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Obměna učitelského sboru
Na konci loňského školního roku 
jsme se rozloučili s panem učitelem 
Janem Smilkem a paní učitelkou Marií 
Pechovou. Protože bylo nutné učitelský 
sbor doplnit, objevila se v září na půdě 
naší školy jedna staronová tvář a to paní 
učitelka Petra Janotová, která se vrátila 
z mateřské dovolené a také jedna nová 
tvář, slečna učitelka Renata Franěcová. 

Nová tvář na místě pana školníka
Po dlouhých dvaceti šesti letech odešel 
do starobního důchodu pan školník 
Josef Grycman. Místo něj se o školu 
od nového školního roku stará Miloslav 
Kozubík, kterého jste už na chodbě 
určitě potkali. Pokud zjistíte ve svých 
třídách jakýkolik problém, či závadu, je 
možné se obrátit i přímo na něj.

Nové pískoviště pro nejmenší děti
Děti z družiny a klubu v minulých letech 
využívaly jako své pískoviště doskočiště 
u skoku dalekého. Nezřídka se tak 
stávalo, že jsme museli při hodinách 
tělocviku nejprve vybrat panenky, auta, 

větve a kameny abychom mohli skákat. 
Od letoška již toto řešit nemusíme, 
máme totiž dvě nové pískoviště u zdi 
tělocvičny, ve kterých si děti mohou 
bez problémů hrát a stavět vše dle 
libosti.

Umělka byla zregenerována
Po dlouhých dvanácti letech jsme 

se rozhodli vyčistit hřiště s umělou 
trávou. Z hřiště byl vyvezen starý 
písek, umělé vlasce byly přeprány 
a zasypány pískem novým. Umělka 
by nám díky tomuto kroku měla 
vydržet zase o nějaký rok déle. 
Všechny cvičící prosíme o to, aby na 
hřiště brali obuv určenou na umělý 
povrch.                           Redakce
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Slovo úvodem
Máme tady konečně první 
číslo školního časopisu. Místo 
deváťáků z loňské redakce, kteří 
nám frnkli do světa, jsme posílili 
o několik nových redaktorů, kteří 
se s vervou pustili do zajímavé 
novinářské práce. Můžete se tak 
těšit na rozhovor s novou paní 
učitelkou Renatou Franěcovou, 
zjistíte, jak vypadali někteří učitelé 
jako děti a připravili jsme pro 
Vás také spoustu novinek. Místo 
tradičních tipů na knížky pro 
vás máme tipy na filmy a super 
seriály. Pro naše malé čtenáře 
jsme připravili různé spojovačky, 
omalovánky a hádanky. Dále se 
můžete těšit na ankety, komiks 
a spoustu dalších zajímavostí z 
činnosti a chodu školy. Snad se 
vám první číslo časopisu bude 
líbit. Nová redakce Vám přejeme 
vám příjemné čtení.         

Eliška Nováková

Titulní fotka: Vystoupení skupiny Maat na Zlínském Vorvani 2018
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 rozhovor v prvním letošním čísle 
školního časopisu jsme požádali  
nováčka v pedagogickém sboru, paní 
učitelku Renatu Franěcovou.

1. Měla jste kočku nebo psa když 
jste byla malá? A jak se jmenoval/
a?
Neměla jsem ani psa, ani kočku a 
doteď nemám.

2. Kam jste chodila na základní 
školu? Líbilo se vám tam?
Chodila jsem na ZŠ Havířov s 
rozšířenou výukou hudební výchovy a 
líbilo se mi tam.

3. Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Moje nej nej nej jídlo je určitě svíčková 
s knedlíkem, tu mám určitě nejraději 
a potom italskou kuchyni, špagety a 
tak.

4. Máte radši sladké nebo slané?
Slané, nejsem na sladké.

5. Jak jste se dostala k tomu, že 
budete učitelkou?
Už od malička jsem chtěla být paní 
učitelkou ve školce, ale po gymplu 
byla jasná volba, že chci učit děti na 
2. stupni. A taky jsem chtěla mít určitě 
prázdniny.

6. Co děláte ve svém volném čase?
Starám se o rodinu a domácnost a 
taky ráda chodím do přírody, kde 
relaxuju a ráda poslouchám hudbu.

7. Máte radši ovoce nebo zeleninu?
Zeleninu, protože neobsahuje tolik 
cukru.

8. Cestujete ráda?
Ano, cestuji ráda. Minulý rok jsem 
letěla do Anglie a procestovala 
jsem celý kraj Dewon s ruksakem a 
karimatkou.

9. Kterou zemi byste chtěla navštívit 
a proč?
Chtěla bych navšívit Finsko, Švédsko, 
Norsko, prostě sever, protože mám 
ráda hory a zimu.

10. Učila jste se dobře, když jste 
byla malá?
Ano. Výborně.

11. Jaká je vaše oblíbená barva?
Na 100% je to modrá a taky 
černá, ale to je jasné.

12. Sbíráte něco? A co?
Sbírám CD rockových kapel. 
Těch mám doma celou 
stěnu a taky gramofonové 
desky, ale těch moc nemám, 
protože jsem jich moc 
nesehnala.

