
                   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
Milý čtenáři,  
máme pro vás další číslo našeho školního časopisu ZŠ Trávníky. Přejeme všem příjemné čtení a pěkné 
prožití letních prázdnin! 
                                                                                                                                Vaše redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           SBĚROVÁ AKCE 

 Ve dnech 2. – 6. května se uskutečnilo další kolo velké sběrové 
akce, která byla opět zaměřena na sběr starého papíru. Do akce 
se zapojily všechny třídy I. stupně a kromě jedné třídy i žáci II. 
stupně. Během 5 dnů starý papír do školy přineslo celkem 191 
žáků, z toho 35 žáků II. stupně. Celkové množství odevzdaného 
papíru bylo 8205 kg, což je prozatím rekordní výsledek. Pro 
srovnání – předchozí množství bylo 5473 kg, 4190 kg a 2292 kg. 

                      SUPERSTAR 

   Ve středu, 18. května, se v jídelně školy 
konal již 5. ročník oblíbené školní pěvecké 
soutěže - SUPERSTAR.    Pěveckého 
klání se tak zúčastnilo celkem 22 
soutěžících - 11 žáků z I. stupně a 11 žáků z 
II. stupně naší školy.   První tři soutěžící v 
každé kategorii obdrželi hodnotné ceny. O 
těch nejlepších rozhodovala porota v čele 
s muzikantem a zpěvákem Josefem 
Vondráčkem. Dalšími členy poroty byli radní 
Zlínského kraje Taťána Nersesjan, 

zpěvačka lidových písní a lektorka lidového 
tance Pavla Kneblová a lektorka a tanečnice 

orientálních tanců Kateřina Hajdová. Celým dopoledním programem provázel programový 
ředitel TV Beskyd Libor Čada. 

 Projekt SPOLU 

  Dne 2. června poslední společnou akcí byl 
projekt SPOLU. Tentokrát žáci 1.A a 9.A 
vyrazili na výlet do ZOO Lešná, aby tady 
nejen podnikli „cestu kolem světa“ a 
seznámili se s typickými zvířaty Afriky, 
Asie, Austrálie a Ameriky, ale společně také 
oslavili Den dětí. Součástí prohlídky ZOO 
byly různé úkoly, za jejichž splnění čekala 
všechny sladká odměna. A o tom, že si 
prvňáci a deváťaci spolu užili spoustu 
legrace, se můžete přesvědčit na fotkách v 
příloze. 



    SPORT 
 

MEZINÁRODNÍ AKCE 
 
 Ve dnech 26. - 28. května pořádalo 
polské město Polaniec 7. ročník 
"Olympiády družebních měst". Stejně 
jako předchozích ročníků se i toho 
letošního zúčastnili i zástupci Vsetína 
(včetně 8 žáků naší školy) a v 
konkurenci dalších měst – Nowy Sacz 
(Polsko), Polaniec (Polsko) a Stará 
Ľubovňa (Slovensko) získali celkem 6 
medailových umístění. Z toho pět 
medailí vybojovali vsetínští žáci v 
lehké atletice (3 stříbrné a 2 bronzové). 
Z naší školy dosáhl nejlepšího výsledku 
Robin Pfeiler (9.B), který výkonem 570 cm ve skoku dalekém obsadil 3. místo. Z dalších 
našich reprezentantů byla Adéla Adamíková (8.A) 7. s časem 9:38 na 60m, Olga Surovčáková 
(8.A) 8. s časem 2:09.58 na 600m, Robin Pfeiler 7. s časem 3:19,96 na 1000m a Michal Kloss 
(9.C) 8. za výkon 9,96m ve vrhu koulí. 
 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
 
Ve středu 1. června hostilo dopravní hřiště 
ZŠ Vsetín, Trávníky krajské kolo oblíbené 
dopravní soutěže "Mladý cyklista".Ve 
středu 1. června hostilo dopravní hřiště ZŠ 
Vsetín, Trávníky krajské kolo oblíbené 
dopravní soutěže "Mladý cyklista".Naši 
školu reprezentovali Tereza Barošová, 
Kateřina Besedová, Ondřej Malý a Zbyněk 
Helis. A nutno říci, že si vedli více než 
skvěle. 

