
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Milí čtenáři,  
máme pro vás další číslo školního časopisu ZŠ Trávníky. Naším cílem je vás pobavit, poučit a zaujmout 
články, nad kterými jsme si pěkně lámali hlavu. Doufáme tedy, že se vám naše dílo bude líbit a budete se 
ke čtení časopisu vracet.   
Přejeme příjemné čtení a prožití velikonočních svátků! 
                                                                                                                                                Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                             

 

1.dubna  2011 proběhlo v Lidovém domě 
oblastní kolo v Rubikonu. S týmem naší školy 
poměřila své znalosti a vědomosti družstva ze 
ZŠ Luh, ZŠ Rokytnice, ZŠ Růžďka, ZŠ Velké 
Karlovice a MG Vsetín. Průběh soutěže byl až 
do posledního kola hodně vyrovnaný a 
dramatický. Do předposlední otázky měla 
čtyři družstva stejný počet bodů, mezi nimi i to 

naše. Poslední správnou odpovědí rozhodl však 
náš tým ve složení Lea Trčálková, Tereza Šťastná, Dominika Kubaníková, Petr Kamas a 
Kuba Krčil o vítězství ZŠ Trávníky. Nebyla to ale žádná náhoda, poctivou přípravou náš 
věkově nejmladší tým porazil ostatní a postoupil do krajského kola. 

                      
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 
 
Dan Bechný z 8.A se 22.března zúčastnil krajského kola 
v anglickém jazyce ve Valašském Meziříčí. Po úspěších 
ve školním i okresním kole se Dan neztratil ani v silné 
konkurenci mezi nejúspěšnějšími "angličtináři" v rámci 
Zlínského kraje a skončil těsně pod stupni vítězů na  
4. místě. Jedná se o velký úspěch, a to i vzhledem k 
tomu, že mezi ostatními soutěžícími byl Dan jediným 
zástupcem osmých tříd! 
      
Vítěznému týmu i Danovi 
gratulujeme! 
   

 
 

 
Opět v Azylovém domě pro 
matky s dětmi  

Žáci 7. ročníku pod vedením paní učitelky 
Jirkovské se rozhodli namalovat obrázky, 
které by "rozveselily" pokoje uživatelů 
Azylového domu na vsetínské Hrbové. Své 
výtvory v klipech předali paní Růčkové, 
zástupkyni ředitele Azylového domu.  



 

         SPORT     
HOŠI OBHÁJILI STŘÍBRNOU POZICI VE FLORBALOVÉ LIZE 

Závěrečným turnajem vyvrcholil v pondělí 14. 3. ve sportovní hale na Lapači 12. ročník 
regionální ligy starších žáků ve florbalu, která se již tradičně hraje o pohár Sdružení obcí 
mikroregionu Vsetínsko. Letošního ročníku se zúčastnilo osm družstev převážně ze Vsetína, 
ale také z Karolinky, Hošťálkové a Liptálu. Celkem byly v rámci dlouhodobé soutěže sehrány 
čtyři turnaje. Vítězem se stala ZŠ Vsetín - Luh a třetí příčku obsadila ZŠ Hošťálková. Naše 
škola vybojovala 2.místo! 

FUNDARAISING 
 
I když je naše škola v povědomí veřejnosti známá 
spíše zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu, 
neopomíjí ani oblast sportovních aktivit. Finanční 
příspěvek jsme se tentokrát pokusili získat z Fondu 
mládeže a sportu Zlínského kraje s projektem 
„Florbal - kolektivní hra pro všechny žáky naší 
školy“. A jsme velice rádi, že se nám podařilo uspět  
a získat tak finanční dotaci ve výši 20.000,- Kč.  
Florbalistům tak může škola nabídnout kvalitní 
vybavení. 
  
 
TANČÍRNA 2011 
 
Ve dnech 8. a 9. března 2011 uspořádala naše škola již  
6. ročník taneční soutěže TANČÍRNA. Soutěže se 
zúčastnilo 126 žákyň a žáků z 10 základních škol celého 
okresu. Své taneční umění nám předvedlo  
21 tanečních skupin. Na 1. místě se umístila taneční 
skupina EXPERGRANDIOZO ze ZŠ Vsetín, Ohrada.  
 