13. Jaký je váš oblíbený film?
Transformeři, znám je už 
nazpaměť, dobře se u nich 
odreaguju.

14. Jaké jsou vaše koníčky?
Chození do přírody a chození po 
horách, hlavně Nízké a Vysoké Tatry.

15. Jakou hudbu posloucháte?
Určitě rockovou, mám ráda Iron 
Maiden, Airboune a Metallicu.

16. Jaké sporty provozujete?
Maximálně tak o přestávce ping-
pong.

17. Jste ranní ptáče nebo sova?
Jsem určitě ranní ptáče, radši vstanu 
dřív, protože mi to ráno lépe myslí.

18. Jakou knihu by si měl každý 
přečíst?
Tohle je hodně individuální, ale myslím 
si, že dobrá kniha je Tobiáš Lolness 

od Timothée de Fombelle, ta by 
mohla bavit hodně lidí.

19. Kdybyste dnes nebyla 
tady, co byste dělala?

Určitě na dovolené na 
horách.

20. Jakou nejlepší 
radu jste někomu 

dala?
Snažím se radit svým 

žákům, ale nevím jestli si z 
toho někdy něco vzali.

21. Zkusila byste seskok 
padákem?
Nikdy, bojím se adrenalinových 
sportů. Jednou jsem skákala bungee-
jumping a bylo to poprvé a naposledy.

22. Máte nějaký životní cíl? Jaký?
Chtěla bych být dobrou učitelkou.

23. Jakou část dne máte 
nejraději?
Nejraději mám určitě ráno.

24. Čeho se nejvíc bojíte?
Nejvíc se asi bojím tmy.

Děkujeme moc za odpovědi.

Rozhovor Natky Konečné a Lukáše Kováře
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Slečna učitelka Franěcová má ráda Transformers



Druhá anketní otázka zní: Co 
byste popřáli svým spolužákům k 
Vánocům a Novému roku.

Eliška Nováková - 9. třída
Přeju všem, ať se jim splní všechno, co 
si přejí a taky hodně lásky.

Natálie Konečná - 9. třída
Ať jsou všichni 
růžoví a mají se 
rádi. Ať dostanou 
hodně růžových 
dárků a hodně jich 
taky rozdají.

Alice Filgasová 
- 6. třída
Přeju všem, ať si skvěle užijí Vánoce a 
Nový rok.

Bára Juřicová - 6. třída 
Přeji všem, aby byli zdraví.

Karolína Garguláková - 7. třída
Šťastný Nový rok, dobře to oslavte a 
ať se mají všichni rádi.

Adriana Nováková - 6. třída 
Přeju, aby měli všichni bohatého 
ježíška.

Adriana Nováková - 7. 
třída
Šťastný Nový rok a ať 
se mají všichni rádi.

Adéla Kovářová
Přeji všem, aby se jim 
splnilo všechno, co si 
přejí a aby byli šťastní.

Paní učitelka Kovářová
Přeji všem 
žákům zábavné 
vyučování, 
usměvavé učitele 
a chuť dozvědět 
se spoustu 
nových věcí.

Paní učitelka Tellerová
Přeji Vám krásné dětství, být 
pozitivní, všímat si hlavně 
krásných a pozitivních věcí.

Pan učitel Nahodil
Hodně zdraví, štěstí, osobní i rodinné 

pohody. Přeji si také to, aby, 
pokud se někomu něco nelíbilo 
a má nějaký problém, vždy za 

námi přišel a aby se věc vyřešila 
k úplné spokojenosti.

Paní učitelka 
Kovářová

Zábavné vyučování, 
usměvavé učitele a chuť 

dozvědět se spoustu nových věcí.

Paní učitelka Šviráková
Já Vám přeju úsměv na tváři, ať se vše 
podaří, zdravím oplýváte a dobře se 
máte.

Paní uč. Koňaříková
Přeji hodně zdraví, 
úspěchů ve škole, 
ať se Vám v novém 
roce splní všechna 
Vaše přání a ať se 
deváťáci dostanou na 
své vysněné školy.

Předvánoční ankety
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Do Vánoc zbývá měsíc a my se 
Vás tentokrát v anketě ptali, co si 
přejete k Vánocům od Ježíška.

Anetka Filgasová 2.třída
Od ježíška bych si přála kolečkové 
brusle.

Gabča Mašková 2.třída
Já si k Vánocům přeju taky brusle.

Jiří Zemánek 2.třída
Pod stromeček si přeju LEGO a hry.

Terezka Vaňková 3.třída
Na Vánoce si přeju LEGO Friends a 
ještě nějaké oblečení.

Lukáš Mikušek 3.třída
Já si k Vánocům přeji auto na 
ovládání.

Sabina Filgasová 3.třída
K vánocům bych chtěla mobil, 

oblečení, čelenku a gumičky.

Kristýna Kocourková 4.třída
K Vánocům si přeji obal na mobil.

