
 

 

Tyršovačky a Tyršováci současní i bývalí, jsem rád, že vám mohu představit další číslo 

našeho časopisu. Bude to něco, co jste ještě neviděli, poprvé v historii školy bude 

časopis vycházet KAŽDÝ TÝDEN! Začal vycházet 9. dubna 2020 a skončí týden poté, 

co bude školní docházka povinná pro všechny…. 

 

Vážení naši čtenáři,  

potřetí vás vítáme na těchto stránkách o škole, ale nejen o ní. Logo má i tentokrát 

výraznou barvu, protože i jaro je barevné. Pomalu se začínáme dozvídat, kdy se kdo 

vrátí do školy, co se bude dít do prázdnin. Stále je spousta neznámých okolností, ale 

jistě víme, že právě čtete třetí číslo internetového školního časopisu. Připomeneme si 

v něm Den Země, ale i velkou sbírku na obnovu Libušína. Dozvíte se také další zprávy 

od naší školní psycholožky, prohlédnete si obálky zajímavých knih, ale i školní 

bojovníky s koronavirem. Takže jako posledně – POJĎME NA TO!!! 

 

Stejně jako posledně začínáme radostnou zprávou. Vítězi soutěže Bojovníci proti 

koronaviru se stávají 

 

Hynek Petřík z MŠ Markova a Filip Slaziník z 2. C ZŠ Tyršova 913. 

 

Oběma blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za jejich nápady a věříme, že 

budou soutěžit i příště. Více se o soutěži dozvíte na dalších stránkách časopisu. 

 



Jak to vypadá ve škole? 

Je ráno, vstávám, oblékám se, nasazuji roušku a vyrážím do práce. Cestou nepotkávám 

žádné lidi, někam se vytratili.   

Zabočuji k naší škole, žádný halas, žádná parkující auta. Dezinfikuji si ruce, otvírám 

dveře a jsem ve škole… Zdravím kytky v přízemí. Vydezinfikuji klávesnici, myš, stůl, 

kliku u dveří. Sedím ve své malé kanceláří, sama samotinká. Asi začnu brzo trpět 

samomluvou. Ale pozor, co to, na chodbě je slyšet šramot… a přichází paní učitelka, 

jak já jsem ráda (zdravíme se na dálku), klapou podpatky, přichází paní ředitelka, jsme 

tři. Sedíme každá v jiné kanceláří, neslyšíme se, nevidíme se, ale víme o sobě. Jak úlevné 

zjištění, nejsem tady sama. Tohle že je škola? Ke škole přece patří žáci, učitelé, křik, 

radost, pláč. A zatím všude jen opuštěné třídy, vadnoucí kytky, prázdné lavice. Všichni 

teď sedí u všech těch nových vymožeností on-line přístupů (které já ani neznám) a nám, 

co jsme tu zůstali, je smutno. Sedíme tady vydezinfikovaní, zarouškovaní a těšíme se, 

až znovu budova školy ožije tím správným radostným životem, na který jsme občas 

„nadávali“ a teď? Teď nám tak bytostně chybí. („Corono, corono“ co jsi nám to 

provedla, vidět tě není, slyšet tě není a tak nám všem škodíš. Ber si příklad ze své skoro 

jmenovkyně – ta utěšovala a povzbuzovala. *) 

Z tiché a prázdné školy vás všechny zdraví vaše ekonomka  

Lenka Besedová 

 

*) Šestnáctiletá manželka vojáka, jménem Korona (z latinského Corona, česky Koruna) 

nebo Stefanie (z řeckého στέφᾰνος, česky Štěpánka) utěšovala a povzbuzovala vojáky. 

Za to byla zatčena a vyslýchána. Podle legendy Passio Coronae, která je považována 

převážně za fiktivní text, byla Korona přivázána za paže mezi dva ohnuté kmeny palem 

a po jejich uvolnění roztržena. Jiné legendy spojují římského vojáka Viktora a Koronu 

jako manželský pár a jejich mučednickou smrt lokalizují do Antiochie nebo dokonce na 

Sicílii. Korona byla a je uctívána zejména v Rakousku, mj. jako patronka loterie. Ve 

smyslu svého jména byla v rituálech pověr vzývána hazardními hráči a lovci pokladů, 

aby jim přinesla peníze. Teprve v souvislosti s pandemií COVID-19 ji agentura Reuters 

v únoru 2020 označila za patronku epidemií s ujištěním, že po ústupu pandemie budou 

její relikvie zpřístupněny věřícím.  

