
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a 
naším cílem je vaše spokojenost při čtení článků, nad kterými jsme si pěkně lámali hlavu.  Doufáme tedy, 
že se vám dílo, které stvořili jedni z vás, bude líbit a budete se ke čtení tohoto časopisu vracet.  Příjemné 
čtení a krásné prožití Vánočních svátků!! 
                                                                                                                                                             Vaše redakce 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       

 

 
 
 
 
Společnost SEIFEROS uspořádala v pátek, 23. 10., 
pro naše žáky populárně naučný program, jehož  
hlavní náplní byla přehlídka a letová produkce 35 
dravých ptáků a sov. Celá akce se uskutečnila během 
dopoledne na školním hřišti. Žáci si mohli jednotlivé druhy dravců zblízka prohlédnout a 
některé také pohladit. Nejzajímavější částí programu byla letová produkce, která nabídla  
imitaci lovu za použití speciální tažné techniky pro lovené vycpaniny.  
 

  
 
Za dosažení výborných výsledků v projektu  
Recyklohraní za loňský školní rok 2008/2009, kdy se  
naše škola umístila mezi třemi nejaktivnějšími  
školami ve Zlínském kraji, si pro žáky I. stupně  
připravily společnosti Asekol a Ecobat odměnu  
v podobě divadelního představení s názvem "Hrátky s ježkem Asíkem a žabákem Batem".  
 

Vánoční koncert a jarmark‐Jako každý rok se konal dne 15.12.2009 vánoční jarmark 
             (více v příštím vydání časopisu). 



Mikuláš ve škole                                 
 
 

→ Mikuláš- 
1.stupeň 

→Naši deváťáci 
 
 
I v letošním roce do školy zavítal Mikuláš se svými pomocníky-
čerty a anděly. No a jak už to bývá-ti, co byli celý rok poslušní, 
dostali sladkou odměnu…no a ty zlobivé – ty si vzal čert 
s sebou do pekla . 
 
 
 
 
 
 



SPORT 
 
Na začátek vás chceme všechny pozdravit a 
popřát vám pěkný den. Určitě jste někteří velcí 
fanoušci sportu a jiné naopak sport moc 

nebere. Ale to vůbec nevadí, i tak by vás mohla zajímat 
tato sekce, kde najdete výsledky našich žáků ve 
sportovních soutěžích. 
 

 Ve čtvrtek 24. září 2009 se mladí atleti z prvního stupně zúčastnili 6.ročníku 

mezinárodních atletických závodů „O POHÁR MLADÉHO 
ATLETA", které pořádala ZŠ Ohrada. Každý absolvoval běh na 50m, skok do dálky, 
hod míčkem a přespolní běh. 
 

Výsledky jednotlivců: 
 
Aneta Martinková  3. místo 
Ondřej Patala  1. místo 
Vojtěch Kamas  3. místo 
 
Celkové umístění: 
 
ZŠ Trávníky  665 bodů 3. místo     

 
 Na přelomu září a října se družstvo mladších žáků (6.- 7. třída) 

kvalifikovalo, jako vítěz okrskového kola v halové kopané  
vsetínských škol, na turnaj okresního kola, který se konal 3. 
listopadu ve sportovní hale v Zašové, a stali se na rok kralujícími 
vítězi okresu. 
 
Celé družstvo, hrajíci ve složení: Jan Stuchlík - 10 branek, Martin Mydlář - 6 branek, 
Petr Kamas - gólman, v celém turnaji obdržel jen jeden gól a byl oporou týmu, Lukáš 
Musil, Robert Adámek, Ondřej Patala, Tomáš Březík, Daniel Kašpar a Jaromír 
Rožnovják zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, kolektivní pojetí hry a neméně za 
vzornou reprezentaci školy. 

  

 

 

 

 



 

 Stejně jako mladší žáci se i starší probojovali na turnaj okresního 
kola v halové kopané. Opět se vše odehrálo ve sportovní hale v 
Zašové, tentokrát 5. listopadu. Turnaje se účastnilo devět družstev, 
chlapci obsadili konečné 4. místo, za což jim patří pochvala a velký 
dík za předvedenou hru a fotbalovost. Rovněž i za reprezentaci své 
školy. 
 
Sestava ZŠ Vsetín Trávníky: Obr Štěpán, Abdul Jindřich, Skýpala Filip, Čtvrtníček 
Ondřej, Ondřej Aleš a Mydlář Martin. 
Pro nemoc chyběli: Rožnovják Jaromír, Pfeiler Robin, Hekele Lukáš, Kašpar 
Daniel. 

 
 

                                              
 Střelecká soutěž, která se udála ve čtvrtek 3.12. Letošního střeleckého 

klání se zúčastnil rekordní počet žáků a žákyň - celkem 28. Střílelo se 5 ran vleže. 
      
        Výsledky: 
 

1.místo Petr Chovanec  35.b(8.C) 
2.místo Karel Gerhart   34.b(8.C) 
3.Místo Jindřich Preč    31.b(8.C)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Po roce Vánoce,vánoce 
přicházejí…                                              
 

 
Purpura večerem zavoní,                                                   Hvězdný pozdrav sněžných vloček, 
zvoneček tichounce zazvoní.                                              mnoho dárků pod stromeček. 
A jeho stříbrný hlas                                                            Hodně štěstí, kupu lásky  
probudí vzpomínky v nás.                                                  A příští rok žádné vrásky. 
Srdcem jsme stále dětmi, 
čekáme, až se setmí.                                                            Na vánoční stromeček  
Až vánoční stromek tu bude stát                                       pověsíme zvoneček. 
a varhany Tichou noc budou hrát,                                   A až svíčky zaplanou, 
chci vám v tu chvíli přát,                                                   srdce spolu zůstanou. 
ať každý má každého rád. 
 