Amálie Zemánková 4.třída 
Chtěla bych 3D puzzle a nový mobil.

Magda Šerá 5.třída
Pod stromeček si přeju černé rifle.

Zuzka Chuchmová 5.třída
Pod stromeček si přeji LEGO Friends.

Štěpán Zeťák 5.třída
Já bych pod stromeček chtěl počítač.

Matyáš Strbačka 5.třída
Pod stromeček si přeji nějakou 
knihu.

Tadeáš Vajďák 6.B 
Já si přeji notebook a pouzdro.

Anežka Surá 7.třída
Na Vánoce si přeji mobil.

Natálie Konečná 9.A
Já si na Vánoce přeji zlínského 
hokejistu s číslem 16.

Kája Garguláková a Adéla Kovářová

1. Co byste si přáli k letošním Vánocům?

Co byste popřáli Vašim spolu�ákům, či �ákům k novému roku



Z historie našich slavných osobností
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Jak si �il náš první prezident Tomaš Garrigue Masaryk



V neděli 28. října si celá Česká 
republika připomínala100leté 
výročí vzniku Československa. Naše 

škola se tak rozhodla udělat něco 
mimořádného, co tu ještě nebylo. 
Udělali jsme živou vlajku s celou 

naší školou včetně učitelů. Paní 
učitelky to nachystaly úplně přesně.
         Tonda Randus

Významné projekty posledních dnů
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Valašská Polanka

Slavili jsme 100 let vzniku naší republiky

Zajímavosti z období zalo�ení Československa v roce 1918
1. Lidé v Československu vyhlásili 
spontální samostatnost, zatímco špič-
ky odboje ještě jednaly v Ženevě a nic 
nebylo podepsáno.

2. Československo převzalo z habs-
burské monarchie 21 % území a 25 % 
obyvatelstva, ale dvě třetiny rakousko-
-uherského průmyslu.

3. Definitivně byly hranice Českoslo-
venska s Polskem a Maďarskem sta-
noveny až v roce 1924.

4. Na paříské mírové konferenci v roce 
1919, která překreslovala poválečný 
svět, si Československo nárokovalo 
německé území Lužice.

5. T.G.M byl synem slováka a poloviční něm-
ky, která se česky učila až od svých dětí.

6. Přidělením Podkarpatské Rusi sou-
sedilo Československo s Rumunskem.

7. Už necelé tři měsíce po svém vzniku 
muselo Československo řešit konflikt 
v Sedmidenní válce v lednu 1919 a 
úspěšně hájit Těšínsko.

8. První československý parlament 
nebyl zvolen, ale byl poskladán na základě 

výsledků posledních voleb do rakouské 
říšské rady v roce 1911.

9. Podle první československé ústavy mohl 
být odsouzený poslanec zbaven mandátu.
10. Pozdější první československý pre-

miér Karel Kramář původně prosazo-
val myšlenku monarchistického zřízení 
v čele s ruským velkoknížetem.

11. Americký prezident Wilson, který 
napomohl vzniku našeho státu, měl 
švagra, houslistu Václava Koptu, rodá-
ka za stejné obce jako Edvard Beneš.

12. Zatímco v roce 1918 neexistovalo 
jediné slovenské gymnázium, v půlce 
února 1919 se už učilo na jednatřiceti

13. Čechy, Morava a Slezko byly v 

Rakousko-Uhersku samostatnými 
jednotkami, zatímco Slovensko sou-
částí Uher

14. Nový stát vznikl vlastně náho-
dou , když si lidé v pražských ulicích 
vyložili zprávu o rakouském přijetí 
míru jako konec monarchie a vyhlá-
šení samostatnosti.

15. První československý ministr za-
hraničí Edvard Beneš vydržel ve funk-
ci 17 let a vykonával ji v 15 vládách.

16. První ministr financí naší repub-
liky Alois Rašín se o pět let později 
stal obětí dodnes jediného doko-
naného atentátu v naší moderní 
historii.

17. T. G. Masaryk se o vznik druhé 
české univerzity, založené v Brně v 
roce 1919 zasazoval už od 80. let 
19. století

18. Na Slovensku není 28. říjen stát-
ním svátkem.

19. V letech 1952 - 1987 byl 28. říjen 
komunistickým režimem slaven jako 
Den znárodnění
                                              Redakce



Znáte dobře naše učitele + historické okémko
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Pro paní učitelku jsme si opět připravili patnáct jednoduchých rozhodnutí. Jak se s tím poprala posuďte sami:)

1. Chleba / Rohlík- Je tučnější
2. Léto / Zima- Mám ráda teplo
3. Kolo / Lyže- Dá se jezdit v  létě
4. Hořčice / Kečup- Kečup je moc červený
5. Televize / Počítač- Oboje
6. Ústní zkoušení / Písemka- Stihnu vyzkoušet všechny najednou
7. Hokej / Fotbal- Ani jedno, oba sporty mě nebaví
8. Hory / Moře- Oboje má své kouzlo
9. Město / Vesnice- Je tam více přírody
10. Vana / Sprcha- Chvilka odpočinku
11. Letadlo / Loď- Ani jedno, bojím se výšek a na lodi se mi dělá špatně