 
 
         POHÁR ROZHLASU 
 
Největší atletické závody pro žáky II. stupně - tradiční Pohár rozhlasu - 
byly letos netradičně rozloženy do tří dnů. V pondělí 2. 5. se v tělocvičně 
ZŠ Vsetín, Rokytnice uskutečnil skok vysoký, v úterý pak na atletickém 
stadionu v Horní Lidči většina dalších disciplín. Poslední dvě disciplíny 
- skok daleký a vrh koulí - však absolvovali žáci vzhledem k 
nepříznivému počasí až v pondělí, 9. 5., v areálu ZŠ Vsetín, Luh. 



                     ROZHOVOR 
Tentokrát s paní učitelkou Jirkovskou: 
Jak Dlouho učíte na této škole? ..  
 Na této škole učím už 6 let  
Učila jste i na jiných školách ? .. Jak dlouho ? ..  
Učila jsem na Sychrově 13 let.. Pak ještě v Ústí nad Labem 2 roky.  
Proč jste se rozhodla jít na obor češtiny a výtvarné výchovy ?  
Vždy mě zajímala výtvarná výchova.. Tak nejspíše kvůli tomu.  
Zažila jste na Této škole nějaký vtipný příběh ? ..  
Tak každou chvilku mě něco rozesměje, ať je to cokoliv.  
Kolik Tříd jste jako třídní učitelka měla? .. A kterou jste si nejvíce oblíbila? ..  
Bylo jich hodně.Vždy jsem ale měla štěstí na dobré žáky i rodiče Ale nejraději jsem měla asi 
tu svou první třídu.  
Všimli jsme si, že jdete s módou, kde berete inspiraci ? ..  
Tak je to určitě díky výtvarce. Mám ráda barvy. Miluju kabelky a boty, asi jako každá žena.  
Chutnají vám ne této škole obědy? ..  
Ano chutnají. Chutná mi vše, co mi uvaří někdo jiný.  
Čtete náš školní časopis? ..  
Ano čtu. Moc se mi líbí. Vždy ho celý pročtu.  
Prázdniny už klepou na dveře. Těšíte se na ně?  
Na 130%. Konečně bude volno a já ho budu užívat plnými doušky.  
Co byste vzkázala dětem na prázdniny?  
Ať si užijí sluníčka, volna, a  zažijí něco pěkného, na co budou dlouho vzpomínat.  
A co  našim čtenářům ?  
Aby byli s časopisem spokojeni stejně tak, jako já.  
 
                                     A PÁR SLOV OD NAŠICH DEVÁŤÁKŮ 
 
   Letošní prázdniny začnou na naší škole o něco dříve. Všichni se na tento čas 
těší a učitelé jsou rádi, že si od všech žáků na chvíli odpočinou. Pro nás 
deváťáky je to čas, kdy se budeme muset rozloučit se školou a rozejít se na 
střední školy. Nikdy nezapomeneme na to, co jsme spolu prožili dobrého. 
Věříme ale, že v nové škole si najdeme jiné, doufejme alespoň z poloviny tak 
dobré přátele. Poslední akcí, kterou bychom se měli rozloučit, je letošní 
akademie, kde předvedeme vtipné scénky a naposledy budeme pracovat jako 
kolektiv. Poté už jen obdržíme naše zasloužená vysvědčení a začnou nám 
vytoužené prázdniny. Konečně budeme mít víc času na své zájmy a koníčky a 
hlavně na kamarády. Nebudeme muset přemýšlet nad učením, ani školou.     
Prázdniny si užijeme jako každé jiné, a zaručeně zažijeme mnoho zajímavých 
dobrodružství. Přejeme vám krásné prožití prázdnin a taky bychom se s vámi 
chtěli rozloučit, protože v příštím roce se s vámi již nesetkáme na této škole. Na 
závěr tímto článkem chceme  poděkovat všem učitelům, kteří se nás snažili něco 
naučit a vydrželi to s námi.        
                           
                       Za letošní deváťáky Lukáš  Procházka. 



 
 
 
 
Pokládali jsme některým žákům prvního i druhého stupně stejnou 
otázku. Zde můžete porovnat, jak moc se jejich odpovědi liší. 
 
                             JAK ZAKONČÍTE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK?  
 
