
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Pod lavicí 
  Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

    Ročník 9, číslo 3 – leden, únor 2017 

Vítáme vás v novém roce! Novináři do tohoto roku vyrážejí v plné síle a mají povinnost vás o všem informovat. A 
co se to událo? No, není toho málo, ale naše zpravodajská relace je stále v režimu pohotovosti. Tak například:          
v minulém roce probíhala fotografická soutěž (vítězové a průběh níže), také se mrkneme na nedávné cvičení            
v přírodě a vaše zajímavé práce, které chceme ukázat světu. Ééh, škole . Věříme, že vás naše nové číslo zaujme 
a vykouzlí úsměv na tváří. Váš tým stále bdících Novinářů.                                                                                –tm-                                                              

Tři králové a já 

Měli jsme dlouhou cestu. Šel jsem s M. Machýčkem a J.Křenkem. Naše trasa vedla od Hajdůšek až                        
po modlitebnu. Vykoledovali jsme hodně peněz do charitní pokladničky a spousta lidí nás odměnila drobnými 
penězi a sladkostmi. Byla to legrace a koleda se mi moc líbila.                                                      K.Polášek, III.B 

Fotografická soutěž 
Jak jistě víte, konala se v minulém 
roce fotografická soutěž. Všichni 
jsme měli možnost si prohlédnout 
soutěžní fotografie na nástěnce      
ve vestibulu u jídelny. Poslední den 
před vánočními prázdninami se 
konalo vyhlášení těch nejhezčích 
fotek. Za každou třídu a dle 
zkušeného oka. Za třídy vyhráli:    
K. Richterová VI. tř., A. Horáková 
VII., M. Baslová, K. Volková VIII.,, 
M. Polášková, IX. tř. Nejhezčí fotku 
za porotu  učitelů získala                 
H. Vančurová, IX. tř. Věřte, i když 
byly uděleny tituly, všechny fotky 
byly pěkné a máte být na co hrdí.                           
                                                             –tm-      

Kristína Volková 

Magdaléna Baslová 

Z. Hajná, IV. tř. 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Pod lupou 

Běh na lyžích Dolní Bečva 

Dne 25.12 se uskutečnil na Dolní Bečvě běh na lyžích. 
Na 2. místě se umístil O. Měrka, VII. tř. a na 3. místě     
D. Mičkal, VI. tř.  

Běh na lyžích  
Dne 27.1 proběhl ve Velkých Karlovicích. Účast:  
Mičkal D., Měrková M., VI. tř., Měrka O. VII. tř.  
Nejlepší Románek J., IX. tř – 4. místo.                    – kv-       
 

Sběr baterií 
V naší škole byla soutěž, která třída nasbírá nejvíce baterií. 
Na prvním stupni vyhrála II. třída, na druhém  stupni VII. 
třída.                                                                               –kc-        

O poklad strýca Juráša 

Dne 30.1. proběhlo vyhodnocení této soutěže.          
Do soutěže bylo posláno sto slohových prací. 
V kategorii VIII. a IX. tříd se na 1. místě umístila 
Kristina Volková z VIII. tř.                                  –kc- 

 

Recitační soutěž  
Školní kolo: na I. stupni zvítězili: B. Polášek, I.tř., 
 A. Kajzarová , III.B., A. Špilková, IV.tř. Na II. stupni se 
umístily: T. Ježková, VI .tř. a K. Volková, VIII.tř. Všem 
výhercům gratulujeme. A jak dopadl okrsek? Benjamin 
Polášek ve své kategorii zvítězil! Děkujeme !               –kc-               
 

Soutěž ve šplhu o tyči 
Z každé třídy byli dva vítězové: L. Vanduch, I. tř., J. Mitáš, 
V. Fusková, II.tř., P. Kaláč, L. Fusková, III.A., J. Křenek, A.  
Karafiátová, III.B., J. Cáb, V. Steigerová, IV.tř., J. Hajdík, T. 
Petruželová, V.tř., F. Štíhel, N. Cábová, VI.tř., M. Hubeňák, Š. 
Cábová, VII.tř., A. Fister, M. Cábová, VIII.tř., M. Stodůlka, V. 
Juřicová, IX.tř.  Nejlepší šplhavci v okrese: J. Mitáš, J. 
Křenek, T. Petruželová, A Fister, M. Stodůlka                 –kc-      

 

JALOVEČEK  2017  

– soutěž v přírodovědných znalostech, hlavně      
ze života ptáků ( test, praktické znalosti). Z 22 
družstev zvítězilo to naše ze III.B:  A. Kajzarová, 
M. Kamlar, M. Machýček, Š. Martinek. 
Blahopřejeme k velkému úspěchu a děkujeme    
za výbornou reprezentaci školy!                      –r-          

