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Milí čtenáři,  
už je to tady – další číslo našeho časopisu, na který jste se tolik těšili! Přejeme vám zajímavé počteníčko, 
ale i krásné a pohodové Vánoce.                                                                                                                                
Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Mikulášská 
střelecká soutěž 

V úterý 6. 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 15 
žáků (včetně jedné dívky). Střílelo se 10 ran vleže. 

   Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Čáp (7.B), který nastřílel pěkných 68 bodů.     

Vsetínský kanárek 
 
Ve středu 30. 11. se na ZŠ Ohrada 
uskutečnil další ročník pěvecké 
soutěže pro žáky základních škol 
"Vsetínský kanárek". Soutěž byla 
rozdělena do tří kategorií - 1. - 2. 
třída, 3. - 5. třída a 6. - 9. třída. 
Naši školu reprezentovalo 7 děvčat 
pod vedením pí uč. Pavlůskové. V 
kategorii 3. - 5. třída se na 2. příčce 
umístila Soňa Bláhová (5.A). V 
kategorii 6. - 9. třída máme tři 
oceněné - 1. místo Barbora 
Janotová (7.A), 2. místo Klára 
Bětíková (9.A) a čestné uznání 
Veronika Vichtorová (9.A). 

 
 
 



 
 

 
 

 
Velmi dobrého výsledku dosáhli žáci 8. - 9. 
ročníku pod vedením p. uč. Navláčila v 
okresním kole Orion Florbal Cupu. Turnaj se 
uskutečnil 16. listopadu v tělocvičně ZŠ 
Dolní Bečva. Devět zúčastněných družstev 
bylo rozdělena do dvou skupin. S celkovým 
ziskem 3 bodů obsadili 2. místo ve skupině a 
zajistili si tak účast v semifinále turnaje. 
 
 
V 

pondělí 21. listopadu se ve sportovní hale Na Lapači 
konalo 2. kolo florbalové ligy starších žáků 
základních škol. Naši žáci se postupně utkali se 
čtyřmi soupeři s těmito výsledky: ZŠ Sychrov 3 : 1, 
ZŠ Ohrada 1 : 2, ZŠ Karolinka 3 : 0 a ZŠ Hošťálková 2 : 0. Po 2. turnaji (z celkového počtu 
čtyř) a po 7 odehraných zápasech se naši hoši dostali do čela tabulky s náskokem 2 bodů na 
ZŠ Luh a 5 bodů na ZŠ Ohrada a ZŠ Liptál. 

Předvánoční florbalový turnaj 

Ve dnech 13. a 15. prosince se ve velké tělocvičně odehrál tradiční předvánoční školní 
florbalový turnaj určený pro žáky I. a II. stupně. Turnaj žáků I. stupně se odehrál v úterý 13. 
prosince 2011 za účasti 8 družstev. Ve čtvrtek 15.12. se pak 
uskutečnil turnaj pro žáky II. stupně. 
Pořadí družstev: 
1. Reprezentace 
2. Tygři 
3. Tučňáci 
4. Blabla 
 
Semifinále 1: 
Tygři - Kamas a spol.                                 0 : 1 po sam. nájezdech 
Semifinále 2: 
Drtiči - Letní gumy                                     1 : 2 
O 3. místo: 
Tygři - Drtiči                                               0 : 1 po sam. nájezdech 
Finále: 
Kamas a spol. - Letní gumy                       5 : 4 po sam. nájezdech 
 
 



MIKULÁŠSKÁ 2011 
V předvečer 6. prosince vždy obchází vesnické či 
městské domy trojice, se kterou jsme se snad již 
všichni za svůj život setkali. Mikuláš v doprovodu 
čisté, nebeské bytosti-anděla a pekelného čerta. 
 I naši trávnickou školu v pondělí 5.prosince 
navštívili.Zběsile se po chodbách proháněli čerti, za 
nimi poletovali andělé a sám Mikuláš šel s knihou 
zlobivých a hodných dětí do každé třídy.Tam 
poznal mrknutím oka šikovné od zlobivců. Ty dle 
zásluh vydal čertům do pekla nebo je obdaroval sladkým dárkem. Mohli se však vykoupit, 
když zazpívali či řekli básničku nebo písničku. Jelikož paní učitelky mají své žáky rády a 
pomáhaly, doufám, že se peklo nerozrostlo o pár dalších lenochů. A pokud už vás Mikuláš 
varoval, radši se zlepšete, ať se to opravdu příští rok nestane. Na konec andělé zamávali 
křídly, čerti zazvonili na zvonce, rozloučili se, a tak rychle jako se objevili, odešli, ale 
napřesrok jsou tu zas. Do té doby s připravenou knihou hříchů pozorují naše skutky... 
 
