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Nové odborné učebny jsou hotovy
Jak už asi víte, rekonstrukce odborných 
učeben na naší škole je úspěšně za námi. 
Od 6. ledna jsou pro Vás připraveny čtyři 
moderní učebny přírodopisu, zeměpisu, 
fyziky s chemií a cvičné kuchyňky. 

Školní karneval
Pod taktovkou našich deváťáků a jejich 
třídního učitele Aleše Černotíka se v pátek 
22. listopadu konala maškarní veselice 
na téma Walt Disney. Úvodní část se 
odehrávala v naší školní jídelně, kde byl 
pro děti připraven doprovodný program. 
Z jídelny pak skupinky odcházely do 
prostor školy k plnění různých zábavných 
úkolů. Po absolvování této části odvedli 
průvodci a průvodkyně děti zpět do 
školní jídelny, ve které se děti mohly těšit 
na závěrečnou bohatou tombolu. Velké 
díky patří organizátorům z devítky, byli 
super.

Předvánoční tvoření
Další novinkou letošního školního roku 
bylo "Předvánoční tvoření pro všechny, 
kteří milují Vánoce". Toto odpoledne 

připravila paní učitelka Irena Filgasová 
se svými lektorkami Hanou Mišunovou 
a Hanou Kročilovou. Velmi nás potěšil 
obrovský zájem o tuto akci. Děti si 
domů odnášely nazdobené perníčky, 
vyrobené vánoční ozdoby a anděly z 
březových polínek. Všichni si také mohli 
vyluštit bezvadný vánoční kvíz. Bylo to 
velmi povedené, takže za rok zase na 
viděnou.

Závěrečné předtaneční - Věneček
I letos jsme podzimní školní program 
uzavírali tradičním tanečním Věnečkem, 
který organizovaly Jitka Sedláčková a 
Iveta Kozubíková. Devět  párů celý večer 
předvádělo skvělé výkony a všichni 
rodiče i prarodiče se výborně bavili. Velké 
díky tanečníkům za odvahu a lektorkám 
za organizaci, přípravu a jejich volný čas. 

Petr Filgas 
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Slovo úvodem
Milý čtenáři, máme tady podzim a 
s ním i první číslo našeho školního 
časopisu v tomto školním roce. Pro 
tohle číslo jsme si pro Vás připravili 
anketu s učiteli, kde se o nich 
dovíte, co dělali 17. listopadu v roce 
1989.  Třicetileté výročí Sametové 
revoluce je natolik zajímavé, že 
jsme se na toto téma ptali i žáků 
druhého stupně, co všechno o této 
událostí vědí.. Můžete se také těšit 
na komiks o známé české zpěvačce 
Martě Kubišové. Dočtete se také o 
významných projektech školy, které 
se udály v blízké době. Deváťáci 
mají za sebou taneční. O jejich 
nacvičování a velkých přípravách 
nám poví více v rozhovoru paní 
učitelka Sedláčková. A samozřejmě 
nesmíme vynechat téma sportu, 
tentokrát to bude o  florbalové  
lize s panem učitelem Černotíkem. 
Připravili jsme stránku pro naše 
nejmenší spolužáky. Přejeme Vám 
příjemné čtení a pobavení s našim 
časopisem školní Vrabčák. Mějte 
krásné Vánoce        Adéla Kovářová

Titulní fotka: Předtaneční kurz - závěrečný Veneček 2019
Členové redakce: Nela Cedidlová, Denisa Kovářová, Adéla Kovářová, 
Karolína Garguláková, Zuzana Malíková, Marcela Vitvarová. Technická 
podpora: Mgr. Petr Filgas  

        

Novinky z naší školy



Naše redaktorky zajímalo, co jejich 
spolužáci ví o Sametové revoluci 
a zda si pamatují, kdo byl prvním 
Československým prezidentem po 
Sametové revoluci?

Vojta Vařák 
- Nebyla příjemná
-Havel

Zbyněk Buček 
- Tož jakási protestace studentů. 
- Václav Havel

Ondřej Ševčík 
- Nic. 89 asi
- Masaryk nebo něco takového

Vendula Šmerdová 
- Konalo se to 17.11.1989, lidé 
protestovali proti komunismu
- Havel

Zuzana  Mozgová 
- Lidi protestovali 
- Myslíš Havla?

Martin Mišun 
- Cinkali tam klíčema
- Havel určitě

Karolína Kostková 
- Nic nevím
- Já nevím

Radek Šíma 
- P ř e d e v č í r e m 
(19.11) to bylo 
30 let
- G a r r i g u e 
Masaryk 

Nela Tomaníková 
- Den boje za svobodu
- Havel

Markéta Ibříšková 
- Nic
- Václav Havel

Tereza Štachová 
- Bylo to 17.11. 1989 
- Václav Havel
Matěj Erban 

- Bylo tam hodně demonstrantů a 
studentů
- Václav Havel

Anna Garguláková 
- Před tím se nedalo cestovat , teď jo a 
bylo to 17. listopadu

- Však ten Havel

Veronika Kocourková 
- Bylo to 17.11. 1989

- Havel

Natálie Brázdová 
- Že byla před třiceti 
lety a bylo to 17. 

