
 
 

 
Je tu další rok, 
dvatisícedvanáct.  
Některým je patnáct, 
některým je pět, 
ale všichni vítáme ten jarní svět. 
 
Po dlouhé půlroční dřině a píli, 
čekal na nás oddech chvíli.  
 
Ozval se hlas z třídní bedničky, 
že pan ředitel rozdal jedničky. 
Už je to tak, máme za sebou půli. 
Uchovali jsme si dobrou vůli. 
V pátek nemusel do školy celý kraj,  
nastal nám tu menší ráj. 
Jak ozvalo se „užíjte si prázdniny“, 
 nezbyl tu žák do hodiny. 
 
Po vydatném odpočinku chodíme zas do školy 
a píšeme úkoly. 
Vracíme se zpátky rádi, 
 čekají nás kamarádi. 
O přestávkách s nimi blázníme, 
při testech si radíme, 
učitele škádlíme. 
 Lehké to však s námi vůbec nemají, 
proto buďme za to vděční,  
alespoň potají. 

„Jak  na Nový rok, tak po celý rok“, tak říká rčení. Doufáme tedy, že 
jste do nového roku 2012 vstoupili správnou nohou a že na nás 
všechny čekají i letos jen samé úspěchy. Ani tento rok nebude 
výjimkou, máme pro vás připraveno mnoho příspěvků a zajímavých 
článků. I tentokrát jsme si lámali hlavu nad tím, čím vás zaujmout. 
Celá redakce dala hlavy dohromady, a tak nakonec vznikl speciál pro 
rok 2012. 
Přejeme vám příjemné čtení. 

 Vaše redakce :o)
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Základní škola 
Vsetín, Trávníky  
- to je ta, kterou navštěvujeme každý den. Ta, díky 
které většina z nás umí číst, psát a počítat. Ta, do 
které se rádi vracejí i ti, co ji již dávno opustili. Ale 
hlavně ta, na kterou budeme v budoucnu vzpomínat, 
ať už jako bývalí žáci, nebo učitelé. Proto by každý 
z nás měl znát alespoň kousek její historie… 

To ale není 
zdaleka vše, co 

o naší škole víme 
☺ 

 

Stavba školy na Trávníkách byla rozvržena do dvou etap. V první 
etapě měly být v nové budově na Trávníkách vybudovány učebny 
a kabinety, které měly být předány do užívání 1. ledna 1953, ve 
druhé etapě měla být vybudována kuchyně, jídelna a tělocvična, 
která měla být dokončena 1. srpna 1954. Termíny výstavby nebyly 
dodrženy a školu se podařilo otevřít až 1. září 1953 za cenu 
množství nedodělků a závad. I. osmiletá škola na Trávníkách - jak 
se tehdy nazývala - se na řadu let stala nejmodernější vsetínskou 
školou. 1. září 1953 do ní nastoupilo 1052 žáků. V nové škole byli 
žáci rozděleni do 21 tříd, další čtyři třídy byly ponechány na Horní 
škole, která byla původním sídlem. Na škole působilo 32 učitelů, 
ředitelem školy se stal Josef Malachta. Ve škole pracovali dva 
správní zaměstnanci a tři uklízečky, ve školní družině byly 
zaměstnány tři vychovatelky, tři kuchařky a uklízečka. O zdraví 
dětí pečoval školní lékař MUDr. Zdeněk Jirák. Družina mládeže se 
nacházela ještě r. 1957 v provizoriu ve Štěpánské ulici. Roku 1958 
se přestěhovala do nových místností.  Budova školy na Trávníkách 
byla dostavěna v roce 1973, kdy byl v jejím sousedství vybudován 
nový učebnový pavilon, který byl se školou za plného provozu 
funkčně propojen. Dále se pak v roce 1995 zateplila a vyměnila 
okna v tělocvičnách. V roce 2006 se zrekonstruovala školní 
kuchyně spolu s jídelnou a v loňském roce 2011 následovalo 
zateplení školy a výměna oken v hlavní budově a pavilonu školy. 