 
 

jsou velmi významným křesťanským 
svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista.  
K velikonočním symbolům patří beránek, 

kříž, malované vajíčko neboli kraslice a také zajíček. V Česku je prastarou 
tradicí, že na Velikonoční pondělí ráno všichni muži a chlapci chodí po 
známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Muži při hodování pronášejí koledy.  
 
 
 
A JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE JINDE…?      
 
 
Anglie a Amerika: Hlavním symbolem Velikonoc je v obou těchto zemích hledání 
velikonočních vajíček. Ve Spojených státech se pár dní před samotnými oslavami schází celá 
rodina a společně chodí do kostela. V sobotu zdobí vajíčka a v neděli je pak „loví“ na zahradě 
a v domě. Často se pořádají dětské slavnosti, večírky i party. V Anglii ženy přivazují muže 
k židli a za propuštění požadují peníze. 
Řecko: V rodinách se slaví a koná se vajíčková bitva. 
Rusko: Rusové oslavují pravoslavné Velikonoce. Vajíčka nosí do kostela, kde si je nechají 
požehnat, a pak je konzumují při slavnostním velikonočním obědě. 
Německo: V předvečer Velikonočního pondělí děti vyrábějí slaměná hnízda, která rodiče 
potom potají schovají v domě nebo venku. V noci pak chodí od hnízda k hnízdu velikonoční 
zajíček, který do nich „snese“ různě barevná vajíčka. Ráno je pak děti hledají. Zároveň se 
pořádají průvody a slavnosti. Vajíčka pak dávají i chlapci dívkám. 
Francie: Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty ve francouzských kostelech oněmí zvony. 
Stejně jako u nás se traduje, že zvony odletěly do Říma. Zpět pak přinášejí pro děti sladkosti, 
které padají z nebe dolů. A děti vyrážejí do zahrad popadané sladkosti hledat a sbírat. 
Norsko: Tato severská země je o velikonočních svátcích téměř posedlá kromě pomlázky, 
malování vajíček a lyžovačky také řešením detektivních příběhů. Je již dlouholetou tradicí, že 
velké televize v období Velikonoc vysílají slavné detektivní příběhy. Nejoblíbenější je (stejně 
jako u nás) Hercule Poirot od Agathy Christie. Také noviny nebo webové servery vydávají 
detektivní příběhy a snaží se do jejich řešení zapojit své čtenáře. Dokonce i krabice od mléka 
bývají potištěny příběhy s vraždami. 
Itálie: Tradiční italská malovaná vajíčka vždy požehná kněz. Hospodyně je poté postaví 
doprostřed sváteční tabule při obědě.  
 
Existují i země, ve kterých se Velikonoce neslaví. Mezi takové 
patří třeba Čína. 
 
 



 

 

 

Nejprve je nutné vajíčka umýt v octové vodě a dosucha otřít. Pokud chcete obarvit celá vejce, 
stačí je jen vložit do hrnce spolu se surovinami a vařit. Můžete na nich ale i vytvořit vzory, 
například z lístečků nebo kvítků. Ty je zapotřebí na vajíčko připevnit obvazem s řídkými oky. 
Vařte je asi 10 až 20 minut, nechte vychladnout, opatrně vyndejte a nechte uschnout. 
 
HNĚDÁ - dosáhneme ji barvením v odvaru z cibulových slupek. Odstín závisí na délce 
barvení a také na množství a barvě slupek. Můžeme použít i červenou cibuli, barva pak bude 
víc dočervena. Do hrnce nasypte cibulové slupky (je dobré si je schovávat dopředu, čím více 
jich budete mít, tím lépe), přidejte trochu octa a samozřejmě vodu. Pro hnědé zbarvení můžete 
použít i čaj nebo odvar z dubové kůry. 
 
ŽLUTÁ - Použijte vývar z mleté kurkumy, šafránu nebo mrkvové natě. 
 
MODRÁ až FIALOVÁ – červené zelí nakrájejte na tenké proužky, zalijte vodou a přidejte 
trochu octa. 
 
ČERVENÁ - uvařená vejce potírejte čerstvou šťávou z červené řepy, nebo si udělejte odvar z 
březové kůry. 
 
ZELENÁ – odvar ze špenátu, olšové kůry, lipového květu, či mladého žita. 
 
Obarvená vejce můžete na závěr hadříkem potřít sádlem, budou se pak krásně lesknout. 

