


Milí čtenáři,                                          

máme tady čtvrtý měsíc v roce 2015. Jarních dnů přibývá, sluneční paprsky

se prodírají přes mraky a nás to stále více láká ven. I přes to doufáme, že

si nenecháte ujít už páté číslo našeho Sovího zpravodajství.  

A na co se můžete v pátém čísle těšit? V rubrice Škola plná nápadů

aneb vždy v akci si 

můžete přečíst o 

všech školních akcích 

chystaných v nejbližší 

době. Pokud máte 

rádi rozhovory, mohl 

by Vás zajímat ten 

s vítězkou ankety o 

nejoblíbenější dívku 

na druhém stupni 

Hankou Poštulkovou, 

v rubrice Co nás 

zajímá. V rubrice Ze 

školních lavic nesmí chybět další pokračování Deníku puberťačky, ale také

úvaha nad aktuálním tématem a pohledy žáků na učitele. Znáte všechny

jarní pranostiky? Pokud ano, zkuste si je doplnit v rubrice pojmenované

Zabav svůj mozek. Myslím, že se snad všichni rádi zasmějeme, a proto je

do časopisu zařazena i rubrika Smějeme se rádi, kde jsou pro Vás

nachystány kreslené vtipy s jarní tématikou. Samozřejmě, tak jako v

každém správném časopise, nebude chybět ani komiks. Zajímavou částí

bude také Umělecké okénko, čeká Vás další zajímavý umělecký směr

s ukázkou díla a tradičně Vaše krásné výtvory. Ten koho baví sportovat a

zajímá ho, jak nezanedbávat své zdraví, by se neměl opomenout podívat na

rubriku Sportem ke zdraví, ve které je v tomto čísle dán prostor

neobvyklým sportům. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste

správně doplnili pranostiky.  

Tak a teď už vám přejeme hezké chvilky strávené u našeho časopisu. 

Z

Jakub 

Denis 



Škola plná nápadů aneb vždy v akci   

Měsíc březen byl jako vždy nabitý velkým množstvím akcí různého charakteru.

Uskutečnily se knihovnické lekce jak na prvním, tak i druhém stupni. Naši sportovní

reprezentanti vybojovali krásná umístění ve volejbale (2. místo) i v přehazované (3. místo).

Nechyběla ani tradiční akce Holky a kluci v akci. I v březnu jsme se šli podívat na nějaké to

divadelní či filmové představení. Nadšení jsme pak byli z vystoupení souboru Kates, který si

pro nás připravil rozmanitá taneční vystoupení. Na konci měsíce se děti z prvního stupně

vydaly na ozdravný pobyt, kde se jim velmi líbilo. Důkazem toho je velké množství fotek na

našich facebookových stránkách. Můžete se sami přesvědčit! Dne 24. 3. pak naši školu

reprezentovaly v krajské ekologické konferenci dvě žákyně 6. B Kája Wagnerová a Klárka

Raffaiová s prací Psí útulek, aneb když pes nemá kam jít. Konference pro ně byla přínosem a

velmi se jim líbila.      

BYLO TO SUPER! 

Co nás čeká v dubnu: 

1. 4.  Knihovnická lekce (7. A) 

2. 4. – 3. 4. Velikonoční prázdniny 

7. 4.  Knihovnická lekce (1. C, 9. A) 

8. 4.  Knihovnická lekce (1. B) 

9. 4.  Badminton (ml.+st. žáci) 

Knihovnická lekce (1. A) 

10. 4.  Puškinův památník  

Knihovnická lekce (3. A, 3. B) 

13. 4.  Knihovnická lekce (2. A) 

14. 4.  Knihovnická lekce (2. B, 2. C) 

Dopravní hřiště (3. A) 

Konzultace 

15. 4.  Přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na SŠ 

Dopravní hřiště (3. B) 

16. 4.  Přijímací zkoušky žáků 5. ročníku na gymnázium 

17. 4.  Návštěva zahraničních studentů 

Pasování prvňáčků na čtenáře (1. A, 1. B, 1. C)

Holky a kluci v akci  

20. 4.   Divadelní představení (3. A, 3. B) 

21. 4.  Knihovnická lekce (3. A, 3. B) 



23. 4. Beseda v knihovně – Vojáci, zbraně a hrdinové v literatuře (6. A, 6. B)

Okresní kolo přírodopisné olympiády kategorie D 

24. 4. Beseda v knihovně – Tisk na Guttenbergově lisu (8. A) 

27. 4. Okresní kolo přírodopisné olympiády kategorie C 

29. 4. Den zdraví 

30. 4. Dopravní den 

TĚŠÍME SE! 