           

         škola v 60.letech                        škola dnes 

Začněme tedy významnými 
osobami působícími na této škole… 
Ředitelé: (1953‐1957) Josef 
Malachta, (1957‐1970) Jindřich 
Konečný, (1970‐1972) Jiří Matyáš, 
(1972‐1992) Břetislav Rokyta, 
(1992‐2002) Dagmar Hýžová, (2002 
až doposud) Libor Slováček 
Školníci:  p. Trávníček, Jiří Podpinka, 
Jaroslav Gerža 
Za zmínku určitě stojí dvacetileté 
ředitelování Břetislava Rokyty a ze 
současných učitelů pí uč. Marie 
Rozkovcové, která na škole učí již  
29 let (od roku 1983). 
Také by vás mohly zajímat rekordní 
počty žáků… 
Nejvíce žáků bylo v roce 1953 po 
otevření školy, a to 1052 žáků.         
V „novodobé“ historii jich bylo 
nejvíce ve školním roce 2004/2005, 
kdy k nám přistoupilo 166 žáků 
ze ZŠ Rybníky. Celkový počet byl 
683 žáci (1. stupeň ‐ 338,  
2. stupeň ‐ 345).  
Pro srovnání v loňském roce 548 
žáků. 
Tituly a ocenění: 
„Stonožková škola“ – hnutí Na 
vlastních nohou, cena GRATIAS 
AGIT od ministra Karla 
Schwarzenberga, 
„Dobrá škola“, „Ekologická škola“ 
(naposled titul prodloužen v r. 2010 
až do r. 2014), „Multikulturní škola“ 
a „Bezpečná škola“(r. 2011). 
Škola se také každoročně účastní jak 
sportovních, tak vědomostních 
soutěží, za které získala od počátku 
již mnoho ocenění a trhla i rekordy.  
Bylo jich nespočet.  Zkrátka tolik, že 
se do našeho článku ani nevešly ☺ 
 
Výjimečnost naší školy potvrzují 
i pořádané akce. Takovým 
příkladem je akademie deváťáků, 
která se pořádá od roku 2007/2008 
(proběhla tedy už čtyřikrát). 



 
 

  Tato „osmička“, která se 
podílí na tvorbě školního 
časopisu, se tentokrát rozhodla 
udělat rozhovory mezi sebou. 
Jak ony, tak i paní učitelky, pod 
kterými tato redakce pracuje, 
vám o sobě něco málo sdělí. 
Třeba právě u nich najdete 
motivaci a důvod, proč se 
v příštím roce také zapojit… 
 
 Tereza Šťastná a Eliška Matějčková 
 (8.A, sportovní zpravodajství) 
Kde čerpáte informace? „Jak kdy, někdy 
se ptáme účastníků (sportovců), jindy 
učitelů tělocviku nebo ze školních stránek“. 
V příštím školním roce bude tvorba na 

vás…Máte už nějaké nápady nebo víte, kde budete čerpat inspiraci? 
„Nejspíš se zeptáme žáků např. formou ankety, co by se jim ve školním 
časopise líbilo“. Otázkana tělo: Kradly jste ve škole někdy svačiny 
spolužákům? Eliška: „Jednou, v první třídě“. (smích), Terka: „Ne, ale 
mně bylo ukradeno“. 
 
Johana Polomíková a Vendula Batová (8.B, Rozhovory) 
Proč jste si vybraly zrovna tvorbu rozhovorů? „Baví nás otravovat 
lidi“. (smích) „Né, teď vážně…Nejspíš proto, že to děláme už druhým 
rokem a líbí se nám to, takže jsme v tom jako doma“. Takže budete 
chtít asi rozhovor i příští rok…? „Určitě chceme rozhovor“! ☺ A máte 
v plánu se něčemu podobnému věnovat v budoucnu (v životě)? „Asi 
jo“. Otázka na tělo: Použily jste letos nějaké taháky? Venda: „ Néé“. 
Johča: „ Ne, nikdy“. (lišácký úsměv) 
 
Pavla Pardubová a Veronika Vichtorová  (9.A, zábava pro nejmenší, 
ankety)   Co vás na tvorbě nejvíc baví? „Spolupráce redakce  
a vymýšlení nových a nových příspěvků“.  

