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Slovo úvodem
A máme tu letošní letní číslo 
Polanského Vrabčáka. Tentokrát 
si můžete přečíst rozhovor s 
paní učitelkou Natálií Tellerovou. 
V tomhle čísle taky uvidíte 
článek o zájezdu do Anglie 
očima našich redaktorů, kteří se 
tohoto zájezdu zúčastnili. Je tu 
přichystaná i stránka pro naše 
nejmenší a sportovní křížovka, 
kterou si můžete vyplnit. 
Doufám, že se i zasmějete 
nad bublinami, nejvtipnějšími 
příhodami, které se staly vašim 
spolužákům nebo nad fotkami 
našich učitelů z mládí. Já doufám, 
že se vám poslední letošní číslo 
bude líbit a časopis Vás bude 
bavit. Přejeme všem našim 
malým i velkým spolužákům 
hezké léto a krásné slunečné 
prázdniny.       Nela Cedidlová

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              



V posledním letočním rozhovoru 
jsme vyzpovídali paní učitelku 

Tellerovou. Co všechno zajímavého 
nám prozradila?
1. Měla jste kočku nebo psa když 
jste byla malá? A jak se jmenoval/a?

Měla jsem kočku a jmenovala se 
Můrka.
2.Kam jste chodila na základní 
školu? Líbilo se vám tam?
Do Estonska v první třídě a v Lotyšsku 
jsem školu dokončila. Ano líbilo se 
mi tam ráda jsem chodila do školy.

3.Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Z českých jídel asi plněné papriky 
nebo svíčková.

4.Máte radši slané nebo sladké?
Sladké.

5.Jak jste se dostala k tomu, že 
budete učitelkou?
Mě se líbilo chodit do školy tak jsem 
se rozhodla že budu učitelkou a 
vyhovuje mi práce s dětmi.

6.Co děláte ve svém volném čase?
Čtu.

7.Máte radši ovoce nebo 
zeleninu?
Obojí……to se nedá určit¨

8.Cestujete ráda?
Ano.

9.Kterou zemi byste v budoucnu 
chtěla navštívit?
Určitě ráda bych někdy v 
budoucnu velice 
ráda navštívila 
K a z a c h s t á n , 
Arménie, Gruzie a 
tak.

10.Učila jste se jako 
malá dobře?
Ano,  učila jsem se 
dobře.

11.Jaká je vaše 
oblíbená barva?
Když jsem byla malá, 
byla to žlutá a teď to 
jsou takové odstíny 
červené.

12.Sbíráte něco? 
A co?
Baví mě moda když 
je něco zajímavého 
a hezkého tak si to 
pořídím.

13.Jaký je váš 
oblíbený film?
Český určitě Švejk a 
ruský asi Bílé slunce.

14.Jaké jsou vaše koníčky?
Čtení knih a pobyt u vody.

15.Jakou hudbu posloucháte?
Ruskou.

16.Jaké sporty provozujete?
Občas Jogu a zkoušela jsem Taiči 
(Tchaj-Ťi)

17.Jste ranní ptáče nebo sova?
Když jsem byla mladá byla jsem 
sova, ale teď už jsem asi ranní 
ptáče.

18. Kdybyste nebyla tady, co byste 
dělala?
Buď něco s dětmi  nebo bych doma 
četla…

19.Máte nějaký životní cíl? Jaký?
Sebezdokonalení.
20.Čeho se nejvíce bojíte?
Bojím se, že o něco přijdu svojí 
vinou…Děkujeme za rohovor.

Rozhovor Káji Gargulákové a Adély Kovářové
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Paní učitelka Natálie Tellerová je ranní ptáče



Ankety
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1.Staňa Fuksa  6.A.tř                            
 Udělalo mi největší radost,že se otevřel 
Badatelský kroužek.

2.Adriana Nováková  6.A.tř                   
Že jsem jezdila na koni.                           

3.Jakub Jančar  3.tř.                               
 Můžu hrát minecraft.       
                       
4.Klára Hromadová  5.tř                        
Prázdniny.                                                  

5.Jakub Dančák  5.tř                             
  Prázdniny

6.Gabriela 
Kozubíková  8.tř                   
Největší radost mi 
udělal projekt ovoce 
do škol.

 7.Petra Špičková  
6.B.tř                          
Velkou radost mi udělalo, že jedu na 
výlet do Prahy.  

8.Eliška Ondřišiková  6.B.                   
Školní výlet.

9.Sára Bučková  6.B.
Školní výlet.                                              
 
10.Natálie Hnilicová  6.B.tř                   
Víc kamarádů.                                           
11.David Čala  3.tř                    Můžu 
hrát no mobilu o velké přest

12.Natálie Konečná  9.A                     
Celý tento rok byl super, ale největší 
radost mi udělalo, že jsem se dostala na 
střední školu

13.Aleš Černotí 
učitel                    
Konec školního 
roku.                          
        
14.Dan Mikuš,Dan 
Zrník a Ondra 
Kašpar
Pokus o zničení zdi v chemii.                   

15.Jakub Matuš  4.tř                              
 Nejsem nejblbší ze třídy.                         
  
