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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 v sychravém 
podzimním počasí! 
                                                                                                                                 Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Co se dělo ve škole o prázdninách?  
 
Zateplovalo se, vyměňovala se okna a dělala se spousta další práce . Například 
byly opraveny sprchy u velké tělocvičny, byla vybudována třetí šatna pro žáky 
navštěvující ŠD, byly vymalovány některé učebny, chodby a kabinety, a v 
neposlední řadě se podařilo také nainstalovat do 15 učeben nové kombinované 
tabule na pylonech (v současné době jsou rozmístěny v podstatě ve všech 
třídách). 
 

 
 

 Sběrová akce 
 
Ve dnech 3. – 7. října se 
uskutečnilo další kolo velké 
sběrové akce, která byla opět 
zaměřena na sběr starého papíru. 
Během 5 dnů bylo odevzdáno  
5250 kg papíru. Výtěžek celé akce 
je 7.875,- Kč.  
 
Peníze budou využity 
následujícím způsobem: 
 
1)     částka 5.000,- Kč půjde do ŠD na zakoupení her 
2)     částka 638,- Kč bude použita pro potřeby školy 
3)      za zbývající částku (2.237,- Kč) byly zakoupeny ceny pro nejlepší sběrače 
z řad tříd i jednotlivců  



 
 
 

 
   Atletika 
 
 V pátek 30. září se naši mladí 
  atleti z prvního stupně zúčastnili  
      8.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.      
         V jednotlivcích se nejvíce dařilo: 

Nele Zajíčkové (3.C) -3.místo (ze 14ti dívek z 3.ročníku) 
Lucii  Schlosserové (4.A) -3.místo (ze 14ti dívek z 4.ročníku) 

 
celkové pořadí škol: 

1.       ZŠ Vsetín, Ohrada                             677 bodů 
2.       ZŠ Vsetín, Rokytnice                         632 bodů 

    3.   ZŠ  Bytom, Polsko                          549 bodů 
     4.       ZŠ Vsetín, Luh                                   542 bodů 
    5.       ZŠ Vsetín, Trávníky                           488 bodů 

6.       ZŠ Hlučín, Rovniny                            391 bodů 
7.       ZŠ Vsetín, Sychrov                            338 bodů 

 
Malá kopaná 

Za mladší žáky: 
Kamas Vojtěch, Frňka Marek, Juřica Jakub, Helis Tomáš, Zajíček Adam, Le 
Bao, Černota Daniel, Koňařík Michal, Slováček Jakub, Vašků Ondřej, Musil 
Filip. 
Tito jmenovaní se zasloužili o postup do okresního kola. 
Za starší žáky: 
Mydlář Martin, Březík Tomáš, Rožnovják Jaromír, Kašpar 
Daniel, Stuchlík Jan, Kamas Vojtěch, Kamas Petr, Volek 
Vlastimil. 
Tito hoši získali II.místo ve skupině. 



 
  

 
 
  

S PANÍ UČITELKOU PAVLŮSKOVOU 
 
1. Jak dlouho pracujete na ZŠ Trávníky?     
„Pracuji zde 7 let.“ 
  
2. Učila jste vždy jen hudební výchovu? 
„Ne, ne.“ 
 
3. Na jakých školách jste učila? 
„Učila jsem v mateřských školkách, taky ve školní družině, pak na ZŠ Rybníky 
a teď tady.. „ 
  
4. Máte nějaké vtipné zážitky 
z povolání učitele? Nebo naopak 
smutné? 
„Vtipné zážitky mám skoro  
v každé hodině HV, třeba výuka 
tance (polka, valčík), u některých 
tento tanec vypadá spíše jako 
záchvat padoucnice... Smutný je 
jen jeden, týkalo se to jedné 
zneužívané holčičky, která se za 
mnou přišla s tímto svěřit  
a požádala o pomoc, ale dopadlo to 
naštěstí dobře!“ 
  
5. Čím jste chtěla být? 
„Chtěla jsem vždy dělat muziku  
a pracovat u dětí - obojí se mi 
splnilo,ale jinak jsem chtěla být 
potápěčem!“ 
  
6. Jak jste přišla k práci na naší škole? 
„Formou konkurzu - oslovil mě pan ředitel plus pohovor a pak si mě vybral..“ 
  
7. Máte ráda podzim? Co se vám na něm líbí? 
„Miluju barvy - a na podzim si jich užívám, když vidím stromy s barevným 
listím, modré nebe a cítím podzimní vůně a taky vítr - to jsem ale romantik co?“ 
 