INTERVIEW  

           „Redakce s redakcí“ 



 
 

Když jste dostaly možnost podílet se na tvorbě, co vás přimělo 
přidat se? Pája: „Chtěla jsem to vyzkoušet“. Verča: „Jsem moc aktivní 
člověk. Nejradši bych dělala všechno“. (smích)  
Tento rok je váš poslední, čili vaše působení ve školním časopise 
letos končí. Bude vám to chybět? „Určitě bude. Otázka na tělo: Psaly 
jste někomu letos valentýnku? Pája: „Ne. Valentýnku nechávám vždy 
na klucích“. ☺ Verča: „Nepsala“. (červená se) 
 
Gabriela Mynářová (9.B) 
 „Podílím se na článcích o událostech školy nebo spolupracuju na jiných 
článcích. Zkrátka přiložím ruku k dílu, kde se dá“. ☺ Čím Tě časopis 
oslovil? „Tím, že můžu psát. To mě baví. A možností proslavit se“. 
(smích) Proč ses tedy do časopisu nezapojila už v minulých letech? 
„Dřív jsem byla totiž hrozně líná. Né, že by se teď něco změnilo“. (smích) 
Je něco, co bys chtěla udělat nebo dokázat, než opustíš tuto školu? 
„Určitě by se něco našlo, ale raději si to nechám pro sebe“. Otázka na 
tělo: Vzpomeneš si na nějaký trapný zážitek za dobu, co jsi na této 
škole? „No…ve třetí třídě jsem si poblinkala plyšáčka. Bylo to 
v autobuse cestou ze školního výletu. (vzpomíná s úsměvem) 
 
Anna Stromšíková (9.B)  
Je pravda, že jsi hlavní šéfredaktorkou časopisu? „Pracujeme pod 
vedením paní učitelek. Ale snažím se, aby spolupráce šla tak, jak má  
a dávám články do konečné podoby“. Máme tedy čekat tvé články 
v budoucnu v novinách nebo časopisech? „Když se poštěstí…“.☺ 
Jak dlouho už děláš školní časopis? „Od šesté třídy, takže už čtvrtým 
rokem“. Otázka na tělo: Kam míříš na střední školu? „Do poslední 
chvíle jsem nevěděla. Ale zjistila jsem, že mě baví cestování, takže 
nejspíš na Kostku - na cestovní ruch. Ale časem bych se klidně ráda 
věnovala i jiným věcem, včetně žurnalistiky.“ ☺ 
 
Paní učitelky Lenka Michálková a Kateřina Donéová  
Viděly jste časopisy i jiných škol? L. Michálková: „Některých škol 
ano.“ K. Donéová: „Pouze jedné školy, na které jsem dříve pracovala.“ 
Jste spokojené s redakcí? K. Donéová: „ Jsem spokojená. Šlape.“ ☺ L. 
Michálková: „ Jsem. V posledních letech samostatnost a spolehlivost.“ 
Jak dlouho vedete školní časopis? L. Michálková: „Pět let určitě.“  
K. Donéová: „ Druhým rokem.“ Kolik let pracujete na škole? Které 
roky byly nejlepší? K. Donéová: „ Nejnáročnější byl ten první. Další 
byly už jen dobré.“ ☺ L. Michálková: „9 let. A které byly nejlepší, to 
opravdu nejde říct.“ 



 
 

Jak jsme ukončili poslední 
den před Vánoci 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

    22. prosince loňského roku se konal v naší 
školní jídelně 1. ročník karnevalu pro druhý 
stupeň. Vyžádali si jej žáci druhého stupně 
spolu s devátými ročníky,  a tak poslední den 
školy před Vánoci, deváťáci s pomocí 
učitelů akci uspořádali. Dva známí 
moderátoři, Veronika Krampotová a Robin 
Strkač, celé dění uváděli a snažili se vnést 
dobrou atmosféru mezi žáky. To však nebylo 
ani zapotřebí. Přišla brzy sama. 
    
    Velkým potěšením nejen pro organizátory 
byla spousta nevšedních masek, pro které 
byl připraven bohatý program plný her  
a tance. Samozřejmě byly přichystány sladké 
odměny.  
     
   Celé dopoledne si žáci užívali dobrý výběr 
moderní hudby a tance. Někteří zatančili i na 
pódiu a velmi originálně improvizovali.  
 

 
Aby si žáci chvíli odpočinuli, byla připravena 
taneční vystoupení. Jednoho z nich se 
zúčastnily i naše paní učitelky. A že jim to 
šlo! ☺  
 
   Když odbila jedenáctá hodina, rozdaly se 
všechny odměny, byly vyhlášeny vítězné 
páry a masky, dozněly poslední tóny, byl čas 
na rozloučení.  
 
   Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, 
kteří se zapojili do organizace a hlavně 
učitelům, kteří nás podporovali a ochotně 
nám pomáhali. Jsme rády, že se plánovaná 
akce vydařila a snad se dočkáme příštích 
ročníků. 
  
                                                          
        Gabriela Mynářová 
                                  a Anna Stromšíková 
 


