


 

 

Milí čtenáři,                                          

 

nastal prosinec a venku už není zrovna příjemně. V žádném případě však 

kvůli tomu nebuďte smutní a udělejte si chvilku času, třeba na čtení 

našeho nového školního časopisu!  

 A na co se můžete v prvním 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 úvahy, mohlo by se Vám líbit zamyšlení o 

závislostech v rubrice s názvem Co nás zajímá. Pro ty, kdo si rádi formou 

anket, básniček či rozhovorů vzpomenou na školu i doma, je věnována 

rubrika Ze školních lavic. Máte rádi křížovky, hádanky a rébusy? To 

všechno a mnohem více vás čeká v další 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 různé 

veselé historky a vtipy. V každém čísle si budete moci přečíst, co je 

nového ve světě kultury. Samozřejmě, tak jako v každém správném 

časopise, nebude chybět ani komiks. Zajímavou částí bude také Umělecké 

okénko, kde bude malá výstavka vašich obrázků a zajímavostí o výtvarném 

světě. Ten koho baví sportovat a zajímá ho, jak nezanedbávat své zdraví, 

by se neměl opomenout podívat na rubriku Sportem ke zdraví, ve které je 

na toto téma nachystán rozhovor a připomenuty sportovní úspěchy naší 

školy. V závěru časopisu budou už od druhého čísla napsané vaše kladné i 

záporné názory na náš časopis.   

Tak a teď už vám společně přejeme krásné Vánoce a hlavně hezké 

chvilky strávené u našeho časopisu. 

Z redakce Vás zdraví                

Jakub 

Alexandra 

Denis Rostislav 



 

 

Škola plná nápadů aneb vždy v akci   

V měsíci listopadu jsme se zapojili do spousty akcí. Na začátku to byla prohlídka výstupů 

našich výtvorů k výročí první světové války. Chodili jsme do knihovny, kina (Mexiko, Jak 

vycvičit draka), divadla (Alice in Wonderland, Henry and six Wives), na besedy (s hasiči nebo 

k multikulturní výchově) a také si zaplavat. Účastnili jsme se soutěže v malé kopané a florbalu. 

Osmáci a deváťáci uvažovali při besedách, exkurzi v Bonatransu a SCIO testech o volbě 

povolání. Velký úspěch měla akce školního parlamentu Halloween, kde jsme se mohli vyřádit 

ve třídách při výzdobě, v maskách v tělocvičně nebo při průvodu městem.  Na konci listopadu 

někteří jeli navštívit předvánoční Vídeň a naladit se na vánoční notu nebo zůstali ve škole a 

užili si tradiční zábavné odpoledne Holky a kluci v akci.  

BYLO TO SUPER! 

Co nás čeká v prosinci: 

1.12. plavání (3. ročník) 

         beseda  s ilustrátorem (1. a 2. ročník) 

3.12. plavání (2. ročník) 

         knihovnická lekce (9. ročník) 

         pečení perníčků (1., 3. ročník) 

4.12. plavání (1. a 2. ročník) 

         pečení perníčků (2. ročník) 

         kino Fair play (7. – 9. ročník) 

         beseda k volbě povolání (9. ročník) 

5.12. Mikuláš (I. a II. stupeň) 

8. – 12. 12. Týden informatiky (5. – 9. ročník)  

8.12. plavání (2. ročník) 

         beseda k volbě povolání (9. ročník) 

10.12. pečení perníčků (4. – 9. ročník) 

11.12. plavání (2. a 3. ročník) 

15.12. plavání (2. a 3. ročník) 

16.12. kino Pískomil se vrací (1. - 4. ročník)  

17.12. dílničky k adventu (I. a II. stupeň) 

18.12. generální zkouška k adventu 

            jarmark a vystoupení v odpoledních hodinách   

19.12. vánoční besídky tříd (I. a II. stupeň) 

22.12. – 2.1. vánoční prázdniny 

30.12. silvestrovský běh v parku (pro zájemce od 15:00) 

 

TĚŠÍME SE! 



