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Slovo úvodem
Máme za sebou pololetí, a tak tu 
máme druhé číslo školního časopisu. 
Přestože máme už kus nového roku 
za sebou, rád bych vám všem, za 
celou redakci našeho časopisu, 
popřál především zdraví, štěstí a 
mnoho studijních úspěchů. Za okny 
končí zima, která tu už dlouhou dobu 
nebyla. Velké množství sněhu lákalo 
ke všem zimním sportům, především 
lyžování a bruslení. Určitě jste si všimli, 
že ledovou plochu jsme měli také v 
areálu školy a mnoho z Vás ji taky 
vyzkoušelo. V tomto čísle se můžete 
těšit na rozhovor se staronovou paní 
učitelkou Janotovou, pokračujeme v 
tipech na filmy a seriály, naši deváťáci 
nám popovídají o svých pocitech a 
zážitcích z věnečku, dozvíte se co si 
dát dobrého k snídani a seznámíme 
vás s pěti nejpodivnějšími zvířaty 
světa. Přejeme Vám zábavné čtení. 

Vojtěch Kovář

Titulní fotka: 
Členové redakce: Natálie Konečná, Eliška Nováková, Vojtěch Kovář, Lu-
káš Kovář, Nela Cedidlová, Denisa Kovářová, Adéla Kovářová, Karolína 
Garguláková, Filip Fojtík, Antonín Randus a Alena Štachová. Technická 
podpora: Mgr. Petr Filgas              



O druhý rozhovor letošního školního 
roku do časopisu jsme požádali paní 
učitelku Petr Janotovou a ta nám ráda 
odpověděla na pár otázek, které jsme 
si připravili.

Kam jste chodila na základní školu? 
A líbilo se vám tam?
Chodila jsem na ZŠ Trávníky ve 
Vsetíně a ano, líbilo se mi tam.

Jakou zemi byste chtěla navštívit? 
Nevím, asi Španělsko, ale jinak se mi 
líbí tady.

Jaký je váš největší koníček?
Ráda tvořím hry pro děti.

Jaké předměty vám na ZŠ šly a 
naopak nešly? 
Nejvíce mi šla matematika s 
tělocvikem. A vůbec mi nešel a 
neseděl dějepis. 

Jakou posloucháte nejčastěji 
hudbu? 
Křesťanskou

Čeho se bojíte? 
Asi nejvíce hadů

Jaký je váš oblíbený film nebo 
seriál?
Film žádný oblíbený nemám a ze 
seriálů se mi líbí Doktor Martin.

Hrajete, nebo jste hrála na nějaký 
hudební nástroj? 
Dříve jsem hrála na akordeon, ale 
teď už na žádný nástroj bohužel 
nehraju.

Tančíte ráda?
Ani moc ne, ale jak kdy.

Věříte na duchy?
Ano, na duchy určitě věřím.

Jste ranní ptáče, nebo si spíš ráda 
pospíte?
Ráda spím a dlouho. Ranní ptáče 
určitě nejsem.

Chtěla jste být vždy učitelkou?
Od 4. třídy jsem chtěla být učitelka, 
před tím jsem chtěla být zubařka

Děláte teď přes zimu nějaký sport? 
Párkrát jsem byla bruslit

Jaké roční období máte nejraději?
Léto. 

Měla jste jako malá, nějakého 
domácího mazlíčka?
Neměla

Máte ráda 
adrenalin?
Ani ne

Moc děkujeme za rozhovor a 
přejem pohodový zbytek školního 
roku. 
Děkuji. Nemáš vůbec za co.

Rozhovor Elišky Novákové
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Paní učitelka Petra Janotová se bojí hadů



Ankety
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Denisa Hnátková, 8.tř.: Ne

Rozálie Zukalová, 6.A: Nevím

Václav Zicha, 9.A: Upálení Jana Palacha

Tomáš Včelica, 8.tř.: 
Ano, bylo výročí 
upálení Jana Palacha 
v Praze

René Jeřábek, 8.tř.: 
Ne

Jakub Juřica, 8.tř.: Ne

Daniel Mikuš, 8.tř.: Ne.

Dalibor Trchalík, 8.tř.: Ne, bohužel 
nevím

P. uč. Magdalena 
Kovářová: Ano, 50 
let od upálení Jana 
Palacha

Štěpán Kundera, 
8.tř.: Ne

Sára Bučková, 6.B: Bohužel nevím jaké 
teď proběhlo výročí

Jan Pantálek, 9.B: 50 výročí 

měl Jan Palach, který se upálil

Amálie Marečková, 
8.tř.: Neměl teď 
někdo narozeniny?