 
RECEPT NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA  
 
INGREDIENCE: 4 vejce, žloutky a bílky oddělené, ¾ hrnku krupicového cukru,  

       1 ½ hrnku polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,  
       1 kelímek smetany ke šlehání, máslo na vymazání formy, hrubá mouka  
       na vysypání formy 

 
Středně velkou formu beránka vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Předehřejte 
si troubu na 180 °C. Žloutky utřete s cukrem do pěny, přidejte polohrubou mouku 
smíchanou s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem. Přilijte smetanu a nakonec 
opatrně vmíchejte tuhý sníh z bílků. Těsto vlijte do formy  
a pečte zhruba 45 minut v předehřáté troubě. 
 
 
 



 
 

Příklad: 
Datum narození: 14. 8. 1967 
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9 

Životní číslo - 1 
Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává 

individuálnímu úspěchu. Má schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět.  

Měla by více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit.  

Životní číslo - 2 
Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí, kterou může využívat při své 

činnosti. Měla by naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Objevuje se u 

ní nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje 

oddanost.  

Životní číslo - 3 
Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou 

obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem  

a vtipem. Je kritická k druhým, a proto by se měla učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost 

potřebuje pracovat bez zábran a s volností.  

Životní číslo - 4 
Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je pro ni 

důslednost a pořádek. Úspěchu dosahuje v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. 

Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní.  

Životní číslo - 5 
Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je 

přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, 

avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě.  

Životní číslo - 6 
Velmi často tato osoba bude před volbou a musí se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím 

příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým.  

Životní číslo - 7 
Tato osoba dává přednost duševní práci. Snaží se realizovat ve skutečném kvalitním životě  

a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství.  

Životní číslo - 8 
Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. 

Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící  

a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. 

Životní číslo - 9 
Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými 

lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne.  
Životní číslo - 11 
Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je 

nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je citlivá a tvořivá. Je potřebná 

trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle.  

Životní číslo - 22 
Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je pro ni na 

druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech.  



KDY NÁS ČEKAJÍ PÁTKY TŘINÁCTÉHO…?                      
 
pátek 13. května 2011 
pátek 13. ledna 2012 
pátek 13. dubna 2012 
pátek 13. července 2012 
pátek 13. září 2013 
pátek 13. prosince 2013 
pátek 13. června 2014 
pátek 13. února 2015 
pátek 13. března 2015 
pátek 13. listopadu 2015 
pátek 13. května 2016 
pátek 13. ledna 2017 
pátek 13. října 2017 
pátek 13. dubna 2018 
pátek 13. července 2018 
pátek 13. září 2019 
pátek 13. prosince 2019 
pátek 13. března 2020 
pátek 13. listopadu 2020 
pátek 13. srpna 2021 
 

          
PRANOSTIKY 

 
Mokrý máj - v stodole ráj.  
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj vyženem kozy v háj. 
Sníh v máji - hodně trávy.  
Studený máj - v stodole ráj.  
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.  
Májová vlažička - naroste travička; májový deštiček - poroste chlebíček.  
Májová kapka platí nad dukát.  
Na mokrý květen přichází suchý červen.  
Deštivý květen - žíznivý říjen.  
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.  
Suchý květen - mokrý červen.  
Když máj vláhy nedá, červen se předá.  
Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky nazvíce i bečky plní.  
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.  
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.  
Hojný květ - plný úl.  
Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.  
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.  
 



 

