
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Milí čtenáři,  
jak už tomu bylo minulý rok, tak i letos pro vás máme další číslo našeho školního časopisu ZŠ Trávníky. 
Našim 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 prožití Vánočních svátků! 
                                                                                                                                                             Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTUALITY 

 
Z výtvarné výchovy 7. ročníku pod 
vedením paní učitelky Jirkovské 
Před nedávnem se naše škola zúčastnila soutěže  
o nejlepší název dětského pavilonu v nemocnici ve 
Vsetíně. Tentokrát se sedmáci rozhodli namalovat ve 
výtvarné výchově obrázky, kterými by potěšili malé 
pacienty a zpříjemnili jim pobyt v nemocnici. 
Vytvořili plno veselých kreseb na papíře, ale i na skle, 
které potom dětem na oddělení předali. 
 
Fénix opět v akci 
Taneční skupina Fénix vystoupila v pátek 3. 12.  
v malém sále DK Vsetín pro účastníky setkání Svazu 
tělesně postižených. Děvčata se představila se třemi 
tanci, které se všem zúčastněným velmi líbily.  
  
Šumný Vsetín 
Město Vsetín a Diakonie Vsetín již popáté uspořádaly 
fotosoutěž pro žáky základních a středních škol. Témata byla 
„Světlo ve městě"a "Kultura ve městě". 
Z našich děvčat si nejlépe vedla Katka Stixová (9.C),  
která se stala celkovou vítězkou starších žáků.  
Eliška Matějčková (7.A) obsadila 3 místo.  
 
Projekt SPOLU 
Projekt SPOLU pokračoval další společnou akcí nejmladších  
a nejstarších žáků školy. V pátek 3. 12. přišli žáci 9.A na návštěvu 
do 1.A, kde pak společně vytvářeli postavičky Mikuláše a čerta.   
Na závěr si spolu zazpívali koledy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORT     

 

Dvě prvenství z pingpongového turnaje 

V pátek 26. 11. uspořádala Tělocvičná jednota 
Sokol ve spolupráci se ZŠ Sychrov přebor 
žáků vsetínských základních a středních škol 
ve stolním tenisu. Turnaj se odehrál na 10 
stolech a zúčastnilo se jej celkem 71 hráček a 
hráčů. Naši školu reprezentovalo 10 žáků a 
nutno říci, že si vedli velmi dobře. Tři z nich 
dokonce obsadili stupně vítězů.                          

V kategorii mladších žáků se celkovým vítězem 
stal Ondřej Skalský (5.A). V kategorii starších 
žáků zvítězil Šimon Bártek (9.C) a třetí místo 
obsadil Zdeněk Machalec (8.B). Těsně pod stupni 
vítězů se umístil Jaromír Rožnovják (8.B).        

                             

Střelecká soutěž 
V úterý, 7. prosince, se v malé tělocvičně školy konala již tradiční "Mikulášská soutěž ve 
střelbě ze vzduchovky". Soutěž pro žáky každoročně pořádá AVZO Poličná ve spolupráci se 
školním klubem. 
Letošního střeleckého klání se zúčastnilo celkem 22 žáků (včetně dvou dívek). Střílelo se 10 
ran vleže. Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Chovanec (9.C), který nastřílel pěkných 68 bodů.  
A jaké bylo další pořadí? 2. místo Jiří Bartoň (8.B) - 68 bodů, 3. místo Karel Gerhardt (9.C) - 
62 bodů, 4. místo Matěj Liška (9.A) - 61 bodů a 5. místo Kateřina Stixová (9.C) - 59 bodů.  
 

                        



  

 
 

         MIKULÁŠ VE ŠKOLE 
 
O příjemnou atmosféru mikulášského dne se v hlavní budově školy postarali žáci 9.B, kteří 
převlečeni za Mikuláše, čerty a anděly navštívili všechny třídy - od těch nejmenších až po ty 
nejstarší. Hlavně pro žáky nižších ročníku byl tento den velmi zajímavý a vzrušující. Někteří 
se dokonce museli "vykoupit" básničkou nebo písničkou. Nakonec čertům nezbylo než odejít 
s nepořízenou. 
 

           

                           Mikulášský den v 1.B 
Pátek 3. 12. nebyl jen tak obyčejným pátkem. Namísto dětí v lavicích seděli samí čertíci a 
andělíčci, chyběl už jen Mikuláš. Ale i ten nakonec přišel! 



