
 

 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Milí čtenáři,  
už je to tady -  další vydání našeho školního časopisu, na který jsme se všichni tolik těšili! 
Proto vám přejeme zajímavé počteníčko, ale i veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. 

                
                                                                           Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

SONG 
 

 "Nultý" ročník soutěže proběhl 
28. února 2012. Úkolem bylo 
vytvořit vlastní song  
- v jakémkoliv stylu (zpěv, rap) 
- s doprovodem nástroje, nebo 
bez něj.    
Do poroty byli pozváni ředitel školy Libor  Slováček – hodnotil  celkový 
dojem,  zástupkyně ředitele  Ladislava Ficová - hodnotila úroveň textů, a paní 
učitelka Sabina Ottová – jako na slovo vzatá odbornice co se týče stavby  
melodie.  
Zvítězila chlapecká sestava ze 7.A - Radek Preis + Marek Frňka + Vojta 
Kamas. Druhé místo obsadily Barbora Sýkorová z 9.B + Pavla Pardubová 
z 9.A, které si dokonce na PC vytvořily vlastní hudební podklad k rapu  
a zpěvu. Na třetím místě se umístila děvčata z 9.A - Veronika Vichtorová  
+  Petra Kubíčková se zpěvem s kytarovým doprovodem. 

 
 

 

7. ROČNÍK 
TANČÍRNY 

 Ve dnech 5. a 6. března 
2012 uspořádala naše 
škola pod vedením paní 
učitelky Zuzany 
Pavlůskové  již 7.ročník 
TANČÍRNY. Soutěžní 
část se uskutečnila v 
pondělí 5.března            
v jídelně školy. Soutěže 
se zúčastnilo rekordních 

139 žákyň a žáků z 10 základních škol celého okresu. Své taneční umění nám 
předvedlo 21 tanečních skupin. 



 

 

A jak nakonec TANČÍRNA dopadla? 
Na 1. místě a celkovým vítězem 7. ročníku TANĆÍRNY se stala taneční 
skupina BROUČCI 2 ze ZŠ Vsetín, Luh se svým tancem "Žabí párty". 
2. místo získali loňští vítězové ze ZŠ Vsetín, Ohrada za street dance v podání 
taneční skupiny  EXPERGRANDIOZ.   3. místo nakonec bral ZŠ Vsetín, 
Luh a její taneční skupina TEXASKY, která nám předvedla country 
tanec  Zvláštní ocenění poroty získala taneční skupina PIN ze ZŠ Valašská 
Polanka, která se prezentovala kolumbijským tancem.Celou přehlídku 
zpestřili svým vystoupením i zajímaví hosté – úspěšná taneční hiphopová 
skupina ALL STYLE UNIT, orientální tanečnice ALLIMAH ASMAR a 
tanečnice flamenga, která si říká FLAMENCO. 

 

Velikonoce 
na Valašsku 
 
 
Jednoduché velikonoční 
říkanky se žáci 3.B 
naučili ve čtvrtek 
29.března ve vsetínském 
zámku, kde si pro ně 
připravili edukační 
program na téma: 
Velikonoce na Valašsku. 

Mimo již zmiňovaných 
říkadel si povídali o velikonočních svátcích, zvycích a obyčejích, které od pradávna 
lidé na Valašsku dodržovali. Shlédli také krátkou ukázku „vynášení Mařeny“, 
výstavku kraslic, vyzkoušeli si pletení tataru z osmi prutů a ve výtvarné dílně starou 
vyškrabovací technikou vytvořili velikonoční vajíčko z papíru. 