       ROZHOVOR S PANEM  
               ŠKOLNÍKEM                     
 
Máte rád Velikonoce? 
Samozřejmě, že Velikonoce uznávám. Nejlepší byly ty v mládí. 
Kdy jste naposledy mrskal děvčata na šmigrůst? 
V mládí jsme s kamarády chodili „po šmigrustu“ a obšťastňovali známá děvčata. 
Chodili jsme oblečeni v obleku a v polobotkách. Slušně jsme zazvonili nebo zaklepali na 
dveře a podle tradice vyšlehali všechny ženské v domě. Odměnou byla malovaná vajíčka, 
„štamprla slivovice“, někdy i  řízky se salátem. Nezastírám, že večer jsme byli již trochu 
společensky unavení, ale domů jsme vždycky došli. 
Máte nějaké zvyky doma na Velikonoce? 
Tak teď jezdíme o Velikonocích do hor. Pokud je sníh, lyžujeme, jinak jezdíme na kole  
a chodíme pěšky. Když byly děti malé, chodili jsme „na šmigrusty“ po příbuzných.  
Dnes už ne. 
Kdy a jak jste se stal školníkem na naší škole? 
V roce 1989 po „sametové revoluci“ se rozpadla firma OSP, u které jsem od mládí pracoval. 
Na Trávníkách se uvolnilo místo školníka a vzhledem k nedostatku pracovních příležitostí 
v regionu jsem se o něj zajímal. 
A jste s prací školníka spokojen? 
Poslední dobou ani ne, jelikož někteří dělají nepořádek a nechovají se ke své škole tak, jak 
mají. 
Máte rád letošní deváťáky? 
Nemám s nimi problém. Jmenovitě vás totiž neznám. Na škole je mnoho žáků a když už 
některé výjimky znám jmenovitě, je to spíš z nějakého důvodu.  
Máte nějakou vtipnou příhodu za poslední dobu, s kterou byste naše čtenáře pobavil? 
Musel bych zapřemýšlet. Většinou se směju jiným věcem, než osoby vašeho věku, ale určitě 
by se jich pár našlo. 
Máte vztah k této škole? 
Určitý vztah samozřejmě mám. Například když někdo něco udělá s majetkem školy, jedno mi 
to rozhodně není, jelikož to stálo mnohé úsilí a místo oprav poničeného majetku by se daly 
zřídit další jiné věci na škole.  
Na závěr se Vás chceme zeptat. Čtete náš školní časopis? Nebo četl jste aspoň jedno 
číslo? 
Nečtu a ani jsem ho neviděl :D Internet nepoužívám, počítač ani nemám a vydání se ke mně 
zatím nedostavilo. Takže bohužel nečtu. 
  
            
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Milí školáci, 
protože legrace musí být, máme pro vás pár vtípků, které zaručeně dokážou rozesmát. 

Předběhnuté svátky:  

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”… „No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

Velikonoční koledování : 

„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička. 
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.” 

Nerozeznatelné řehtání: 

Stará babička se vykloní z okna a křičí na hochy před domem: „Hoši, mně už sluch moc 
neslouží. To se tak řehtáte nějakému fóru, nebo s sebou máte řehtačky?”  

Velikonoční kontrola: 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu 
přijde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za volantem?” 
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšlehat...” 

Velikonoční dárek: 

Tak už nevím, čím bych ještě udělala manželovi na Velikonoce radost," svěřuje se jedna 
přítelkyně druhé. "A co kdybys mu zkusila utéct?" 

Velikonoční překvapení: 

Manželka si pochvaluje: 
"Letos jsme měli velice 
pěkné Velikonoce." Muž 
zabručel: „Jak to? Jedny 
Velikonoce jsou jak druhé“. 
Žena: „No jo, děti našly 
obarvená vajíčka ve skříni a 
já jsem našla v kapse tvých 
kalhot tisíc korun!“ 

 
 



DOTAZNÍK NA ŠKOLE 
 
Dotazovali jsme se žáků a žákyň na druhém stupni formou dotazníků, zda jsou kuřáci či 
nekuřáci. A zde máte výsledky… 
 
Celkový počet vyplněných dotazníků = 41 
Kuřáků = 29.3% 
Nekuřáků = 43.9%                                                             
Odnaučených kuřáků = 26.8% 
Více kuřáků chlapců (51.7%) než dívek (48.3%) 
Průměrný věk, kdy žáci začali kouřit je cca 11.6. 
(min. věk byl udán 6 let a maximální 15let) 
-Ze 41 žáků si 19.5% příležitostně zakouří 
-Ze 41 rodičů kouří 41.5% a 58.5% je nekuřáků 
 

 

 

             
                                                          

Malé žluté slun_čko,      Otvírá zemi zlat_m klíčkem                   
mhouř_ bílé řasy,      a svat_ Petr je mu str_čkem.                          
namáhej se maličko.  
Co to bude asi?      Stoj_ v tráv_ hospod_ňka, 

            džbánk_ od smetan_ c_nká.  
Housata se máchala,      Džbánkem o džbáneček zvon_, 
chmýř_ v louce nechala.    všude kolem n_ to von_. 
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Zbranková, Matěj Liška a Kateřina Stixová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
Tak ahoj u dalšího čísla! 

 
 

 
 

 