I.B - Půjdeme plavat, zajezdit si na kolo, nebo pojedeme na chytu. 
II.B – Někteří z nás půjdou do družiny,jiní s rodiči na jídlo, nebo na 
výlet na 
Kole. 
II.C -Jedeme k babičkám, kluci jedou na motokáry, na výlet do Čech, někteří do lanového 
centra do Rožnova, nebo také s rodiči do restaurace. 
III.B – Určitě půjdeme někam na Pizzu. Možná se pojedeme podívat do Prahy na koně. Kluci 
si posedí doma u televize, nebo provětrají balón. 
III.C – S rodiči vždy oslavujeme vysvědčení v restauraci, kde si objednáme jídlo. 
Pojedeme i k babičce a budeme se připravovat na dovolenou. 
IV.A – Čekají nás nákupy, bazén, lenošení, chystání na dovolenou a nejspíš si půjdeme 
zasportovat. 
IV.C – Budeme si hrát s plyšáky a poté pojedeme na dovolenou. Možná půjdeme s rodiči i na 
Pizzu. 
VI.A – Nejspíše opalováním na zahradě, nebo na koupališti a také půjdeme konec šk.roku 
oslavit s rodinou. 
VI.B – Poslední den strávíme jako vždy u počítače, nebo půjdeme s kámošema na Pizzu. 
VI.C – Zajdeme si do skate parku zajezdit. Někteří z nás budou pálit sešity. 
VII.A – Většina půjde ven. Někdo říká: „ až si doma lehnu, ani se nehnu“. 
VII.B – Budeme se opalovat, poté opékat špekáčky, anebo si zajdeme do obchodu. 
VIII.A – Upřednostňujeme nicnedělání, ale tento rok máme v plánu třídní opékačku. 
VIII.B – Děláme třídní rozlučku. Chceme to pořádně oslavit ten konec roku. 
IX.A – Stejně tak jako ostatní devítky půjdeme na rozlučku. Přece jen je to náš poslední den 
na této škole. 
IX.B - Samozřejmě rozlučkou, kde si sdělíme své zážitky z celého roku. I nějaké to 
opékáníčko bude. 
IX.C – Budeme slavit a slavit. 
 
A co naši páni učitelé?  
 
Paní uč. Geržová: Budeme předělávat byt, celé prázdniny se ve škole bude  

něco dělat, takže mám o zábavu postaráno. 
Paní uč. Jirkovská:   Mám v plánu relaxovat, užívat si pocitu, že jsou celé  
                                   prázdniny přede mnou. 
Pan uč. Svoboda: Jako ostatní budu uklízet školu a poté jen lenošit. 
Paní uč. Pavlůsková:Také budu uklízet školu. Ale v plánu mám samozřejmě i nezávazné 

oslavování. 
Pan ředitel:  Po proslovu a úklidu ve škole mě stejně tak, jako ostatní učitele 

čeká slavnostní pedagogická rada na nejmenovaném místě.                     



 
 
                           

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            ZAČNĚMĚ LÉTO ÚSMĚVEM   
 

• "Co nám dává husa?" "Fádlo." "Sádlo, ano správně, a co nám dává ještě?" "Fádlo." 
"No, to už jsi říkal, ale co nám dává ještě kromě sádla?" "Fádlo." "Podívej se, Pepíčku, 
zkusíme to jinak. Kde spí tatínek?" "V hofpodě." "Ehm..., a kdepak spí maminka?" "U 
foufeda." "No, a kde spinkáš ty, Pepíčku?" "V poftýlce." "No vidíš! A čím se 
přikrýváš?" "Pefinou." "No, a co je v peřině?" "Pefí." "No, vidíš, takže co nám dává 
ještě husa?" "Fádlo."  

• Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten 
se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal a za chvíli se vrací a říká: „Pane profesore, 
vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl!“  

• Ptá se tatínek synka co se učily ve škole. Synek mu odpoví: „V chemii jsme probírali 
výbušniny.“ Tatínek na to:“ A co budete probírat ve škole zítra?“ “ V jaké škole?“  

• Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká: "Tati, 
prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje."  

• "Proč máš z dějepisu stále pětky?" zlobí se otec na syna. "Víš, tati, já za to nemůžu. 
Učitel se pořád ptá na věci, které se staly před mým narozením!"  

• Napomíná Pepíčka učitelka: "Kam se cpeš? Běž na konec fronty!" "To nejde, tam už 
někdo stojí."  

• Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika?" "Na mapě.“  
• Ptá se učitel: "Pepíčku, čím bys chtěl být?" "Hracím automatem." "A proč?" "Protože 

nic nedělá, jen bere peníze."  
• Učitelka žákům: "Musíte si zvykat na větší samostatnost při učení. Jste už ve třetí třídě 

a vaši rodiče už na probíranou látku nebudou stačit..."  
 
          JAKÝ JE PRO VÁS TEN SPRÁVNÝ SPORT NA PRÁZDNINY? 
 