Bára Juřicová, 6.A: 
Přesně to nevím, ale 
myslím, že se jedná o 
výročí 50 let od upálení Jana Palacha

 Adriana Filáková, 7.tř.: Nevím

Jaké významné výročí našich dějin před nedávnem proběhlo?

Jan Palach se narodil 11. 8. 1948 v 
Praze a zemřel 19. 1. 1969 po silných 
popáleninách. Byl student Filozofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy. Dne 16. 
ledna 1969 se zapálil v horní části 
Václavského náměstí v Praze. S roz-
sáhlými popáleninami byl převezen 
do nemocnice, kde po třech dnech 
zemřel. 16. ledna 2019 jsme si připo-
mněli 50 let od jeho upálení.     

Denisa Hnátková, 8.tř.: Nevím.

Amálie Marečková, 8.tř.: Nevím.

Rozálie Zukalová, 6.A: No, on se 
zapálil.

René Jeřábek, 
8.tř.: To je ten co se 
upálil, ale nechápu, 
kdo by na sebe lil 
benzín a zapálil se.

Jakub Juřica, 
8.tř.: Tuším, viděl 
jsem ho na nástěnce.

Daniel Mikuš, 8.tř.: On se upálil kvůli 
komunistům.

Tomáš Včelica, 8.tř.: 

Upálil se kvůli komunismu.

P. uč. Marcela 
Koňaříková: Upálil 
se kvůli vstupu 
ruských vojsk.

Dalibor Trchalík, 
8.tř.: Ne

P. uč. Magdalena Kovářová: 
Byl to student filozofické fakulty, 
který se upálil na protest proti 
okupaci sovětskými vojsky.

Štěpán Kundera, 8.tř.: Ne.

Adam Fila, 9.B: Student, který se 
narodil kolem roku 1948.

Bára Juřicová, 6.A: Byl to student 

historie, který svůj život obětoval, 
protože nesouhlasil se vstupem 
okupačních vojsk varšavské smlouvy.

Jan Pantálek, 9.B: Jan Palach 
byl student, který se upálil na 
protest kvůli okupaci v roce 1968.

Adriana Filáková, 
7.tř.: Jan Palach byl 
nějaký vědec? Asi 
nevím.

Václav Zicha, 
9.A: Jan Palach 
byl student Karlovy univerzity, který 
se upálil na protest proti okupaci 
vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1969 na Václavském náměstí. 
Denisa Kovářová a Nela Cedidlová

Víte, kdo to byl Jan Palach?



Z historie našich slavných osobností

                                                                 5

Kdo to byl Jan Palach a čím se zapsal do historie



Lukáš Kovář
 
V sobotu 8.prosince se událo 20. výročí 
Věnečku ve Valašské Polance. Už od 
rána jsem byl docela nervózní, protože 
mě čekal velký večer. Věneček začal 
polonézou a mazurkou, potom následovaly 
latinskoamerické tance a pak asi to 
nejhorší… Představování partnera. Jelikož 
jsme se všichni styděli, tak jsme se pořád 
zakoktávali. Dopadlo to velmi komicky a 
díky tomu z nás stres malinko opadl. Někdo 
si připravil představování schválně vtipně a 
někdo se nechtěně přeřekl (zaznělo např. 
„Dobrý večer, milí páni a dámové“) a všichni 
v sále se smáli. Poté následovaly klasické 
tance, jako je polka, waltz, valčík, atd. Tančili 
jsme i s rodiči, učiteli a porotou. Já jsem teda 
tančil i se sestrou, ale s mamkou se o mě 
skoro popraly ??. Pak nastala soutěžní část. Tam na mě dolehl největší 

stres, jelikož jsem to se na to celkem vykašlal.  Zato moje tanečnice to uměla skvěle a tak jsem se tam kolem ní někdy improvizačně 

proplétal, jelikož mi někdy něco z choreografie vypadlo. Nakonec to dopadlo docela v pohodě. Od chvíle, kdy začal tanec country, 

že mě všechen stres opadl a náramně jsem si to užil. Po country jsme měli připravenou speciální choreografii nazvanou Svíčky. Po 

Svíčkách jsme tančili tanec Hafanana, při kterém jsem ztvárnil známého baviče, Daniela Nekonečného. Pak jsme si zatančili legendární 

Pomádu a potom jsme se už jen bavili a užívali si. Když to shrnu, byl to strašně super večer, na který budu vždy rád vzpomínat.