Co nás zajímá  

ROZHOVOR S VÍTĚZKOU ANKETY O NEJOBLÍBENĚJŠÍ DÍVKU NA II. STUPNI 

Autor: Nela Chybiorzová 7. A 

           Soňa Fialová 7. A 

     



Ze školních lavic  

Úvaha o rodině 

Když jsme dostali úkol, že máme napsat slohovou práci na libovolné

téma, nevěděla jsem o čem psát. Potom jsem si uvědomila krizi téhle doby.

Nenazývala bych to moc krizí, spíše sobectvím některých lidí. Asi už

chápete, že mluvím o dětech, kteří nemají své vlastní rodiče, a proto musí

být v dětských domovech.   

Když jsem si to uvědomila, bylo mi to docela líto. Proč jenom já bych

měla mít tak úžasnou rodinu? Proč to nemohou mít i ostatní děti? Jsou to

otázky, na které mi nedokáže nikdo odpovědět. Bohužel. Uvědomuji si, že

takových dětí přibývá stále více. Je to opravdu vážné. Proč lidé nepoužívají

antikoncepci nebo kondomy, když už nechtějí děti? Znám plno lidí, kteří se

hodně snaží, aby měli děti, a jiní lidé ho tzv. hodí do dětského domova.

Tahle varianta by se dala ještě tak nějak uznat. Ale co například lidé, kteří

vědí, že čekají miminko a jdou na interrupci? Taky tak nesnášíte tyhle lidi?

Já bych je za to nejraději zabila. Když oni nedovolí, aby se stvořil nový

život, proč by měl pokračovat ten jejich? Teď to zní asi moc krutě, ale já to

myslím vážně. Proč oni mohou zabíjet někoho, ale my nesmíme zabíjet je?

Nepřipadá vám to docela nefér? Lepší variantou by podle mě bylo, aby to

dítě jeho matka donosila a po porodu ho odnesla do babyboxu. Třeba by

našel tak úžasnou rodinu, jakou mám já.  

Mít lidi, o kterých víme, že nás milují a že o ně nikdy nepřijdeme, je

lepší pocit, než vědět, že mám plnou baterku na mobilu. Ano. Většina lidí si

tuto situaci bohužel neuvědomuje. Nedokážou si uvědomit, jaká to je cena

mít rodinu. Pro některé je důležitější mít plnou baterku na mobilu a plnou

Wi-Fi, než tzv. obyčejnou rodinu. RODINA, to je má jistota, o tu totiž nikdy

nepřijdu. Baterka se mi za dva dny vybije, Wi-Fi mi vypadne, když jsem od

ní daleko. Rodina? Ta mi navždy zůstane. Měli bychom tyto vztahy pořád

uchovávat a stále si uvědomovat, že rodinu a natož milující rodinu, nemá

každý. Rodina se nedá koupit. Chyba dnešních lidí je ta, že všechno

přepočítávají na peníze. Proč? Proč si nemůžu užívat život i bez peněz?

Mám rodinu, mám kamarády?  Tak na co peníze? Ta největší zábava a

láska je jedině bez peněz! Těchto pár vět by si měl uvědomit každý člověk

na naší malé planetce. 

Autor: Barbora Janová, 8. B 



UČITELÉ OČIMA ŽÁKŮ 7. A 

Paní učitelka Vítkovská 

Hodná, milá, pečlivá, někdy přísná, veselá, usměvavá, hezká, přátelská,

paní učitelka, od které vše pochopím a naučím se, spolehlivá, tvořivá, 

sportovní, skromná… 

Paní učitelka Pětrošová 

Hodná, chytrá, nedává moc poznámky, usměvavá… 

Paní učitelka Macurová 

Chytrá, hodná, laskavá, chápavá, srandovní, klidná, důvěřivá, je nám

příkladem a hodně naučí… 

Paní učitelka Sternadlová 

Usměvavá, je s ní zábava, někdy přísná, hodiny jsou zábavné,

protože je prokládá svými zkušenostmi, upovídaná… 



Deník puberťačky 

16. března 2015 

Nebyla bych to já, kdyby se mi opět něco nestalo… 

Včera večer mi napsal jeden kamarád ze třídy, že má problém s holkou a já

že mu pomůžu. Napsala jsem mu, co má podle mě dělat, a on že to tedy

zkusí. Dnes jsem přišla do třídy, kde se mi každý kluk smál, protože ten

kámoš to všem ukázal, jak podle něj umím výborně radit… OMG!!! Hanbou

jsem se málem propadla 

Blíží se třetí čtvrtletí a já se pořád jenom šprtám… To k tomu prostě už

patří 

Autor: Viktorie Juchelková, 6. A 



KOMIKS  

Autor: Jana Orálková (bývalá žákyně ZŠ ČSA) 



SMĚJEME SE RÁDI   

JARO SE (MOŽNÁ) BLÍŽÍ 

Autor: Denis Sdukos, 7. B 



UMĚLECKÉ OKÉNKO  

Rozhodly jsme se, že část rubriky Umělecké okénko budeme věnovat

uměleckým směrům. Připojíme zde stručné informace o něm, autory a jejich

díla, které si můžete najít na internetu, pokud se vám daný směr bude líbit.