Beran 21.3.-20.4. Vhodnými sporty pro berana jsou skateboarding, snowboarding, moto nebo 
cyklokros a bojová umění. 
Býk 21.4.-21.5. Atletika, kulturistika, kalanetika, posilování nebo třeba klidně fotbal jsou 
sporty vhodné pro býka. 
Blíženci 22.5.-21.6. Ideální jsou pro ně míčové hry a míčové sporty všeho druhu nebo také     
kolečkové brusle.  
Rak 22.6.-22.7. opravdu milují lodě a plachtění. Vhodná je pro ně také jóga či gymnastika. 
Lev 23.7.-23.8. Obvykle jim nedělá problém využívat při sportu svou sílu a vytrvalost. Lvi 
také rádi tancují. Běhat nebo honit se za míčem je však nepřinutíte. 
Panna 24.8.-23.9.Milují běh a mohou také holdovat cyklistice, fotbalu nebo tanci. 
Váhy 24.9.-23.10. taky příliš sportovat nemusí. Ideálním sportem je pro ně golf nebo tenis. 
Štír 24.10.-22.11. Vhodným sportem pro štíra je také bojové umění, kde se klade důraz  
především na koncentraci, a vysokohorská turistika. 
Střelec 23.11.-21.12. bývají dobrými sportovci. Baví je atletika, cyklistika, turistika, rádi 
chodí po horách, jezdí na koni, střílí nebo šermují. Mají také v oblibě kolektivní sporty.  
Kozoroh 22.12.-20.1. milují hory, turistiku, plavání i lyžování. Potřebují pravidelně cvičit a 
udržovat se v kondici.  
Vodnář 21.1.-19.2. zbožňují adrenalinové sporty a létání. Vhodnými sporty pro vodnáře jsou 
paragliding, bungee jumping, skoky s padákem, skateboarding, snowboarding. 
Ryby 20.2.-20.3. potřebují vodu, rády plavou, plaví se na vodě, rybaří. Ryby se také mohou 
věnovat cvičení jógy, gymnastice, tanci či krasobruslení.  



 
 
 

• nejtvrdší hmotou v lidském těle je zubní sklovina 
• oba prameny Bečvy zakreslil na své mapě Moravy z roku 1627 již Jan 

Amos Komenský 
• pálivost paprik a papriček se měří v tzv. Scovilleově stupnici 
• zpočátku se heroin prodával jako nenávyková náhražka morfinu a dětská 

medicína proti kašli 
• první budík byl zkonstruován již v roce 1380 v německém klášteře a měl 

za úkol budit ráno mnichy 
• Jediný pták, který umí létat pozpátku, je kolibřík. 
• Netopýři vylétávají z jeskyně vždy doleva. 
• Bernardýni nenosí a nikdy nenosili soudky s rumem . 
• Slon je jediný savec, který neumí skákat. 
• Kočka má v každém uchu 32 svalů. 
• Nejmenší pavouk Patu digua měří pouze 0.37 mm. 
• Kdybyste nepřetržitě křičeli 8 let, 7 měsíců a 6 dní, vyprodukovali byste 

tolik zvukové energie, která by stačila na ohřátí jednoho šálku kávy 
• Orgasmus vepřů trvá 30 minut 
• Nejsilnějším svalem na lidském těle je jazyk. 
• Šváb dokáže žit až devět dní bez hlavy a až teprve potom zemře 
• Pštrosí oko je větší než jeho mozek 
• Mořská hvězdice mozek nemá 
• Denně člověk řekne cca 4 800 slov 
• Máme dost červených krvinek na to, abychom jimi obepnuli obvod Země 
• Děti rostou nejrychleji na jaře 
• Perly se rozpustí v octu. 
• Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny 
• Jazyk modré velryby je dlouhý jako slon 
• Lvi jsou zmíněni v Bibli 89x, psi 14x, avšak kočky ani jednou. 
• Žirafy nemohou nikdy mít škytavku 
• Na slízání lízátka je zapotřebí průměrně 142,18 líznutí 

 
                                
                                    Prázdninová básnička                                    
 
Slunce svítí, řeka volá:                                   Nebudem psát úkoly,                                            
dneska už nám končí škola.                            nemusíme do školy.                                              
Vyrazíme na prázdniny,                                 Dva měsíce volna máme,                                      
teď z nás bude někdo jiný.                             co s tím časem uděláme? 



 
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. 

 
 
 

 
 

 
Tak ahoj u dalšího čísla v příštím roce! 

 
 

 
 
 