Významné projekty posledních dnů
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Eliška Nováková
Můj pohled na Věneček? Na Věneček jsem se těšila už asi od půlky 8 třídy. Už jenom proto, že ráda tančím a učím se nové tance. Celé taneční začalo na začátku 9 třídy a čekala nás první zkouška. Nevěděla jsem, co budeme tančit, ani co mám od toho všeho čekat. Všechny lekce jsem si a myslím, že i my všichni, užili, jak jen to šlo i když jsem občas už neměla energii a pomalu jsem usínala. Čas plynul jako voda a závěrečný večer se blížil. A už byl pátek, den před Věnečkem. Šli jsme všichni chystat kulturák na sobotní večer. A přišel ten den, den D. Když jsme přišli do kulturáku, začali jsme se připravovat.  Mezitím už všichni začali přicházet. Jak jsem je tam všechny viděla, začínala jsem být nervozní. Jak jsme se už seřazovali ke dveřím, začala jsem být hodně nervozní. Dveře se otevřely, hudba začala hrát a my jsme začali polonézu. Zatančili jsme asi 4 tance a přišlo na řadu představování, což bylo asi nejhorší. Jakmile jsem domluvila, nervozita ze mě spadla a já už si celý večer jenom užívala, bez ohledu na to, co zkazím. Soutěžní tance jsme nějak zvládli, až na ten náš nezapomenutelná pád :D Ke konci jsme si zatančili tradiční country a konečně přišla naše exhibiční show, která se doufám všem líbila. Úplně na konec jsme si užívali volnou zábavu, jak jen to šlo. I přes všechen ten stres, bych si tento den hned zopakovala.  Budu na to ještě dlouho vzpomínat. Děkuju všem, se kterýma jsem tenhle večer prožila. 

Valašská Polanka

Vzpomínky na letošní taneční �áků 9. tříd

Vojtěch Kovář 
Z tanečních jsem měl velké obavy, ale mé rozhodnutí jít do toho, se ukázalo být správné a jsem rád, že mě mamka na-konec přemluvila. Nebudu předstírat, že mě taneční bavily celou dobu a tanec mi hned šel. Začátky byly opravdu těžké, plné potu, puchýřů, záchvatů smíchu a vzteku. Nejtěžší chvíle byly na konci, při sestavování individuální choreografie. Trému jsem neměl až do chvíle, kdy se začal plnit sál lidmi, kteří se na nás přišli podívat. Ale nejhorší chvíle pro mě nastala v momentě, kdy jsem měl vstoupit do tanečního sálu. O to horší bylo, že jsem šel, se svou taneční partnerkou Evou, jako první pár. Na ten pocit nikdy nezapomenu. Vlasy se mi zježily, měl jsem po celém těle husí kůži a byl jsem rudý jako rak. Po prvních tancích, tréma postupně opadala a naplno jsem si to začal užívat, až při soutěžní disciplíně, kdy nám tleskal celý sál. Odměnou, za tvrdou dřinu a píli, která trvala mnohdy, až do pozdních večerních hodin, nám bylo vítězství. Se svou taneční partnerkou Evou jsem se stal králem parketu. Rád na ty chvíle vzpomínám a dospěli jsme k tomu, že bychom si to rádi zopakovali.



Znáte dobře naše učitele + historické okémko
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Pro paní Zdenku Ostruszkovou, která u nás ve škole pracuje jako vedoucí stravovaní jsme si opět připravili 

patnáct jednoduchých rozhodnutí. Jak se s tím poprala posuďte sami:)

1.Chleba/rohlík-mám radši rohlík
2.Fyzický trest/domluva-je to lepší
3.Kolo/lyže-nerada lyžuju
4.Hořčice/kečup-nemám ráda kečup
5.Televize/počítač-ani jedno, mám ráda klid
6.Sladké/slané-mám sladký život
7.Hory/moře-ráda plavu
8.Město/vesnice-je tu větší klid
9.Vana/sprcha-užívám si víc koupel
10.Hokej/fotbal-je víc akční
11.Letadlo/lodˇ-plave po vodě
12.Ovoce/zelenina-oboje
13.Léto/zima-mám ráda sluníčko a teplo
14.Horor/komedie-nemám ráda stres
15.Kočka/pes-oboje stejně                                                                                        Zpracovala Karolína Garguláková

Poznáte svého vyučujícího???
Dle následujících fotek z mládí byste měli poznat někoho z Vašich milých pedagogů. Víte o koho jde?         

