
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Milí čtenáři,  
stejně jako minulý rok, tak i letos, přicházíme s dalším číslem školního časopisu ZŠ Trávníky. Naším 
cílem je vás pobavit, poučit a zaujmout těmito články, 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.  
Přejeme příjemné čtení a dobrou zábavu v zabarveném podzimu. 
 
                                                                                                                                                             Vaše redakce 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 



 
AKTUÁLNĚ 

 
Studijní zájezd do Velké Británie  
 
V neděli 19. září 15 žáků naší školy i s žáky ZŠ Ohrada vyrazili na velmi dlouhou cestu do 
Velké Británie. Byli ubytováni v přátelských rodinách, kde mohli trochu poznat jejich způsob 
života. Pondělí strávili v letovisku Brighton. V úterý a středu  poznávali Londýn. Prošli 
náměstí Trafalgar Square, 
podívali se do Národní galerie, 
prošli Čínskou čtvrť, dostali se 
až na Leicester Square, kde se 
nachází hodně kin. Středu 
zahájili cestou kolem sídla 
parlamentu s věží, nesoucí zvon 
se jménem Big Ben. Udělali si 
piknik v parku St James‘ plného 
veverek, kachen, labutí, ale  
i obrovských pelikánů. Viděli 
padací most Tower Bridge. 
Svezli se po řece Temži (největší 
řece Anglie) až do Greenwiche. 
Poslední den jim počasí moc 
nepřálo, ale nikomu to náladu 
nezkazilo. Čekal na ně zábavný park Legoland. Na úplném konci navštívili město Windsor, 
kde je největší atrakcí hrad. Po 24-hodinové cestě vystoupili z autobusu u naší školy unavení, 
plní zkušeností, se spoustou fotek, suvenýrů a především zážitků a dojmů.  
  
 

Reuse, Reduce, Recycle 
 
I.i II. stupeň se ve dnech 14.-17.září 
zapojil do sběrové akce, která byla opět 
zaměřena na sběr starého papíru. Podařilo 
se nasbírat necelé 3 tuny. Výtěžek z celého 
množství činil 4 380 Kč. Část peněz byla 
věnována školní družině a část byla 
rozdělena mezi nejlepší sběrače. 
Oceněny jsou opět první tři třídy na I. i na 
II. stupni – všechny získávají poměrnou 
finanční částku podle množství 
odevzdaného papíru. 

 
 
A teď něco pro milovníky zbraní 
 
Každoročně se na naší škole pořádá Mikulášský a Májový turnaj ve střelbě ze vzduchovky.  
P. Vejpustek mluvil s naším panem ředitelem a dohodli se na tom, že zde bude založen 
střelecký oddíl. Takže se máte určitě na co těšit. 



Naši žáci vítězi florbalového poháru 
 

 V pondělí 20. 9. se ve sportovní hale na Lapači uskutečnil další ročník florbalového 
turnaje o pohár Centra sportu při ZŠ Luh. Naši školu reprezentoval dvanáctičlenný výběr žáků 
6. - 7. ročníku pod vedením p. uč. Navláčila a nutno říci, že si vedl skvěle! Turnaje se 
zúčastnilo celkem sedm týmů ze Vsetína a Jablůnky. V první skupině se nejlépe dařilo 
našemu týmu, který porazil Rokytnici 5:0 a Jablůnku 4:3 a ve druhé skupině zvítězil Luh. Ten 
porazil Rokytnici 3:0, Integru 6:0 a Ohradu 4:1. Finále tak bylo záležitostí družstev z Luhu a 
Trávníků. Ve velice kvalitním a napínavém finálovém utkání nakonec padla jediná branka, 
která rozhodla, že vítězem poháru Centra sportu se letos stal náš tým ZŠ Trávníky! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní atletické závody 

 Ve čtvrtek 23. září 2010 se naši mladí atleti z prvního stupně (3.- 5. ročníky) zúčastnili 
7. ročníku mezinárodních atletických závodů, které pořádala ZŠ Vsetín, Ohrada. Každý 
absolvoval běh na 50m, skok do dálky, hod míčkem a přespolní běh. 