Zdroj Wikipedie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_COVID-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reuters


22. dubna Den Země (už po padesáté!) 

  

               Smutné planety 

Dneska je Den Země, 

na co? Neptej se mě. 

Že nemáme Den Měsíce, 

je Měsíc smutný velice. 

  

I já mám smutek na duši, 

že neslavíme Venuši. 

Anebo třeba Jupiter. 

Copak je náš nepřítel? 

  

Uran, Neptun, Pluto, Mars, 

kdo je chce slavit, je tu včas. 

Teď uděláme oslavu, 

pro celou Sluneční soustavu. 

          Klárka Vodrážková 4. C 
 

 

Den Země 

Naše Země Zemička, 

je moc krásná celičká. 

Kdybych letěl do vesmíru, 

jak kosmonaut v raketě, 

tak bych zjistil, že je nejlíp, 

na té naší planetě. 

Vojta Kocour 4. C 

 

Přání 

Naše modrá Zemičko,  

poslechni si přáníčko.  

Přeji Ti, ať jsi zdravá, čistá,   

stále modrá a zelená.  

Ať máš pořád bílou čepku,  

a nemáš žádnou depku.  

Lidé ať se vzpamatují,  

a pořádně o tebe pečují. 

             David Šmajstrla 7. A 

 

Verunka Němcová 

Denisa Ivanová 



 
 

Co přejeme Zemi k jejímu svátku? 

6. B 

❖ Milá Země, přeju ti, aby tě nezatěžovalo znečištěné ovzduší, 

plasty, smog. Abys mohla dýchat, kvést, aby voda v potocích 

a mořích a oceánech byla průzračná, 

❖ aby skončila karanténa, abych viděla své kamarády, zdraví, 

lásku, štěstí, abychom se všichni sešli ve škole, pevné nervy. 

❖ Milá Země, přeji Ti, abys měla hodně hodných a laskavých 

lidí, abys měla hodně zvířátek, aby Tě lidé neničili v lesích a 

pralesích a kůrovec neničil stromy, abys měla hebkou trávu pro 

bosé nohy a čistou vodu a málo odpadků.  

❖ Ať není Země znečištěná, ať je krásně zelená a moře ať 

nejsou plná plastů, ať jezdí méně aut a ostatních dopravních prostředků. 

Emílie Šablaturová 



❖ Naše milá Země, přeji ti, ať tě my lidé neznečišťujeme a ať máš dostatek vody a 

slunce, ať na tobě žije hodně hodných lidí. 

❖ Matko Země, přeji ti, aby ti lidé neubližovali a abys byla pořád modrá a zelená. 

Kdyby někteří lidé nebyli tak hloupí, tak bys nebyla tak znečištěná 

❖ Přeji ti všechno krásné, ať nejsi znečištěná a máš dostatek vody. Buď krásná, čistá, 

modrá a hodně zelená. Buď místem pro spokojený život. 

❖ Ahoj Země, přeji Ti všechno nejlepší k Tvému svátku. Jsem rád, že na Tobě můžu 

bydlet. Vím, že Tě někdy znečišťujeme. Tak bych Ti chtěl popřát, ať máš čistou vodu, 

svěží vzduch a spoustu ohleduplných obyvatel, kteří se o Tebe budou starat a pečovat. 

❖ Naší Zemi přeju, aby ji nikdo neničil, aby měla zdravou půdu, aby se na ní 

živočichům žilo dobře a aby život na ní vydržel ještě dlouho.  

 

6. C 

❖ Všechno nejlepší, naše Země, doufám, že to s námi vydržíš, protože jsme nepořádníci 

a neumíme si po sobě uklízet. Mnoho jsi toho zažila a prožila jsi všechno, co se tu událo. 

Děkuji. 

❖ Přeji Zemi, ať se má dobře, aby nedostávala do sebe špatné látky a hlavně aby 

vydržela alespoň ještě miliardy a miliardy let. :-) 

❖ Všechno nejlepší k tvému svátku, žije se mi na tobě dobře. Je tu spousta zvířat, rostlin, 

hodně čistého a hlavně zdravého vzduchu. 

❖ Milá Země, přeji ti všechno nejlepší a doufám, že se brzo vyléčíš ze situace, která je 

teď ve světě. Zůstaň taková, jaká jsi. Mám tě ráda. 

