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 Pod lavicí 
  Časopis ZŠ Valašská Bystřice                               

  Ročník 9, číslo 2 – listopad, prosinec 2016 

H.Vančurová, IX. tř. 

H. Křenková, VI. tř. 
tř.tř.tř.

Holky, kluci, žáci zbední i ne-zbední! Naši 
Podlavičáci vás zdraví naposledy v tomto roce. 

Mávají na vás z návštěvy České televize (samostatná 
příloha), připomínají projekt fotografií, informují      
o velkých úspěších, „posvítili“ si také na akce 

deváťáků. Tak příjemné počtení, hezké Vánoce a 

úspěšný vstup do roku 2017.  Přeje redakce časopisu 
Pod lavicí.                                                          -šfr-                        

Fotím, fotíš, fotíme 

Projekt začal tím, že každá třída donesla staré fotky z Valašské Bystřice a vybrala si téma, na které se zaměří. Dne 

25. 10. se celý den fotilo na třídou vybrané téma.  My novináři jsme byli unavení, protože jsme v pondělí přijeli 
pozdě z pražského výletu. A byli jsme rádi, že se nemusíme učit.  Naše třída šla fotit na horní konec a fotili jsme 
každodenní situace lidí. Zpátky jsme jeli autobusem, protože se nám zpět už nechtělo jít pěšky.  Projektový den jsme 
ukončili dobrým obědem.                                                                                                                                       –kiv-                     

H. Vančurová, IX. tř. 



  

Tomáš Vašek vítězí 

Dne 1. října se konal v Zubří 12. ročník 
motocyklového závodu Březovec Cup. Účastnilo se   
ho 80 jezdců z České republiky, Slovenska a Polska. 
Vítězem v  kategorii A1 hobby se stal náš Tomáš 
Vašek z IX. třídy. V daných 72 minutách najezdil 17 
kol, tj. na jedno kolo trvalo  v průměru 4,19 minut. 

Děkujeme za výrazný úspěch a reprezentaci školy 
v zajímavé sportovní disciplíně. Tome, těšíme se na 
nové, podobně příjemné zprávičky!                    -r-                       

 

Broučci 

Dne 14. 10. 2016 se uskutečnilo Putování 
s broučky. Všechny děti si měly připravit 
kostým, za který dostaly cenu od největšího 
broučka, pana knihovníka, a dvou berušek. 
Poté se vedl průvod s lampióny k amfiteátru   
U Pernických, kde vystoupila taneční skupina 
Histerky. Po vystoupení následoval velký 
ohňostroj, který ukončil celou akci.        –kc-                  

 

             

                     Mistrovství světa v polském Krakově 

 

Ve dnech 14. – 15. 10. 2016 se konalo Mistrovství světa v Krakově, 
ale my jsme tam jeli už ve čtvrtek, abychom se stihli ubytovat a 

připravit. Ještě ten den jsme jeli trénovat do Tauronské Arény, kde     

se toto mistrovství konalo. Večer před soutěží nám kouči rozdali 
startovací čísla a reprezentační trička. Další den v 8:00 jsme jeli         

na halu znovu. Nejdřív závodily děti, potom dospělí. Moje kategorie 
měla začínat až v 22:00, ale nakonec jsem soutěžil  až další den ráno. 
Nejdříve jsem závodil v kategorii kumite (zápasy). Po této kategorii 
jsem závodil ve fuku-go (sestavy a zápasy v jedné kategorii). Jenže se 
mi vůbec nedařilo a vypadl jsem v obou kategoriích. Večer jsme přijeli 
na hotel, pak se účastnili Sushi “párty “, ale nebavilo nás to tam, tak 

jsme se vrátili na hotel. V neděli jsme se sbalili, nasnídali, vrátili karty 
od pokojů a jeli domů.                                                                  -af- 

 

Šachový turnaj na Vsetíně 

Dne 23. 10. proběhl šachový turnaj družstev ve Vsetíně. Skončili jsme těsně pod 3. místem. 
K nejšikovnějším žákům patřili: F. Tichavský, II.tř, D. Hlaváč, Š. Sewiola, V. tř.          –af-                                                       