listopadu
- Havel

Tadeáš Kozubík 
- Nemám vědomosti
- Havel

Viktorie Vařáková 
- No nevím
- Já fakt nevím

Beatrice Filáková 
- Zrušili komunisty
- Havel

Barbora Juřicová 
- 17.11., je to státní svátek a nejde se 
do školy. Nevím

Martina Rašková 
- Byla to doba, kdy se lidé bouřili proti 
komunistům 
- Václav Havel

Eliška Mikušková 
- 1930
- Ne

Ondřej Jochec 
- Že to bylo v listopadu
- Havel

Martin Zicha 
- Skončil komunismus
- Havel

Filip Kovář 
- Bylo o 17.11. 1989 a přestali vládnout 
komunisti, vzniklo občanské fórum, ve 
kterém byl Václav Havel a jiné známé 
osobnosti
- Václav Havel

Daniel Mikuš 
- Bylo to 17.11 1989, bylo to na výročí 
zastřelení Jana Opletala
- Václav Havel 
 Nela Cedidlová a Denisa Kovářová
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Anketa

Podzimní otázky se týkaly výročí sametové revoluce



Sametová revoluce ( jinak také 
něžná revoluce) je označení období 
politických změn v Československu 
mezi 17. listopadem a 29. 
prosincem roku 1989, které vedly 
k pádu komunistického režimu a 
přeměně politického zřízení na 
pluralitní demokracii; v oblasti 
hospodářství plánované ekonomiky 
na tržní. K urychlení změn přispěl 
rozpad bývalého Východního 
bloku a narůstající nespokojenost 
obyvatelstva s ekonomickou a 
politickou situací v zemi. Vyjma 
událostí ze 17. listopadu, kdy byli 
demonstranti napadeni Veřejnou 
bezpečností, nebyla revoluce 
provázena násilím a během 
státního převratu nebyl zmařen 
jediný život. Pro svůj nenásilný 
charakter se tato revoluce označuje 
jako „sametová revoluce“. Ačkoliv 
nebylo pro převzetí moci použito 
násilí, výsledkem byla hluboká 
celospolečenská změna.
V Praze na Albertově začala 17. 
listopadu v 16 hodin řádně ohlášená 
a kupodivu povolená studentská 
manifestace k uctění památky Jana 
Opletala za účasti zhruba 15 000 
vysokoškoláků, po níž následoval 
pietní akt na Vyšehradě. Část davu 
postupovala do centra metropole 

podél Vltavy k Národní třídě, 
kde došlo k surovému zásahu 
příslušníků Veřejné bezpečnosti 
a pohotovostního pluku Sboru 
národní bezpečnosti. Rozhořčení 
přerostlo v následující mohutné 
protestní akce, které vyústily v 
pád režimu, jenž se pro svůj mírný 
průběh nazýval „sametovou“ nebo 
také „něžnou revolucí“.
V podvečer 19. listopadu vytvořila 
skupina umělců a intelektuálů se 
zástupci studentů v pražské Laterně 
magice Občanské fórum (OF), 

sdružující všechny občanské aktivity 
usilující o změnu režimu.
Na pražské Letné proběhly 25. 
a 26. listopadu dvě obrovské 
demonstrace.
Prezident ČSSR Gustáv Husák 
vyhlásil 8. prosince amnestii pro 
všechny politické vězně.
Ve Vladislavském sále Pražského 
hradu se 29. prosince konala 
volba devátého československého 
prezidenta. Jednomyslnou volbou 
se jím stal jediný kandidát: Václav 
Havel.                        Zuzana Malíková
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Co to vlastně byla Sametová revoluce?

Mgr. Marcela Koňaříková
dívala jsem se s mojí maminkou 
na televizi a říkala mi že bude asi 
občanská válka a poté jsme šli cinkat 
klíčema na náměstí

Mgr. Martina Blažková
Byli jsme cinkat na náměstí ve 
Valašském Meziříčí, ale vůbec jsme 
nevěděli co se děje

Mgr. Aleš Černotík
Byl jsem v 8 třídě a byl jsem na 
hřibách

Mgr. Jan Nahodil
Velice jsem prožíval přicházející změny 
a vydal se do Prahy

Mgr. Vlasta Ibřišková 
Byla jsem v Rožnově pod Radhoštěm 
a z tama jsem se vracela protože 
jsem skládala zkoušky, byla revoluční 
nálada a sněžilo

Mgr. Jiří Fiala
Byl jsem v 7 třídě na Vsetíně v Luhu

Mgr. Eva Matušová
Byla jsem na mateřské dovolené a 
zrovna jsem vařila oběd a dcera mi 
ujídala knedlíky

Mgr. Petr Filgas
Bylo mi pět let, takže předpokládám, 
že jsem se v sedm podíval na 
večerníček, vyčistil si zuby a šel spát :)

Drahomíra Hladká 
Byli jsme s našima doma a poslouchali co 
se děje a na druhý den jsme šli do ulic.

Mgr.Natalia Tellerová
Byla jsem v Lotyšsku a tam se dělo 
něco podobného, ale to šlo mimo mě 
protože jsem studovala vysokou školu 
a nějak jsem to nevnímala Pak jsem 
hledala jsem na mapě kde je vlastně 
československo.