Matematický KLOKAN 
V pátek 16. března se naši žáci již 
tradičně zapojili do mezinárodní 
matematické soutěže známé pod 
názvem Matematický klokan, a to 
školním kolem. Zúčastnilo se ho  
na 250 žáků z 12 tříd.  
A kteří z nich byli nejúspěšnější  
v rámci jednotlivých kategorií? 
Kategorie CVRČEK: Leona 
Zgajabová 3.B – 56 bodů 
Kategorie BENJAMÍN: Kamil Kotrla 
7.C – 99 bodů 
Kategorie KLOKÁNEK: Nikola 
Kovalčíková 5.A – 114 bodů 
Kategorie KADET: Jaromír Rožnovják 9.B – 66 bodů 



 

 

 

Gratulujeme! 
 

 
 
 
 

Závěrečným turnajem vyvrcholil v pondělí 19.března ve sportovní hale na Lapači  
13.ročník regionální ligy starších žáků ve florbalu, která se již tradičně hraje o pohár 

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko. Naši školu reprezentovalo družstvo ve 
složení: Marek Chrobák, Vlastimil Volek, Daniel Bechný, Marek Pohunek, Tomáš 

Březík, Michal Koňařík, Filip Musil, Jan Stuchlík, David Sachr, Martin Mydlář  
a Tomáš Lanzendörfer. Trenérem a vedoucím družstva v jedné  osobě byl pan učitel 

Navláčil (viz společné foto). 
V posledním - čtvrtém - turnaji naši chlapci změřili své síly se 4 družstvy s těmito 
výsledky: ZŠ Vsetín, Trávníky - ZŠ Vsetín, Sychrov  1 : 1, - ZŠ Vsetín, 
Ohrada 2 : 1, - ZŠ Karolinka 4 : 1, - ZŠ Hošťálková 6 : 1. 
Za zmínku stojí i individuální umístění našich dvou nejlepších hráčů v kanadském 
bodování soutěže. Na 3. příčce se umístil Tomáš Březík se ziskem 25 bodů za 15 gólů 
a 10 přihrávek, na 6. příčce pak Martin Mydlář se 16 body za 7 branek a 9 asistencí. 

 

Ukázka 
bojových umění 
V úterý 20. března navštívili naši 
školu zástupci sportovního centra 
SPARTAKUS. Martin Hon a Artur 
Knebl představili centrum, 
popovídali přihlížejícím žákům, čím 
se zabývá a co všechno se mohou 
v centru naučit. V následujících 
ukázkách si i samotní žáci mohli 
vyzkoušet pár úderů z boxu  
a kickboxu. Během celé hodiny se 
všichni dobře bavili a napjatě 

pozorovali, co jejich spolužáci ve vedení obou trenérů předvádí.     
Děti tak získaly cenné informace a možnost dalšího sportovního vyžití ve Vsetíně. 



 

 

VZHŮRU ZA 
VELIKONOCEMI 

A jsou zase tady. Co? No přece 
Velikonoce! Těšíte se? Máme pro vás 
odpovědi na otázky, které jsme položili 
třiceti vašim spolužákům. Podívejme se 
tedy, jak to nakonec dopadlo... 

 

• Co máte nejraději na školním časopise ? 
- křížovky – 3 hlasy 
- vtipy – 16 hlasů 
- sport – 6 hlasů 
- ankety – 5 hlasů 

 
• Jak budete letos zdobit velikonoční vajíčka ? 

- batikovat - 1hlas 
- kreslit, barvit – 12 hlasů 
- lepit ozdoby – 3 hlasy 
- nebudu zdobit – 14 hlasů 
 
• Proč máte rádi Velikonoce ? 

- rád/a chodím na mrskačku – 5 hlasů 
- protože jsou velikonoční prázdniny – 
14 hlasů 
- nemám rád/a Velikonoce – 11 hlasů 



 

 

 
 

Tentokrát s paní učitelkou Hrtáňovou. 
 