 

 
 
 
 
„Jak se vám líbí naše škola po rekonstrukci? 
  Oznámkujte ji jako ve škole.“ 
 
Tuto otázku jsme položili 5 holkám a 5 klukům z každého ročníku. Celkem 
hodnotilo naši školu po rekonstrukci 90 žáků. Nejčastěji, jak ukazuje graf, 
získala škola „jedničku“ (modrá barva, 47 hlasů).    
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 „Máte rádi podzim ? A proč ?“  
 

Dvě nejčastější odpovědi: 
 

• Ne, nemám rád/a podzim, protože je zima a často prší.(80%) 
• Mám ráda podzim, protože jsou všude různě barevné listy,  
    můžeme pouštět draky a sbírat kaštany.(20%) 

 



  TAJEMSTVÍ PODZIMU 
 
 

A je to tu zas, 
ten náš školní čas! 

 
Po týdnech prázdnin zase nás volá, 

kdo jiný, než tahle škola. 
Je na každém z nás, kterou cestičkou se vydáme. 

Však tu správnou poznáme. 
 

V dálce už slunečné léto se ztrácí, 
spolu s ním i tažní ptáci. 
Odchází ve vichru zim 
jako lístek na podzim. 

 
Na kopci hloučky dětí pouštějící draky, 

honící se vysoko nad oblaky. 
Země pomalu ukládá se ke spánku. 

Její slýcháme tóny ve vánku. 
 

Barevné listí podzimní ráj krášlí. 
Koruny stromů zdobí kaštanovou mašlí. 

Vůně šípkových keřů prolíná se krajinou, 
každou rostlinu dělá nevinnou. 

Veverky střádající oříšky do spíší, 
domů zas rády si pospíší. 

 
Dešťové kapky ťukající na okna vzkazy, 

připravující nás na zimní mrazy. 
Stékají po skle, každá svým směrem, 

ať už dnem, či večerem. 
 

Užívejme si to podzimní snění. 
Dřív, než nás obklopí zimní dění. 

 
 



 
 
 
 

 
 
V posledním říjnovém okamžení,                     Potají se kradou ulicí,  
hnedka takhle při setmění,                                oči mrtvé, nebdící. 
se děti v malá strašidýlka náhle změní. 
A co ta ostatní dítka?                                        Plamínky svíček tiše planou, 
Ta vyřezávají dýňového skřítka.                      za hřbitovní branou. 
                                                                          Šum listí, tma a chladný vánek, 
Tajemná doba,                                                  nedopřejí klidný spánek. 
kdy v temné noci,                                             Vše obklopí tmavý stín. 
přichází duchové ke své moci.                         Je tu totiž Halloween.    
 

STRAŠIDELNÉ RECEPTY 
Rozřízlý mozek 
Abyste docílili žádaného efektu rozřízlého mozku, postupujte následovně. 
Připravte si velkou a pěknou hlávku květáku. Z ní odstraňte opatrně košťál tak, 
aby se hlávka nerozpadla. S trochou octa vařte ve slané vodě 20 minut. Během 
doby, kdy se bude vařit květák, si připravte bramborovou kaši. Bohatě postačí 
kaše připravená ze sáčku. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, udělejte 
kaši řidší. Toho docílíte tak, že ji naředíte mlékem. Hotovou kaši ještě smíchejte 
s nakrájenou šunkou. Uvařený květák umístěte na talíř a kolem něho nalijte kaši. 
Aby vypadalo nejen okolí, ale i samotný květák věrohodně rozpusťte sýr a 
přelijte jím hlávku. Pokud chcete využít i efektu „páchnoucích“ sýrů, můžete 
rozpustit právě ty. Sýr můžete vylepšit červeným potravinářským barvivem nebo 
kečupem. Nakonec vezměte velký nůž a ten zapíchněte doprostřed květáku. 
Případně můžete dekorovat kečupem. 
 
Mrtvolné prsty 
Příprava mrtvolných prstů je velice jednoduchá. Potřebujete pouze  
nožičky párků, které náležitě odekorujete. Párky nejprve naaranžujte  
na talíři. Na jednu stranu každého vsuňte mandli, tak aby vypadala  
jako nehet. Na druhou stranu, kde chybí prstu ruka, přijde velké  
množství kečupu.  