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – okres: 4. místo M. Stodůlka,  
IX. tř.                                                                             
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE – okres: v náročné 
soutěži se účastnila P. Onufráková, IX. tř a J. Machýčková, 
VII. tř.  ( 4. místo)    
OLYMPIÁDA v ČJ- okresní kolo: K. Machýčková, IX. tř.  
                                                                                           - r- 
 

Vítězky a vítězové lyžařského kurzu 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

Koník 

Víte, proč žije kůň s člověkem? Nevíte? Tak poslouchejte. Byl jednou jeden koník, vesele se proháněl                 
po loukách, baštil zelenou trávu a často pozoroval dřevorubce, jak tahá dřevo z lesa. Jednou ho sledoval až k jeho 
chaloupce a viděl, jak dřevorubec suší na louce seno, krmí drůbež a ryje zahrádku. Nechápal, proč dřevorubec 
pracuje, když on jen volně pobíhá po louce. Přišla zima, louky byly zasypané sněhem. Jednou spásal koník 
poslední stébla u lesa a vzpomněl si, jak v létě viděl seno u dřevorubce. Po chvíli ho spatřil, jak se snaží táhnout 
strom z lesa, ale nešlo mu to . Tak mu koník pomohl, za odměnu dostal seno a dřevorubec ho dal do tepla mezi 
ostatní zvířata. Od té doby si kůň s člověkem pomáhají.                                                           H.Křenková, VI.tř                                                                                                            
 

Formanský den 

Dne 29. 12. 2016 se uskutečnil Formanský den. 
Formanský den znamená, že lidé, kteří mají tažné 
koně, se hromadně sejdou se zapřáhnutými a 
ozdobenými koňmi za saněmi. Tento den je pro koně 
zasloužený, jelikož celý rok pracují v lese a na poli. 
Letos nebyl sníh, tak jsme za koně zapřáhli vůz.          
Na voze nás jelo pět. Všichni jsme se sešli na Říce a 
jeli jsme směr Díly. Každou přestávku si koně 
odpočinuli a lidé poveselili. Vyjeli jsme v devět hodin 
ráno a na Díly jsme dojeli mezi dvanáctou až jednou 
hodinou polední. Byl to nejlepší zážitek z vánočních 
prázdnin 2016.                                                     –kc-  

  Práce žáků  

Kateřina Richterová, VI.tř. 

Adéla Horáková, VII tř. 



  Zábava 
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Moje kecání 
Kecám odmala, kecám nyní a kecat budu nadále. Kecám o „blbostech“, ale i o zajímavých věcech, ale převažují spíše ty 
hlouposti. Já kecám ráno, odpoledne i v poledne, večer a taky i v noci ze spaní. Vždy když se podívám na stará videa,         
na kterých mi jsou třeba tři roky, tak se směju, protože na tom videu  stále jen kecám, a když nekecám, tak zpívám. Taky si 
rád povídám sám se sebou, ale netrpím samomluvou! Rád kecám i ve škole o přestávkách, ale i v hodinách a za to mě učitelé 
proklínají.  Ale neproklínají mě za to jen učitelé, ale i moje mamka, taťka, sestra, babičky, děda i kamarádi. Ale mně je to 
fuk, já jsem prostě ukecaný člověk. Takže moje heslo zní: „Kecejte všichni a nikomu nebude vadit, že kecám jen já!“     -dp-               

    Malej,ale šikovnej… 

T. Krhutek, největší „borec“ 
lyžařského kurzu. 

Den v přírodě 

Je ráno 2.2 2017 a já si balím brusle a jdu do školy. Bruslaři jedou do Rožnova a 
lyžaři, bobaři a snowboardisté na búřovský vlek. Přijeli jsme na stadion, obuli si 
brusle a začali bruslit. Asi dvacet minut jsme si bruslili, jak jsme chtěli. Pak nastal 
závod. Začalo se první třídou, někteří byli pomalejší, jiní rychlejší. Nastal čas pro 2. 
stupeň a v tu chvíli přišla jiná škola. Stáhli jsme se na půlku a museli jsme udělat 
menší okruh.  Druhý stupeň dojel, vyhlásily se výsledky, my nasedli do autobusu a 
jeli do školy. A tam nás čekal oběd.                                                                   –dp-                   
 



 

 

     

 HISTORIK 

Příloha školního časopisu Pod lavicí 
Ročník 9, číslo 3 – leden, únor 2017 

Vážení a milí sešlí přátelé,  
Vánoce jsou za námi, rodiče vyspali kocovinu a jsme zpátky ve škole. Takže logicky je tu i další díl Historika -  a 
tentokrát na téma Vláda jakobínů.                                                                                                                      -ph-                       
 

V roce 1792 nastoupili do čela Francie jakobíni, 
kteří dělali politiku pro prostý lid a chtěli nastolit 
demokracii. Oproti jiným politickým stranám byli 
mnohem lépe organizovaní, neústupní a krutí.   
Pod vedením Maximiliena Robespierra zavedli 
roku 1793 hrůzovládu, která byla typická 
masovými popravami. Nespokojenost lidu však 
vzrůstala. Smrtí Robespierra na popravišti skončil 
poslední úsek revoluce a nastává období 
monarchie.   