 
 
 

 

VÁNOCE 
Vánoce jsou za dveřmi, a tak se s vámi chceme podělit o tento 
článek…. 

Proč vlastně slavíme Vánoce? 

Vánoce (z něm. Weihnachten) jsou křesťanský svátek oslavující narození Krista. Spolu 
s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. 

Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští 
teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je 

dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. 

Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, 
jako předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která 

Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční 
stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; 
některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou 

slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však 
původní náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z 

nejvýznamnějších občanských svátků. 

 

 

VÁNOČNÍ BÁSNIČKA 

Ježíšku, prosím Tě,     Ať jsou všichni v celém roce 

přečti si mé psaní.     takoví, jak na Vánoce! 

Je krátké.      Ať jsou milí, míň se mračí… 

Mám k Tobě jen jedno přání.    Děkuji Ti, to mi stačí. 

 



 



Tahle zima má být krutá jako……………….. (tajenka) 
 

 
 
Něco na zamyšlení  
 
1. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost. 
2. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 
3. Stojí strom, má tři sta pětašedesát lístků, dvaapadesát kvítků, a jen tři míšenská jablíčka. 
 
1.Led, 2.sníh,  3.rok - 365 dní, 52 neděl, 3 boží hody. 
 

SUDOKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Berani 
Silný a výrazný rok, ve kterém se budete snažit plně prosadit a získat přední pozice ve všech 
směrech. Pokud chcete slavit úspěch, buďte hraví a nebojte se problémy řešit s úsměvem  
a s větší bezstarostností. Vyvarujte se zejména egoismu a sebestřednosti. Pozor si také dejte 
na zbrklost a potřebu šokovat okolí. Ze zdravotního pohledu je to dobrý rok na regeneraci, 
a proto byste mohli věnovat více péče očistě celého organismu. 
 
Býci 
Přichází období hodné pozornosti. Za poslední roky jste získali mnoho znalostí z pozemského 
života a nastal tedy čas zaměřit svůj zrak také někam jinam. Případné výmluvy na množství 
přízemních povinností lze vyřešit poměrně snadno – opřete se o zkušenosti a neztrácejte 
dobrou náladu. Vyvarujte se zkostnatělosti a lpění na něčem, co je už dávno překonané. 
Zdravotní téma bude zejména udržet si dostatečné množství energie na změny, které vás 
i zemi čekají. 
 
Blíženci 
Otvírá se nová etapa vašeho života. V roce 2010 jste uzavřeli jeden koloběh zkušeností  
a můžete „vyvětrat“. Vhodný rok pro přijímání nových myšlenek a ideálů. Zaměřte se na 
svoje priority a nebojte se je prosazovat hrdě a bez váhání. V oblasti zdraví věnujte pozornost 
hlavně nervům a vnitřní vyrovnanosti, čehož můžete dosáhnout koncentračními cvičeními, 
jógou nebo taichi. 
 
Raci 
Velmi dobré období pro jakékoliv záležitosti založené na lásce, citech a intuici. Vyhněte se 
řešením založených na logice a materialismu. Pokud budete chtít někoho vlastnit, a 
nedokážete se odpoutat od požitků, tak se připravte na krachy a neustálé vzdalování se od 
členů rodiny. Věnujte čas a pozornost zdravé výživě a vnitřní harmonii. 
 
Lvi 
Potenciál v oblasti hmoty a peněžních zisků se začíná otevírat. Musíte se rozhodnout, zda 
půjdete po cestě mamonu nebo se pokusíte zachytit stále zesilující celokosmickou 
transformaci v návaznosti na přicházející rok 2012 a takzvaný konec světa, který je ale ve 
skutečnosti symbolizován zásadní celosvětovou přeměnou. Pokud se rozhodnete kráčet cestou 
kariérismu a hmotných statků, tak se připravte na problémy kloubů a kostí, jakož i páteře  
– důsledek „ohýbání“ hřbetu pod nadvládou ega a útlakem Ducha! 
 
Panny 
Narazíte na zdánlivě neřešitelné problémy související s nutností říznout 
do živého. Nebojte se postavit problémům a konejte hrdě a bez možnosti 
ustoupit. Neskloňte se pod nátlakem a křikem. Pečlivý přístup si  
v organismu zaslouží zejména tenké a tlusté střevo, které jsou  
s přibývajícími změnami v energetických polí čím dál více zanesené. 