12. Ovoce / Zelenina- Více mi chutná
13. Fyzický trest / Domluva- Baví mě komunikovat s  lidmi
14. Horor / Komedie- Ráda se zasměju
15. Kočka / Pes- Je mi milejší

            Zpracovala Eliška Nováková

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. učitelka Janotová

Významné historické události posledních  měsíců Září: 
Před 120 lety roku 1898 se pražskými ulicemi rozjela první elektrická tramvaj; jezdila z náměstí Republiky do Královské obory.Na Ještědu nad Libercem byl před 45 lety otevřen televizní vysílač a hotel s restaurací.
Říjen: 
100 let od vyhlášení samostatnosti Československa; 
Před 95 lety v září 1923 proběhl první let Československých aerolinií z kbelského letiště do Bratislavy.Před 30 lety zemřela herečka Nataša Gollová

Listopad: 
Uplyne 640 let od smrti Karla IV
V Praze se v Thunovském paláci konala první schůze revolučního Národního shromáždění. Na ní byla prohlášena republikánská forma státu a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé republikyV Praze bylo před 135 lety znovuotevřeno Národní divadlo.                  Tonda Randus a redakce



Projekt „ Stromy
Sice už jsou už přede dveřmi 
vánoce, ale šesťáci v přírodopisném 
praktiku ještě zavzpomínali na 
barevný podzim při dokončení 
svých projektů o stromech. Žáci 
si během práce vyzkoušeli tvorbu 
z přírodních materiálů, hledání v 
atlasech a encyklopediích i spolupráci 

ve skupinách. Seznámili se s několika 
našimi běžnými druhy listnatých 
stromů, zjistili, na jakých stanovištích 
rostou, pro koho představují úkryt, jak 
tvarované a barevné mají listy, k čemu 
se využívá jejich dřevo apod. Všechny 
letošní projekty jsou opravdu zdařilé a 
vidět je můžete na hlavním schodišti 
před ředitelnou.

Krabice od bot
Krabice od bot je název celonárodního 
projektu zaměřeného na pomoc dětí 
z dětských domovů a dětí z rodin, 
pro které představují vánoce velkou 
finanční zátěž. Navíc při něm mohou 
pomáhat samy děti. Princip pomoci 
je velmi jednoduchý - děti společně 
s rodiči naplní jednu krabici od bot 
drobnými dárky (oblečení, drobné 
hračky, výtvarné potřeby, knížky atd....), 
pěkně ji zabalí a označí, pro jaké dítě 
a jakého věku je krabice určena (např. 
kluk 9-10 let). Krabici pak odevzdají 
na sběrném místě. Naši žáci se do této 

pomoci také zapojili. Třída 6.A balila 
své dárky přímo ve škole. Přidalo se k 
nám i několik dětí ze 3. třídy, a tak paní 
učitelka Polanská coby symbolický 
„Ježíšek“ odvezla tři plné pytle s 
dárky do sběrného místa ve vsetínské 
Diakonii. Moc děkuji „svým“ šesťákům 
za chuť pomáhat jiným a nadšení, se 
kterým se do akce zapojili.

Bludiště 2018
Ve čtvrtek, 18. října, den, kdy 9. A 
a 9. B vyrážejí do Bludiště. Z každé 
třídy byli vybráni dva soutěžící. Vše to 
začíná obrovskou nejistotou. Nevíme, 
kdo a co na nás čeká…
Jaké záludnosti si pro nás tvůrci 
pořadu připravili a jak naše snažení 
dopadlo, neprozradíme, ale můžeme 
slíbit zajímavou podívanou. K 
televizním obrazovkám vás zveme v 
sobotu 8. prosince, kdy nás uvidíte 
dopoledne v televizi a večer na 
tanečním parketu (Věneček). Vaši 
deváťáci.

První třída zachraňovala medvěda
Do první třídy zavítal záchranář 
rychlé zdravotní pomoci Zlínského 
kraje. Malým prvňáčkům ukazoval 
jak zachránit méďu Míšu. Ukazoval 
jim jak reagovat a co dělat.Ukázal 
jim stabilní polohu a resuscitaci 
(oživování).Pak si to zkoušeli i na 
figuríně. Celý projekt byl velmi 

vhodně připraven pro děti mladšího 
školního věku a bylo vidět, že je 
zaujal.
Lesem světem s medvědem
Ve středu 24.10.2018 jsme se 
žáky ze školní družiny vyrazili na 
vsetínský zámek, kde nás čekal 
vzdělávací program „Lesem s 
medvědem“. Hned na začátku 
nás přivítal velice příjemný pan 
průvodce. Dětem přednášel o lesní 
zvěři, o tom, kde dané zvíře žije, 
jakou má stopu, co jí za potravu a 
další zajímavé informace.  Jak už 
název programu napovídá, tématem 

byl život medvěda, o kterém si 
žáci s radostí povídali. Také se 

dozvěděli spoustu nových 
věcí o této naší největší šelmě. 
Viděli spoustu fotografií i 
videí o medvědovi. Dokonce si 

mohli odlít stopu medvěda 
v životní velikosti, kterou 
si hrdě odvezli do družiny. 