Irena Filgasová
Se strachem jsem večer sledovala jak 
rodiče poslouchají rozhlas, ve kterém 
hlásilim jak v Praze zmlátili studenty. 
Zpracovala Karolína Garguláková, 
Zuzka Malíková a Adéla Kovářová

Anketa pedagogů a info o Sametové revoluci

Co dělali naši vyučující 17. listopadu 1989?



Z historie našich slavných osobností
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Čím se zapsala do historie Marta Kubišová 



Denisa Kovářová
 
Ve čtvrtek, 14. listopadu, jsme jeli se školou do 
Osvětimi. O půl páté jsme vyjeli od školy a v Osvětimi 
jsme byli kolem osmé. V autobuse jsme dostali 
instrukce od pana průvodce, například jsme museli 
vyhodit naši ,,fuj fuj ranní žvýkačku“ a vydali jsme se 
na prohlídku první části muzea, Auschwitz. Podívali 
jsme se do několika budov, ve kterých byly vystaveny 
brýle, kufry, boty a 2 tuny lidských vlasů i do bývalé 
plynové komory. Už od začátku prohlídky mně nebylo 
vůbec dobře, ale když nás paní průvodkyně dovedla 
před zeď, kde Němci zabíjeli celé rodiny, tak jsem se 
málem rozbrečela. Po prohlídce první části jsme dojeli 
do asi 3 kilometrů vzdálené druhé části, Birkenau. Tam 
jsme viděli budovu, ve které byly dříve záchody, ale 
vůbec to jako záchody nevypadalo a ještě jsme se se podívali dovnitř budovy, ve které se dřív spalo. Byly to 3 

dřevěné desky nad sebou a na jedné spalo minimálně 5 lidí. Potom už naše prohlídka skončila a my jsme se vydali zpět 

do autobusu. Myslím si , že každý by se měl do Osvětimi podívat, aby viděl, co se tam dělo. Chtěla bych poděkovat 

škole, že nám tento zájezd zařídila a učitelům, kteří tam s námi byli.

Významné projekty posledních dnů
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Valašská Polanka

Vzpomínky na exkurzi do Osvětimi - Auschwitz

Nela Cedidlová 
Naše škola nám zařídila zájezd do Polské Osvětimi. Jeli jsme dvě třídy, osmá a devátá. I přes to, jak to s námi v autobuse někdy házelo, cesta byla v pohodě. Když jsme dorazili, rozdělili nás na dvě skupiny a každá z nich dostala průvodce. My jsme dostali Polku, která mluvila tak dobře česky, že bych v životě nepoznala, že není z Česka.  Začali jsme v první části, kde jsme si prošli asi 4 budovy. Byla tam budova s vystavenými vlasy, kufry, brýlemi, kartáčky a nádobím obětí. Nebyl to vůbec příjemný zážitek, dívat se na 2 tuny lidských vlasů. Pro mě byl asi nejsilnější zážitek, dívat se na zeď, před kterou stávaly rodiny a Němci je bez milosti stříleli. Potom jsme přejeli do Březinky, kde jsme viděli záchody (teda pokud se tomu tak dá říkat). Lidé tam museli přežívat v takových podmínkách, které by si dnešní lidé nedokázali ani přestavit, a proto přežilo pouhých 6000 lidí z několika milionů. Návštěvu Osvětimi bych přála zažít každému, abychom si uvědomili, jak lehký ten život teď máme.



Významný projekt posledních dnů
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V sobotu 14. 12.2019 se v sále KD ve Valašské Polance uskutečnila závěrečná lekce předtaneční výchovy žáků 9. 

tříd tzv.“ Věneček“. Devět tanečních párů se nám představilo v nádherně sladěných šatech a již prvními tanečními 

kroky začaly rozehrávat taneční koncert slavnostního večera a oslňovat zraky všech přítomných hostů.

V první části mladí tanečníci předvedli přehlídku všech tanců, které se během tanečních lekcí naučili. 
Náročnější, ale pro hosty večera přitažlivější, 
byla část druhá, tzv. STARDANCE. Jako v přímém 
televizním přenose, který právě probíhal a gradoval 
v televizi, tak i naši tanečníci měli před porotou 
a zraky diváků předvést své taneční nadání, 
souhru a vlastní choreografie ve čtyřech tancích 
– v anglickém waltzu, romantickém valčíku, divokém 
tangu a rock&rollu. Některé páry předvedly při 
soutěži neskutečné akrobatické kousky, až se všem 
přítomným sále tajil dech. 
Štěstí, rychlost, pohotovost a souhru zúročily při 
tzv. taneční soutěži obratnosti. Boj to byl opravdu 
vyrovnaný  a jak to na závěr vše dopadlo?