Vrabčákova patnáctka - Blesková zpověď p. Zdenka Ostruszková

Významné historické události posledních  měsíců Prosinec: 
2. prosinec 1805 – bitva u Slavkova (tří císařů) – výhra Napoleona Bonaparte8. prosinec 1890 – Narozen Bohuslav Martinů, český skladatel světového významu17. prosinec 1887 – Narozen Josef Lada, známý a slavný český malíř i spisovatel24. prosinec 1920 – Narozen Jiří Hanzelka, slavný československý cestovatel, 
Leden: 
1. leden 1993 – oficiální zánik České a Slovenské Federativní Republiky4. leden 1874 – Narozen Josef Suk, významný český houslista a hudebník9. leden 1890 – Narozen Karel Čapek, velice významný český spisovatel a antifašista26. leden 1950 – Narozen Ivan Hlinka, čs. hokejista a trenér českého národního hokejového týmu
Únor: 
5. únor 1973 – Narozena Kateřina Neumannová, slavná česká sportovkyně, mistryně v běhu na lyžích6. únor 1905 – Narozen Jan Werich, známý český herec a komik15. únor 1972 – Narození Jaromír Jágr, jeden z nejslavnějších českých hokejistů18. únor 1932 – Narozen Miloš Forman, významný americký režisér českého původu Tonda Randus a redakce



Projekt „Firma“
I v letošním školním roce se žáci 
9.tříd zúčastnili projektu FIRMA, 
který byl zaměřen na volbu povolání, 
na sebepoznání s uplatněním na trhu 
práce. Žáci 9.A ve středu 9.1.2019 a 
žáci 9.B ve čtvrtek 10.1.2019 plnili za 
účasti svých třídních učitelů i lektorů 
z UNIE KOMPAS ze Zlína nejrůznější 

úkoly, při kterých si ověřovali 
své schopnosti, dovednosti i 
potřebnou odvahu a diplomacii, 
se do jednotlivých úkolů zapojit. 
Základem celé hry bylo nasbírat co 
nejvíce bodů na 6 stanovištích a 
svůj celkový bodový zisk si případně 
vylepšit vlastním projektem. 
Všechny úkoly zjišťovaly, jak jsou 
žáci schopni pracovat pod určitým 
tlakem, ve stresu, komunikovat v 
jazyce anglickém i mateřském apod. 
Žáci si sami na sobě zjistili, zda by 
uměli podstoupit pracovní pohovor 
či zda by mohli již nyní získat 
řidičský průkaz. Ověřili si, jak využít 
určité příležitosti, jak diplomaticky 
zapojit odvahu při uplatnění svých 
vědomostí, znalostí i dovedností 
při snaze dosáhnout určitého cíle. 
Nejvyššího uplatnění dosáhla ve 
třídě 9.A Zuzka Zichová a ve třídě 
9.B Tereza Kropidlowská.

Školní parlament už pracuje
Ve čtvrtek 14.února 2019 zasedl 

žákovský parlament ke své úvodní 
pracovní schůzce. Společně s paní 
ředitelkou, panem zástupcem, 
výchovnou poradkyní i školním 
metodikem prevence se ve 
sborovně základní školy sešli 
zvolení zástupci jednotlivých 
tříd, aby přednesli či navrhli své 
nápady, řešili nejrůznější problémy 

týkající se školy i samotných žáků 
a našli společnou řeč ke všeobecné 
spokojenosti. Od 3.třídy byli v 
jednotlivých třídách zvoleni 2 
zástupci a takto zvolený žákovský 
parlament se bude vždy scházet 
1x za měsíc či aktuálně, pokud 
by se vyskytlo něco závažného na 
naší škole. Zvolení zástupci budou 
tlumočit ve svých třídách výsledky 
každého jednání a na každé 
schůzce přednesou i nejrůznější 
připomínky, stížnosti či nápady 
od svých spolužáků. Samozřejmě 
i nadále mohou využívat všichni 
žáci schránku důvěry, která bude 
pravidelně vybírána a její obsah 
bude na jednotlivých schůzkách 
probírán a řešen. Takže popřejme 
zvolenému žákovskému parlamentu 
mnoho elánu, trpělivosti a radosti 
z vyřešených problémů, což jistě 
potěší nejenom samotné žáky, 
vyučující a vedení naší školy, ale 
určitě i všechny zaměstnance, kteří 
na škole pracují.

Víc hlav, víc rozumu
Víc hlav, víc rozumu......název 
soutěže nás natolik opět zaujal, 
že 13. února se vydaly tři týmy, 
ve složení Tereza Kropidlowská 
a Denisa Kovářová, Lukáš Žák a 
Štěpán Kundera, Eliška Nováková 
a Gabriela Kozubíková, do Slavičína 
na gymnázium. Žáci poctivě 
namáhali své mozkové závity nad 
logickými úlohami celých 150 
minut. Jejich námaha byla zúročena 
tím, že tým Terka a Denča se umístil 
na krásném druhém místě, další 
týmy se umístily na čtvrtém a pátém 

místě v konkurenci dalších 23 
týmů. Všem zúčastněným děkuji 

a těším se na další úspěchy v 
matematických soutěžích. 

