. 9. 2016 v areálu tenisových kurtů  
v Rožnově. Všichni žáci, kteří se zúčastnili,  
skončili v první polovině tabulky.  
Žáci s nejlepšími výsledky:  
1. místo H. Jelenovičová, VII.tř., 

2. místo V. Fusková, II.tř.  a K. Řiháková, IX. .tř.                 

                                                                               – af- 

ký

                

                                                                              

 kurtů 
tnili,
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Děda 

Všichni víme, kde jsme doma. Víme, že je naším domovem Valašsko. Většina se tu narodila, vyrůstali tady jejich 
rodiče, prarodiče, praprarodiče…Jsme s naším domovem propojeni nejen myslí, ale i srdcem. A proto mi většina dá 
za pravdu, že film Děda nás za srdce pěkně chytil. Film se natáčel o starých zvyklostech na Valašsku a o nelehkých 
životech tamních lidí. To, co nemohli pochopit obyvatelé Prahy, my odsud jsme prožívali plnými doušky. Film 
propojuje sekvence z minulosti a přítomnosti. V té se setkáváme s dědou, za kterým na Valašsko přijedou jeho dvě 
vnoučata z Prahy. Má za úkol vychovat z nich děti nezávislé na mobilech a jiné elektronice. Ale mě osobně více 

nadchly výjevy z minulosti, při kterých si každý, kdo sem patří, musí otřít slzu z oka.                                       -tm-                                  

Záhada v seně 

10. srpna 2016. Řeknete si - datum jako každé jiné… No, pro mě to tak obyčejné datum nebylo.  Nocovala jsem       

na ranči Na Zeleném vršku a hlídala těhotnou klisničku Zazu. Spala jsem na seníku. Chodila jsem ji kontrolovat 

každou hodinu. Kolem jedné hodiny ráno jsem slyšela, jak klisna nahlas řehtá. Rychle jsem seběhla ze seníku a          
s baterkou  v ruce jsem běžela do čtvrtého boxu. Otevřela dveře od boxu a začala zjišťovat, co se děje. Zazu byla       

v pohodě. Nechápala jsem. Zkontrolovala jsem ještě pár boxů okolo. Když jsem se ujistila, že se nic neděje, vylezla 

jsem zpátky na seník. Nevěřila jsem vlastním očím! Moje věci byly rozházené po celém seníku. Rychle jsem je 

sesbírala a sletěla jsem dolů. Tam jsem si lehla do neobydleného boxu, k držáku na seno, odtud bylo dobře vidět        
ke vchodu na seník. Slyšela jsem podivné skřehotavé zvuky vycházející ze seníku. Viděla jsem stín, který se blížil 
dolu ke schodům.  Začala jsem se klepat. Zhasla baterku a svalila se zpátky na karimatku. Pak už jsem jenom slyšela 
škrábavé zvuky a řehtání koní. Ale byla jsem až moc vystrašená na to, abych se vyšla ven podívat. Usnula jsem. 
Ráno jsem se vzbudila a vyšla se podívat na Zazu. Na podlaze jsem viděla škrábance mířící k Zaziinu boxu a             

se strachem jsem ho otevřela. Spatřila jsem to nejkrásnější hříbě! Zazu se narodila malá klisnička, jmenuje Zarafi. 

Chcete vědět, co mě strašilo? Tak to vám nepovím. Protože to dodneška nevím.                                             –bch-                                                         



Zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z činnosti kroužku 

pod  vedením  

pí. uč. J. Konířové 
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Ambrozia 

Je letní herecký, 
filmový, muzikálový, 

taneční a moderátorský  

kurs podle vlastního 
výběru. Trvá šest dnů. 

Bývá po celé České 
republice a na 

Slovensku. Kurzy se  

odehrávají ve školách, 
spí se ve třídách a 

všechen program se 
odehrává v prostorách 

školy. Kurz navštěvují 
různé slavné osobnosti 

např.: Radim Fiala, 

Ewa Hrušková, 

 Jan Přeučil, Tomáš 
Magnusek. Děti se učí 

zajímavé věci: 
improvizace, herectví, 

filmování,  
 

moderování, zpívání. 
Na konci kurzu se 

pořádá festival, kde se 
rodičům prezentuje to,  

 

co děti za týden 
udělaly, promítají se 
filmy, zpívá se, hrají 

se divadla a griluje se. 

 

 Na závěr se všichni 
loučí, vezmou si kufry 

a jedou domů.    



 

Francouzská revoluce začala roku 1789 a skončila roku 1799. 

První povstání proběhlo již roku 1788 v Grenoblu a Dauphiné, 

proto král Ludvík XVI. svolal v květnu roku 1789 generální 

stavy a vytvořili společně Národní shromáždění. Duchovní, kteří 

se k Národnímu shromáždění nepřidali, nesměli vykonávat své 

funkce. Ludvík poslal své vojsko na ochranu k zámku Versailles. 