16.Vendula Kostková  4.tř                     
Radost mi udělal školní výlet, který byl 
fakt bezvadný                                          

 17.Hana Kostková  5.tř                         
 Prázdniny.                                                
   
18.Zbyněk Buček  8.tř                            
  Konec roku.                                            
     
19.David Kratina  7.tř                             
Mám radost, že jsem dostal jedničku  
z matiky.      
                                              
20.Kostková Karolína  6.B.tř                 
Že přišly nový žáci z Pozděchova. 
           
21.Adéla Ryzová  9.A.tř                      
 Věneček.  

22.Jiří Daněk  9.A                     
Největší radost jsem 
měl letos z Věneč
ku.                          
23.David Jeřábek  
7.tř                           
Radost jsem měl z 
toho, že jsem dostal 4 jedničky z češtiny.            
         
24.Jirka Špička  9.A.tř                          
 Potěšilo mě, že už je konec roku.            
                                                                 
 Tonda Randus a Alena Štachová    

Co Vám v letošním školním roce udělalo největší radost?

1.Staňa Fuksa  6.A.tř                             
 Ujel mi autobus

2.Adriana Nováková  6.A.tř                   
Že jsem jezdila na koni.  
                         
3.Jakub Jančar  3.tř.                               
 Dal jsem Martinovi letadlo.

4.Klára Hromadová  5.tř                       
 Byla potopa.

5.Jakub Dančák  5.tř                              
 Narazil jsem do plotu.

6.Gabriela Kozubíková  8.tř                   
Rozplácly se mi rajčata v kapse.

7.Petra Špičková  6.B.tř                         
 Nic se mi nestalo.

8.Eliška Ondřišiková  6.B.tř                  
  Spadla jsem.

9.Sára Bučková  6.B.tř                           
 Když jsem omylem spadla jsem na pana 
učitele Filgase.

10.Natálie Hnilicová  6.B.tř                   
 Polila jsem se.

11.Natálie Konečná  9.A.tř                   
  -     Týjo, těch se mi stalo. Nejvtipnější 
asi bylo to,jak u obchodu oblečení a já 
se do něho začala oblékat a dělat modní  
přehlídku.

12.Aleš Černotík učitel                    
 Vytrhala mi žákyně 6.A. Alice mátu 
místo plevele 

13.Dan Mikuš,Dan Zrník                  
   Když byl Tadeáš zkoušen z chemie a 
když Michal Juráň jezdil na židli a spadl

14.Jakub Matuš  4.tř                              
 Poprskal mě Tonda S.

15.Vendula Kostková  4.tř                     
Před tabulí jsem vypočítala špatně 
příklad

Stala se Vám letos nějaká vtipná příhoda?



Z historie našich slavných osobností
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Kdo to byl Tomáš Baťa a čím se zapsal do historie



Denisa Kovářová
 
V pondělí, 6. 5. 2019, jsme vyjeli do Velké Británie. Čekala nás 24 hodinová cesta autobusem, při které jsme se spolužáky 

dělali kraviny. Třeba jsme se fotili, když někdo spal, nebo když jsme jeli v Německu po dálnici, tak jeden můj spolužák mně 

pořád klepal na rameno, a říkal že vidí mustanga (auto). Když jsme pluli na trajektu, tak jsme se strašili, že se potopíme. 

Naštěstí jsme tu dlouhou cestu přežili a v úterý ráno jsme dorazili do Brightonu, kde jsme se procházeli po pláži, podívali se 

muzeum Sea Life Center a vyjeli na i360, ze které jsme viděli celý Brighton. Nakonec jsme navštívili Brighton Palace Pier, kde 

jsme šli na bourací autíčka a horskou dráhu. Kolem sedmé večer nás čekaly rodiny. Pro mě, Nelu a Markétu přijela starší paní 

s pánem, ukázali nám, kde máme pokoj a my jsme si šly uklidit věci. Měly jsme hodně malý pokoj, takže když jsme si daly 

věci na zem, tak se tam nedalo ani chodit. Po chvilce Stephanie zavolala ,,girls dinner“, čemu jsme se pokaždé smály. Druhý 

den jsme jeli podívat do Averbury, na Stonehenge a nakonec do města Winchester, kde jsme měli rozchod v Primarku. Tam 

si spolužák koupil tričko, jenže se nedíval na velikost a vzal si asi o tři velikosti menší, takže jsme se snažili ho nějak vyměnit. 

I přes to, že nedostal účtenku se nám to nějak podařilo. Ve čtvrtek jsme jeli do Windsoru se podívat na Eton College a 

Windor Castle. Potom jsme navštívili Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nakonec jsme si prošli Oxford a 

jelijsme zpátky k rodinám. V pátek jsme už v 6:45 vyjeli do Londýna, kde jsme viděli Greenwichský poledník, a potom na 

nás v přístavu čekala loď, na které jsme dopluli až k Westminsteru. Na Piccadilly Circus paní učitelka Koňaříková zpívala, dali 

jsme si předražené jídlo v Burger Kingu a nakonec jsme šli na London Eye. Potom už nás čekala jenom cesta zpátky, kterou 

jsme z většiny prospali. Chtěla bych poděkovat učitelům, že nám dali tu možnost podívat se do Velké Británie a doufám, že 

ješte někdy někam pojedeme.