Váhy 
Měli byste chytit šanci za pačesy a konečně jednat přímočaře. Také oblast vztahů nabízí 
výrazné zlepšení, ovšem jen tehdy, když dokážete vnitřně zformulovat, co si od vztahu 
představujete a co vlastně v životě chcete. Pokud pro vás vztahy nejsou prioritou, tak se to 
nebojte přiznat a přijměte to na všech úrovních, se všemi přínosy i důsledky. Pozor na 
migrény, prudké bolesti hlavy a nedostatečnou hybnost krční páteře. 
 
Štíři 
Uzavírá se jeden cyklus a v roce 2011 byste měli vyházet kostlivce ze skříní a zamést si před 
vlastním prahem. Uvědomte si, že o tomto roce pro Štíry platí alegorie – v roce 2011 spalte 
všechny nedořešené problémy na popel a v roce 2012 vstanete jako pták Fénix z popela. 
Urovnejte mezilidské vztahy, odstraňte jakoukoliv zášť z vašeho nitra a ukažte všem lidem, že 
je máte rádi. V oblasti zdraví se zaměřte hlavně na očištění krve. 
 
Střelci 
Využijte tohoto roku pro dosažení rovnováhy a urovnání si všech myšlenek a pocity  
z několika posledních hektických let. Právě jasná mysl, cíl i názory jsou dobrým odrazovým 
můstkem pro další období života, které bude vyžadovat lidi se srdcem na pravém místě a 
upřímným jednáním. Ukažte všem, že cesta lásky není prázdný pojem a člověk nemusí na vše 
používat násilí, křik a hrozby. Zaměřte se na plíce a průdušky.  
 
Kozorozi 
Zmatek a nejistota může provázet vaše jednání a myšlenky celý tento rok. Připravte se na 
nutnost řešit partnerské záležitosti, které nemusí být ale na první pohled tak snadno řešitelné. 
Mlha, která se kolem vztahu může vznášet by se ale měla rozptýlit v případě, že dokážete 
poctivě jednat s partnerem a nenecháte se zviklat našeptáváním ega a takzvaných rádoby 
přátel. Ostatně přátelé by se měli letos vytříbit a máte šanci poznat, kdo je opravdovým 
přítelem. Pozor na oblast žaludku a bederní páteře, které budou trpět vnitřními emocemi, které 
vytvoří vibrace stresu. 
 
Vodnáři 
Pozor na to, abyste nezůstali viset v pavučinách hmotných radovánek. Peníze, majetek a lpění 
na vztazích je něco, co vám není blízké a přesto se zdá, že tento rok budete mít více problémů 
souvisejících s těmito tématy. Najděte souhru mezi povinnostmi, radostmi, nezávislostí, 
materiálním zabezpečením a cestou Ducha. Nepodceňujte potřebu pohybu a investujte 
dostatek času do pohybu v přírodě. 
 
Ryby 
Hledáte vnitřní uspokojení a letošní rok vám nabízí cestu, jak toho dosáhnout. Věnujte 
dostatek času vnitřním cvičením a práci s energiemi, které vám pomůžou vyrovnat energii  
jing a jang v těle. Nesmíte zanedbávat pracovní povinnosti, protože budete podrobeni 
zkoušce, zda dokážete odolávat zvýšenému tlaku a novým pracovním 
 výzvám. Zaměřte se na oči a nenechávejte je zbytečně dlouho  
vystavené elektrosmogu z monitorů a televizních obrazovek. 

 
 
 
 
 



Rozhovor s panem ředitelem 
 
1. Jak jste se stal ředitelem a kdy ?  
Před 9-ti lety jsem se zúčastnil konkurzu, předtím jsem na 
škole dva roky vykonával funkci zástupce ředitele. 
 
2. Jak dlouho učíte na této škole ?  
Na této škole učím 16 let. Mám k ní osobní vztah. Dříve jsem na tuto školu 
chodil jako žák. 
 
3. Co se Vám na letošních žácích líbí a naopak nelíbí? 
Nemyslím si, že se to týká jen letošních žáků… Ale na všech se mi líbí, když 
reprezentují naší školu, at' už se jedná o sport, vědomostní soutěže a olympiády, 
malování, vánoční koncerty a nebo třeba právě když se podílí na školním 
časopise. Naopak co se mi na některých žacích nelíbí, jsou třeba problémy se 
školní docházkou a zacházení se školním majetkem. A to platí každý rok. 
 