Zajímalo by nás, jak slavíte Velikonoce? 
„Nijak zvlášť je neslavím, jen s dcerou nabarvíme vajíčka a syn jde 
s tatínkem šmigrustovat po rodině.“ 
Někde se pořád ještě dodržuje zvyk, že chodí šmigrustovat  
i holky kluky. Chodila jste někdy? 
„Ne.“ ☺ 
Malujete kraslice? Zdobíte velikonoční vajíčka? 
„Zdobím, ale že by to bylo nějaké umění, to se říct nedá.“ ☺ 
Byla jste přes 3 roky pryč. Pracovala jste mezitím někde jinde? 
„Ne, nepracovala.“ 
Co se za tu dobu, co jste tu nebyla, ve škole změnilo? 
„Tak vybavení školy (k lepšímu ☺) a chování žáků.“ 
A chyběla vám tahle škola? 
„Ano, chyběla.“ ☺ 
Jak dlouho vůbec pracujete jako učitelka? 
„Od roku 2003, takže příští školní rok končím desetiletku.“ ☺ 
A známá otázka… Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
„Popelářkou a kosmonautkou. A nakonec jsem učitelkou. To jsem to 
dopracovala.“ (smích) 
Jak už jste zmiňovala, žáci se podle vás změnili v chování. 
Zdají se vám tedy hodnější a příjemnější, než jste odešla, nebo 
naopak? 
„No, toť otázka. Někteří jsou hodnější a někteří zase zlobivější. Takže 
bych to nazvala takovým „zlatým středem“.“ ☺ 
 
Jménem naší redakce Vám děkujeme za rozhovor. Ten 
ukončíme tradiční otázkou – čtete náš školní časopis?  
(Paní učitelka nás potěšila ☺)  
„Ano, čtu.“ 
 
 
 



 

 

p. uč. Petr Navláčil                     pí. uč. Dagmar Konvičková                  

1.Otázka: Myslíte si o sobě, že jste dostatečně informovaný/á na to, 
abyste zodpověděl/a všechny naše otázky? (Věříte si?) 

 
(Hehe) Snad.                                                                                 Záleží na otázkách :o) 

 
2.Otázka: Kdo nebo co je ATOS? 

 
Jeden ze tří mušketýrů.                                                                Jeden ze tří mušketýrů. 

(Správná odpověď: jeden ze tří mušketýrů) 
 

3. Otázka: V kolik hodin dneska začíná zítřejší škola? 
 

To je záludná otázka.                                           Tak zítra nezačíná, protože je sobota. 
                                                                              (smích) Je to blbost. 

(Správná odpověď: Je to blbost.) 
 

4. Otázka: Na jakém poloostrově je Česko? 
 

Na žádném.                                                                                               Na žádném. 
(Správná odpověď: Česko na žádném poloostrově neleží.) 

 
5. Otázka: Jaký rozdíl je mezi sirem a sýrem? 

 
Sir je anglický titul a sýr je sýr.                      Ve významu, tvrdosti a délce i/ý. (smích) 
                                                                                                        
6. Otázka: Kolik otvorů má lidská bytost? (Mají muži a ženy stejný 

počet otvorů?) 
 
Ano, plus mínus 7.                                                                                  Mají stejně. 7. 

(Správná odpověď: muži 7, ženy 8.) 
 

7. Otázka: Kolik let má tato škola? 
 
65. Snad.                                                                                                 56 bude mít. 

(Správná odpověď: 59 let.). 
 
A jak jste na tom vy? Znali jste odpovědi na naše otázky? ☺ 



 

 

 
  

 
 Tajenka:  Lidé na …………………………….……… už skoro zapomněli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKÁŽEŠ TO ROZLUŠTIT? 
(Nápověda:  1.obrázek - Už nám klepou na dveře   

2. Obrázek - Jméno, které slavíme 26.dubna) 
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Na tomto časopise se podílely: 

 
Tereza Šťastná, Eliška Matějčková, Johana Polomíková, Vendula Batová, 

Veronika Vichtorová,  Pavla Pardubová, Gabriela Mynářová 
 a 

Anna Stromšíková. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celá redakce pracovala pod vedením paní učitelky Lenky Michálkové 

a Kateřiny Donéové. 
 
 

 
 

Tak ahoj u dalšího čísla! 
 
 
 

 