Významné projekty posledních dnů
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Eliška Nováková
6. května začal náš výlet do Anglie. V 7 hodin ráno jsme všichni přijeli na místo srazu a mohli jsme vyrazit. Jeli jsme přes celou noc a do Anglie jsme dorazili až v úterý ráno. Cesta byla náročná a byla jsem celá rozlámaná. Když už jsme konečně dorazili do Brigitonu, kde jsme strávili celý první den, byli jsme se podívat na moře a taky jsme byli na vyhlídce I 360, ze které jsme viděli celý Brighton byl krásný výhled. Už se blížil večer a my jsme jeli na místo, kde si nás vyzvedla naše rodina, u které jsme bydleli celý pobyt v Anglii. Vůbec jsme netušili, kdo si pro nás přijede. Nakonec to byla asi nejspíš muslimská rodina:DD  První noc jsme zvládli a mohli jsme začít nový den. Jeli jsme na prehistorickou památku Stonehenge a do městečka Winchester. Další den jsme se šli podívat na soukromou školu Oxford a Eton college. Když jsme se vraceli na místo, kde si nás měla vyzvednout  naše rodina, čekali jsme, čekali, ale nikdo nepřijížděl. Byli jsme z toho celkem nervozní. Nakonec nás odvezla nějaká paní, která věděla, kde ta naše rodina bydlí. Jenomže když jsme zazvonili, pořád nám nikdo neotvíral. Stáli jsme před dveřmi asi 15 minut, než přišla paní, u které jsme bydleli.  To jsme se už jenom navečeřeli, vysprchovali a šli jsme radši spát. Poslední den ráno, jsme si už sbalili a jeli znova na místo, kde jsme měli jako obvykle sraz. Jeli jsme konečně do hlavního města Anglie, Londýna, kde jsem se těšila asi úplně nejvíc. Tam jsme si prošli město a na konec dne a vlastně celého pobytu jsme šli na známé London Eye, kde jsme viděli na celý Londýn. Pak už jsme jenom došli na místo, kde nás čekal autobus a HURÁ, už jsme vyráželi domů, do Česka.  Jeli jsme opět přes celou noc. Tak jako cesta tam byla náročná i cesta zpátky. Byl to skvělý zážitek na 
který ještě dlouho nezapomenu a taky dobrá zkušenost, ale k té rodině už bych vážně nevrátila!!!! :D

Valašská Polanka

Vzpomínky na letošní výjezd do Anglie

Natálie Konečná 
Celé dlouhé dva měsíce jsem odpočítávala, kdy konečně vyjedeme na výlet do Anglie. Až to ale přišlo, tak jsem nechtěla odjet, protože jsem věděla, že mi bude chybět maminka. Chyběla! Ale taky jsem se těšila na to, jak se zdokonalím v angličtině, uvidím místa, na které jsem se předtím dívala ve filmech, taky na to, že si užijeme s děckama spoustu zábavy. Čeho jsem se, ale děsila, byla cesta autobusem, nějak jsem to přežila, ale už bych to absolvovat nechtěla. Naštěstí se mi z očekávání skoro všechno splnilo, takže cesta autobusem byla skoro zapomenuta, až teda na tu angličtinu, jelikož jsme bydleli v rodině u paní, která nebyla moc komunikativní. Jazykem, v kterém jsme se zdokonalili všichni je, ale slovenština. Díky naší průvodkyni Elen, která byla Slovenka. Myslím si, že na její „To ako sa rozpráváš, ako dlaždič.“ Nezapomene nikdo. Stejně tak, jako na to, když pan učitel Nahodil zastavil lidi, aby neprocházeli, protože jsme si museli udělat hromadnou fotku před Temží a London Eye. Celý zájezd jsem si, ale nakonec moc užila a doufám, že se tam ještě někdy podívám. Chtěla bych taky poděkovat paní učitelce Koňaříkové, Švirákové a taky panu učiteli Nahodilovi, že to s náma zvládli, i když si myslím, že to nebylo nic těžkého, protože jsme byli fakt hodní.



Znáte dobře naše učitele + historické okémko
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Pro paní učitelku Irenu Filgasovou jsme si opět připravili patnáct jednoduchých rozhodnutí. Jak se s tím poprala 

posuďte sami:)

1.Chleba/rohlík- mám raději celozrnné pečivo, než bílé
2.Léto/zima- mám ráda oboje
3. Kolo/lyže- teď už kolo, ale mám ráda i lyže
4. Letadlo/loď- protože jsem ještě neletěla
5.Ovoce/zelenina-je sladké
6.Fyzický trest/domluva-věřím, že s každým se dá domluvit
7.Horor/komedie- Nemám ráda horory, protože když se to přežene, můžou být noční běsy

8.Televize/počítač- můžu si víc vybrat
9.Ústní zkoušení/písemka- zkoušení je lepší, ale bohužel na něho není dost času