❖ Chci, aby na naší Zemi bylo hezky a nebyly na ní samovolně ležící odpadky, aby byl 

všude mír a nebyly tady války a hnusní teroristi. 

❖ Naše milá Země, k tvému 

dnešnímu svátku ti přeji hlavně 

vše nejlepší, aby ses co 

nejrychleji uzdravila a byla opět 

plná síly. 

❖ Přeju ti k svátku to nejlepší, ať 

ti rostou pralesy, aby byla všude 

tráva a ať tě člověk nezničí. 

❖ Milá Země, přeji ti hodně dní 

klidu a míru, co nejčistší vzduch a 

vodu, více lidí, kterým bude 

záležet na přírodě.  

❖ Zemi přeji, aby byla méně znečištěna např. odpadky, výfukovými plyny, kouřem 

z komínů. Aby se vysazovalo více stromů, květin a zeleně. Lidé by neměli zapomínat 

třídit odpad. Pokud nebudeme zemi chránit, tak se nám bude v budoucnu hůř žít. 

 



7. A 

❖ Milá Země, přeju ti, aby se už lidi konečně začali starat o tvoje zdraví a neznečišťovali 

tvoje ovzduší, aby se nám tu krásně žilo. 

❖ Chtěla bych, aby už skončila tahle doba a aby se lidé konečně naučili o Zemi pečovat, 

a ne ji jen ničit. 

❖ Milá Země, chtěl bych ti popřát více čisté přírody. Je škoda, že někteří lidé jsou tak 

neohleduplní a vyhazují odpadky všude možně, jen ne tam, kde by se mělo, tak ti přeji, 

ať je to alespoň o něco lepší a ať se o tebe lidé více starají. 

❖ Naší Zemi přeji, aby zůstala čistá a dobře se nám dýchalo. Taky aby byly čisté 

studánky, potoky, řeky, moře, prostě všechny vody, lesy, hory, celá příroda. 

❖ Aby skončilo všechno, co naší Zemi škodí. Aby byla zase taková hezká Země, aby si 

lidstvo uvědomilo, že si máme vážit naší planety. 

❖ Moje přání je, aby byla naše planetka silná, hlavně teď, když je takové období, aby 

se nevzdávala a byla statečná, protože když nebude silná a statečná, tak by to mohlo 

dopadnout špatně. 

❖ Naše Země, přeji ti, ať se k tobě lidé chovají ohleduplně a aby ti neubližovali. Ať jsi 

stále naše krásná zelenomodrá planeta. 

 

Pojďte s námi na výlet! Nebude to daleko a vydáme se i proti proudu času… 

Čeká nás jen několik kilometrů, pár stovek metrů převýšení a jsme tam. Na Pustevnách. 

V současné době odborníci ze společnosti ARCHATT s. r. o. dokončují vědeckou 

rekonstrukci Libušína. Co má Libušín společného s naší školou? Více, než bychom 

čekali… 

 

Jméno frenštátského stavebního a 

tesařského mistra Jana Parmy je 

spojeno hlavně s Pohorskou jednotou 

Radhošť – je autorem první útulny na 

Pustevnách nazývané Pustevňa, také 

Krčma. Stavba byla započata v květnu 

1891 a slavnostně otevřena 9. srpna 

1891. Náklady na stavbu činily 1826 

zlatých. Když budete stát 

u občerstvení chaty Šumná, je to levá 

část stavby Libušína. Kromě Krčmy Jan Parma postavil také vyhlídku Cyrilka, nakreslil 

návrh kaple na Radhošti (nebyl realizován).  

Jan Parma provedl ve Frenštátě stavbu zděného hasičského skladiště u horního kostela 

(1889), vypracoval plán gotizující přestavby kostela sv. Jana Křtitele (1891). 

Z dochovaných zmínek víme, že přestavoval dům na náměstí (č. p. 2), budoval mosty 



přes řeku Lomnou a Bystré. Stavěl také tkalcovskou továrnu Františka Michny (dnes 

Torola směrem k nádraží). 

V letech 1901 a 1902 kreslil Jan Parma první 

návrhy nové tkalcovské školy ve Frenštátě. 

Patrovou budovu pak stavěl na přelomu let 

1904/1905 jeho syn Alfréd Parma. 