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nové valašské báje a pověsti aneb Co nám staříčci nestačili povědět 
Kdysi dávno, kdy ještě neexistovalo pivo, žil jeden urostlý a statný muž, kterému říkali Radegast. Radegast se ničeho 
nebál, rád chodil do lesa na divočáky a vždy si přitom pískal zvláštní písničky. Lidé se ho báli, protože měl černé 
kudrnaté vlasy, a vždycky, když se vrátil z lesa, byl celý špinavý od bláta. Ani se nedalo poznat, kde mu začíná krk a kde 
končí hlava. Jednou v noci se mu zdál sen, že potká v lese krásnou pannu. Když ráno zakokrhal kohout, vyskočil 
z postele, šel na dvůr, napumpoval si vodu do džberu a polil se studenou vodou, aby se probral. Celou dobu myslel na ten 
záhadný sen. Aby byl silnější, k obědu si dal prasečí rypáček. Ten měl nejradši! Odpoledne se vydal do lesa.  Jenže 
cestou ho zastavila děvčata z města a zvědavě se ptala: „Proč někdy nepřijdeš tancovat?“  Radegast na to: „Přecaj na 
takové hlúposti nemám čas!“  Děvčata si ho dobírala: „Tak si ho udělej! A neříkej, že se ti ani jedna nelíbíme!“ „Né, tož 
to teda né, ani jedna!  Ste jako krávy, co  sa pasú tam lúce! Já chcu inú! Tá bude moja jediná!“ volal na ně Radegast. 
Děvčata se urazila a odešla. A Radegast šel dál, po lesním palouku u skály. Vtom uslyšel, jako by někdo mumlal čarovné 
zaklínadlo. Blížil se blíž a blíž a na kopci najednou spatřil nádhernou pannu! Byla krásná, tmavé vlasy až po zem, divně 
oblečená. A čarovala. Kouzelné bytosti. Čerty a ježibaby. Když uviděla Radegasta, přestala a začala vařit něco v kotlíku. 
Radegast přišel blíž. Když ucítil vůni, hlava se mu zatočila. Povídá: „ Daj  ně  ochutnat teho lektvaru!“ Panna říká: „Dám 
ti ochutnat, dám ti i recept, ale musíš se o recept podělit s celou vesnicí, jinak  zkameníš!“ A Radegast přikývl. Panna mu 
dala kotlík a recept. Radegast přišel do vesnice, dal vesničanům kotlík s nápojem, ale recept ne. Ten si nechal pro sebe a 

těšil se, že bude mít recept, peníze i krásnou pannu. Vesničanům nápoj zachutnal a chtěli další, ale Radegast řekl: „ 
Nemám další. A jak sa to vaří, vám neřeknu!“ Jenže to neměl říkat! Nad Radhoštěm zahřmělo, zatmělo se a před 
Radegastem se objevila krásná panna: „ Poroučím ti, abys šel se mnou na ten vysoký kopec nad Rožnovem!“ Radegast se 
lekl a šel za ní jak ovečka ze stáda. Vesničané je tajně pronásledovali. Na kopci ho panna začarovala v kámen. Jenže než 
dočarovala, vypadl Radegastovi z kapsy recept. Radegastovi už vesničané nemohli pomoct, nechali ho na kopci 
zkamenělého, ale recept si vzali. Začali podle něho vařit nápoj od kouzelné panny z lesa.  Bylo jim po něm dobře, a tak 
mu začali říkat „pivo Radegast“. A od těch dob ho pijí až do dneška.                                         Kristina Volková, VIII. tř.                    
 

     Práce žáků 

Krmelec 

V polovině prázdnin jsme se s kamarádem rozhodli, že postavíme 
krmelec.  Nejdříve jsme si museli zařídit materiál, potom jsme načrtli 
plán a dali se do práce. Postavili jsme základ, tj. podstavu krmelce.  A 

už jsme stavili do výšky. Krmelec je asi 2 m vysoký a 3m široký. Jak 
jsme měli postavenou kostru krmelce, obili jsme  ji deskami. Krmelec 

slouží dobře, ale ještě ho musíme pořádně zaspárovat, protože jsme 
měli málo montážní pěny.                                                         -kv- 

M. Baslová, VIII.tř. 
tř. 

A. Horáková, VII. tř 



 Zábava 

Perličky z písemných prací 
deváťáků 

 