Školní kolo biologické 
olympiády
Jako každý rok v únoru 
se i letos ve středu 

6.2. konalo školní kolo 
biologické olympiády. Naši mladí 
přírodovědci si mohli ověřit své 
biologické znalosti tom, jak 
rostliny, živočichové i člověk 

dýchají nebo přijímají potravu- 
tématem tohoto ročníku byl příjem 
a výdej látek z těla.Kromě testu 
a praktické poznávací části byla 
součástí olympiády i laboratorní 
práce, při které žáci mladší 
kategorie D (šestý a sedmý ročník) 
zkoumali, jak rychle dýchají v klidu 
a po zátěži, staří žáci kategorie C 
(osmý a devátý ročník) pak kromě 
sestrojení modelu dýchací soustavy 
zjišťovali objem svých plic. Mezi 
mladšími účastníky suverénně 
zvítězila Veronika Marečková ze 7. 
ročníku, druhé a třetí místo obsadily 
také sedmačky - Anežka Surá a 
Zuzana Malíková. Vítězkou starší 
kategorie se stala Denisa Kovářová 
z 8. ročníku, následovaná Terezou 
Kropidlowskou z 9.B a Danielem 
Mikušem také z 8. ročníku. 
Veronice, Denise, Tereze i Danovi 
budeme držet palce v dubnu, kdy 
proběhne okresní kolo na gymnáziu 
ve Valašském Meziříčí.
                                        Redakce
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Akce školy
Co všechno důle�itého se na naší škole děje a dělo?



Animák: Coco

Coco je americký animovaný hudební film z roku 

2017, který se zabývá mexickou kulturou a úctou k ní. Tento 

animák je považován za jeden znejvýdělečnějších za po- slední dobu. 

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uzná-

vaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj 

talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné 

Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na 

strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

Můj komentář: Pěkně zpracovaný film, který má i myšlenku, což hodně 

animovaných filmů nemá. Jedna z věcí, která se mi na filmu líbí je nádherná 

animace a vůbec celkově mě zaujala mexická kultura a svátek Den mrtvých. Filmu 

bych dal známku 7/10.
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Kultura
Tipy na filmy, seriály a animáky od Vojty Kováře

 Film: Zlodejka knih
Film Zlodějka knih vypráví příběh Liesel, která se během 
druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse 
Hubermanna a jeho 
ženy Rosy, aby zde 
začala nový život. Liesel 
se snaží zapadnout 
– doma i ve škole, 
kde si z ní spolužáci 
utahují, protože neumí 
pořádně číst. Liesel 
je odhodlaná situaci 
změnit s jednostrannou 
posedlostí rodícího 
se učence. A získá k 
tomu pomoc svého 
d o b r o s r d e č n é h o 
nového tatínka. Hans 
se s Liesel učí dny i noci, během nichž se Liesel snaží 
podrobně prostudovat svoji první knihu, Hrobníkovu 
příručku, kterou si tajně „odnesla“ z pohřbu svého bratra.
Liesel se také spřátelí s jejich novým hostem, židovským 
uprchlíkem Maxem, kterého před nacisty skrývají ve 
sklepě. A právě Max je dalším, kdo ji povzbuzuje ve čtení 
a v touze po vzdělání. Postupně se mění i její přátelství 
s mladým sousedem Rudym, který Liesel sice škádlí, ale 
přitom se do ní zamiluje. Dobu plnou utrpení a strádání 
pak všichni společně překonávají pomocí knih, které 
nejen pro sebe Liesel krade v knihovně místního starosty. 
A postupně se naučí vážit si nejen síly slov, ale i moci nad 
nimi.

Můj komentář: Film jsem kdysi náhodou objevil ve svém 
počítači, jakmile jsem zjistil, že je to válečný film, tak 
jsem ho hned zapnul. Nelitoval jsem, pěkně zpracovaný 
drmatický film, bohužel se smutným koncem se mi moc 
líbil. Moje známka je 8/10.

Seriál: Sherlock
Klasiku sira Arthura Conana Doylea o detektivovi 
Sherlocku Holmesovi zná většina populace. Jak to 
ale vypadá, když takový Sherlock Holmes, kterému 
samozřejmě jistí záda dr. Watson, přichází na 
stopu zločinu v Londýně 21. století? Právě o tom je 
minisérie britské BBC. Nechybí veletoky nápadů a 
tradiční „ostrovní“ humor. Na ČSFD má tento seriál 
91% a řadí se tak mezi jedny z nejlepších.