V místeckém archivu se dodnes dochovaly 

plány s podpisem Jana Parmy.  

Bývalá tkalcovská škola se rozrůstala do 

výšky i do délky a dnes ji znáte jako 

ZŠ Tyršova 913.  

  

Druhá spojitost se váže k 3. březnu 2014, kdy požár výrazně poškodil Libušín. Záběry 

ohořelých trosek obletěly celou republiku. Zvedla se veliká vlna solidarity, Valašské 

muzeum v přírodě vypsalo celonárodní sbírku. Do ní se zapojila i naše škola, objevily 

se plakátky, bylo hlášení ve školním rozhlase, všichni si mohli prohlédnout šindele, 

symbol naší sbírky.  

 

Daruj šindel Libušínu k narozeninám! 

Pod tímto heslem začala v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě sbírka na obnovu Libušína. Žáci 

a učitelé se nechali inspirovat sbírkou na Národní divadlo a jako symbol své pomoci 

zvolili šindel. Jeden šindel stojí 20 korun a zájemci 

se mohou sami rozhodnout, kolik jich koupí. Tři 

sedmáci – Martin, Marek a Vojta se složili na půlku 

šindele, Míša z osmičky zaplatila pět šindelů. 

Zapojili se i učitelé a zaměstnanci školy a každý 

dárce dostal lísteček s potvrzením, kolika šindeli 

přispěl na obnovu Libušína. 

Po třech dnech, tedy v půlce sbírky, se podařilo 

shromáždit sedm tisíc dvě stě korun, za které se dá 

koupit 360 šindelů.   

Po týdnu byla školní sbírka na obnovu Libušína 

uzavřena, vše sečteno a v pátek se zástupci žáků a 

vedení školy vydali do Rožnova. Řediteli 

Valašského muzea v přírodě, ing. Jindřichu 

Ondrušovi, předali jeden skutečný šindel (ten daroval dědeček jedné šesťačky) a peníze 

na 1254 šindelů, tedy 25 080 korun. Pan ředitel měl z daru velkou radost a říkal, že neví 

o jiné škole, která by uspořádala takovouto akci. Překvapil nás také informací, že našich 

25 tisíc korun by mělo stačit šindele k pokrytí 25 metrů čtverečních střechy Libušína.  



Poděkování patří více než čtyřem stům žákům, učitelům, zaměstnancům školy a 

rodičům, kteří se zapojili do akce Daruj šindel Libušínu k narozeninám a přispěli tak 

k obnově této známé stavby na Pustevnách. 

 

Naší sbírce se věnovala i média, např. Český rozhlas Ostrava, TV Beskyd. 

V Novojičínském deníku byl otištěn tento článek: 

 

Neštěstí chodí i po horách  

Žáci na Tyršovce koupili Libušinu k narozeninám nový šindel  

„Každý stát má svá místa, která jsou pro něj důležitá. V Čechách je to určitě Říp, Pražský 

hrad, na Moravě kaple na Radhošti a nedaleké Pustevny. Staly se symbolem kraje a 

stačí, aby někdo v Česku nebo v cizině viděl obrázek Pusteven a hned ví, že je to u nás, 

na Valašsku. Jistě jste slyšeli, že oheň zničil Libušín. Plameny odsunuly oslavy jeho 

narozenin. Zpráva o této události vyvolala velkou vlnu solidarity, hodně lidí a firem se 

rozhodlo pomoci. Víme, že je těžké shánět peníze na opravu, vždyť naši předkové na 

stavbu útulen sbírali korunku ke korunce, prodávali fotografie hor, hráli divadlo, 

uspořádali loterii. Útulna byla pojištěna, ale je jisté, že peníze z pojistky na stavbu kopie 

původní budovy stačit nebudou,“ napsali mladí novináři ve školním časopisu Druhé 

patro. Jejich článek je ukončen výzvou „Pojďme pomoci i my!“ A jak? V polovině 

března se rozhodli, že kdo bude chtít a moci, koupí 

Libušínu k jeho narozeninám jeden šindel za 20 

korun. A jak to dopadlo? Bylo vybráno 25 080 

korun.   „Člověk by neměl dělat jen věci, které mu 

přinesou prospěch, ale občas může udělat něco 

dobrého i pro jiné lidi,“ řekla Lucie Syrovatková. 

„Udělat něco, co přetrvá věky,“ přidal se Tomáš 

Wolf. 