Program probíhal zábavnou 
formou hádanek a otázek, které 
naši žáci úspěšně plnili. Už 
teď se těšíme na další výlet na 
vsetínský zámek. Jen nevíme, co 

se stane se skutečným medvědem, 
který se teď pohybuje v našem kraji

Pomozte nám zachránit farmáře
V zemědělství pracuje čím dál 
méně lidí. Jíst ale potřebujeme 
všichni pořád stejně (někteří i 
víc). Proto vznikl projekt Pomozte 
nám zachránit farmáře, kterého se 
zúčastnili i naši žáci. Jeho cílem je 
ukázat krásu a užitečnost práce v 
zemědělství, seznámit děti s cestou 
jídla na náš stůl a podpořit místní 
farmáře a prodejce. Organizace 
Líska zajistila v rámci tohoto 
projektu našim žákům besedu s 
paní Liduškou Mužikovskou z farmy 
Agrofyto z Horní Lidče, děti si 
zahrály hru Opuštěné pole, kariérní 
poradkyně je seznámila s možností 
studia na Střední zemědělské škole 
v Rožnově pod Radhoštěm a osmá 
třída vyjela také za poznáváním 
skutečného života zemědělců na 
farmu Javorník ve Štítné nad Vláří.                  

Tonda Randus a redakce
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Akce školy
Kde jsme všude za poslední dobu byli a co jsme dělali?



Animák: Psí ostrov
Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí 

chřipka dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží 

ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na 

člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě. 

Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů. Oficiálním dekretem se psí 

exilovou kolonií stává nedaleký ostrov sloužící zatím jako skládka odpadků. Stává se 

z něj Psí ostrov. O šest měsíců později na této opuštěné skládce nouzově přistává 

jednomotorový, miniaturní letoun Junior-Turbo Prop. Smečka pěti hladových a 

divokých psů v jeho troskách objeví dvanáctiletého pilota. Je to Atari, sirotek, jehož 

pěstounem je právě starosta Kobayashi. Atari s pomocí svých nových psích přátel 

začne hledat svého ztraceného psa Flíčka a při tom postupně odhalí spiknutí, jehož 

cílem je likvidace všech psů z města Megasaki.

Můj komentář: Pro mě osobně byl film skvělý a zajímavý, dokonce se stal jeden z 

mých oblíbených. I když se musím přiznat, že ze začátku jsem musel nutit, abych ho 

nevypnul. Líbily jsem mi jednotlivé psí charaktery a animace. Také se mi líbilo to, že to 

nebyl takový ten klasický americký animák, kde je příběh mnohdy už nudivý. Konec 

byl napínavý a oproti začátku filmu mi bylo líto, že už jsem u konce. 95% ze sta.
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Kultura
Tipy na filmy, seriály a animáky od Vojty Kováře

 Film - Alibi na klíč
„Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na 
cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? 
Ulejt se z práce? Aférka? 
Nebo mít prostě chvíli od 
všeho pokoj? Hrdinové 
z komedie Alibi na klíč 
všechno perfektně zařídí 
a nikdo nemá ani páru. 
Ale ouha! Věci se někdy 
umí zamotat. Greg, hlavní 
hrdina filmu a všech 
možných alibi, samotný 
bůh našich tajemství, 
se zamiluje. Bezhlavě, 
samozřejmě. Vždyť jeho 
přítelkyně je krásná, sympatická, ve všech směrech úžasná 
a taky ho miluje. Nicméně nesnáší, když někdo lže, a tak 
Greg raději tají, co vlastně dělá a čím se jeho agentura 
zabývá. To je ale jenom začátek. Když se jde seznámit s 
rodiči své životní lásky, zjistí, že jejího tátu velmi dobře 
zná. Právě mu totiž připravil neprůstřelné krytí na 
víkendové zálety. Lavina šílených událostí, malérů a zvratů 
na sebe nenechá dlouho čekat. A jakmile jedna prekérní 
situace odezní, už je tu druhá... a třetí... a čtvrtá.

Můj komentář: U filmu jsem měl záchvaty smíchu a 
bavil mě celou dobu i přes trochu slabší začátek. Je to 
jedna z mých oblíbených komedií, kterou jsem viděl již 
několikrát a můžu se na ni podívat kolikrát chci a stejně 
mě bude bavit. Film bych dopručil straším spíše starším 
spolužákům. 80% ze sta.