Můj komentář: První díl Sherlocka mě moc 
nenadchl, tak jsem zvažoval, že ve sledování 
pokračovat nebudu, naštěstí jsem se dokopal pustit 
si další epizodu a 
absolutně jsem se 
do tohoto seríálu 
zamiloval, vím že 
teď budu dost 
možná pro některé 
přehánět, ale pro mě 
je to ten nejúžasnější 
seriál na světě. 
Absolutně jsem si 
zamiloval hlavní 
postavu Sherlocka 
v podání Benedicta 
C u m b e r b a t c h e , 
který je neskutečně tvrdohlavý a má vždy pravdu. 
Tomuto krimi mysterióznímu dramatu dávám 
známku 10/10. Doporučuju.
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Fotky z našich lavic
Fotíme vá�ně i nevá�ně, ale především odvá�ně
Bubliny se Vám líbí,  a tak pro Vás opět 
máme pár fotek ze školníc lavic, které jsme 

doplnili o naše snad vtipné komentáře. 
Doufáme, že se budou opět líbit, zvednou 

náladu a pobaví i ty největší mrzouty. 
Nela Cedidlová a Denisa Kovářová

Jak se do 
té budky mám jako 

vlézt???

Já 
mám všechny 

táák moc ráda...

Vojto hlavně 
elegantně, jo??

Celý den to tady teda 
rozhodně nemám šanci přežít. 

Teď jen jak to vymyslet..

A pak jsem jí řekl, 
ať dneska nezkouší, že mám 
narozeniny...a ona na to zase 

skočila...:)))

Mě ta škola 
jednou zabije!!!!

Jsem 
prostě  

krááál...!!

Jo jo, vím!!!
Lukáši 

pozor na ty nohy!!

To víš, že 
jo Evo!!



Strašidelné okénko
TOP 5 nejpodivnějších mořských �ivočichů a ryb
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ŽIVÁ SKÁLA
Tento živočich je vlastně jen shluk orgánů. Žije nahromaděný na březích Chile a Peru. Rodí se jako samec a v pubertě se stane hermafroditem. Jejich vnitřky jsou v některých zemích delikatesa.

VODNÍ DRÁČEK
Axolotl mexický je obojživelník, který se vyskytuje 
v mexických jezerech. Celý život tráví pod vodou 
a má úžasnou schopnost regenerace. Když se mu 
něco stane, je schopný obnovit si srdce, končetinu, 
ledviny. Dožívá se dvaceti let a dorůstá délky až 
35 cm. 

SLIZNATÁ RYBA
Anglicky blobfish, je druh ryby, která obývá vody 
u Austrálie a Tasmánie. Žije v hloubce 600 až 1200 m, 
kde je úplně jiný tlak, než kdekoli jinde a tělo ryby je 
rosolovitého povrchu, který je jen o něco málo hustší 
než voda. 

MOŘSKÝ ĎAS
Tento druh ryby má extra velkou hlavu a zuby, které směřují 
dovnitř, aby se jim lépe chytala potrava. Díky 
svému světýlku si naláká kořist na dosah tlamy a 
nemusí pro lov udělat nic moc speciálního. Většinu 
času jen leží na dně moře a čeká, která rybka se 
chytí na světlo.

MOŘSKÉ PRASÁTKO
Tento druh mořské okurky byl objeven teprve 
nedávno. Ačkoli žije v moři, nemá žábry a dýchá, 
dá se říct, vodními plícemi. Jeho způsob obrany je 
opravdu zajímavý, když ho chce něco napadnout, 
vrhne po něm své vnitřní orgány, které mu poté zase 
dorostou. 
       Natália Konečná

Ovesná kaše s ovocem a kakaem
K téhle snídani toho stačí skutečně málo. Dvě nebo tři 
lžíce ovesných vloček nech přes noc nebo chvíli před 
snídaní namočené v trošce vody. Ráno je chvíli povař, 
dokud ti nevznikne kaše. Podle chuti můžeš přidat 
kakao. Jakmile si kaši dáš do misky nebo na hluboký 
talíř, poklaď si na něj oblíbené ovoce – ananas, jahody, 
borůvky, maliny, pár koleček banánu nebo jiné. Přidat 
můžeš i semínka, například chia, nebo pár oříšků. Jistě si 
pak užiješ každé sousto!

Jogurtové lívanečky
Bílý jogurt, špaldovou mouku, vajíčko, kypřící prášek do 

pečiva a trošku třtinového cukru (nebo například stévie 
či agáve sirupu) smícháš dohromady, předehřeješ pánev 
a nejlépe bez oleje si připravíš malé a zdravé lívanečky. 
Na ně si můžeš dát buď trošku stoprocentního džemu a 
bílého jogurtu, další variantou je tvaroh a troška skořice.

Míchaná vajíčka se zeleninou a pečivem
Výbornou alternativou pro všechny, kteří mají radši slané 
snídaně, jsou míchaná vajíčka. Můžeš si do nich nakrájet 
kousek kvalitní šunky a na talíř k nim přidat zeleninovou 
oblohu. Vše je pak vhodné doplnit celozrnným pečivem, 
například plátkem chleba.