 
• Směje se mi za zády do očí. 
• Vyvolaný prohlásil, že nebude odpovídat 

          bez advokáta. 
• Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 

• Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 
• Vědomosti vaší dcery se rovnají nule; pro postup do vyššího ročníku je 
    třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.  
• Znehodnotil nástěnný výtisk Mendělejevovy soustavy prvků vymyšleným 
    prvkem – Spermium. 
• Běhá po zdi.  
• Místo aby nakreslil sněhuláka, svůj výkres namočil a drze tvrdil, 

že mu roztál. 
• Při konzumaci čaje ve školní jídelně hlasitě kloktá. 

 
 
 
 
 

• Otevřete si sešity, vezměte si pera a začneme spát. (psát) 
• Říkali, abychom složenku za obědy co nejdříve uhladili. (uhradili) 
• Děda si klátil cestu lesem.(krátil) 

• Po požití dvou makových housek můžete mít 
pozitivní drogový test na opium? 
• Při polknutí trvá jídlu až 7 sekund než se 

dostane do žaludku? 
• Albert Einstein vypočítal, že bez včel by lidstvo vydrželo 4 roky? 
• Nejvyšším člověkem na světě už není mongol Pao Si-šun (236 cm), ale 

obr z Ukrajiny Leonid Stadnik, který měří neuvěřitelných 258 cm? 

  
  Počet porcí:  rodinná porce 
 
  Budete potřebovat: 10 dkg smíchu, 5 dkg humoru, 
  5 dkg vtipu, špetku ironie, hrstku úsměvu  
 
  Vše smícháme dohromady a  nakonec na talíři hustě     
  posypeme optimismem. Dobrou chuť! 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najdi slova:   
strašidla, cukrovinky, děti, čarodějky, dobro, zlo, pohádky, (2x) dýně, hřbitov,     
zombie, duchové, strach, upír, masky, koledníci, oheň, koleda, kost, kostra, 
krev, podzim, zkáza, list, rytíř, baf, ha, cha, zámek, (6x) bu, lek, drak, ham, vrrr, 
šok, košťata, legenda, škola. 
 
TAJENKA:…………………………………… 
 
 
 
Doplň české pranostiky: 
 

• Hustý kožich zaječí - zima bývá _______. 
• Léto přichází ________, zima váhavě. 
• Když dlouho _____ nepadá, tuhá ____ se přikládá. 
• Divoké ____ na odletu - konec i babímu ____. 
• Když dne _______, zimy přibývá. 
• Po svatém Matouši, čepici na ____. 
• Ozve-li ___ v září ___, bude zavát každý strom. 
• Zářijová slota - hrstka ____, ____ bláta. 

K  R  E  V  Č  A  R  O  D  Ě  J  K  Y  P 

M  P  H  R  S  A  U  L  Ý  A  K  O  S  T 

I  Y  Z  R  T  Z  P  Z  N  S  T  R  A  CH 

Z  K  Á  R  R  Á  Í  P  Ě  R  Y  T  Í  Ř 

D  S  M  K  A  K  R  O  H  E  Ň  B  Y  CH 

O  A  E  O  Š  Z  O  M  B  I  E  K  U  A 

P  M  K  Š  I  L  E  K  L  P  N  I  A  H 

P  O  H  Á  D  K  Y  B  U  I  C  I  R  Ř 

D  K  K  O  L  E  D  A  V  Í  U  É  T  B 

R  O  D  L  A  H  A  O  N  B  V  B  S  I 

A  Š  O  I  P  L  R  D  O  O  W  U  O  T 

K  Ť  B  S  E  K  E  B  CH  B  A  F  K  O 

H  A  R  T  U  L  E  U  U  D  Ě  T  I  V 

A  T  O  C  O  U  D  L  E  G  E  N  D  A 

M  A  N  K  B  D  Ý  N  Ě  Š  K  O  L  A 



Na tomto časopise se podílely: 
 

Tereza Šťastná, Eliška Matějčková, Johana Polomíková, Vendula Batová, 
Veronika Vichtorová,  Pavla Pardubová, Gabriela Mynářová  

a Anna Stromšíková. 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
Tak ahoj u dalšího čísla! 

 
 

 