10.Hokej/fotbal- naše reprezentace je v tom lepší
11.Sladké/slané- víc mi chutná
12.Hory/moře- v zimě hory, v létě moře, ale radši mám koupání
13.Město/vesnice- lidé si jsou bližší
14. Pop/rock-víc se mi líbí
15.Vana/sprcha- je to rychlejší        

                                                                         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
26. dubna 1986 - V časných ranních hodinách v sobotu 26. dubna 1986 během technické zkoušky v Černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny došlo k abnormálnímu vzrůstu výkonu a následnému prudkému zvýšení tlaku páry v jaderném reaktoru typu RBMK-1000 ve 4. bloku elektrárny. V 01:23 moskevského času mohutná parní expanze odhodila víko reaktoru a vyústila v požár, sérii dalších explozí a roztavení reaktoru. Do atmosféry se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií do celé severní polokoulecelkový. Počet obětí, které zemřely nebo v budoucnosti mohou zemřít (z celkově postižených 500 tisíc lidí) se odhaduje na 4000.

10. června 1942 - Po atentátu na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 byly Lidice v rámci represí nazývaných heydrichiáda vybrány nacistickým vedením pro exemplární kolektivní trest. Výběr Lidic byl v podstatě náhodný, podezření na spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo z nevýznamného a neprokázaného podezření. Došlo k vyhlazení Lidic – srovnání obce čítající 104 domů s 503 obyvateli se zemí, obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů, menší část dětí byla určena k poněmčení v Říši. Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí.                  Tonda Randus a redakce



S deváťáky do pravěku
Trilobity, dinosaury, latimérii, 
archaeopteryxe a jiné zvláštní 
pravěké živočichy poznávali naši 
deváťáci v minulých týdnech v 
hodinách přírodopisu. Stejně tak 
vývoj Země, předchůdce člověka, 
vznik prvních organismů...Došlo i 
na to, jak si vznik Země a života na 
ní vlastně představují - měl pravdu 
Charles Darwin a jeho evoluční 
teorie nebo existuje Bůh? Mnoho 
otázek i odpovědí zpracovali do 
svých projektů, které můžete vidět 
na hlavním schodišti naší školy 
- jsou skvělé - a tak jako každý 
rok mě překvapila fantazie našich 
nejstarších žáků i nové nápady, se 
kterými přicházejí.

Soutěž English speaker
Minulý týden ve středu 15. května 
jsme se zúčastnili soutěže v 
anglickém jazyce ENGLISH SPEAKER, 
kterou pořádala základní škola 
Luh. Naše dvě žákyně z 1. stupně 
Klára Martinková (4. třída) a Hana 
Kostková (5. třída) se ve dvou 
kategoriích pro čtvrtou a pátou třídu 
utkaly dohromady s třiceti vrstevníky 
ze vsetínských a okolních škol. Své 
znalosti anglického jazyka měly 
ukázat při představování projektu 
na téma My planet a My town a 
čtení s porozuměním. A jak už sám 
název soutěže napovídá, jednou 
z dovedností byla i konverzace v 
anglickém jazyce. Hanka Kostková se 
umístila na překrásném třetím místě. 
Klára Martinková se neprobojovala 
mezi 6 nejlepších, ale určitě tentokrát 
ve své kategorii sbírala zkušenosti, 
které v příštím roce zúročí. Dívkám 
děkujeme za reprezentaci školy 
a Hance gratulujeme ke třetímu 
místu.

Autorské čtení
Ve středu 15. května se v naší 
škole uskutečnilo autorské čtení 
se současnými českými básníky 
Ondřejem Hníkem a Aloisem 
Marhoulem. Pro nás bylo velkou 
ctí uvítat u nás tyto vzácné hosty 
a děkujeme za to Krajskému úřadu 

ve Zlíně, který nám tuto akci zařídil 
v rámci projektu IKAP. Žáci 6., 7. a 
8. ročníku si tak mohli vyslechnout 
poezii i prózu z úst samotných 
autorů a prolistovat si také jejich 
knihy. Protože pánové byli velmi 
příjemní a neformální, i přes 
počáteční rozpaky se žáci ptali na 
spoustu zajímavých věcí, které se 
týkaly nejen spisovatelské práce, 
ale také například jejich oblíbených 
knih z dětství. Někteří žáci si odnesli 
také sbírku s podpisem autora. 
Doufáme, že se nám i v budoucnu 
podaří zajistit podobné akce.

Okresní kolo biologické olympiády
Jednou z nejobtížnějších 
přírodovědných soutěží je určitě 
Biologická olympiáda - požadované 
znalosti jsou hodně podrobné a 
náročné, každý soutěží sám za 
sebe a do okresního kola je třeba 
vypracovat samostatně vstupní 

úkol. Ani tyto požadavky letos 
neodradily naše čtyři statečné žáky, 
kteří ze školního kola postoupili do 
okresního (konaného na gymnáziu 
ve Valašském Meziříčí) - v mladší 
kategorii D (6.a 7. tříd) to byla 
Veronika Marečková ze 7. ročníku, 
která obsadila skvělé páté místo. 
Starší kategorii C (8. a 9. tříd) 
reprezentovali Tereza Kropidlowská 
z 9.B a Denisa Kovářová a Daniel 

Mikuš z 8. ročníku. I tito soutěžící 
dopadli v konkurenci většinou 
městských škol a gymnázií výborně 
- Denisa obsadila 5. místo, Tereza 6. 
a Daniel 18. Děkuji všem čtyřem za 
skvělou reprezentaci naší školy.