 

 

Co nás zajímá  

Člověk a závislost 

          Závislost… Co to vlastně znamená? Dá se závislost definovat? Podle mě je 

závislost začarovaný kruh, v němž se člověk zmítá. Je to stav, kdy si člověk nedokáže 

představit svou existenci bez nějaké věci, člověka či situace, kterou potřebuje, nebo 

si to o tom alespoň myslí. Většinou si lidé pod tímto tématem představí drogy, alkohol, 

cigarety, hrací automaty a podobné věci zveřejňované často různými médii. Tyto věci 

samozřejmě velice škodí našemu zdraví. Bohužel se domnívám, že dnes zvláště někteří 

mladí lidé mají za to, že drogy patří neodmyslitelně k jejich životu. Většinou si nikdo 

svou závislost, svou chorobu, nechce přiznat a říkají, že je mohou přestat brát, 

kdykoliv budou chtít. Bohužel většinou je opak pravdou. Chápu mnoho důvodů, proč 

někdo tyto látky bere, ale myslím, že by si to měl každý pořádně rozmyslet, než do 

tohoto začarovaného kruhu vstoupí, vždyť existuje spoustu jiných možností, jak 

vyřešit rodinnou i osobní krizi. Proč vybírat vždy tu na první pohled nejlehčí cestu?  

          Lidé často opomíjejí jiné, dnes běžně vyskytované závislosti na kofeinu, 

internetu, sociálních sítích a dokonce i na přejídání. Přiznejte si, kdo z vás někdy 

neprosedí hodiny na Facebooku, nebo nevyjí polovinu ledničku, protože zrovna chytil 

mlsnou? Jedná se již v těchto případech o závislost? Jaká je vůbec hranice závislosti? 

Získat závislost třeba na internetu není nic těžkého. Nejprve si začnete kontrolovat 

jenom e-mail, později natrefíte na zajímavé webové stránky, pak vám kamarád pošle 

odkaz na skvělou online hru a už sedíte u počítače od rána do večera.  Určitě taky 

znáte, že když hrajete nějakou hru na ať už mobilním telefonu nebo herní konzoli, 

úplně ztratíte pojem o čase a dokážete ve hře pokračovat tak dlouho, dokud vás někdo 

nepřeruší. Taky bych chtěla zmínit anorexii a bulimii, které bych do této skupiny 

rovněž zařadila. No řekněte, kdo by nechtěl být tak hubený jako modelky 

v časopisech? Dokáže ale každý rozlišit pro naše tělo zdravou dietu a poruchu příjmu 

potravy? 

          Když však přemýšlím, myslím, že ne všechny závislosti můžeme ovlivnit a ne 

všechny jsou škodlivé. Každý jsme na něčem závislí. Myslíte, že vy ne? Jestli dokážete 

přežít bez vody, vzduchu, Slunce, … Jsme závislí na spoustě a spoustě věcí – na 

penězích, na jídle, na rodičích, na přátelích. Ať se vám to líbí nebo ne, nikdy 

nebudeme úplně nezávislí. 

 

Erika Čermáková, 9.B           



Ze školních lavic  

                                                                                                                                        

ANKETA: LÍBÍ SE TI BOHUMÍN? 

 

 

 

 

                                                                              

                     

Autor ankety: Jakub Wodecki, 6.A                      Foto žáků: David Vojtek, 5.A 

6.A: Ano (Patricie Dangová), Ano (Petr Honysz) 

6.B: Ne (Franta Kursa), Ano (Karolína Hegerová) 

7.A: Ano (Zuzana Kolesárová) 

7.B: Ano (Jakub Šipka), Ano (Lumír Moric) 

8.A: Ano (Ondřej Richter) 

8.B: Ano (Markéta Vachtarčíková) 

9.A: Ano (Tereza Kolesárová) 

9.B: Ano (Lucie Zámečníková) 



KOMIKS  

 

Autor: Jakub Křístek, 4.A 



                                         

SMĚJEME SE RÁDI   

 

 

Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: ,,Nezáviď 

 spolužákům, když se chlubí , co všechno mají doma. Raději si zapamatuj , kde 

bydlí….” 

 

Ryba se z posledních sil dostane z rybářské sítě. Doplave pod kámen, zapne 

mobil a zděšeně čte: ,,Vítejte zpátky v síti!“ 

 

Je to modré a skáče to po stromech. Co je to? Veverka v monterkách. 

 

Pepíček přinesl do hodiny biologie krysu. Učitel zděšeně protestuje : ,,To přece 

nemůžeš ! Pomysli na ten zápach! “  

“Ten mé kryse ani trochu nevadí! “ 

 

 

Víte,co říká medvěd při požíraní iglů?!? „Hmm, z venku křupavé, uvnitř masité! “ 

Co udělá! Lidojed , když ho pálí žáha? Sní hasiče. 

 

 

Autoři: Patrik Hanusek, David Szostok, Kryštof Vrlik, David Donaťák 



UMĚLECKÉ OKÉNKO  

 

 

 

Autor: Markéta Vachtarčíková, 8.B 

Autor: Klára Jaworska, 7.B 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

HÁDANKA: 

Když to zdvihneš, mluví to, když to položíš, je to potichu. Co je to?  