   Získané body se započítávaly 
nejen jednotlivcům, ale i celému 
družstvu. Naši bojovali s velikým 
nadšením a s konečným ziskem 
bodů obhájili (jako v minulém 
ročníku) celkově krásné 3. místo 
ze sedmi zúčastněných škol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ZÁBAVA   
 
 

Máme pro vás křížovky, které by měli zvládnout jak malí, tak i velcí. S řešením těchto 
hádanek, hlavolamů a křížovek vám paní učitelky a páni učitelé zajisté rádi pomohou. Teď už 
jen přejeme dobrou zábavu a pusťte se do práce… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUDOKU 
 
 
 

(V  řádku, sloupci a čtverci 3x3 musí být čísla od 1-9 a nesmí se opakovat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pár hádanek k zamyšlení: 
 
 

1.  Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?  
2.  Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? 
3.  Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik 
jich má 28 dnů? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení: 
 
Tajenky: 
 1.DIVADLO 
 2.SLEPIČKA                                                             
Hádanky:                                                                                                       
 1.Na druhém 
 2.Třetí muž je holohlavý 
 3.Všechny měsíce mají 28 dní 
 



S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP 
 

   Každý den prohlásí někdo na naší škole něco originálního, přičemž se nevydržíte nesmát. Proto se s vámi 
chceme podělit o pár perliček z výuky. K tomu přidáváme ještě pár vtípků na zlepšení nálady. 
 
 PERLIČKY Z HODIN: 

 
• V HODINĚ ČESKÉHO JAZYKA:    

 Probíhá recitace žáka‐                                                   
Ach, Čechy krásné, Čechy mé, 
Obraze rámu prastarého. 
 „kolikrát tě z něho vykopli“  
(kolikrát vytrhli tě z něho). 
 

• V HODINĚ FYZIKY: 
Paní učitelka se ptá‐ 
„Kdo mi poví, co je med za látku?“ 
Žák se aktivně přihlásí a odpoví: „MED JE PLYN!“  
   
 Ale nebojte, ne jenom nám žákům se stávají trapasy, také i našim učitelům. 

 
• V HODINĚ HUDEBNÍ VYCHOVY: Židle 

Paní učitelka Pavlůsková přichází ze svého kabinetu do třídy a chystá se usednout na svou židli, když v tom 
„BUUM!“ 
Někdo posunul židli a chudák paní učitelka si místo na židli sedí na zemi.    
                                                                  

• POPRVÉ UČITELKOU: Schody                                 
Paní učitelka Vařejková: „Když jsem šla poprvé učit, tak jsem se rozplácla na schodech.“ 
 
VTIPY O DOKTORECH  

 
• Z pitevní zprávy : „Pacient zemřel na následky pitvy".  
• Co má hypochondr napsáno na hrobě ? „Já vám to říkal."  
• Baví se dva chirurgové: „To vám tak jednou operuju, a najednou koukám: já pitvám!"  
• Pane doktore, pořád mám pocit, že slyším kolem sebe hlasy, a nikoho nevidím. A kdy se Vám to stává? 

No, vždycky, když telefonuju.  
 
VTIPY O BLONDÝNKÁCH 

 
• Víte, co udělá blondýna, když pluje na lodi, ve které se objeví díra? Vyvrtá druhou, aby voda měla kudy 

odtékat.  
• Víte, kdy má blondýnka prázdné ruce? Když vezme rozum do hrsti.  
• Víte, proč blondýnky pijí mléko přímo v obchodě? Protože na krabici je nápis ZDE OTEVŘÍT.  
• Jak zaměstnáte blondýnku na celý den? Zavedete ji do kulaté místnosti a řeknete jí, aby si sedla do 

rohu.  
• Jak se říká tomu, když jedna blondýnka foukne druhé do ucha? Přenos dat.  
• Blondýnka a brunetka vypadnou z letadla. Která dopadne první? Brunetka. Protože blondýnka se musí 

ptát na cestu.  
• Proč mění blondýnky svým dětem suché pleny jen jednou za měsíc? Protože je na nich napsáno "až do 

šesti kilo".  
 