Seriál: Genius
První hraný seriál z produkce National Geographic 
mapuje život Alberta Einsteina od střední školy. 
Vidíme v něm jeho složitý vztah k otci, nechuť 
přizpůsobit se konvencím doby a až sobeckou 
touhu po životě naplněném zejména vědou. Od 
prvních fantazijních her s fyzikálním prostorem se 
dostáváme k jeho zarputilosti v prosazování nových 
myšlenek až k uznání evropskou vědeckou obcí. 
Současně sledujeme Albertův osobní život, který 
vůbec není podobný vítězoslavnému tažení fyzikou. 
Svou první geniální vědychtivou ženu nechal 
zapadnout do maloměšťáckého žití při péči o jejich 
dvě děti. Kontrastem k tomu je v seriálu podaný 
partnerský vědecký tandem Curie - Sklodowská. 
Spokojenost našel 
až ve svazku s 
druhou ženou, svou 
sestřenicí. Seriál 
si kromě nelehké 
doby, v níž génius 
žil, všímá i jeho 
české stopy v našem 
vědeckém prostoru - 
období, kdy Einstein 
vyučoval na pražské 
Karlo-Ferdinandově 
univerzitě.

Můj komentář: Seriál jsem viděl celý a bavil mě 
od začátku až do konce, ale měl i pár nezajímavých 
míst, kdy mě nudil. Seriál mi ukázal, že Albert 
Einstein nebyl starý děda, který se zajímal jenom 
o fyziku naopak vedl velmi zajímavý život. U seriál 
jsem naučil hodně nových věcí a už se těším až bude 
nadabovaná  2. série o malíři Pablu Picasovi. 90% ze 
sta.
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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

I have a pen.
I have an apple...

Fuj, 
tady někomu 
smrdí nohy

Prosím 
bez blesku...

Takže oni nám 
zakážou počítače a místo 
toho más nutí chodit do 

knihovny...

Když nikoho nevidím, nevidí ani 
nikdo mě. Takže mě nevyvolá.. Supr.

Prej 
pohodová 

procházka, říkali..

Co 
mám 

dělat???

Nefotit!!!Metal!!



Gastro okénko
TOP 5 nejpodivnějších jídel na světě
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 1. Sannakji
Skládá se z čerstvé, stále živé chobotnice, která je nakrájena na malé kousky a je okamžitě podávána. Obvykle jsou kousky chobotnice lehce posypány sezamovými semínky a sezamovým olejem. Kousky chobotnice dělají konvulzivní 
pohyby při podávání jídla. Někdy se živé 
chobotnice také podávají a konzumují 
v plném rozsahu. Hnízda na chapadlech 
chobotnice je stále aktivní při jídle. Při 
konzumaci větší chobotnice je proto třeba 
zajistit, aby se nezachytili v hrtanu, což 
může vést k udušení. 

2. Vzduch v  Plechovce
Asijskou specialitou je čerstvý a neznečištěný 
tibetský vzduch, zakonzervovaný v plechovce. 
Nápad prodávat čistý vzduch dostal Číňan 
jménem Čchen Kuang-piao. Chtěl prý hlavně 
upozornit na fakt, že v Číně už je vzduch 
na mnoha místech znečištěný tak, že lidé 
nemohou vycházet ven bez roušek. Jednu 
plechovku pořídíte v přepočtu za cca 15 korun. 

3. Oko tuňák
Lze ho nalézt v Japonských obchodech cca za 1 dolar. Podává se vařené a chutná prý trochu jako chobotnice.
4. Casu Marzu
Je kontroverzní pokrm ze Sardinie. Evropská Unie ho rovnou zakázala, jelikož tento ovčí sýr vzniká tak, že moucha jménem sýrohlodka drobná do něj naklade vajíčka, z kterých se následně vylíhnou larvy. Ty pak sýr začnou okamžitě pojídat a to, co z nich vychází druhým koncem, pomáhá sýru sptávně uzrát a dát mu jeho jedinečnou chuť. Což znamená, že ve skutečnosti jíme larví výkaly.

5. Stoleté vejce
Stoleté vejce je specialita čínské kuchyně. Vyrábí se ze syrových slepičích, kachních nebo křepelčích vajec, která se obalí směsí vápna, jílu, popela a rýžových plev a nechají se uzrát minimálně tři měsíce. Hotové vejce je výrazně cítit po sírovodíku, bílek zrosolovatí a zabarví se jantarově, zatímco ze žloutku se stane mazlavá tmavošedá až tmavozelená hmota.                                                                                                                                                             Nela Cedidlová

Mini pizza

Postup: ROZVÁLIMÉ SI TĚSTO A POMOCÍ SKLENIČKY 
VYKROJTE Z TĚSTA MALÁ KOLEČKA, NA KOLEČKA 
POTOM NATŘETE KEČUP, NASTROUHEJTE SÝR, 
NATRHEJTE SALÁM A POSIPEJTE KOŘENÍM NA PIZZU 
PEČTE 15-20 MIN. NA 180 STUPŇŮ

Brownie do hrnecku

Postup: VEZMEME SI VELKÝ HRNEK. DO NĚJ 
NASYPEMEHLADKOU MOUKU, CUKR, SŮL A 
SKOŘICI.VŠECHNO ZAMÍCHÁME DOHROMADY, 
ABY TAM NEBYLY ŽÁDNÉ ŽMOLKY.NAKONEC DO 
HRNKU NALIJEMEVODU A OLEJ.VŠE DŮKLADNĚ 
PROMÍCHÁME!!!HRNEK DÁME DO MIKROVLNNÉ 
TROUBY NA1,5 MINUTY.MŮŽEME OZDOBIT ŠLEHAČKOU 
A OVOCEM.                                  Kája Garguláková

Tipy na dobrou snídani



                                                              12

Stránka pro naše nejmenší spolu�áky

Spoj podle čísel a vybarvi......