 G. Boccaccio byl režisér, 
napsal určitě nějaké drama. 
Měl kouzelného skřítka 
jménem Doby 

 Kdo napsal Mlynářovu 
povídku? To nevím…  

 Co je komedie? Pohoda, nikdo 

neumře. 
 Tragédie? Tam někdo určitě 

umře. 
 Shakespearova komedie: 

Romča a Julča.                 
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    SATANI Z BYSTŘIC V PRAZE  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 



 

 

 

 

   

   

  

     

  

  

Bystřičani ve vlaku do Prahy                                                                                     
Je pondělí, konkrétně pondělí 24.10. 3:55 ráno. Mně zvoní budík, vstávám z postele, jdu posnídat a oblíknout se.  
Dnes jedou novináři do Prahy. Nasedneme do auta a jedeme do Valmezu na vlakové nádraží. 5:10 odjíždí vlak. 
Nastupujeme do dvou kupéček. Paní učitelka v jednom s paní učitelkou K. Pytlíkovou, se mnou a Magdou, ti 

ostatní v dalších. Jedeme a jedeme, cesta ubíhá, chvíli rychle a chvíli pomalu. V polovině cesty k nám přišla paní 
s jídlem a sladkostmi, my si něco koupili a za chvíli Praha!. Zpáteční cesta vypadala podobně, jen byla klidnější, 
protože všichni byli chozením unavení. Okolo 21:00 hod vlak dorazil do Valmezu. Rozloučili jsme se, rozjeli 

domů a vzhůru do peřin!                                                                                      -dp-                                                                                                                      
 

Prohlídka Prahy                                            
Po příjezdu jsme si koupili lístky MHD a jeli metrem  na 

Staroměstské náměstí, viděli zrovna v chodu Pražský orloj a 
pověděli si zajímavosti o tomto místě. Poté jsme šli na Malou 
Stranu, přijeli ke Strahovskému klášteru, pak k Loretě, tam se 

dověděli pověst o Loretánských zvoncích, dokonce je i slyšeli. 
Následně jsme putovali na Hradčany a před Pražským hradem 

jsme pozorovali pána, který tvořil ohromné bubliny. Hromadně 
jsme vykoupili Starbucks. Naše kroky pak již směřovaly k České 
televizi. Chvíli jsme kolem budov bloudili, než jsme našli hlavní 
vchod A teprve pak vše začalo nabírat obrátky!                 -ph-                      
                                                                                                                                    

Jak vypadala návštěva Satanů z 
Bystřic v ČT1                     Z vlaku 
jsme vystoupili v 9:00 a vydali se na 

krátkou procházku, abychom se seznámili 
s nejdůležitějšími památkami a konečně se 

dostali k tomu nejdůležitějšímu: Kavčí 
hory a prohlídka ČT1! Vestibul, chvíle 

odpočinku, pak si nás zavolala paní 
průvodkyně a začala prohlídka. V první 
místnosti pustila zajímavé video a ve stejné 
jsme si mohli zkusit v závěru prohlídky 
natáčet kamerou, číst zprávy jako 

opravdoví redaktoři. Zaujalo mě studio, 

kde se právě natáčela Kouzelná školka. 
Natáčení mě ohromilo nejvíce proto, že  
na tomto pořadu jsem vyrůstala. Měli jsme 

zde možnost vyfotit se s Frantou. Potom 

jsme navštívili další studia, nebo třeba 
schod, na kterém spadl náš prezident. A 
povím vám, že jsme viděli, sice zezadu, ale 
viděli Martina Dejdara, Jana Ondera a 

také Jakuba Koháka. Nakonec jsme se 

vrátili do prvního studia, vyzkoušeli jsme 

vše, co šlo a hodně se přitom bavili. Tenhle 

zážitek je jeden z těch, který uchová moje 
paměť ještě hodně dlouho, moc jsme si to 
všichni užili, a navíc kopec srandy. I když 
jsme už byli trošku unavení, bylo to  
na 100 %.Za tenhle zážitek moc děkujeme 
paní učitelce Stuchlíkové.                    -pp-             

Dobrý večer. 
Vítejte u dnešních 
zpráv s Magdou a 

Nikou. 

Cena chleba se 

rapidně zvedla o 
0,0001 Kč! 