 

 
                                      Slovem našich deváťáků. 
 

O Mikuláši na naší škole jste už četli v předchozím článku. 
A tak jsme se ptali prvňáčků, jak se jim Mikuláš líbil … 



 
• Líbil se vám Mikuláš? 

Hromadně- „Jooo“. 
• Báli jste se čertů?  

Hromadně: „Nééé“.  
Anetka (1.C) smutně přikývla. 

• Tak to jste hrdinové ☺ A čím vás Mikuláš 
obdaroval? 
Hromadně: „Bonbonama“. 

• Chutnaly vám? 
Hromadně: „Jooo“. Přihlížející holčička: „Mně ne“. 

• Byli jste hodní? 
Přikyvují s rošťáckým úsměvem. 

• Uvidíte příští rok Mikuláše rádi? Chcete, aby vás opět 
navštívil? 
Hromadně: „Jooo“. 
 

Tak schválně…Dodržujete na Vánoce půst, abyste 
viděli zlaté prasátko???  

Tuto otázku jsme položili žákům na prvním i druhém 
stupni. Sami se podívejte, jak tato anketa dopadla. 

 

ANO                          32% 
 
NE                             44% 
 
JEN NĚKDY               24% 
 

Už jsme se však nedověděli, kolik žáků dodržujících půst zlaté 
prasátko opravdu vidělo ☺ 
 



                             
 

 
 
        s paní kuchařkou Janou Slamkovou 
 
 
Redakce: Jak dlouho už vaříte? 

• Vařím 14 let. 
Redakce: Vařila jste už i někde jinde, nebo jen na této škole? 

• Ano, pracovala jsem v Jablůnce. 
Redakce: Vaříte ráda i doma? 

• Občas.(smích) 
Redakce: Co vaříte na Štědrý den doma? 

• Klasiku. 
Redakce: Jste spokojena s dětmi na škole? 

• Jak s kterými ročníky. 
Redakce: Víte, které jídlo většině žáků chutná nejvíce? 

• (s  úsměvem) Tak to je guláš, buchtičky a krupice. 
Redakce: Jak jste se dostala k vaření právě na této škole? 

• Dala jsem výpověď a pak přes úřad práce jsem se dostala sem. 
Redakce: Budou Vánoce…těšíte se na ně? Už máte napečené cukroví? 

• Všechno. 
• Redakce: Tak to nás ještě čeká.(smích) 
• Já mám na to babičky.(smích) 

Redakce: Blížíme se ke konci rozhovoru…máte nějakou perličku  z kuchyně? 
• Jé, těch bylo. (smích) 

Redakce: Tak a co byste na závěr vzkázala čtenářům našeho časopisu? 
• Pěkné svátky. Ať si je užijí ☺ 

 



 
           

 
 
            

            1. zdobíme ho baňkami                   _ _ _ _ _ _ _ _ _    

            2. co právě teď luštíte?                    _ _ _ _ _ _ _ _  
            3. bruslíme na něm                          _ _ _    
            4. nosí dárky pod stromeček            _ _ _ _ _ _ _  
            5. dáváme  a dostáváme je               _ _ _ _ _  
            6.  ....... svátky                                  _ _ _ _ _ _ _     

            7. rozkrajujeme ........                        _ _ _ _ _ _ _ _  
            8. měsíc, kdy se slaví Vánoce           _ _ _ _ _ _ _ _  

            9. stavíme ho ze sněhu                      _ _ _ _ _ _ _ _  
 
            
 
           Najdi tajenku (v písmenkách) - Í D L O K E I N C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Na tomto časopise se podíleli: 
 

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! 

 
 
 
 

 
 