Autor: Zuzka Hoffmannová, 4.A 

TEST:

 

Autor: Johana Ferfecká, 4.A     

Ferfecká Ferfecká 



ZABAV SVŮJ MOZEK 

 

Autor: Klára Oláhová, 6.B  



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

NAŠE ÚSPĚCHY 

24. září   MK - dlouhé štafetové běhy  1. místo 

9. - 10. října   MK - stolní tenis   1. místo 

21. října   MK – plavání    1. místo 

6. - 13. listopadu  MK - malá kopaná   2. místo 

20. - 27. listopadu  MK – florbal    2. místo 

 

Alex Míčová a Hanka Poštulková, 7.A 

 

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM ALBÍNEM SKALÍKEM O SPORTU  

 

Dobrý den pane učiteli, předem děkuji, že jste si na náš rozhovor udělal 

čas. Rád bych vám položil několik otázek, které se týkají sportu.  

 

V kolika letech jste se začal zajímat více o sport? 

Už v osmi letech jsem začal s atletikou, potom jsem hrál stolní tenis, basketbal a o tři roky 

později jsem se dostal ke karate, které jsem dělal na vrcholové úrovni. 

 

Vedl vás k němu někdo? 

Bylo to mé spontánní rozhodnutí, jako každý kluk jsem chtěl někde sportovat, běhat, zapojit 

se do soutěží. 

 

Který sport máte nejraději a proč? 

Je to sport, kterému jsem se věnoval nejdéle (10 let), a to je karate. 

 

Myslíte si, že dnešní děti rády sportují? 

Určitě rády, ale mají mnoho různých elektronických vymožeností, jako jsou tablety nebo 

počítače, které je od sportu odvádějí. Baví je to ale pořád. 

 

Pokud jde o naše žáky, baví je hodiny tělesné výchovy? 

Já myslím, že ano. Najde se samozřejmě někdo, pro koho je tělocvik utrpení, ale většinu 

tělesná výchova baví. 

 

Kdybyste měl seřadit sportovní odvětví atletiku, gymnastiku, míčové hry 

z pohledu žáků na nejoblíbenější a nejméně oblíbené, jak byste je seřadil? 

Domnívám se, že většinu baví nejvíce míčové hry, poté je hodně takých, kteří si vyberou 

svou oblíbenou disciplínu v atletice a nakonec je to ta gymnastika.  

Děkujeme za rozhovor.              PATRIK OGROCKI a JAN TOMČÍK, 8.B 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

Redakce doporučuje filmy a knihy: 

FILM 

Croodsovi 

Croodsovi žijí v pravěku. Rodinu tvoří autoritativní taťka 

Grug se svou zásadovou a chápající ženou Uggou. Mají 

tři děti: čtyřletou Sandy, která si nejčastěji hraje na psa, 

devítiletého bázlivého Thunka a rebelující puberťačku 

Išku. Součástí této prehistorické rodinky je i Babi, Grugova tchyně. Život 

v pravěku ve dne spočívá ve shánění něčeho k snědku. V noci je potřeba 

se schovat do jeskyně, protože vylézají všemožné životu nebezpečné 

šelmy. A tak plyne den za dnem, dokud nedojde ke zničení jejich rodinné 

jeskyně. Croodsovi jsou tak nuceni podniknout cestu do neznáma za novým 

domovem. Na jejich pouti se k nim připojí i okouzlující divoký mladík Boy, 

který má na svém kontě některé skvělé objevy - například oheň nebo boty. 

 

Croodsovi si jen chtějí zachránit život, takže film nemá 

v podstatě žádný děj, což je asi jediné jeho mínus. Ale 

jak se už v mnoha filmech dokázalo, i cesta může být 

cílem. Milé dialogy, humor, který je vtipný, dobré 

nápady, pěkná hudba, dokonalá grafika. To všechno dělá Croodsovi 

nadstandardními. Není divu. Film napsal a režíroval Chris Sanders, který 

stvořil Legendu o Mulen, Lilo a Stitche a Jak vycvičit draka. Tedy nešlápl 

nikdy vedle. 

Croodsovi nepatří mezi nejlepší animované filmy, které 

kdy vznikly (za rok si třeba na ně už ani nevzpomenete) 

nicméně mají něco, co 90% zde jmenovaných filmů 

nemá. Film je něčím nový a originální. Přinesl do světa 

animáků čerstvý vzduch. Sledovat tento film může celá rodina. 