V soutěži OBRATNOSTI  se  na 1. místě umístil pár č. 
9 – Amálie Marečková a Tomáš Zigmund
  Jak ohodnotila taneční výkony našich mladých 
tanečníků ve STAR DANCE odborná porota?
4. místo – pár č. 5 –  Nela Cedidlová a Tomáš Včelica
3. místo – pár č. 2 -  Vendula Šafaříková a Martin 
Ondruška
2. místo – pár č. 8 – Markéta Slováková a Zbyněk 
Buček
 1. místo – pár č. 1 – Gabriela Kozubíková a René 
Jeřábek
Tento pár si svými tanečními kousky a kreacemi získal 
obdiv a hlasy diváků a stal se zároveň párem SYMPATIE 
tohoto ročníku.
Všem párům gratulujeme. 

P o 
malém oddechu následovala třetí část ve stylu Country 
a tradiční EXHIBIČNÍ SHOW, kterou letos s deváťáky 
nacvičila paní Iveta Kozubíková. Svou originální vánoční 
10-ti minutovou choreografií nás vtáhla do kouzelného 
světa zimy a Vánoc a byla úžasnou tečkou letošního 21. 
ročníku Věnečku. Děkuji všem tanečníkům Deváťákům, 
že během celého večera vytvořili neopakovatelnou 
atmosféru a doufám, že na tento večer budou dlouho 
vzpomínat. Přeji Vám všem, abyste se tak skvěle 
protančili dalším svým životem nejen na naší škole, ale 
i osobním. V neposlední řadě patří velké poděkování 
paní Ivetě Kozubíkové, která se společně se mnou 

podílela na přípravě mladých tanečníků a tanečního večera. Děkuji dále všem sponzorům, kolegům a ostatním 

pořadatelům za jejich pomoc a podporu.         Marcela Vitvarová

Veněček - předtaneční 2019 očima Jitky Sedláčkové

Paní učitelka Sedláčková tančí s deváťáky ráda
Kdy vznikla tato tradice paní učitelko?

Vznikla před 20 lety.
Jaké byli rozdíly mezi začátky a součásným věnečkem?Současně-holky mají hezčí šaty a navíc nacvičují exibiční program.
Kdo vám s tanečním hlavně pomáhal?
Střídalo se spousta lektorů první byl Daniel Baran, pak Petra Danková a Lucie Randusová přes 10 let, Jakub Sachr, Michal Filgas, Barbora Filáková, minulé čtyři roky paní učitelka Šviráková, letos Iveta Kozubíková.
Co vás na tom nejvíce baví?
Jsem ráda když to baví žáky, každý ročník je trochu jiný a děti 
mají hezkou vzpomínku na zakladní školu.
Zažila jste nějaký kritický moment?
Při nácviku programu jedna holka skočila na záda partnera a pak upadla a byl z toho lehký otřesk mozku.
Zažila jste nějakou veselou historku?
Má radost toho když se taneční vydaří pobaví je vtipné představení párů navzájem občas někdo uklouzne a spadne na zem, ale jsou rádi že se nic nestalo  Marcela Vitvarová



Výstava na stromech
Výstava na stromech je celorepublikový 
happening na podporu důstojné práce. 
Akce se koná každý rok v říjnu během 
Týdne důstojné práce a poukazuje na 
těžké pracovní podmínky, nízké mzdy 
a dětskou práci. Letošním tématem 
výstavy je kakao - na stromech před 
naší základní školou se můžete 
dozvědět, jak se kakaovník pěstuje 
v jedné ze zemí jeho produkce 
- Pobřeží slonoviny, jaký život mají 
jeho pěstitelé, jaký je rozdíl mezi 
„klasickým“ a fairtrade kakaem a co 
všechno tuto dobrotu na její cestě až 
k nám provází. Výstavu nainstalovali 
naši deváťáci a srdečně všechny zvou 
k jejímu shlédnutí.

Barevný den
V pátek 25. října 2019 se 1. třída 
rozzářila žlutou a zelenou barvou. V 
tento den se naši nejmenší zapojili 
do projektu 1. stupně „Barevný den“. 
Letošní vybrané barvy symbolizovaly 
80. výročí vsetínského hokeje. Někteří 
žáci se oblékli do žlutozelených dresů 
hokejistů. V hodině výtvarné výchovy 
jsme si o dresech povídali, prohlédli 
si je na internetu a pak je nakreslili. 
Žlutá a zelená barva motivovala i 
další předměty. V hodině psaní jsme 
psali žlutými a zelenými pastelkami, v 
matematice zase počítali žluté a zelené 
sloupečky a ve čtení jsme barevné 
slabiky spojovali do slov. Při těchto 
činnostech nám dopolední vyučování 
rychle uteklo a my se těšili na právě 
začínající podzimní prázdniny. Kromě 
žáků z 1. třídy, se do projektu zapojily i 
děti z 2., 3., 4. a 5. třídy. Děti si opravdu 
užily aktivity k 80. výročí vsetínského 
hokeje a zelená barva spolu se 
žlutou nás provázely po celé páteční 
vyučování, které bylo protkáno hraním 
a soutěžením.