4. Vzpomínáte si na nějakou zajímavou příhodu na této škole za poslední 
dobu ?  
Právě se mi jich teď moc nevybavuje ☺, ale určitě by se nějaké našly. Přijdu s 
žáky do styku většinou při vyučování a nebo při návštěvě ředitelny. Ale na jednu 
příhodu si vzpomínám. Když jsem v jedné třídě vyučoval angličtinu, tak byla 
zkoušena jedna dívka a dostala slovíčko „záchod“. Ale ona si nemohla 
vzpomenout na „toilet“, tak si alespoň vybavila zkratku WC. Jenže kdyby to 
vyslovila správně… ale ta dívka řekla „wí cí“. 
 
5. Jak slavíte Vánoce ? Máte nějaké neobvyklé zvyky ?  
No, já osobně se na Vánoce vždycky moc těším. Zvyky máme asi jako každý 
jiný. Ozdobení vánočního stromku, pouštění koled, štědrovečerní večeře a 
rozdávání dárků, ale věci jako rozkrojení jablka, lití olova atd. to neděláme.  
 
6. Jaký jste byl žák , když jste chodil ještě do školy ?  
Myslím si, že jsem byl žákem přizpůsobivým a také  
i vnímavým. Ve škole jsem se zúčastňoval různých školních 
soutěží. Měl jsem dobrý prospěch a na školu vzpomínám rád. 
 
7.Vzkázal byste něco všem žákům ?  
Aby si užili krásné Vánoce a dostali spoustu dárku… Ale také 
aby si uvědomili, že nejde jen o to dárky přijímat, ale také 
umět jimi potěšit druhé. 



S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP 
 
 
Ahoj děti, 
sníh a Mikuláše už máme za sebou a teď už se nám blíží Vánoce a Nový rok. Těšíte se? 
Máme tady pár vtípků, které vám zaručí  dobrou náladu. Tak se hezky bavte :)) 
 
Vánoce – Štědrý den: 
 

• Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „ Ježíšku, dones mi 
kolo!“ „Ježíšek není hluchý“, domlouvá jí sestra. „Ale babička ano!“  

 
• Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 

stromeček hoří!” „Říká se, že svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.  
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”  

 
• „Mami, tak Ježíšek skutečně existuje," sděluje mamince Pepíček. "Jak to?" „Vedle se 

přistěhoval jeden pán, a táta, když to viděl, spínal ruce a volal: Ježíši Kriste, cos nám 
to sem poslal za prezent!"  

 
• O ‚Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl dne čas?" 

Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?" „No, já jen že mám doma postavený betlém 
a chybí mi tam osel....."  

 

   
 
Silvestr – Nový rok: 
 

• Silvestr v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to víte, máme obsazeno. Ale 
kdybyste si trochu pospíšili v našem baru, tak chytnete ještě něco volného na 
záchytce.”  

 
• Zmatek v hlavě: „Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?” 

„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít, a teď si zase nemohu vzpomenout,  
kde jsem byl.” 

 
• Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?” 

„Musíte jít stále rovně...“ „A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!”  



CITÁTY do nového roku       
 

 Každý má být spokojen s dobou, která mu je dána k životu. Krátký čas života je dost 
dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.     (Marcus Tullius Cicero) 

 
 Řítí se prchavá doba, však skrytě a aniž to vnímáš, nic jako rok není rychlé. 

                                                                 (Publius  Ovidius Naso) 
 

 Člověk, který myslí jen na sebe a hledá ve všem osobní výhody, nemůže být šťasten. 
Chceš-li žít pro sebe, žij pro druhé.        (Lucius Annaeus Seneca) 
 

 Kde není zasaženo srdce, nemůže být hudba.          (Petr Iljič Čajkovský)  
 

 Kdo netrpěl, nepoznal ani dobro, ani zlo, nezná lidi, nezná sám sebe.                
(Francois Fénelon) 

 
 

 
 
Jménem celé redakce přejeme Vám všem veselé Vánoce, 
splněná přání pod stromečkem a hodně štěstí a zdraví 
v novém roce 2011. 

 
 
   Těšíme se na vás u dalšího čísla! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Strkáč, Jana Šťastná, Kateřina Zbranková, Matěj Liška a Kateřina 

Stixová. 
Celá redakce pracovala pod vedením paní učitelky Lenky Michálkové 

a Kateřiny Donéové. 
                                                         