„A až bude Libušín vonět dřevem a novotou a 

ředitel Valašského muzea v přírodě bude děkovat 

všem, kteří pomohli, budu vědět, že děkuje také 

mně,“ dodala Aneta Havlová. 

Vůbec to nebude špatný pocit, až bude 6. srpna 2045 Libušín slavit své 150. narozeniny, 

řeknu svým dětem, že v roce 2014 jsem si ve škole koupila jeden šindel a díky tomu 

Libušín opravili,“ řekla Jana Horáková. 

 

Reportáž z návštěvy v Rožnově a předávání peněz z naší sbírky můžete najít na 

stránkách časopisu Druhé patro, kde nalistujete 12. ročník a 7. číslo časopisu. 

http://www.zstyrfren.cz/data2/DP/DP.htm 

 

 

http://www.zstyrfren.cz/data2/DP/DP.htm


Krátké vzkazy ze školy 

Co vzkazují deváťáci spolužákům? 

Moc mi chybíte.  

Hodně štěstí s úkoly:D  

Už mě to doma nebaví :DDD  

Opatrujte se a ať vám vyjde škola, kterou chcete.  

Moc mi nechybíte. Jenom někdo. 

…je mi to celkem jedno, už chci hlavně vypadnout 

celkově ze škol. 

Zůstaňte doma a nechoďte ven. Taky se učte. 

Už mi všichni chybíte. Snad vás brzy uvidím. 

Zacvičte si. Budete mít svaly. 

Držte se!!!!! 

Připravujte se na přijímačky. 

 

 

Co vzkazují vyučujícím? 

Nemuseli byste nám posílat tolik úkolů. 

Prosím, nechte nám na přípravu na přijímačky více 

prostoru. 

Líbí se mi, jak vyučování na dálku funguje. 

Přijde mi, že máme hodně úkolů. 

Zůstaňte zdraví. 

Hodně štěstí další školní rok. 

Už se na vás těším. 

 

 

Napsáno na okraj: 

Mou zbraní je ČAS. Má spoustu vedlejších účinků, ale za to je velmi účinná. Můžu ho 

využít na cokoliv chci. Někdy mu to docela vadí, třeba když dodělávám úkol, schválně 

víc zrychlí čas, že překročím dobu odevzdání. Parchant… Ale jinak jsme velcí kamarádi 

☺. Co může ovlivnit v nynější situaci?  Asi ho teď možná pěkně nenávidíme, protože 

se doma nudíme.  Ale když si to vezmeme, čas může vše dát do pořádku. Pokud budeme 

doma a budeme samozřejmě respektovat nařízení vlády, časem si koronavirus řekne: 

„Lidé nosí roušky, lékaři mě zabíjí! Nemám už koho nakazit, už mě to tu nebaví, jdu 

pryč.“ Jasně, tak snadné to zase není, ale stačí čas, aby vznikla taková podobná situace.  

Teď akorát doufat, že si s tím čas pohne. ☺ 

Julie Šablaturová 9. B 

 

 



POZDRAV ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Milí žáci Tyršováci, 

ráda bych Vám napsala pár slov o mých aktivitách na webových stránkách naší školy 

TYRŠOVKY. Jistě jste již zaregistrovali, že se soutěží o ceny – Zlatou přednostenku na 

oběd nebo o sladkou či drobnou věcnou odměnu.  

 Nové soutěže budu vyhlašovat jednou za 14 dní, ať máte více času vše promyslet a 

v klidu poslat. Také Vás chci moc pochválit, že i přes náročnou domácí přípravu si 

najdete čas a posíláte příspěvky. Mám radost, děkuji. 

 

1) AKTIVITA – NAMALUJ BOJOVNÍKA, VYNÁLEZ, STROJ ČI ZBRAŇ 

PROTI KORONAVIRU, skončila tuto středu 22. 4. 2020 losováním. Aktivita byla 

úspěšná, zapojilo se celkem 28 žáků Tyršováků.  

Výherní obrázky vynálezů od autorů Hynka Petříka z MŠ Markova a Filipa 

Slaziníka z 2. C vidíte níže. Moc gratuluji a ostatní zúčastnění nezoufejte, sladká 

odměna Vás také nemine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sešlo se mnoho skvělých nápadů, jak vira porazit. 