Vsetín proti chudobě
1. listopadu proběhlo na vsetínských 
Maštaliskách sympozium v rámci 
kampaně Vsetín proti chudobě - žáci 
základních škol vyslaly na akci týmy, 
které se zabývaly problematikou 
udržitelného rozvoje. Po připomenutí 
minulých ročníku pracovali žáci 

ve skupinách na seznámení 
ostatních účastníků s problémy 
dnešní doby - např. nedostatkem 
vody, rovnoprávností mužů a žen, 
pracovními podmínkami, přístupem 
ke vzdělání... Hlavním tématem 
bylo plýtvání potravinami. Na závěr 
konference navrhly děti několik 
možností využití finančních prostředků, 
které kampani věnoval hlavní partner. 
Celé sympozium skvěle připravili ve 
spolupráci s občanským sdružením 
Líska samotní žáci, kteří pracují v tzv. 
Klubu ambasadorů fairtrade. Za naši 
školu se zúčastnily Vendula Šafaříková, 
Gabriela Kozubíková, Veronika 
Marečková, Karolína Garguláková, 
Zuzka Malíková a Adéla Kovářová.

Projekt - finanční gramotnost
V pondělí 18. listopadu proběhl na 
naší škole seminář na téma finanční 
gramotnost, kterého se zúčastnili 
žáci 8.a 9. ročníku. Lektorka Christine 

Czechová nás provedla tématy „peníze 
dnes a v minulosti“, vyzkoušeli jsme si 
sestavit rodinný rozpočet a debatovali 
jsme nad úskalími při jeho naplnění. 
Seminář plynule navázal na výuku 
finanční gramotnosti, která probíhá 
také v předmětu výchova k občanství.

Projekt k 17. listopadu 1989
V úterý 19. listopadu žáci naší školy 
pod vedením svých třídních  učitelů 

vzpomínali na výročí 17. listopadu. 
Ve třídách shlédli videa, prezentace, 
zahráli si simulační hry, popovídali 
si o době, kterou sami sice nezažili, 
ale jejich rodiče a prarodiče v ní žili 
a vyrůstali. Mluvili o stávce studentů 
proti nacistům v roce 1939, smrti Jana 
Opletala, událostech v roce 1989, 
které vedly s Sametové revoluci i pádu 
komunismu v naší zemi. Připomněli 
si zvonění klíčů na demonstracích a 
ve třídách vytvořili vlastní „klíče ke 
svobodě“.

Okresní kolo anglické olympiády
Ve středu dne 4.12. na naší škole 
proběhla soutěž ve znalostech jazyka 
anglického. Tohoto klání se účastnili 
žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku. Žáci měli 
v rámci soutěže zvládnout nejenom 
gramatická cvičení, poslech a čtení 
textu s porozuměním, ale i vyprávění 
na vybrané téma a popis obrázku.
V první kategorii na prvním místě se 

umístila Hana Kostková (6.A), druhé 
místo obsadil Jan Mareček (6.B) a na 
třetím místě se umístil Antonín Randus  
(7.B). Ve druhé kategorii starších 
ročníků se na prvním místě umístil 
Martin  Fojtík (9.třída), na druhém 
místě Štěpán  Kundera (9. třída) a třetí 
místo získala  Vendula  Šmerdová (9. 
třída). Gratulujeme vítězům a všem 
účastníkům moc děkujeme za práci a 
podané výkony!                     Redakce
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Akce školy
Co všechno důle�itého se na naší škole děje a dělo?
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Zajímavosti
Ve Valašské Polance se po mnoha letech objevil bobr
Kde se vzal tu se vzal, v Polance je 
bobr. Zvíře, které u nás nebylo viděno 
mnoho desítek let se tady usadilo a 
začíná makat na sto procent. Více se o 
bobrovi dozvíte z následujícího článku.

Obecné informace
Bobr evropský je až metr velký zavalitý 
hlodavec s hustou srstí a dlouhým 
plochým ocasem. Je zcela přizpůsoben 
životu ve vodě. Buduje soustavy kanálů 
a hrází. Jeho potravu tvoří kromě bylin 
i větvičky a lýko.Dosahuje hmotnosti 
až 30 kg. Po jihoamerické kapybaře je 
druhým největším hlodavcem. Tělo je 
porostlé velmi hustou černohnědou 
srstí o hustotě až 300 chlupů na mm2. 
Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě 
díky plovacím blanám, které jsou na 
zadních končetinách, a uzavíratelným 
nozdrám. Uzavřít může také tlamu 
ihned za řezáky, což umožňuje využití 
zubů jako nástrojů i ve vodě. Oči jsou 
před vodou chráněny průhledným 
víčkem-mžurkou. Pod vodou vydrží až 
20 minut. Chápavé přední končetiny 
díky pátému částečně protistojnému 
prstu usnadňují především stavbu 
obydlí. Bobr evropský je ohrožené a 
velmi chráněné zvíře.

Kde
Bobr patřil odedávna mezi lovnou zvěř. 
Jeho kožešina byla velmi ceněna hlavně 
na výrobu čepic a límců, ale užívalo se i 
maso, které bylo ve středověku a raném 
novověku pokládáno za postní jídlo, 
protože bobr žije ve vodě, podobně 

jako ryby. Za zvláštní pochoutku byl 
pokládán bobří ocas a zadní nohy, 
ve francouzských klášterech se dělaly 
i bobří klobásy. Bobří pachové žlázy, 
zvané castoreum nebo bobří stroj, 
byly užívány v renesanční a barokní 

medicíně proti nachlazení a zánětům, 
jejich výměšek má bohatý obsah 
kyseliny salicylové. Bobři se chytali 
většinou do pastí nebo norováním se 
psy. 