Uhádnete hádanky?

1. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. 
Co je to?

2. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je 
to?

3. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je 
to?

 4. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než 
ty. Víš co to je?

 5. Kdo bez štětce a bez barev, obarví nám pestře 
les?

6. Ptal se chlapec sluníčka: Mohou chodit jablíčka? 
Slunce na zem posvítilo, velice se podivilo. Opravdu 

tam jablíčka vozí jehel kulička.  Dupe, funí, naříká,¨ je to 
tíha veliká.

7 Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí?

Vyluštíš anglickou 
osmisměrku?

X O F L D

H R A E B

E L E R F

B R W R S

A L O I N

R G L U A

C O F Q K

M O U S E

Squirrel, Bear, Deer, Frog, Snake, Crab, 
Fox, Wolf, Mouse

Tajenka:______________________Řešení hádanek: 1.  oči, 2. hlemýžď, 3. vítr, 4. tvé 
jméno, 5. podzim, 6. ježek, 7. oči



Otázky
1. Poslední zimní olympijské hry konané v 
Rusku (město).

2. Olympijské hry, které se konají v 
přestupných rocích jsou...

3.Znak Olympijských her? (Olympijské .....)

4. Sport z Harryho Pottera.

5. Země, kde český hokejový tým naposledy 
vyhrál zlatou olympijskou medaili.

6. Momentálně asi nejvíce úspěšný sport v 
České republice. (v ženské kategorii)

7.Český hokejista s číslem 68.

8. Legendární španělský tenista, který v tomto 
roce už po 11 vyhrál slavné French Open.

9. Kde se konaly první novodobé olympijské 
hry?

    Připravili Vojtěch a Lukáš  Kovářovi

Kří�ovka + rozhovor se sportovcem
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1. V  kolika letech jste začal hrát hokej?  
S  hokejem jsem začal ve 4 letech.

2.Jaký byl váš první hokejový tým, 
za který jste hrál?  
První tým byl Slavoj Český Těšín.

3. Jaký je váš hokejový vzor? 
Marek Židlický.

4.Jaký je váš vysněný tým, za který 
byste chtěl hrát?  
Vysněný tým asi nemám.   
       
5.Co vás přivedlo k  hraní hokeje?
Od mala jsem doma lítal hyperaktivně  
s  hokejkou, až to naši už nevydrželi a 
vzali mě na zimák.

6.Přemýšlel jste někdy o přestupu 
do jiného týmu, nebo chcete zůstat 
na Vsetíně?
 Jsem tady rád a spokojený, jedině 
pokud by byla možnost posunout 
se třeba v  hokeji výše potom bych 
možná o tom přemýšlel.

7. Na jakou jste chodil střední školu? 
Obchodní podnikatelská akademie.

8. Jaký je podle vás nejsilnější 
soupeř VHK? 
Největší sílu mají podle mě České 
Budějovice.   
 
9.Kam až byste se chtěl v  hokeji 
dostat? 
Asi extraliga, to bych si chtěl 
alespoň jeden zápas vyzkoušet.

10.Napadlo vás někdy, že  chcete 

skončit s  vaší hokejovou karierou? 
Ano před dvěma lety v  Kopřivnici 
už jsem ji skoro ukončil.Byl 
jsem rozhodnutý, že po sezoně 
končím.Nakonec mi ale zavolali 
ze Vsetína a vše nakonec dopadlo 
jinak.
  
Děkujeme za krátký rozhovor. 
Není vůbec za co.
Kája Garguláková a Adéla Kovářová   

Hokejista VHK Vsetín Jakub Teper je na Lapači spokojený

Zkuste vyluštit kří�ovku týkající se olympijských her

Tajenka:___________________________Tajenka:___________________________Tajenka:___________________________Tajenka:___________________________
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Přespolní běh 
První sportovní soutěží letošního 
školního roku byl tradičně Přespolní 
běh. V parku ve Valašském Meziříčí 
nás čekala hezká rovinatá trať a 
podzimní chladné počasí. S mladšími 
děvčaty jsme přijeli sbírat zkušenosti, 
protože součástí výběru byly dokonce 
dvě děvčata z páté třídy. Nejlepší z 
našich byla Veronika Janotová na 33. 
místě. V mladších chlapcích se nejlépe 
dařilo Jonáši Šafaříkovi na 27. místě 
ze 49 účastníků. U starších děvčat 
dosáhla nejlepšího výsledku Petra 
Kubenková na 15. místě z 39 závodnic. 
Nejlepšího výsledku dosáhli starší žáci. 
V této kategorii byl z našich nejrychlejší 
Matěj Kovář na vynikajícím 5. místě 
z 59 vytrvalců. V těžké konkurenci 
dětí ze sportovních tříd a atletických, 
či biatlonových oddílů, jsme určitě 
ostudu neudělali a naši žáci školu 
reprezentovali velmi dobře. Všem díky 
za ochotu jet, makat a porvat se o 
dobrý výsledek.

