
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  Pod lavicí 
     Časopis ZŠ Valašská Bystřice 

      Ročník 9, číslo 4 – březen, duben, květen 2017 

Nazdar školáci. Jak se daří? Ptáte se, co je to dole na fotce za staříky a já odpovídám: to jsme my! Novináři! Už 
zas o rok starší. A připravili jsme pro vás další číslo Pod lavicí prosvícené sluncem a provoněné loukou. Dozvíte 
se zde o úspěších naší žákyně Nely Fisterové a další. Na čtenou!                                                                    -tm- 

Nejzdařilejší práce -  IX. třída: Valašské korály, H. Vančurová  ---- Podzim, M. Polášková  

(odbornou porotou označen za foto vyvážené kompozičně i technicky)  
 

Mistrovství 

republiky 
v moderních 

tancích 
 
VELKÝ ÚSPĚCH! 
Nela Fisterová, II. 

tř.  získala 29. 4. 

zlatou  medaili 

ve skupinovém 
tanci a stříbrnou 

v týmovém. 

Zúčastnili se i 
závodníci             
ze Žiliny a 
z Banské Bystrice. 

Soutěžila i 
v jednotlivcích kde 
se dostala do 

semifinále. Neli, 

vydrž a dík za 

reprezentaci školy!         

-r-                                   
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Pod lupou 

Okresní kolo recitační 
soutěže, březen 2017, 

prvňáček a první místo! 

Benjamin Polášek – 0. kateg. 

Držíme palce pro nové úspěšné 
recitace.                                   -r- 

DVACET LET „ZUŠKY“ 

V březnu 2017 oslavovala pobočka ZUŠ ve Val. Bystřici, která 
působí zde již 20. let! Celá akce byla skvěle naplánována. Zahájila pí. 
uč.  Hruškovská a Zátorská a na podium pozvaly k proslovu pana 

ředitele P.  Hofmana. Na podiu se vystřídalo mnoho účinkujících. 
Patřily sem nejen děti, které chodí do školy, ale i dospělí, kteří chodili 
do ZUŠ dříve. Mně se koncert moc líbil. Potkala jsem tam spoustu 

známých lidí, kteří se přišli na nás podívat. Na závěr zazpívala schola 
a pak celá nauka společně zpívala a hrála.                         - kc-                       

Od srdce k srdci aneb Přátelství napříč časem 
 
Dne 4.4. se v Charitním domě pokojného stáří  uskutečnil 
první koncert  ze série společných setkání starších obyvatel 
domu a žáků naší školy. V rámci projektu se scházejí naši 
žáci, aby si předali se staršími lidmi informace, vzpomínky 
starších, zkušenosti a zážitky. Chceme věnovat radost, klid, 
ale především pocit, že i my, s mobily u ucha, dokážeme 
být vnímaví k tíži stáří. První koncert zahájil p. ředitel, děti 
zpívaly, hrály na různé nástroje a recitovaly. V dalších 
týdnech se střídaly různé aktivity: vystoupení Trojáčku, 
sboru, čtení knih u lůžka, vyprávění a poslech zážitků. 
Někteří lidé si s dětmi povídali více, někteří nacházeli 
společnou řeč hůř, ale píseň potěšila vždy. Každopádně to 
lidé ocenili, těšili se na nás a paní ošetřovatelky nám vždy 
přichystaly občerstvení.                                           –kc-                                 

   

12.4.  Čtení v charitním domě, VII., VIII. tř.  

Výtvarné soutěže 

Vesmír – K. Jelenovičová, V. tř.,  
M. Pomklová, VI. tř 

750 let Rožnova p. Radh. -  
L. Vlčková, V.,  B. Cábová, VI. tř.                           
                                               -r-                             

29. dubna Val. Polanka -  turnaj v šachu. 

Zazářil M. Kamlar, III. tř.  - 2. místo. 

Pěkné ocenění vybojoval V. Tichavský, II. tř. 
- 6. místo v kat. do 9 let.  Malí šachisté umí 
mistrovské kousky. M.  Kamlar se v sérii 4 

turnajů o titul mistra Valašska umístil na 

2. místě. Další účast: A. Kajzarová, Z. 
Petruželová, III.tř.                                     -r-          

ZÁVOD VŠESTRANNOSTI  
JSME V OKRESE PRVNÍ! Úspěšná „mise“ 

sedmáků: A. Machýček, O. Měrka, H. 

Jelenovičová, Vik. Křenková.             –r-              

 



Míč  
Jednoho dne jsem se probudil v úplné tmě. Pořád to se 
mnou házelo ze strany na stranu a moc to bolelo. 
Najednou se vše utišilo a chvíli byl úplný klid. Pak mě 
něco vyndalo z té divné tmavé věci a než jsem se stačil 
rozdívat, stál jsem na stojánku za velmi tlustým sklem. 
Tam chodilo pořád a moc lidí. Stál jsem tam asi týden a 
poté přišlo malé dítě a vzalo si mě k sobě domů. Bydlel 
jsem na krásně posečeném trávníku a dítě si se mnou 

pořád hrálo. Ale jednou přišel můj osudný den, chlapec 

mě vykopl tak vysoko, že jsem viděl cestující v letadle a 

hup přes plot, pak jsem jenom viděl auta a začal se topit. 
Byla mi velká zima a začínal jsem se vyfukovat. Po 
dlouhé době mě našla na břehu malá holčička. Nafoukla 
mě a co se potom stalo, byl můj sen, dostal jsem se na 

fotbalový stadion!                                 V.Fusek, VI. tř                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

PŘEMOŽITEL DRAKŮ 

Každé ráno drak vyleze z úkrytu, 
Uloví prase a dá si šťavnatou kýtu.  
Tady tímhle se nažere moc,  
po chvíli začne znova tmavá noc.  
 