Jako reakci na čin Ludvíka Pařížané vtrhli do zbrojnice a ukradli 

32 000 pušek.  Ráno 14. července 1789 Pařížané zaútočili na 

Bastillské vězení-symbol útlaku. 5. října téhož roku propukly 

nepokoje na trzích kvůli vysokým cenám a nedostatku chleba. 

Den nato vnikla skupina žen nestřeženou branou do královského 

paláce, hledala  královskou ložnici, ale v patách jim byla stráž, 

která jednoho člena davu zastřelila. Dav se vrhl na stráže a 

zavraždil je. Toto běsnění zastavil markýz La Fayett.  

Roku 1792 byla vydána ústava, která zaručovala rovnost 

a svobodu slova. V noci 9 - 10. srpna 1792 zaútočili lidé na 

královské sídlo, kde zajali a uvěznili krále Ludvíka. 21. září 

1972 Konvent krále sesadil a vyhlásil Francii jako republiku.  

21. ledna byl král Ludvík XVI. popraven, na základě hlasování. 

Povstání bylo podporováno i ze zahraničí, a to hlavně z Anglie. 
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  HISTORIK             

 Příloha školního časopisu Pod lavicí 

Ročník 9, číslo 1 – říjen 2016  

Můj názor na tuto věc je ten, že 

revoluce proběhla s příliš 

velkým vražděním a 

popravováním. Také podle mě 

muselo delší dobu trvat, než se 

život lidí opět vrátil do normálu. 

Ahoj všichni, po menší pauze je tady opět Historik, tentokrát s tématem Velká francouzská revoluce! 

                                                                                                                           
-ph- 

Bastillské vězení 

Ludvík XVI. 

Markýz La  Fayette 

Pokračování revoluce se budu věnovat později, 

protože pokračování (jakobíni) je velmi 

rozsáhlá kapitola, která by se do tohoto čísla 

již nevešla. 

 

Bastillské vězení 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Příloha školního časopisu Pod lavicí 
Ročník 9, číslo 1 – říjen 2016 

Pod hladinou 

A jsme tu zase! Po delší odmlce vychází příloha Pod hladinou, ve které se můžete dozvědět více o rybách, přírodě 

a samozřejmě o rybaření. Doufáme, že se vám bude příloha líbit. S pozdravem rybářů: ,,Petrův zdar“!        -jš-af- 

                  Jeseter sibiřský  

Jeseter sibiřský je v ČR nepůvodní druh, pochází 
z Ruska. Nachází se především v Rusku, v řekách 
Lena, Ob a Jenisej, ale je i uměle vysazován          

i v jiných státech. Je to vyhledávaná sportovní 
ryba pro svoji bojovnost na udici. Tato ryba je 

velmi chytrá a během krátké doby si dokáže 
osvojit úplně nový terén. Doroste délky 1m zhruba 

za 10 až 15 let.                                          - jš-           

                                                        - 

Řeky, ve kterých se jeseter nachází. 

Jeseter je ryba schopná si rychle zmapovat prostředí řeky, přehrady, jezera nebo rybníku. Když ji zdoláváte, 
snaží se to „naprat“ do nejbližších překážek a přeříznout vám vlasec. Vysazování jeseterů je podle mého názoru 
zbytečné. I když je celoročně hájená, má malou šanci. Když ji chytí nezodpovědný rybář, často si ho proti 
zákonu i nechá. Jeseter je velmi cenná ryba.  
Psal se rok 2016 a s kamarádem jsem se v létě vypravil na ryby, byl krásný den. Zapsali jsme číslo do povolenky 
a rozbalili udice. Věděli jsme, že sem nedávno bylo vysazeno 10 kusů jesetera sibiřského a dva už kamarádovi 
utekli. Byli jsme plni sebevědomí a nahodili. Pět hodin ani jeden záběr a celou dobu jsme krmili! Najednou 

slyšíme signalizátor, jak silně piští. Kamarád měl na prutu jesetera, ale ten mu to „vzal“ do křoví a uřezal mu 

prut. To nás ještě víc nabudilo“! Asi hodinu nic, když náhle mi feeder málem vyskočil z vidliček. Byl to kapr 52 

cm a skončil v mrazáku. Po chvíli k nám přišel rybář, přidal se k nám. Po půl hodině jsem na feederu měl malé 
cukance, tak jsem zasekl. Neuvěřitelný tah!  Nad hladinu vyskočil jeseter. Asi přes metr! Bojoval urputně. 

Nejdříve plaval do okrajových větví a potom zase naopak. Zhruba po 15 minutách zajel do větví, o ostrý kámen 
mi uřízl pletenou šňůru na 10 kg a – uplaval...Po nepříjemném zjištění jsem se neudržel a na celý rybník jsem 
vykřikoval nevhodná slova. Po psychickém zdrcení jsem už skoro nemluvil. Ten den jsem se na rybník už 
nevrátil. Ale jednou jesetera zdolám!!!                                                                                                 -jš-                                          

 

Já jsem ale                 

BOJOVNÍK ! 

                                                                                              -jš- -jšjš                                                                 