Pokusíme se pak oslovit naše zdatné školní malíře nebo samy zhotovíme

ukázku aktuálního uměleckého směru. V tomto vydání jsme si pro vás

připravily další směr, jenž vznikl ve Francii. Snad Vás něčím zaujme. Pokud ne,

určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Markéta 

Surrealismus 

Je evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli a zdůrazňuje

podvědomí. Snaží se o zachycení snů, fantazií, představ autora. Navazuje na

dadaismus, který je reakcí na první světovou válku. Surrealismus je více

pozitivní. Představitelé věří, že svět může být změněn do místa lásky, svobody

a poezie. Termín poprvé použili ve svých dílech spisovatelé André Breton a

Guillaume Apollinaire. I dnes se s tímto uměleckým stylem můžeme setkat. 

Mezi hlavní představitele tohoto směru patří: 

      Salvador Dalí 

                       



AUTOR: MARKÉTA VACHTARČÍKOVÁ, 8. B 

A NAŠE SURREALISTICKÉ DÍLO: 



Generated by Unregistered Bat
NAŠE VÝTVORY 

     Autor: Ondřej Richter 8.A



                AUTOR: KLÁRA OLI OLÁHOVÁ, 6. B 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

DOPLŇ NĚKTERÉ Z JARNÍCH PRANOSTIK 

Čím kvete trní později, tím méně bude obilí. 

Březen - _____________________, duben -____________________________. 

Pozdní jaro je pravé požehnání. 

Návrat jiřičky ohlašuje návrat letních bouřek. 

Na mokrém poli pluh se darmo namáhá. 

Je-li na poli chrpa a mák, ________________________________. 

Z plevele se __________________. 

Pýr, chrpa a svlačec - chlebu je konec. 

Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se _________________________.                                                    

Správné znění pranostik najdete v rubrice Co si myslíš.

Autor: Jakub Wodecki, 6. A 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  



Autor: Nela Chybiorzová, 7. A 

           Soňa Fialová, 7. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Rychle a zběsile 6   

Je americký film, který režíroval Justil Lin v roce

2013.  

Na konci pátého dílu se 

Dom a Brian radovali 

z dobře odvedené práce, 

když jejich zásluhou 

skončil jeden mafián z Ria o 100 milionů chudší a

oni o stejnou sumu bohatší. Vše však mělo háček,

nad oběma visela hrozba vězení, a tak se museli

rozprchnout po světě, daleko od svých blízkých. 

Pokud vás zajímá akční žánr, rychlá auta a krásní

herci nebo herečky, nenechte si tento film ujít. 

Autor: Klára Jaworska, 7. B 



KNIHA 

Zajatci Minecraftu – Petr

Heteša 

Když do domu udeří 

blesk a přesměruje 

wi-fi signál, David a 

Lukáš jsou vrženi do 

Minecraftu, o kterém 

si mysleli, že ho 

dobře znají. Hra je ale napadena virem a přestává

respektovat původní pravidla. Navíc je do hry

vržena spolužačka Zuzana, která ji nikdy nehrála. A

tak všichni tři dají hlavy dohromady a snaží se ze

hry dostat zpátky, jenže jim v tom překážejí malé i

velké problémy.  

Autor: Klára Jaworska, 7. B 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ DOPLŇOVÁNÍ JARNÍCH PRANOSTIK: 

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. 

Je-li na poli chrpa a mák, bude chleba jen tak tak. 

Z plevele se nemele. 

Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje. 

VÝZVA PRO ČTENÁŘE 

Chcete se podílet na vzhledu a obsahu Sovího zpravodajství? Napište nám

svůj názor – který článek se Vám líbil nejvíc a který se Vám naopak nelíbil,

co byste si rádi přečetli, jaká témata máte rádi, jak se Vám líbí titulní

strana… Pište své postřehy a názory na mailovou adresu zscsa@post.cz 

nebo je vhazujte do schránky školního časopisu u hlavního vchodu se

svými dalšími příspěvky! Nezapomeň, že se veškeré příspěvky bodují a

jednotlivec i celá třída budou na konci školního roku odměněni!!! 

PODĚKOVÁNÍ 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové ze 7. B za vytvoření titulní strany

a symbolů k jednotlivým rubrikám. 

DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 

mailto:zscsa@post.cz