Sabotér
Kroužek deskových a logických her 
se na naší škole otevřel pro žáky 1. 
stupně od února 2019. V úterý 9. 
dubna  mezi nás zavítal pan Ondra 
Sádlík, který nadšeným hráčům 
představil hru Sabotér. A jak si při 
stavbě cesty vedoucí za pokladem 
poradili s protihráči  sabotéry, 
posuďte sami.(Viz foto.) Všichni 
hráči si hry velmi užili a pro vítěze 
byli na závěr přichystány cenné 
dary. Panu Ondrovi Sádlíkovi moc 
děkujeme za čas, který nám věnoval 
a strávil. Doufáme a těšíme se, že 
mezi nás opět s nějakou novou hrou 
ke konci školního roku zavítá. 

Ponožkový den
Datum 21. 3. symbolicky odkazuje 
na podstatu postižení, kdy má 
člověk v genetické výbavě o jeden 
21. chromozom navíc, tedy tři. Na 
toto datum proto připadá Světový 
den Downova syndromu.Ponožky 
patami k sobě totiž vytvoří 
chromozom X, který mají děti se 
syndromem navíc.
                                         Redakce
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Akce školy
Co všechno důle�itého se na naší škole děje a dělo?



Animák: Raubíř Ralf a internet
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se 

do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá 

Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá 

poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po 

světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem 

Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými občany neboli 

Webčany, mezi které patří například internetový podnikatel zvaný Yesss, který je 

hlavním algoritmem a duší trendové stránky „BuzzzTube“.

Můj komentář: V porovnání s prvním dílem to možná bylo ještě o něco lepší, 

bavilo mě to, ale už ne tolik, jako když bych byl malý. Nejlepší jsou ty vtipné hlášky, 

které se objevují  jak v prvním, tak i v druhém díle. Každopádně pro menší děti 

určitě velmi zábavné. 6/10
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Kultura
Tipy na filmy, seriály a animáky od Vojty Kováře

 Film: Bohemia Rapsory
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové 
skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho 
Mercuryho, který 
svou tvorbou i 
životem vzdoroval 
všem myslitelným 
stereotypům, díky 
čemuž se stal jedním 
z nejvýraznějších 
umělců na světě. 
Snímek mapuje 
raketový vzestup 
nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich 
revolučního zvuku a 
ikonických písní, jako 
jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian 
Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, 
pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí 
nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na 
koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen 
v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z 
největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a 
stále je ohromnou inspirací pro celý svět.

Můj komentář: Film mě bavil, dokonce jsem si oblíbil 
Queeny a jejich hudbu, i když jsem dříve jejich hudbu 
nemusel. Na konci při Live Aid, což je pro mě rozhodně 
nejlepší část filmu, jsem měl husí kůži a sledoval jsem 
to s otevřenou pusou, neuvěřitelná show. Moc mě 
mrzí, jak to dopadlo s Freddiem. 10/10.

Seriál: CHernobyl
Černobyl, pětidílná minisérie z koprodukce společností 
HBO a Sky, rekonstruuje příběh o jaderné havárii z roku 
1986, jedné z nejhorších katastrof v historii způsobených 
člověkem, a o obětech, které byly učiněny pro záchranu 
Evropy před nepředstavitelnou pohromou. Dne 26. dubna 
1986 otřásla jadernou elektrárnou v Černobylu na Ukrajině 
mohutná exploze, která uvolnila nebezpečné radioaktivní 
látky nejen na ukrajinském, běloruském a ruském 
území tehdejšího Sovětského svazu, ale také do oblastí 
Skandinávie a západní Evropy. Jared Harris ztvárňuje 
Valerije Legasova, předního sovětského jaderného fyzika, 
který vedl vyšetřování tragické události. Stellan Skarsgård 
hraje sovětského místopředsedu vlády Borise Ščerbinu, 
kterého Kreml pověřil vedením vládní komise zjišťující 
okolnosti havárie. Emily 
Watsonová představuje 
jadernou fyzičku Ulanu 
Khomyukovou, která chce 
odhalit tajemství kolem 
černobylského neštěstí. 
Seriál se navíc stal nejlépe 
hodnoceným seriálem na 
světě.

Můj komentář: Na seriál 
jsem se moc těšil, protože 
mě tohle téma moc 
zajíma a nezklamal mě. To 
zpracování a napodobení všeho, jak to bylo je neuvěřitelné. 
Skoro to vypadá, jako by to bylo přímo natočeno a nebylo 
to graficky upravováno. Jenom bych vytkl, že v seriálu 
je hlavním jazykem angličtina a ne ruština/ukrajinština, 
ale to se dalo předpokládat, když je to seriál z produkce 
americké HBO. Za mě 10/10.
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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.                                        Redakce

Ježiš ta je težká...