Vymyšleni byli speciální roboti, vysavače, stroje, 

drtiče, dopravní prostředky, elektronické zbraně. 

Použity byly přírodní zdroje, antivirová zvířata, 

květiny, zelenina a zapojeni byli také sprejeři, 

ninjové, vojáci, doktoři, kouzelníci.  

 

 Všechny příspěvky jsou parádní, žasnu nad nápaditostí, tvořivostí všech 

zúčastněných. Jen jste potvrdili, že by se ostatní mohli od žáků Tyršováků inspirovat a 

učit. TYRŠOVÁK JE ROZHODNĚ VELMI KREATIVNÍ.  

Co bylo cílem a jak tato aktivita pomáhá? Záměr bylo napomoci žákům Tyršovákům 

zvládnout obavy, strach z korona viru. Protože již pouhá představa (existence bojovníka, 

likvidátora viru) člověka uklidňuje, pomáhá a dává mu naději na řešení i úspěšné 

zvládnutí celé situace. Navíc převedením představy ve výtvor – malbu, výrobek 

z plastelíny apod. se stává náš vnitřní bojovník reálnější, opravdovější, lépe se nám 

pamatuje, nabírá na síle a dodává nám energii čelit obavám. Aktivita tedy měla funkci 



rozvíjející, tvořivou, ozdravnou (zpracovávání strachu, úzkosti), relaxační a zábavnou. 

Bonusem byla prezentace výrobku na webu školy, či v novém internetovém týdenním 

časopisu, což se jen tak každému nepodaří.  

 

2) AKTIVITA – TYRŠOVÁCKÁ ROUŠKOMÁNIE, ANEB O NEJVTIPNĚJŠÍ 

KORONA OHOZ TYRŠOVKY je neustále do 29. 4. 2020 v plném proudu. Pořád se 

můžete fotit v převlecích nebo roušce a zasílat nám vše do redakce. Všechny příspěvky 

každý den vkládám do galerie na webu školy. Proto neváhejte, podívejte se a inspirujte. 

Zhlédnutí fotografií vyvolává úsměv na tváři a lepší náladu.  

 Do aktivity se zapojili i naši učitelé. Jsou tak dokonale proti koronovi vybaveni, že je 

problém poznat, kdo se za převlekem skrývá. Viz fotografie dále. ☺ Pozadu ovšem 

nezůstáváte ani Vy, žáci Tyršováci. Vtipné, originální nápady, pomůcky na ochranu 

všeho druhu, prostě použili jste vše, co dům dal (spreje, desinfekce, rukavice, štíty, 

brýle, sáčky, pláštěnky, holínky, mopy, pracholapky, plácačky na mouchy, maškarní 

kostýmy, potápěčské i rybářské vybavení, svářečské i kutilské masky, apartní klobouky, 

přilby, paruky, kuchyňské nádobí a dokonce i potraviny). Tyršováci jsou prostě kutilové, 

vynálezci a chytré hlavy. Potvrdilo se, že TYRŠOVÁK SI VÍ VŽDY RADY, PORADÍ 

SI. VIRUS NEMÁ POTUCHY, S KÝM SI ZAČAL. NEMÁ ŠANCI. 

 

                                            To jsme my, BOJOVNÍCI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          



BOJOVNÍCI TYRŠOVÁCI!!! 

                                           

 

Co je cílem této aktivity?  

Pobavení a vytržení ze stereotypu 

domácích povinností. Také si 

uvědomit, že chráníme všichni své 

zdraví dodržováním preventivních 

opatření, používáním ochranných 

pomůcek, a proto se nemusíme tolik 

obávat. Tedy aktivita má funkci – 

antistresovou, relaxační, preventivní 

i léčebnou. 

 

 

3) AKTIVITA – OCEŇ SVÉHO COVID – POMOCNÍKA, UTAJENÉHO 

HRDINU je naplánovaná do 6. 5. 2020. Do té doby můžete stále posílat své příspěvky 

formou obrázků, fotek, výtvorů, videí, nechám to na Vás. Domácím pomocníkem, 

hrdinou může být osoba, zvíře nebo věc (např. rodič, sourozenec, domácí mazlíček, 

oblíbená hračka, talisman, kniha, elektronika, hra, sportovní potřeba, šicí stroj k šití 

roušek, hudební nástroj, …). Tedy vše, co Vám doma pomáhá zvládat dobu covidovou, 

přináší štěstí a dělá radost. 