 

 
  



, 
 

• Na slízání lízátka je zapotřebí průměrně 142,18 líznutí. 
• Golfový míček má 360 dolíčků. 
• Rolka toaletního papíru má průměrně 333 útržků. 
• Za minutu člověk vdechne asi 7 litrů vzduchu. 
• Asi 6 měsíců života prostojíme na červenou. 
• 85 % populace umí stočit jazyk do ruličky. 
• Průměrný člověk vypije za život asi 30 400 litrů vody. 
• V obočí je průměrně 450 chloupků. 
• Denně člověk řekne cca 4 800 slov. 
• Rok má 31 557 600 sekund. 
• 51 % zatáček je doprava. 
• Šnek může spát i 3 roky v kuse. 
• 17% lidí jsou leváci. To samé platí pro šimpanze a gorily. 
• Máš narozeniny stejně jako nejméně 9 milionů lidí na planetě. 
• Ženy mrkají 2x častěji než muži. 
• 25% všech kostí máme v nohou. 
• Průměrný člověk stráví 2 týdny svého života čekáním na zelenou na 

semaforech. 
• Nejkratší válka trvala jen 38 minut. 
• …podle zjištění amerického astrofyzika George Wetherilla nás 

Jupiter chrání před dopady asteroidů.  
• Když se pozorně podíváte na obraz Mony Lisy, uvidíte v pozadí 

skrytý most. 
• Za život člověku naroste průměrně zhruba 370 metrů nehtů. 
• Nervové signály se řítí z mozku do svalů rychlostí 400 km za hodinu. 
• Nejrychlejší suchozemský pták je pštros. I se svou váhou 136 kg 

dokáže běžet rychlostí 72 km/h…. Dáš si závod?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOROSKOPY 
 

Beran 21.3‐20.4 
Láska:  Zjistíte, že láska může člověka přepadnout zcela bez varování, ale nemusí vždy 

být jen v dobrém smyslu. 
Rodina: Budete si muset promluvit se svými příbuznými o naléhavých záležitostech, jež by 

v budoucnu mohly ohrozit váš spokojený život. 
Přátelství: Nezapomínej na své přátelé, a naplánuj s nimi nějakou víkendovou akcičku. 
Zdraví: Pokud chcete mít své ledviny v pořádku, snažte se o dostatečný přísun tekutin. 

 
Býk 21.4‐21.5 

Láska: Jestli máš partnera, čeká tě nejkrásnější lásky čas.Ale jen pod podmínkou, že se 
nebudeš zabývat hloupými maličkostmi. 

Rodina: Ostrá hádka s vaší rodinou nebude mít dlouhého trvání. I přes všechna ta zlá 
slova, se budete schopní zase rychle usmířit. 

Přátelství: Pohádáš se se svým přítelem, avšak nezoufej, brzy se to všechno zase spraví. 
Zdraví: Tenhle měsíc, co se týče zraví nebude váš nejšťastnější, ale i tak to není to nejhorší, co vás 

mohlo potkat. 
 

Blíženci 22.5‐21.6 
Láska: Na lásku nespěchej, tím že budeš na partnera moc tlačit, můžeš zničit slibně 

vyvíjejíci vztah. 
Rodina: Pokud se vám nechce na návštěvu k neoblíbeným příbuzným, hlavně se nevymlouvejte na 

zdraví. Nepovedlo by se vám zalhat. 
Přátelství: Máš skvělé kamarády, kteří tě ve všem podpoří a když bude potřeba, tak i poradí. 

Zdraví: Zabývejte se krásou, harmonií, hudbou a všemi krásnými věcmi v životě. Potom se budete 
cítit skvěle. 

 
Rak 22.6‐22.7 

Láska: I když chceš víc, začni kamarádstvím. Jen tak zjistíš, jestli vůbec stojí za to, aby 
ses začal snažit. 

Rodina: Měli byste se nad sebou zamyslet, jestli posloucháte dostatečně své rodiče. 
Přátelství: Neshody, které ve vaší partě vyvolávaly hádky, zmizí a konečně tam zavládne dobrá 

nálada. 
Zdraví: Kdy jste byli naposledy na preventivní prohlídce? Pracujte na vylepšení své kondice. 