Jak 
to mám 

vědět, já nejsem 
doktor!!

Doufám, že 
nespadnu...

Panenko svatá, vůbec 
nevím, kam to patří....

Já už nemůžu, 
chci si tady dát 
chvilku šlofíka!!Jééé..kytičky...

A to je 
jako co???

Myslíte, že je v 
pohodě?



Strašidelné okénko
TOP 3 nejpodivnější �ivočichové
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BABIRUSA CELEBSKÁ
Babirusa celebeská) je druh prasete, vyskytující se v Indonésii, 
především na ostrově Sulawesi a několika 
přilehlých ostrovech (např. Togian a Mangole). Žije 
v tropickém deštném lese a v bažinách. Bizarní 
vzhled jí dodává lysá, vrásčitá kůže, poměrně 
vysoké končetiny a zejména prodloužené, hákovitě 
či spirálovitě stočené kly samců. 

KOČKODAN
Jsou to úzkonosí primáti z čeledi kočkodanovití, 
menší až středně velké opice obývající rozmanité 
ekosystémy subsaharské Afriky. Všichni kočkodani 
mají poměrně štíhlý trup, dlouhé a štíhlé končetiny 
a dlouhý neredukovaný ocas, mají průměrnou hmotnost od 3 do 7 kg. Žijí v rozlehlých a rozličných oblastech Afriky jižně od Sahary, a jsou k tomuto životu různě přizpůsobeni. Většina kočkodanů, až na kočkodana husarského, nejrychlejšího běžce mezi primáty, je více či méně uzpůsobena výrazně delšími zadními končetinami k životu na stromech. Lebku mají poměrně štíhlou a 
čelisti, v porovnání s ostatními kočkodanovitými, kratší. Pohlavní 
dimorfismus se projevuje především délkou špičáků a velikosti těla, 
i když rozdílnost ve velikosti není tak patrná, jako u paviánů.
  

KRAB YETTI (KIWA HIRSUTA)
Korýš je dlouhý přibližně 15 cm, je vzhledem k nedostatku očního 
pigmentu zřejmě slepý, má bílou barvu těla a jeho klepeta i 
ostatní končetiny jsou porostlé bělavě nahnědlými chloupky. Žije 
v blízkosti hlubokomořských vývěrů hydrotermálních pramenů . 
V jeho ochlupení byly nalezeny symbiotické bakterie, o nichž se 
předpokládá, že mohou detoxikovat jedovaté sloučeniny, obsažené ve 
vodě hydrotermálních vývěrů. Nevylučuje se, že se korýš může těmito 
bakteriemi živit, i když se předpokládá, že jinak jde o masožravce.

Francouzky toust
 Tradiční francouzský toast, v originále Pain Perdu, je velice 
oblíbenou pochoutkou. Krásně voní po koření a přitom 
na jeho přípravě není nic těžkého. V misce smíchejte 
mléko, vajíčka, cukr, skořici a muškátový oříšek. Na pánev 
dejte pozvolna rozpustit máslo. Jednotlivé plátky chleba 
namáčejte v mléčné směsi a opékejte na pánvi dozlatova. 
Osušte papírovou utěrkou, obalte v moučkovém cukru a 
podávejte s čerstvým ovocem a mátou.

Plněné pečivo po italsku
Tyto pečené houstičky vás dokonale zasytí, a navíc 
vypadají na talíři skvostně! Troubu rozehřejte na 170 °C. 
Houstičkam odkrojte vršky (ty využijete jindy, třeba do 
strouhanky). Spodky vydlabejte je tak, aby z nich vznikly 

misky. Na dno nasypte nastrouhaný parmezán (nebo 
jiný italský sýr, třeba pecorino nebo mozzarellu), položte 
plátek čerstvého rajčete a vyklepněte celé vejce. Navrch 
nasypte nasekanou bazalku a sušená rajčata, osolte 
a opepřete. Dejte péct na 20 minut. Podávejte teplé s 
čerstvou zeleninou, my jsme přiložili pár rajčátek.

Kefírové lívance
V misce smíchejte mouku, kefír, sodu, prášek do pečiva, 
vejce a cukr. Vypracujte hladké těsto. Pánev potřete 
trochou rozpuštěného másla a pomocí lžíce nebo 
malé naběračky tvořte lívance. Opékejte z každé strany 
dozlatova. Tvaroh smíchejte s cukrem a nastrouhanou 
čokoládou. Lívance přelejte tvarohovou směsí a doplňte 
nakrájeným banánem.