Škody způsobené bobry
Návrat bobrů do české a moravské 
kulturní krajiny se neobešel bez 
těžkostí. Bobři svou činností zejména 
narušují protipovodňové nebo 
rybniční hráze, ucpávají koryta 

vodních toků a likvidují dřeviny, nebo 
zemědělské plodiny v okolí rybníků a 
řek. V některých oblastech s citelnými 
škodami již žádají majitelé a správci 
ohrožených staveb a porostů, zatím 
neúspěšně, o povolení odstřelu nebo 

jiné účinné formy regulace těchto 
rychle se šířících zákonem chráněných 
hlodavců. Na přelomu zimy 2013 a 
2014 se bobr objevil také u Vltavy v 
Lenoře na Prachaticku.

Potrava
Bobr evropský se živí především lýkem 
a větvičkami vrby, topolu případně 
dalších dřevin a některými bylinami. 
Bobr většinou kácí dřeviny asi 50 m od 
břehu, jen výjimečně i dále. Nepohrdne 
ani úrodou kukuřičného nebo řepného 
pole. V létě dává přednost bylinám. Toto 
období také využívá pro nahromadění 
potravy na zimu. Tvrdé dřevo dubu 
či jasanu používá spíše jako stavební 
materiál na hráze a v okolí řek tyto 
dřeviny aktivně ničí, čímž vytváří prostor 
pro přednostně konzumované vrby.

Chování
Bobři jsou aktivní po celý rok bez zimního 
spánku. Nejvyšší věk je přibližně 35 let. 
Nejčastěji kácejí kmeny s průměrem 5–8 
cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v 
průměru. Noční aktivita ztěžuje přímé 
pozorování. Na přítomnost bobrů v dané 
lokalitě lze usuzovat podle ohlodaných 
stromů, stop, kupovitých staveb z větví 
(bobřích hradů) a podle hrází. 
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Vánoce
Kdo a kdy nosí dárky u nás a v jiných koutech světa??
Česko
Kdo by u nás neznal Ježíška – malé 
jezulátko, kterému dávali dary k 
jeho narození, a ono teď nosí dárky 
všem hodným dětem. Přichází na 
Štědrý den – 24. prosince a naděluje 
nepozorovaně dárky otevřeným 
oknem.

Amerika
Amerického Santa Clause zná snad 
každý. Málokdo však ví, že svůj 
typický červený kostým získal až 
díky firmě Coca Cola – ta jej totiž 
využila na začátku minulého století 
pro reklamní kampaň a navlékla ho 
do firemních barev. Vánoční dárky 
rozváží na saních v noci z 24. na 25. 
Prosince, děti je rozbalují ráno.

Rusko
Protože v Rusku převládá pravoslavné 
křesťanství, dostanou děti vánoční 
nadílku až 7. ledna. Dárečky jim 
přiveze Děda Mráz – přijíždí na saních 
až z daleké Čukotky, v doprovodu 
krásné Sněhurky.

Anglie
Ačkoliv má Anglie hodně společného 
s Amerikou, Santa Claus zde dárečky 
nenaděluje. Místo toho zde se 
saněmi jezdí podobný starý chlapík 

– Father Chrismas neboli Otec Vánoc. 
Dětem dárečky schovává do punčoch 
zavěšených na krbu.

Německo
Ani v Německu není situace zcela 
jednoznačná. Na severu se děti 
dočkají originálních dárků od starého 
dědečka Weinachstmanna, naopak 
na jihu země odstanou nadílku od 
jezulátka, které nazývají Christkind.

Dánsko
V Dánsku se o rozvoz dárků stará 
taktéž jezulátko – Julemand. Není 
však na to samo a s radostí využívá 
pomoc malých skřítků, kteří se 
nazývají Nisser. Nadílí se také 24. 
prosince.

Itálie
V Itálii není rozvoz dárků pro děti 
jednoduchou záležitostí. Nebyla 
by to pravá Itálie, kdyby se o tuto 
činnost nestaraly hned dvě postavy. 
Některým dětem přináší dárky Babbo 
Natale – chlapík podobný našemu 
Mikuláši, který na saních přijíždí až z 
Finska. Nadílka se pak rozbaluje buď 
na Štědrý den, nebo druhého dne ráno. 
Jiným dětem však přiváží dárky žena 
– čarodějnice Befana, a to až 7. ledna.

Argentina
V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna, 
kdy v této zemi panuje horké léto. 
Na slavnostní tabuli proto můžeme 
najít exotické ovoce a hlavní chod 
je pečený páv. A dárky pro rodinu 
přináší kůň Magi, kterému se před 
dveřmi nechává voda a seno.
Polsko

U našich severních sousedů přináší 
vtipné i praktické dárky svatý Mikuláš. 
Nikoliv ovšem 5. prosince, kdy se slaví 
u nás, ale až na Štědrý den.

Finsko
Ve Finsku nosí dárky dědeček Ukko, 
který se celým jménem jmenuje 
Joulupukki. Je oblečen do kozlí kůže 
a žije v Laponsku. Finsko je zároveň 
jedinou zemí, kde děti vidí toho, 
kdo jim naděluje dárky. Tato tradice 
je podobná Mikuláši 5. prosince v 
Česku.