Ve zlínském Vorvaňi 
tentokrát čtvrtí

14. listopadu jsme se opět zúčastnili 
již 19. ročníku mezinárodní soutěže v 
netradičních sportovních disciplínách 
„Zlínský Vorvaň“. V konkurenci 21 
škol ze Zlínského kraje a Púchovského 
samosprávneho kraja jsme obsadili 
krásnou 4. příčku.
Naši školu reprezentovali žáci:
Kozubíková Gabriela, Jiří Daněk ml., 
Antonín Randus, Lucie Mišunová, 
Štěpán Gergela, Štěpán Ondrišík. 
O přestávkách sportovního klání 
probíhala taneční vystoupení 
jednotlivých škol. Naši školu 
reprezentovala taneční formace 
„MAAT“ pod vedením Marie Sádlíkové. 
Vystoupení se jim velmi povedlo 
a sklidili zasloužený potlesk. Všem 
soutěžícím, vystupujícím a publiku 
děkujeme za příkladnou reprezentaci 
školy.

Stolní tenisté třetí v okrese v 
obou kategoriích

Naši chlapci i dívky se 17. října zúčastnili 
okresního kola ve stolním tenise 

družstev, které se uskutečnilo v herně 
SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí. 
A naši žáci si nevedli špatně, opět 

přesvědčili, že stolní tenis se na naší 
škole stále hraje! Družstvo chlapců ve 
složení Jonáš Šafařík, Jiří Daněk, René 
Hrabica ze 7.třídy a Jakub Včelica ze 
6.A dosáhlo na pěkné 3.místo, když 
prohrálo se školami, za které hráli 
závodní hráči oddílu stolního tenisu 
ze Vsetína. 3.místo v okresním finále 
získalo i družstvo dívek ve složení Eliška 
Nováková z 9.A a Veronika Hrabicová z 
9.B. Všem žákům, kteří důstojně a 
úspěšně reprezentovali naši školu, 
blahopřeji a děkuji za kázeň i vzorné 
chování v průběhu celého turnaje ve 
stolním tenise.

Vedeme II. florbalovou ligu
Výborně rozehráli letošní II.florbalovou 
ligu naší starší žáci. Po dvou odehraných 
turnajích jsou na vynikajícím prvním 
místě. Do konce turnaje zbývají ještě 
dva a my doufáme, že reprezentanti 
naší školy umístění udrží a postoupí do 
ligy. Držíme palce.

V šachu postupujeme do kraje
V kulturním domě ve Valašské Polance 
se na konci listopadu uskutečnil 
okresní přebor škol v šachu. Naši 
školu reprezentovali jak hráči 
prvního stupně, tak také hráčí stupně 
druhého. V mladší kategorii jsme 
skončili na výborném třetím místě 

a v kategorii starších jsme dokonce 
zvítězili. Postupujeme tak do krajského 
přeboru škol. 

V sálové kopané jsou starší 
�áci třetí v okrese

Ve středu 28. listopadu 2018 se konalo 
ve sportovní hale při ZŠ Horní Bečva 
okresní kolo v halové kopané v kategorii 
starších žáků. A reprezentanti naší školy, 
ač velmi oslabeni, byli nakonec velmi 
úspěšní, neboť v konkurenci městských 
škol okresu Vsetín obsadili krásné 3. 
místo! Znovu potvrdili, že nejen ve 
florbale, ve fotbale, vybíjené a dalších 
sportech, dokážou být rovnocennými 
soupeři i v halové kopané. Starší žáci ve 
skupině začali žalostně, neboť prohráli 
úvodní zápas se ZŠ Vyhlídka z Val. 
Meziříčí vysoko 0:6, ale v dalších dvou 
zápasech ve skupině porazili ZŠ Pod 
Skalkou z Rožnova p.Radh. 4:1 a v boji 
o postup i ZŠ Šafaříkova z Val.Meziříčí 
2:1. V semifinále bohužel nestačili na 
favorizovanou ZŠ Sychrov ze Vsetína, 
když vysoko prohráli 1:6, ale v zápase o 
3.místo porazili v dramatickém zápase 
domácí ZŠ Horní Bečva poměrem 3:
2, když už vedli 3:0! Naši žáci za svou 
bojovnost zaslouženě získali bronzové 
medaile. 8 brankami se blýskl Vojtěch 
Zemánek z 9.B, 2 branky přidal Josef 
Kralovič z 9.A, v poli velmi dobře 
zahrál Tomáš Včelica z 8.třídy.Starším 
žákům ještě jednou blahopřeji a patří jim 
velký dík za vzornou reprezentaci naší 
školy i příkladné chování.     Redakce

Sport
Šachisté naší školy vyhráli okresní přebor škol