Jednou jak drak vypil rybník ke dnu,  
otočil se a potkal princeznu. 
Princeznu si vzal místo dobré kýty,  
na hradě si řekli: „A zachráníš ji ty!“  

 

Rytíř se připravil a šel hory doly,  
až při cestě potkal moc hluboké doly. 
 

A jak do nich vešel, tak tam potkal dráče, 
O kus dál zas slyšel, jak princezna pláče. 
 

Jak rytíř princeznu vysvobodil, 

veliký drak se probudil. 
 

Princezně řekl, ať rychle uteče,  
on že vodu,  která krásně teče,  
vylije na draka s otevřenou tlamou,  
tlama zhasne a drak poletí za mámou. 
 

Když drak odletěl přes půl zeměkoule, 
rytíř řekl princezně, zda mu ošetří boule.  
 

Jak se rytíř s princeznou vrátili do hradu,  
Ostatní hned udělali dlouhou řadu. 
 
Jak poděkovali, ukázali mu vrbu,  
pod kterou budou konat velikou svatbu. 

                                                         D. Hlaváč, V. tř. 

Folklorní přehlídka Frenštát, 
postup do regionu.  

Temnota v životě 
 
Co může být jedna z nejtemnějších událostí v životě? Smrt. 
Podle mého názoru je to smrt. Znát člověka celý život a 
potom ze dne na den zjistíte, že už ho nikdy neuvidíte, to je 
obrovský zásah do psychiky člověka. Jedna 

z nejpřirozenějších věcí na světě, potýkáme se s ní statisíce 

let, ale přitom nás vždy jednoznačně ohromí na několik dní, 
týdnů, a dokonce i na několik roků, nebo až do naší smrti. 

Ovšem smrt, i když se to nezdá, nám dává ponaučení. Díky 
opuštění milované osoby z našeho života si uvědomíme, že 
máme málo času. Musíme využít ten krátký čas, dokud 

chodíme po této planetě, která nám dala život. Člověk si 
uvědomí, že se nemá zabývat zbytečnostmi, nemá se hádat 
kvůli hloupostem, protože když si to uvědomíme příliš, 
dotyčná osoba už mezi námi nemusí být. Vím, že tato 
myšlenka musí působit jako jedna veliká hloupost, kterou 
slyšíme z každé strany, ale je to tak. Užíváme si života tak, 
jak si myslíme a věříme v to, že nás nic nezlomí, ale pak 

nám smrt ukáže, že se mýlíme. Smrt by se neměla 
podceňovat, protože má nad námi větší moc, než bychom 
chtěli.                                          K. Machýčková, IX. tř.                  

m 
                                                                                                    

Folklorní přehlídka Frenštát, 
postup do regionu.
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Dny valašského divadla 2017 Hovězí – velký úspěch Minidramaťáků  

Cena dětského diváka – prestižní medaile pro soubor.  Cena za příkladnou režijní práci s dětmi: režisér M. Cáb. Cena 

za nejlepší herecký dívčí výkon : M. Cábová, VIII. tř. role Cílinky. Porotou byly vyzdviženy role: P. Henáč (čaroděj), K. 

Volková (Bedřiška), D. Petružela, J. Šelever (loupežníci), VIII. tř, H. Jelenovičová (ježibaba), VII tř., J. Vrbacký(pošťák)- 
soubor z Val. Meziříčí. Velmi se líbily kulisy, které malovaly děti samy, nejvíce: E. Kratochvílová, M. Cábová, VI. tř., A. 
Cábová, III.B. Režiséři  R. Kratochvílová a M. Cáb srdečně děkují dětem za snahu, a jedinečnou reprezentaci.    

Divadelní přehlídka Hvozdná - Cena za nejlepší dívčí výkon: M. Cábová, VIII. tř.                                                          -šfr-                           

Jak to vše vzniklo 

Nácviky divadelního představení se konaly vždy ve čtvrtek od 15:00 do 
17:00. Prvně nám režisér rozdělil role, scénář a začalo se nacvičovat. Po 
několika zkouškách jsme již nacvičovali bez scénářů, ale já jsem se až do 
premiéry své zaklínadlo nedokázal naučit, během zkoušek má kolena zažila 
středověk, takže jsem uvažoval nad koupí berlí, a dokonce jsem se napil 

neidentifikovatelné tekutiny. Nácviky probíhaly v energickém nasazení a se 
vším naším humorem.                                                            –ph-                                                                                                                             

Jsem Vámi 
dočista unešen. 

Tak to máte 
blbé! 

Peníze nebo život! 

 Zábava 

J

do

        Děcka!  
Nebavte se tam            

vzadu! 

am     



 

 