Redakce

Tipy na dobrou snídani



Vyluštíš osmisměrku 

orange, apple,  cake, pear,  
banana,  ice cream,  pizza,  pie, chocolate, pasta, cheese, 

olive,  pepper

Tajenka...............................................................................
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Stránka pro naše nejmenší spolu�áky

Najdi rozdíly mezi dvěma obrázky?

Najdi v přesmyčkách města?

RAPAH – BORN - ORSTVAA – ŇLZPE – PEKÍS – BORÁT 
– CHÁOND – VURTON – SÍTÚ – ŠEKOCI - TARMIN 
– RŘOVEP – JOVYK – ČÍNJI - N.APAK – MUŠPRKE 
– CHECOŇ – ŘÍŽOKRMĚ – BŇŘTEO – JOOMNZ. 

Logické hádanky pro děti

Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je 
to možné?

Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém 
místě, na kolikátém místě budete?

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, 
jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?

Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z 
nich vyhrál tři. Jak je to možné?

Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu 
sestru. Kolik členů má rodina?

Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí 
podobizna. Otec muže na obrazu je synem mého otce. 

Kdo je na obrazu?



Otázky
1. Co se používá v hokeji.                          
                                                                                          
2.Nejúspěšnější naše rychlobruslařka.               
                                                           
3.Medajlový biatlonista ze Soči.                         
                                                  
4.Soutěž 1 za 4 roky.                                          
                                                                           
5. Gól se při hokeji snažíme vstřelit do...           
                                                          
6.Používá se to v ledovém korytě.                     
                                                              
7.Jak se nazývá turnaj století.                            
                                                          
8. Obojživelnice z OH Pchjongčchangu (z ČR)        
                                                      
9.Běh a střelba na lyžích.

Tajenka: Současný nejrychlejší muž planety 
je ……    

Vlastní tvorba + sportovní kří�ovka
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Kouzelnická bedna

Byla jednou jedna 
Kouzelnická bedna.           
Od večera do rána 

hrála všema barvami.                    
 Je to bedna kouzelnická               
 to mu zase nosík bliká.

Co v té bedně asi má                       
každého teď napadá.                     
 Všichni sedí, tleskají,                    

    na kouzelníka čekají.                 
   Kouzelník hůlkou mává                    

a přitom zaříkává                          
    bedna pomalu se otevírá.

Objeví se koule bílá                     
   je to malý králíček                     
   a má plno srdíček.                    

 Srdíčka všem rozdává                
a v bedně mizí.

  Kouzelník se rozloučí                   
 a vystoupení ukončí.

O květince

Byla jednou jedna květinka,
zdála se být křehká a malinká.

Když však vysvitlo sluníčko květinka 
poporostla maličko.

Byly jedny pracovité dlaně, 
květinka vždy čekávala na ně.
Když vzaly konvičku z vodou,

vláhu tě kytičce dopřály s něhou.
Byla jedna vlídná usměvavá tvář, měla 

ráda světla denní-jeho zář.
Když utkvěla okem na kvetoucí kráse, 

chtěla ji spatřovat pořád a zas.

Divný statek

Byl jednou jeden divný statek
 a tam bylo všeho dostatek. 

Byl tam jeden koník 
byl tlustý jako sloník.

Byla tam i slepice,
byla krásná velice.

Pořád si stěžovalo jedno prase, 
že mu do oka padají řase.

Jednou zvířatům došlo jídlo,
tak prase všechny pobídlo.

Běžte,běžte za pánem statku
a řekněte, ať nám dá plnou ošatku.

Veverka

Byla jednou jedna veverka
 a ta byla tuze malinká. 

Přišla z rána na náš dvůr, 
měla hlad a prázdné bříško,

vlezla na strom s oříšky,
šup a louská velký i maličký.
Koukám na ní z okna ráda, 
jak jí chutná naše strava.

Letos oříšků je dost,
bude loupat celou noc.
Zima už tu bude brzy,

tak si dělej zásoby,
ať ji přečkáš ve zdraví. 
I když je tak maličká,

nebojím se o ní.
Oříšků si nachystá,

ví, že jsou přece pro ni.
Příští rok snad příjde znovu,

moc se na ní těším zas,
budu koukat zase z okna

 a ona loupat jako ďas

Básničky do nejmenších

Zkuste vyluštit kří�ovku týkající se zimních sportů
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Minikarlovská tour
Ve Velkých Karlovicích se 25. 2. 2019 
v rámci Karlovské 50 uskutečnily 
dětské závody v běhu na lyžích. Naši 
základní školu  reprezentovalo celkem 