Tipy na dobrou snídani
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Stránka pro naše nejmenší spolu�áky

Omalovánky

Pohádka o řepě

Byli jeden dědeček a babička a měli malou vnučku. Hospodařili na svém malém políčku a chovali několik 

domácích zvířátek. Každý den vnučka Evička pomáhala svým prarodičům krmit husy, slepice a dobroty také nosila 

pejskovi, který měl před domkem svou misku. Pejsek nebyl lakomý a pokaždé schoval něco na zub pro kočičku. Ta 

pak odsypala ze svého pár drobtů k myší komůrce na půdě. Nakrmená myška si pak s kočičkou hrála na honěnou 

třeba celou noc. A tak tu spolu hezky žili. 

Zatímco Evička krmila zvířátka, babička pracovala v kuchyni, děda, ten měl na starost pole. Brzy ráno se svou prací 

začínal a pozdě večer s ní končil. Sázel, zaléval, plel, okopával a o co víc pracoval, o to víc se rostlinkám dařilo. 

Vypěstoval řepu takovou, že se na ni chodili dívat ze sousední vsi. Byla obrovská, zabírala půlku pole a stále rostla 

a zvětšovala se. Nedalo se nic dělat, děda ji musel vykopat. Přece jen to jeho pole zas tak veliké nebylo. Motyka se 

mu však hned zlomila. Co teď? Jak tu řepu dostat ven? 

Zavolal na pomoc babičku. Ta uchopila dědu v pase, ten chytil ze všech sil silné listy a společnými silami táhli, 

táhli, ale řepu nevytáhli. Babička zavolala Evičku. “Ráda pomohu, však vy se o mne také staráte,” přiběhla ochotně 

Evička. Ač se snažili ze všech sil, řepa nepovolila. Vnučka běžela pro pejska. Pes chytil Evičku, Evička babičku, 

babička dědečka, dědeček řepu - táhli - táhli, táhli, ale řepu stejně nevytáhli.

“Haf, haf, sami nic nezmůžeme. Kočičko, pojď nám na pomoc!” přivolal pejsek kočičku. Ta se postavila do řady, 

chytila pejska, ten vnučku, ta babičku, ta dědečka, ten řepu - táhli, táhli - už se zdálo, že řepa trochu povoluje - ale 
nakonec ji nevytáhli.

“Budeme to muset vzdát. Na takovou velikou řepu nemáme dost sil,” vzdychal zklamaně děda.

“A co já?,” ozval se dole u země pisklavý hlásek. To přišla kočičce na pomoc malá myška.

“Ty myško? Jsi taková maličká. Jak bys mohla pomoci?” Nevěřila babička.
Děda se jen smál a taky nevěřil.

Ale myška už stála v řadě. Chytila se pevně kočičky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka babičky, babička 

dědečka, dědeček řepy - táhli, tááhli, táááhli - a najednou rup! - řepa byla venku.

Zůstala po ní v zemi díra, že by se tam vešel povoz i s koňmi...

Jak řepa povolila, svalili se všichni na jednu hromadu, smáli se a smáli. Společnými silami se jim dílo podařilo.



Nela Cedidlová
6.5. jsme ze školy vyjeli do Anglie. Čekala nás celodenní cesta autobusem. Spát se tam moc dobře nedalo, protože sedadla byla moc blízko u sebe, a když sedíte ve dvojici a vy jste ten, co sedí u uličky, tak se nemáte o co opřít. Do města Calais ve Francii jsme dojeli brzo ráno a čekala nás cesta trajektem do města Dover v Anglii. Pluli jsme tak hodinu a půl. Ne všem bylo na trajektu úplně dobře. Když jsme dopluli navštívili jsme město Brighton a potom si pro nás přijely rodiny. My jsme dostali takový starší pár. Musím říct, že v těch rodinách to moc uklizené nebylo i jak jsem slyšela od ostatních. 
A hlavně ten malý pokoj! 
My jsme byli v pokoji 2,5x3 
metry 3 holky. Na zemi jsme 
měli ještě kufry, takže bylo 
celkem obtížné tama nějak 
prorvat do postele. Takhle 
plynuly další dny až jeden 
den Denisa uprostřed noci 
uslyšela nějakou ránu, ale 
ignorovala to. Ráno jsme se 
dozvěděli, že Markéta spadla 
z DVOJPATROVÉ postele. Na 
noze měla velkou modřinu 
velikosti kokosu. Taky se mi 
moc líbila angličtina našeho 
pana učitele Nahodila jako 
třeba “stop plís”, “nou enerdži 
drink” nebo “kamón”. Celkový 
výlet jsem si moc užila. Nejvíc 
se mi asi líbil samotný Londýn.

Otázky
1. Početní výhoda v hokeji po faulu hráče.

2. Aktivita při sportu.

3. Bojový sport v ringu s rukavicemi.

4. Prkno, na kterém se sjíždí vlny. (cizí slovo)

5. Když dá hokejista nebo fotbalista 3 góly v 
jednom zápase. (cizí slovo)

6. Fotbal, který se nehraje na trěvé a hraje se uvnitř 
budov. (v tělocvičně)

7. Český běžec, přezdívalo se mu česká 
lokomotiva. Emil .......