Cílem aktivity je nalezení vlastních, pozitivních zdrojů pomoci v domácím prostředí. 

Uvědomit si, že si dokážu poradit sám. Umím si najít a využít podporu pomocníků a 

společně s nimi vše lépe zvládnout. A to nejen v této situaci. Navíc aktivita napomáhá 



i k podpoře sebevědomí – Tyršovák o sobě může zjistit, že je schopný, umí problémy 

řešit, ví jak a dokáže si v případě potřeby o pomoc říct (aktivuje vnitřní zdroje).  

Díky této výzvě se také můžete nechat inspirovat pomocníky ostatních a vyzkoušet, 

zda i Vám mohou být užiteční. Tedy získáte i velmi cenné informace. 

 

První ocenění DOMÁCÍ HRDINOVÉ!! 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr, milí žáci Tyršováci, těmito výše popsanými aktivitami ještě zdaleka 

nekončím. Mám pár dalších v zásobě. Proto sledujte prosím webové stránky naší školy 

a internetový týdenní školní časopis. Neváhejte se zapojit a napsat. Doufám, že se 

společně pobavíme, uvědomíme si pár důležitých věcí a uděláme radost sobě i druhým. 

Moc se těším na Vaše další příspěvky.  

 

Vaše školní psycholožka Mirka Vojnová 

 

 

Jak bojovat s dobou covidovou? 

A je to tu zase! Další díl našeho internetového časopisu. Tentokrát to nebude 

o plyšácích, ale o našich utajených pomocnících, kteří nám pomáhají překonat stres a 

dobu covidovou. Mým společníkem se stala hudba, tedy řvaní textů písní přes celý dům. 

Já si to užívám, a dokonce někdy přestanu zpívat falešně, ale myslím si, že mí rodiče už 

tak moc ne. Nejraději si zpívám písně z dětství rodičů, tak je to možná i potěší. Ale 

myslím si, že už si zvykli. Možná to nezní moc dobře, ale věřte mi, že to fakt pomáhá. 

Na můj vkus je to nejlepší způsob, jak ze sebe dostat všechny pocity. Doporučuji, zkuste 

to. S tímhle doporučením se loučím a přeji krásný den. 

Tereza Jašková 8. A 

 

 



Kam bychom se chtěli podívat? 

 Do světa nás zvou Vendula Grygaříková (7. C), Hana Siwková (7. A), Marie 

Kurdelová (7. C) a Vivien Hilšerová (7. C) 



Místo cestování sedíme doma a píšeme si deník stejně jako žáci 4. C… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ale pořád se musíme učit. Třeba žáci 5. C (Denisa Ivanová, Laura Svobodová a 

Tomáš Babinec) doma procvičovali osovou souměrnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete soutěžit s naším časopisem? 

 

Také dnes zůstaneme u dvou úkolů. Musíte splnit oba, abyste postoupili do losování 

o Zlatou přednostenku. Odpovědi pošlete emailem do 12 hodin 30. dubna 2020 na 

adresu: tyrsovackadoba@zstyrfren.cz 

 

Zlatou přednostenku za odpovědi ve druhém čísle získává 

Filip Kalmus z 8. B.  

Blahopřejeme!!! 

mailto:tyrsovackadoba@zstyrfren.cz


Úkol pro bystré pozorovatele:  

Napište, kterými rozdíly se liší oba obrázky, které nakreslila Amálie Bačová z 6. B. 

Úkol pro pozorné čtenáře: 

Odpovězte na tři otázky (odpovědi najdete v časopise). 

1, Co má společného Libušín s naší školou? 

2, Jakým způsobem bojuje Tereza s dobou covidovou? 

3, Kdo nakreslil logo Tyršovácké doby covidové? 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a těšíme se příští týden na shledanou na těchto 

stránkách. Za redakci Petr Ondryáš 

 

 

Tyršovácká doba covidová vychází v ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 

jako dočasný internetový týdeník. Dočasný znamená, že by měl vycházet po dobu 

zavření škol + 1 týden navíc. Kontakt na redakci: Tyrsovackadoba@zstyrfren.cz.  

Autorka loga Mgr. Pavla Novotná, členové redakce Mgr. Miroslava Vojnová a Mgr. 

Petr Ondryáš (zodpovědný vedoucí). Toto číslo bylo zveřejněno 24. dubna 2020. 
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