 
Lev 23.7‐22.8 

Láska: Spolehni se na radu kamarádek, protože tvůj úsudek o tvém partnerovi bude 
trochu zkreslený. 

Rodina: Pokud se nebudete chtít řídit radami vašich příbuzných, nemusíte. Uvědomte si, 
že do určitých věcí nevidí tak dobře jako vy. 

Přátelství: Snažíte se jenom svým machrováním maskovat problémy a nejistotu s kamarády. 
Zdraví: Vyjděte ze sebe, a pokuste se na sobě změnit, co se vám na sobě vzhledově nelíbí, ale nechte 

na sobě to krásné, co vám sluší. 
 

Panna 23.8‐22.9 
Láska: Opravdu si se svým partnerem dobře rozumíš? 

Rodina:  Nenamlouvejte svým příbuzným něco, co není pravda. Nejsou včerejší a vědí, 
co je v mezích reálna a co už je překračuje. 

Přátelství: Tento měsíc budete hodně se svými kámoši. Tak neseď doma a vyraž s nimi na pokec. 
Zdraví: Dnes je pro vaše zdraví důležitá voda, rozhodně by měla u vás nějak figurovat. 

 



 
Váhy 23.9‐23.10 

Láska: V milostné oblasti se vám bude dařit. Jste-li zadaní, prožijete něco pěkného s 
partnerem, jste-li volní, dlouho už nebudete. 

Rodina: Smiřte se s tím, že jsou vaši příbuzní tvrdohlaví. Rozmlouvat jim něco, pro co se už rozhodli, 
opravdu nemá žádný smysl. 

Přátelství: Pro tento měsíc vyhledávejte ve svém okolí blížence. Právě oni pro vás budou těmi 
nejlepšími přáteli. 

Zdraví: Bylo by vhodnější místo sportu zvolit jiný program, třeba návštěvu divadla. 
 

Štír 24.10‐22.11 
Láska: Dnes je váš den D. 

Rodina: Vaše příbuzná bude mít problém, ze kterého jí budete schopní pomoci asi pouze vy. 
Nebuďte sobečtí a nenechte ji ve štychu. 

Přátelství: Důležité pro vás bude nedopustit, aby si zlost dovolila cloumat vaším majestátem. Přišli 
byste o pověst rozvážného a vyrovnaného člověka, opustili by vás, byť jenom na čas, vaši přátelé, a to 

jak v zaměstnání, tak i doma. 
Zdraví: Prospěje pohyb v přírodě. Změňte jídelníček a celkovou životosprávu. 

 

Střelec 23.11‐21.12 
Láska: Tento měsíc tě nic zajímavého nečeká. Možná příště budeš mít více štěstí. 

Rodina: Jste zvyklí na to, že každá rodinná sešlost končí hádkou, ale tentokrát k žádné nedojde. 
Naopak budete mít čemu se smát. 

Přátelství: Vaši přátelé vám projeví svou přízeň. Budete rádi, že někoho takového, jako jsou oni, 
máte. Bez nich byste nedali ani ránu. 

Zdraví: Snažte se překonat svou lenost, jinak nastanou zbytečné potíže. Cvičte. 
 

Kozoroh 22.12‐20.1 
Láska: Nepodléhejte pesimismu. Život je vždy to, co chceme, a to pak také máme. 

Rodina: Neměli byste před svými příbuznými zatajovat něco, co se jich, byť jen částečně, týká. 
Zaslouží si vědět, co brzy přijde. 

Přátelství: Neprosazujte za každou cenu svá rozhodnutí. Mohou být i chybná. 
Zdraví: Myslete trochu více na své zdraví, aby se nemuselo zase připomenout samo. 

 

Vodnář 21.1‐20.2 
Láska: Zůstaňte věrni sami sobě, dejte se svou vlastní cestou a nebojte se být chvíli sami. 

Rodina: Nechoďte kolem horké kaše a řekněte na rovinu, co máte na srdci. Vaše rodina unese 
cokoliv, vždyť jí na vás tolik záleží. 

Přátelství: Pro jednání ve společnosti je důležité, abyste uměli rozpoznat správnou chvíli. 
Zdraví: Mohli byste se cítit příliš vyčerpaně. Takové vnímání fyzického i duševního stavu není 

daleko od pravdy. 
 