8. Běžecká ..... . (po čem běhají atleti)

9. Sport, při kterém se nezapotíš. Hraje se ve dvou 
proti sobě s figurkami.

10. Americký fotbal.

Tajenka: 

Vlastní tvorba + sportovní kří�ovka

            13

Ještě jednou Anglie

Zkuste vyluštit kří�ovku týkající se zimních sportů



Průkaz mladého 
cyklisty

15. dubna se naši čtvrťáci vydali na 
cvičné dopravní hřiště na Vsetín, aby 
získali PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY. 
Ke získání průkazu musí žáci úspěšně 
zvládnout testy z chování cyklisty v 
silničním provozu, které se skládají 
z dvaceti otázek. Po testech pak 
probíhají praktické jízdy na hřišti 
podle dopravních značek. Kromě 
kola si žáci mohli vyzkoušet i jízdu 
ve cvičných autíčkách. Všichni testy 
i jízdy splnili, celá akce se vydařila, 
počasí nám přálo a my si tento 
zvláštní den pořádně užili.

Okresní kolo poháru 
rozhlasu

V pátek 17.května 2019 se 
konalo na atletickém stadionu ve 
Valašském Meziříčí okresní finále 
Poháru rozhlasu v lehké atletice, 
kam postoupilo po vítězství v 
okrskovém kole i družstvo starších 
žáků naší základní školy. A naši 
hoši si nevedli vůbec špatně, když 
v silné konkurenci městských škol 
okresu Vsetín obsadili velmi cenné 
4.místo. Výbornými výkony se 
prezentovali v běhu na 60 m Josef 
Kralovič a Matěj Kovář, kteří zaběhli 
vynikající časy 7,9 s. Štafeta naší ZŠ 
ve složení Zemánek Vojtěch, Daněk 
Jiří, Kovář Matěj a Kralovič Josef 
obsadila celkové 2.místo! Ve skoku 
vysokém skočili Vojtěch Zemánek 
i Matěj Kovář 160 cm, ve skoku 
dalekém jsme byli ve výkonech 
velmi vyrovnaní, což potvrdil 
Vojtěch Zemánek výkonem 520 cm, 
Josef Kralovič výkonem 509 cm a 
Zbyněk Buček, který skočil 506 cm. 
Škoda, přeškoda malých přešlapů 
či dopadu na záda při výkonech 
560-580 cm. Bylo by z toho celkové 
2. či 1.místo! Menší propad jsme 
zaznamenali pouze ve vrhu koulí i v 
běhu na 1.500 m, kde jsme zaostali 
za výkony okrskového finále v 
Horním Lidči. Všem žákům děkuji 

za vzornou reprezentaci školy, za 
bojovnost i vzornou kázeň během 
celého dne, kdy se konalo okresní 
finále.

Mia festival v Praze opět 
velmi úspěšný

 V letošním roce slaví  Děti fitness 
aneb sportem proti drogám 
významné výročí - 20 let od doby, 
kdy se uspořádala první akce. Tři 
taneční víkendy jsou letos opět 
věnovány různým tanečním stylům 
a do velkého sálu Pražské Lucerny 
se sjíždí z různých koutů naší 
republiky, ale i ze Slovenska tisíce 
nadšených mladých tanečníků, 
aby zde předvedli vše, co se 
během roku pod vedením svých 
výtečných lektorů dokázali naučit. 
Minulý víkend v neděli  26. května  
zavítaly do  Lucerny tři taneční 
skupiny z naší základní školy- 
Anite, Neit a Maat, které si pod 
vedením paní Marie Sádlíkové 

vytančily krásná dvě druhá a jedno 
třetí místo. Všem tanečníkům i 
jejich lektorce moc blahopřejeme 
a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci naší školy a obce 
Valašská Polanka.  Poděkování 
patří i rodičům za velkou podporu 
a doprovod svých dětí. Věřím, že 

si společně s nimi užili nádherné a 
jedinečné atmosféry této akce.

Den Země nás opět bavil
Tradiční akcí ke 22. dubnu, kdy se 
slaví Den Země, je samozřejmě 
ten náš školní. Spoustu zábavných 
stanovišť si i letos připravili naši 
pedagogové - na dvou okruzích 
(pro první a druhý stupeň zvlášť) 
mohly děti poznávat rostliny a 
živočichy, prokázat znalosti z 
recyklace, první pomoci nebo 
matematiky, protáhly si tělo při 
sportovních dovednostech nebo 
střílely ze vzduchovky. Nezbytnými 
pomocníky a spolehlivými průvodci 
pro ty nejmenší byli naši deváťáci, 
výjimečné díky patří panu Muchovi, 
jehož stanoviště tradičně patří 
k nejzajímavějším. A protože 
plnění úkolů je soutěžní, zde jsou 
nejúspěšnější týmy: vítězi prvního 
stupně se stali Gepardi následovaní 
druhými Delfíny (oba týmy z 2.třídy), 

třetí skončilo družstvo Černá puma 
z 1. třídy. Na druhém stupni nenašli 
přemožitele naši osmáci - třetí 
místo sdílí týmy Šupáci a Vojtova 
crew, Langoši obsadili 2. místo a s 
velkým bodovým náskokem zvítězili 
Deus Vult 
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