6 žáků různých věkových kategorií. 
Mezi odvážné běžkyně patřily Tereza 
Mikulíková a Magdaléna Psotová 
ze 3. třídy. Naši kluci se letos mezi 
profesionálními závodníky také 
vůbec neztratili. Štěpán Gergela 
(4.tř.) a  Jakub Zádrapa (3.tř.) se ve 
své kategorii z celkového počtu 
26 závodníků umístili na 13. a 14. 
místě. Matěj Erban (6.tř.) z počtu 40 
závodníků obsadil pěkné 17. místo. 
Nejvíce úspěšný byl Daniel Mikuš 
(8. tř.), který z počtu 24 závodníků 
doběhl na krásném 8. místě. Všem 
účastníkům běžeckých závodů moc 
děkuji za výbornou reprezentaci 
naši školy a doufám, že si skvělé 
atmosféry závodů po všech stránkách 
užili. Poděkování patří také rodičům, 
kteří je v tomto krásném sportu 
podporují.

Přebor školy ve ping pongu
Na konci roku se odehrál přebor 
ZŠ ve stolním tenise chlapců i 
děvčat mladší kategorie, kterého 
se zúčastnilo 15 žáků 2.-5.ročníku. 
Zápasy byly dramatické, některé i 
poměrně kvalitní, hráči bojovali o 

každý míček, snažili se dosáhnout 
co nejlepšího výsledku. Celkové 
3.místo vybojoval Tomáš Křůpala 
z 5.třídy vítězstvím nad Denisou 
Filgasovou z 5.třídy, která nakonec 

obsadila 4.místo, ale zároveň se stala 
nejlepší hráčkou v turnaji. Celkovým 
vítězem Vánočního přeboru se stal 
Štěpán Gergela ze 4.třídy, který v 
pohledném finále porazil Tomáše 
Šimaru ze stejné třídy. Štěpán 
neztratil za celý turnaj ani jeden 
set a ovládl Vánoční turnaj mladší 
kategorie! Přebor Základní školy ve 
stolním tenise pro starší kategorii 
bude uspořádán po vánočních 
prázdninách jako Novoroční turnaj a 
nejlepší hráči mladší kategorie se ho 
také zúčastní.

Ve florbalové lize třetí
Florbalová liga měla na programu 
poslední čtvrtý turnaj. Do něho 
naši reprezentanti vstupovali z 
prvního místa. Po vyrovnaném 
průběhu však nakonec skončili o 
jeden bod na třetím místě. Dle 
vyjádření hráčů a trenéra Aleše 
Černotíka bylo však toto umístění 
spravedlivé a první dva týmy 
byly herně lepši. Všem děkujeme 
za doboru reprezentaci školy a 
těšíme se na další ročník, kdy se 
třeba postup povede.

V krajském kole šachu jsme 
dominovali

Po vítezství v okresním kole jsme 
jeli reprezentovat školu na Vsetín do 
kola krajského. V konkurenci velkých 
městských škol jsme si vedli skvělě a 
celý turnaj vyhráli. Stali jsme se tam 
krajskými vítězi a postupujeme do 
kola celorepublikového. Kde se turna 
bude konat se ještě neví, my se všam 
na něj už teď těšíme a pokusíme se 
uspět i tam.

Mladí florbalisté na TM 
Stavu třetí

V sobotu 26. ledna se naši žáci 
zúčastnili florbalového turnaje, 
který pořádá pro vsetínské a okolní 
školy firma TM Stav. Letos proběhl 
již devátý ročník a naše škola se 
ho pravidelně účastní. Turnaj byl 
velice vyrovnaný a kluci si dvěma 
výhrami, dvěma prohrami a jednou 
remízou zajistili v konečném pořadí 
pěkné třetí místo. Poděkování 
patří i rodičům, kteří se postarali o 
dopravu a povzbuzování kluků.

�áci druhé a třeté třídy 
zahájili plavecký výcvik

Základní plaveckou výuku budou 
žáci 2. a 3. třídy absolvovat 
od začátku února v Městských 
lázních ve Vsetíně. Výuka celkem 
obsahuje 10 lekcí. Každá lekce 
bude začínat v 9:00 hod. a končit 
v 10:30. hod. Pondělní výuka ve 
škole bude probíhat pouze 1. a 
5. vyučovací hodinu. Žáci jsou 
povinní mít následující vybavení: 
plavky, ručník nebo osušku, mýdlo, 
koupací čepici, hřeben, kapesníky 
(vše budou žáci nosit v igelitové 
tašce). Doporučujeme dětem, aby 
doma nechaly mobily, hodinky, 
ozdoby a přívěšky. Dlouhé vlasy 
musí být stažené gumičkou. Pokud 
dítě nebude ze zdravotních důvodů 
plavat, vezme si s sebou kraťasy a 
tričko.
                                             Redakce   

Sport
Šachisté vyhráli krajský přebor a postupují na republiku