Ryby 21.2‐20.3 
Láska: Toužíte upozornit na sebe. Prahnete po nových zážitcích a lásce. 

Rodina: I když máte mnoho zkušeností, s některými věcmi si jednoduše nevíte rady. Nic si 
nevyčítejte a berte to prostě jako fakt 

Přátelství: Je vhodné vrátit se k některé dávno uzavřené záležitosti a vyřešit ji. 
Zdraví: Jste spokojeni sami se sebou, radujte se ze života.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Také tak rádi obědváte v naší školní jídelně? 
A které jídlo vám zde nejvíce chutná?  
…tuto otázku jsme položili 45 žákům naší školy. 
No a jak to dopadlo?... 
 
 
TOP 10 JÍDEL: 
 

1. guláš 
2. krupicová kaše 
3. špagety/kuře s rýží  
4. palačinky/bramborové knedlíky se zelím 
5. pizza/kuřecí řízek Ondráš 
6. řízek s kaší/gulášová polévka 
7. svíčková omáčka 
8. segedínský guláš 
9. buchtičky s krémem 
10. lasagne 

 
 
 

 

 



HALLOWEEN   
(svátek 31. října)                                                

Nastává 
podzim a s 
ním 
přichází i svátek zvaný Halloween. Slaví ho 
většinou děti, které se oblékají do 
strašidelných kostýmů a chodí od domu 
k domu s tradičním říkadlem ,,KOLEDU 
NEBO VÁM NĚCO PROVEDU“. Za 
odměnu dostávají  sladkosti. Je to tradiční 
svátek v zemích kde se mluví anglicky (např. 
USA, KANADA, VELKÁ BRITÁNIE , 
IRSKO, AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND 
apod.). V Česku už tento svátek není až tak 
proslavený, ale pokud by někdo měl zájem, 
máme pro vás něco málo z historie... Název 
je zkratka z anglického,,All-Hallow-even,, (v 
překladu: předvečer všech svatých). 
Halloween je původně keltský svátek. Má 

proto i návaznost na křesťanský svátek Všech svatých, nebo-li Dušičky. Tradiční znaky 
Halloweenu, podle kterých poznáte, že se tento svátek blíží, jsou 
dýně, které jsou speciálně vyřezané a mají uvnitř svíčku. Dále 
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň a jiné příšerky. 
Typická barva tohoto svátku je černá a oranžová. Co se týká 
halloweenských her, asi nejznámější je ,,chytání jablek“. Spočívá 
v tom, že necháte ve velké kádi plavat jablka a snažíte se chytit 
jedno z jablek, ale jen za pomoci úst. Takže až vás postihne nuda, 
můžete si ji třeba zahrát na jedné z vašich halloweenských párty, na 
které rozhodně uděláte dojem i vyprávěním strašidelných příběhů 
nebo tímto chutným dýňovým džusíkem: 
  

 
RECEPT  NA  DÝŇOVÝ DŽUS 

 
Potřebujeme: kůru ze dvou pomerančů, jeden pomeranč nakrájený na plátky, 400g nakrájené        
                        dýně na kostičky, 400g cukru krupice.  
 
Všechno uvaříme v 1,5 litru vody do měkka. Nechá- 
me vychladnout a poté přidáme 40g kyseliny 
citronové a zředíme až cca 8 1itry vody. Dle chuti 
můžeme přidat vitacit (popřípadě ovocit nebo tang).  
            
                    Přejeme dobrou chuť ☺                                         
 
 
 



 
 
 
 

Na tomto časopise se podíleli: 
 

Tereza Šťastná, Eliška Matějčková, Johana Polomíková, Vendula Batová, 
Daniel Bechný, Dorota Hořanská, Veronika Vichtorová, Anna Stromšíková, 

Dominik Gerža, Lukáš Procházka, Kristián Strkač, Jana Šťastná,  
Kateřina Zbranková, Matěj Liška a Kateřina Stixová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celá redakce pracovala pod vedením paní učitelky Lenky Michálkové 
a Kateřiny Donéové. 

 
 

  
 
 
    

Tak ahoj u dalšího čísla! 
 
 