Když dárky nadělují zvířata
Kromě již zmíněného koně Magi 
nadělují dárky dětem i jiná zvířátka 
– namátkou například velbloud 
patřící Třem králům (Sýrie), veliký 
krab (Polynésie) či koza krále Olafa 
(Norsko).



Strašidelné okénko
Nejošklivější zvířata na světě
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Blobfish
Nelichotivé označení „nejošklivější zvíře na světě“ patří sliznaté 
rybě známé pod anglickým názvem blobfish. Neoficiální titul 
vyhrála v roce 2013 v soutěži, kterou vyhlásila britská Společnost 
pro ochranu ošklivých zvířat. Sliznatá ryba žije až ve více než 
kilometrové hloubce v okolí Austrálie, Tasmánie a Nového Zélandu. 
Měří okolo 30 cm, je bezobratlá a bez kostí. Její tělo tvoří růžová 
rosolovitá tkáň.

Rypoš lysý
Toto zvíře se podobá kryse, která nemá srst. Tělo rypouše lysého je 
přizpůsobeno životu pod zemí. Jeho typické dva velké přední zuby 
používá při vytváření tunelů. Zvíře měří pouhých 8 až 10 centimetrů 
a jeho hmotnost se pohybuje kolem 35 gramů. Samičky bývají větší, 
vážit mohou až 80 gramů. Kvůli nedostatku kyslíku v podzemních 
chodbách má rypouš nízkou dechovou frekvenci, menší plíce a 
pomalý metabolismus. Pod zemí také nepotřebuje dobře vidět a tak 
má malé oči a velmi špatný zrak. Zvláštností rypouše je, že vůbec 
necítí bolest. Rypoše lysého bychom našli ve východní Africe. Žijí zde 
ve společenstvech, které můžeme srovnat s včelími. I rypouši mezi 
sebou mají královnu, stejně jako včely..
  

Ksukol ocasatý
Ksukol ocasatý obývá ostrov Madagaskar. Je největším zástupcem 
poloopic, měří až 40 centimetrů a dalších 40 centimetrů je délka jeho 
ocasu, ten je stejně huňatý jako u naší veverky. Hlava ksukola zase 
připomíná netopýra. Své dlouhé prsty používá k vytahování larev z 
kůry stromů, dužiny z kokosového ořechu nebo k rozbíjení vajec. 
Právě kvůli prstům je také toto zvíře často zabíjeno domorodci. Ti věří, 
že když na někoho ksukol ukáže svým nejdelším prstem, tak dotyčný 
nešťastník v blízké době zemře. Sám ksukol se dožívá až 26 let.
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Stránka pro naše nejmenší spolu�áky

Spojovačka pro děti

Najdi mikulášské rozdíly

Vánoční osmisměrka



Pro krátký rozhovor se sportovní 
tématikou jsme si do podzimního 
čísla Polanského vrabčáka vybrali 
pana učitele Aleše Černotíka. Zajímaly 
nás všechny podrobnosti týkající se 
florbalové ligy, kterou naše škola hraje 
a celého dění kolem ní.
1. Jak dlouho už se účastníme 
florbalové ligy? 
Dejme tomu 7 let

2. Jak se nám v minulosti dařilo?  
Já jezdím pouze 2 roky, ale většinou se 
umístíme v lepším středu

3. Kdo je letošním tahounem 
týmu? 
Tomáš Včelica a Jiří Daněk

4. Kdo z kluků umí příjemně 
překvapit? 
Matěj Erban

5.Jaké jsou letošní ambice týmu? 
Letošní ambicí je hlavně zapracovat 
mladé hráče do kádru.

6. Kde máme nejsilnější stránky a 
kde největší rezervy? 
Nejsilnější stránkou je týmový výkon 
a největší rezervy vidím já osobně ve 
střelbě

7. Jak vidíte náš tým z hlediska 
perspektivy do dalších let? 

Když na sobě budou pracovat tak 
budou výborní

8. Kde se turnaje hrají?
Všechny turnaje naší ligy se hrají v 
hale Na Lapači kousek od zimního 
stadionu
Zpracovala Karolína Garguláková

1. Kdo hlavně protestoval?   2. Co nesměli lidé za komunismu?
3. Proti čemu se protestovalo   4. V jakém měsíci byla Sametová revoluce?

5. Jak se jinak říkalo Sametové revoluci?  6. Příjmení prezidenta za Sametové revoluce.
7. Kolik let uplynulo od Sametové revoluce? 8. Co znamená zkratka OF?
9. Příjmení prezidenta po Sametové revoluci. 10. Na jakém náměstí se nejvíce protestovalo?