Jakobíni jako stoupenci revoluce chtěli, aby revoluce 
pokračovala, a každý, kdo se jim postavil, byl 
popraven. Svoji přezdívku ,,jakobíni“ získali podle 
knihovny kláštera sv. Jakuba, kde se nejprve 
scházeli a posléze zde pořádali svá zasedání. Jejich 
hlavním znakem byla červená čapka.  

Georges Jacques Danton  

(26. října 1759 – 5. dubna 1794) byl francouzský 
právník a politik, stal se vůdčí osobností rané fáze 
Velké francouzské revoluce. Na začátku revoluce 
byl ochotný spolupracovat s králem, později se ale 
přičinil o pád království a od srpna 1792 patřil 
mezi hlavní představitele revoluce a k nejbližším 
přátelům  Robespierra. Roku 1794 jej spolu             
s dalšími kordeliery obvinili z korupce, na příkaz 
Výboru pro veřejné blaho zatkli, odsoudili              
a popravili. 

Maximilien 

Robespierre 

        Georges Jacques Danton 

   Rue Saint 

    Jacques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 Pod hladinou 

  Příloha školního časopisu Pod lavicí 
  Ročník 9, číslo 3 – leden, únor 2017 
 

Čau, vítáme vás u nové přílohy Pod hladinou. V tomto čísle se dozvíte něco o rybách v zimním období a o lovu 
na tzv. „dírky“.                                                                                                                                           –af-, -jš- 

Chytání na dírky 
Do ledu se vyvrtá díra velká asi 20 – 30 cm speciálními vrtáky. 
Pruty na dírky jsou většinou asi 1 m dlouhé a jsou pružné podle 
toho, na jaké ryby jsou určeny. Dělí se na light, medium light a 
medium heavy. Ty nejtvrdší pruty se využívají většinou na štiky a 
jesetery.                                                                                –af- 

Vrták na dírky 

                        Na co chytat v zimě 
Na dírky se chytají převážně tyto ryby: pstruh, kapr, 
štika, jeseter, siven, okoun, candát a mnoho dalších 
ryb. Převážně v soukromých revírech. Na svazových 
vodách je většinou lov ryb pod ledem zakázán. Ryby 
mají v zimě zpomalený metabolismus, a proto se nesmí 
hodně krmit. Jako nástraha na háček se většinou 
používají masní červi, malé rybičky nebo kousky masa. 
Chytá se převážně  v lednu, únoru a někdy i v březnu.      
                                                                                    -jš-                                                                                 

  Zdolávání 
ryby 

     Prut ve stojanu 

    Pstruh duhový 

[Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit 
kdekoli v dokumentu. Formátování textového 
pole citátu z vlastního textu lze změnit pomocí 
karty Nástroje kreslení.]

Život ryb v zimě 
Všechny ryby se v zimě stahují do 
větších hloubek, protože tam je díky 
ledu větší teplo než v mělčinách.           
V hloubkách stráví téměř celou zimu až 
do jara. Na jaře se roztahují po celém 
rybníce nebo přehradě. V zimě ryby 
nejsou moc aktivní, jsou díky té zimě 
zpomalené. Při záběru nejsou tak živé a 
vytrvalé jak obvykle. Když jsou rybníky 
dostatečně zamrzlé tak se chytá ,,na 
dírky“.                                             –af- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Šneček 

Julie Děcká, I.tř 

Jana Polášková, V.tř 

Valerie Fusková, II.tř 

Zuzana Petruželová, III.tř 

Hodnocení soutěže „VÁNOCE VE VESMÍRU“ 

Ahoj Marťánci, chtěli bychom poděkovat za obrázky, všechny byly vesmírně krásné. A abychom dali do časopisu co 
nejvíc obrázků, nachystali jsme pro vás přílohu ŠNEČEK. Jsme rádi, že některé děti soutěž zaujala. Měli jsme obrázky 
zastoupeny skoro celým stupněm, ale mrzí nás, že jedna třída neposlala ani jeden obrázek. Mohu za sebe říct, že soutěž 
byla docela úspěšná. Doufám, že budete se mnou souhlasit, že se obrázky, které jsme vybrali, se opravdu velice povedly.            
                                                                                          Váš Šneček a organizátorky soutěže K. Volková a P. Polášková 

Soutěže se zúčastnily: 

 J. Děcká, E. Petruželová, E. Špilková, K. Sewiolová,  I. tř., V. Románková, V. Fusková, II. tř.,        

N. Jurčová, Z. Petruželová, III. A,  J. Polášková, V. tř. 