Bílé vločky sněžné,                                                             Tak zase po roce 
dětské oči něžné.                                                                 Máme tu vánoce.  
Hřebíček a vanilka,                                                            Vánoční nálada, 
pod stromečkem nadílka.                                                   všechny nás ovládá. 
Betlém, město spásy, 
sbor andělů hlásí:                                                               Hodně štěstí na vánoce, 
Kristus, narodil se nám!                                                    ať se daří v novém roce.   
A my přejeme Vám, 
ať každý den je v roce, 
tak šťastný jako na Vánoce. 
                                                                                                 VÁNOČNÍ VTIPY:)             
Veselé Vánoce,                                                      Na vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku: 
štěstí, zdraví a lásky dost,                                     „Mami,mami,stromeček hoří!“ 
Vánoce slavíš pro RADOST!                               „Říká se svítí a né hoří,“poučí ho matka. 
Za pár dní uděláš krok                                        Chlapeček za chvíli zase začne křičet… 
a je tu nový rok.                                                    „Mami,mami,záclony už také svítí. 
 
Hezké vánoční svátky,                                         „Pane šéfe, můžete mi dát zítra volno?"ptá se v práci pan   
ať máte čas na pohádky,                                     Urbánek.“Manželka chce,abych ji pomohl s vánočním   
ať se na Vás štěstí směje,                                     úklidem.““Z takového důvodu vám přece nebudu dávat  
ať Vás láska stále hřeje,                                      volno!“rezolutně to odmítne ředitel.“Děkuji,“  
ať Vás úspěch provází                                          oddechne si zaměstnanec.“Věděl jsem že je na vás  
i v roce, který přichází.                                       Spolehnutí.“  
                                                                 
„Pokud není možný návrat,je třeba jít ku předu.“ Přejeme Vám všem krásné prožití vánoc! 



       ANKETA  
 

Jaká je vaše nejoblíbenější paní učitelka 
na škole?... 

  
Ptali jsme se 25 žáků na druhém stupni, 
jakou mají oblíbenou učitelku na škole. 
Hlasování ankety bylo velmi zajímavé  
a těsné. 
 
Zde je vyhodnocení: 
 
               VYHODNOCENÍ ANKETY 
 
1.místo: Mgr.Radana Vařejková 
2.místo: Mgr.Kateřina Donéová 
3.místo: Mgr.Věra Geržová 
              Mgr.Lenka Michálková 

                                   



ROZHOVOR s naší paní učitelkou    
Vařejkovou:  

                                                  
1.otázka:Těší Vás vaše oblíbenost  na škole? 
Odpověď : Oblíbenost mě těší, ale víte jak to bývá 
               ‐ dneska jsem to já, zítra to bude někdo jiný... 
       Beru to s rezervou!!! 
2.otázka: Co byste vzkázala těm,co pro vás                                
hlasovali? 
Odpověď: Že jim za jejich hlasy děkuji a že si jich vážím. 
3.Otázka: Jaká je vaše oblíbená třída? 
Odpověď: Moje oblíbená třída? Každá, ve které je příjemné 
                  prostředí, zvídaví žáci , alespoň 4 květiny na  
                  oknech a čerstvý vzduch. 
4.Otázka: Máte nějaký zážitek za dobu, co tu učíte? 
Odpověď: Zajímavé je třeba to, že se vždycky všichni deváťáci 
                   těší, že už konečně budou venku ze základky a pak 
                   když mají chvíli volna na střední tak se sem  
                   vracejí na návštěvu. Další zajímavost je, že někteří 
                  žáci ještě pořád neumějí používat kouzelná slovíčka. 
5.Otázka: Chtěla jste být vždycky učitelkou? Čím jste  
                 chtěla být jako malá? 
Odpověď: Pro učitelku sem se rozhodla až na gymnáziu. 
                   Do té doby jsem chtěla být třeba: ošetřovatelkou 
                   exotické zvěře nebo manželkou hajného. 
                    Jako malá sem chtěla být jako každá holka    
    PRINCEZNOU :o)  



Tito žáci byli zvoleni jako zástupci školního parlamentu, a také 
se podíleli na tvorbě školního časopisu. 

 
Školní parlament 2009/2010 
   
Třída: Zástupci:  
   
6.A Tereza Šťastná Tomáš Procházka 

6.B 
Johana 
Polomíková Tomáš Stix 

7.A Marek Chrobák Martin Mydlář 
7.B Anna Stromšíková Dominik Gerža 
8.A Michaela Volková Matěj Liška 

8.B Sabina Čunková 
Sabina 
Krejčiříková 

8.C Eduard Štefl Karel Gerhardt 
9.A Martin Helis Marek Martinek 
9.B Gabriela Jiránková Vít Jelínek 
   
Předsedkyně: Gabriela Jiránková
   
Zapisovatel: Matěj Liška 

 

             

                                                                                                                   