11. Sametová revoluce byla v roce 198_.  Zpracovala Nela Cedidlová a Denisa Kovářová

Kří�ovka + rozhovor
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Rozhovor s panem učitelem Černotíkem o florbalové lize

Zkuste vyluštit kří�ovku týkající se sametové revoluce



Mezinárodní turnaj ve 
florbalu

Ve čtvrtek 28.listopadu 2019 se 
mladší žáci ZŠ Valašská Polanka 
zúčastnili mezinárodního turnaje 
ve florbalu „O pohár města 
Brumov-Bylnice“. Pozvánku obdrželi 
ještě mladší žáci Valašských Klobouk 
a žáci Dubnice nad Váhom ze 
Slovenska. Skupinu doplnila ještě 
pořádající ZŠ Brumov-Bylnice. A 
naši mladší žáci příjemně překvapili, 
neboť ve velmi silné konkurenci byli 
rovnocenným soupeřem a dokonce 
i bojovali o celkové prvenství v 
turnaji. Postupně porazili Dubnicu 
nad Váhom vysoko 8:1, remizovali 
se ZŠ z Valašských Klobouk 2:2 a 
zdramatizovali finálový zápas s 
domácí ZŠ Brumov-Bylnice, když 
prohráli až po velkém boji poměrem 
5:6! Nejlepším střelcem našeho 
mužstva byl Petr Janota z 5.třídy, 
který vsítil celkově 7 branek, 3 
branky přidal Jakub Včelica ze 7.A, 
2 branky Štěpán Gergela z 5.třídy a 
po jedné brance vsítili Toník Randus 
ze 7.B, Vojta Gabko ze 6.B a Matěj 
Erban ze 7.A. Na lavičce hráče v poli 
střídali ještě Tomáš Křůpala ze 6.B, 
Filip Kovář ze 6.A a Matyáš Miklica. 
V brance spolehlivě zachytal Ondřej 
Pavelka. 
Nejlepší výkon v průběhu všech 3 
zápasů podali vzadu hrající Matěj 
Erban s Toníkem Randusem, v 
útoku vynikal Petr Janota. Ale výkon 
všech hráčů je velkým příslibem 
do budoucna. Všem hráčům ještě 
jednou blahopřeji k 2.místu v turnaji, 
děkuji za vzornou reprezentaci naší 
školy i za bezproblémové chování v 
průběhu celého turnaje.

Okresní přebor v šachu
27. 11. jsme se zúčastnili Okresního 
přeboru škol v šachu, který se konal 
ve Valašském národním divadle 
Karolinka. Družstvo mladších žáků 
ve složení Juliána Grycmanová, 
Klára Martinková, Kryštof Gajdoš 

a Tomáš Martinka vybojovalo v 
konkurenci osmi škol 3. místo. 
Podobně se dařilo také starším 
žákům. Ti se museli vypořádat s 
ještě větší konkurencí, protože v 
jejich kategorii soutěžilo dokonce 
třináct družstev. Naše družstvo ve 
složení Antonín Randus, Ondřej 
Grycman, Jakub Matůš a Michal 
Dorňák do poslední chvíle bojovalo 
o první místo. Přestože se klukům 
podařilo porazit budoucí vítěze 
z Masarykova gymnázia Vsetín, 
obsadili nakonec také třetí místo. 
Fotogalerie

Vánoční přebor ve 
stolním tenise

 Ve středu 11.prosince 2019 se 
odehrál Vánoční přebor školy ve 
stolním tenise chlapců i děvčat, 
kterého se zúčastnilo 10 žáků 5.-
9.ročníku. Zápasy byly dramatické, 
některé velmi kvalitní, hráči bojovali 
o dosažení nejlepšího výsledku. V 

mladší kategorii vybojoval 1.místo 
Petr Janota z 5.třídy vítězstvím 
ve finále nad Jakubem Matůšem. 
3.místo získal Štěpán Gergela. 
Celkovým vítězem Vánočního 
přeboru ve stolním tenise se pro 
rok 2019 stal Jonáš Šafařík z 8.třídy, 
který v bojovném a pohledném 

finálovém zápase porazil Matěje 
Erbana ze třídy 7.A. Jonáš měl 
v průběhu celého turnaje velké 
sebevědomí, ale v samotném 
finále musel hodně zabojovat, aby 
nakonec v turnaji celkově zvítězil. 
Matěj podal houževnatý a bojovný 
výkon. 3.místo získal Jakub Včelica 
ze třídy 7.A, který v zápase o 
bronzovou příčku porazil Tomáše 
Křůpalu ze třídy 6.B.

Florbalová liga
V pondělí 2.12. jsme se zúčastnili 
už 2.kola florbalové ligy II, které se 
spolu s námi účastní výběry škol z 
Francovy Lhoty, Hovězí, Jablůnky, 
Karolinky, Nového Hrozenkova, 
Halenkova, Liptálu a vsetínské 
Ohrady. Hraje se dvoukolově každý 
s každým a nyní za sebou máme 
polovinu soutěže. V polovině 
soutěže se držíme na lichotivé 3. 
pozici, což je po velké obměně 

kádru velmi pěkné umístění. 
Reprezentují nás z 9. třídy Tomáš 
Včelica, Jakub Juřica a Martin Mišun. 
Z 8 třídy Jiří Daněk, Michal Dorňák, 
Ondra Grycman a Jonáš Šafařík a ze 
7. třídy Jakub Včelica, Matěj Erban a 
Antonín Randus.
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Vítězem vánočního přeboru ve stolním tenise je Jonáš Šafařík