 

 

 

http://junior.proglas.cz/res/data/192/021205_05_196832.jpg?seek=1391897881
http://junior.proglas.cz/res/data/193/021242_05_197336.jpg?seek=1391897908
http://junior.proglas.cz/res/data/193/021227_05_197140.jpg?seek=1391897900


KNIHA 

Petra Dvořáková - Julie mezi slovy 

Autorka knihy Julie mezi slovy Petra Dvořáková (*1977) není českému čtenáři 

neznámá. V nakladatelství Host vydala již dvě své úspěšné knihy Proměněné sny 

(2006, dotisk 2013, cena Magnesia Litera za publicistiku v roce 2007) a Já jsem 

hlad (o problému mentální anorexie, 2009, dotisk 2013). Kniha Julie mezi slovy je 

však jejím prvním počinem v tvorbě pro děti. 

A opět si autorka nevybrala jednoduché téma, ale pustila se do líčení skutečného 

životního příběhu, který mohly prožít stovky dětí v této hektické době. Julie má 

mladší sestřičku Elu a maminku, která podléhá démonu jménem alkohol a zabředá 

do dluhů. Tatínek celou komplikovanou situaci 

řeší rozvodem. Julii tak čekají další obtížné 

chvíle, když si tatínek najde „tetu“ a následně se 

stěhují k ní na venkov. Z veliké sídlištní školy 

odejde do vesnické malotřídky, kde je vše tolik 

odlišné od toho, nač byla zvyklá. Desetileté 

děvčátko se musí vyrovnat s rozpadem rodiny, 

přijmout nové povinnosti i nevlastní sourozence. A 

také pochopit, proč už ji její milovaná maminka 

nechce… 

Tobiáš Lolness – Život ve větvích 

Velký dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr! 

Domovem Tobiáše je odedávna obrovský strom. Jednoho dne odmítne Tobiášův 

otec vydat tajemství svého geniálního, ale pro přežití stromu nebezpečného 

vynálezu. Rodina Lolnessových je poslána do vyhnanství a Tobiáš musí prchat až 

do země trávového lidu.  

Druhý díl románu začíná Tobiášovým návratem na strom, kterému 

však hrozí smrtelné nebezpečí. Srdce stromu je nahlodáno 

hlubokým kráterem. Tobiáš se pokusí odvrátit katastrofu a najít 

své rodiče a Elíšu... 

Kniha o křehkosti světa a o lidské statečnosti je strhujícím 

příběhem, který je už dnes řazen po bok klasikům dětské 

dobrodružné literatury. Vychází s ilustracemi slavného francouzského ilustrátora 

Françoise Place. 

Až si přečtete Tobiáše Lolnesse, navždy se budete dívat na stromy jinýma očima.  

 

 



AKCE 

Předvánoční Vídeň 

V pátek 28. listopadu jsme se my, žáci ZŠ Čs. 

armády, zúčastnili poznávacího zájezdu do 

předvánoční Vídně. Vyjeli jsme brzy ráno 

společně se studenty Gymnázia Bohumín. Po 

asi čtyřhodinové cestě autobusem, kde jsme 

shlédli zajímavý dokument o tomto rakouském 

hlavním městě, jsme dorazili na místo. Po 

příjezdu jsme nejprve absolvovali krátkou 

prohlídku historického centra města s průvodcem, na které jsme se 

dozvěděli spoustu informací především o významných vídeňských 

památkách. Prošli jsme středověkou uličkou Griechenstraße, užasli jsme 

nad krásou  katedrály Stephansdom, prohlédli si vykopávky z římské doby 

na náměstí Michaelerplatz, a také jsme se samozřejmě podívali na 

Hofburk, bývalé sídlo Habsburků. Dále jsme se u radnice na náměstí 

Rathausplatz rozešli a šli se podívat na vánoční trh Christkindlmarkt, který 

se tradičně u radnice koná. Měli jsme tak čas pořádně načerpat 

předvánoční atmosféru, nasát vůni pečených kaštanů a ochutnat nějakou z 

báječně vypadajících cukrovinek, kterých se na trhu stejně jako vánočních 

ozdob prodávalo spoustu. Mnozí z nás také nakoupili nějaké drobné dárky 

domů, nejčastěji typické rakouské pralinky 

Mozartovy koule.  

Poté jsme již společně vyrazili na nedaleké náměstí 

Marie Terezie, kde jsme se šli ohřát do 

přírodovědného muzea, největšího muzea Rakouska. 

Před odjezdem jsme se ještě prošli po vánočním 

trhu, který byl na Maria-Theresien-Platz. Pak už jsme 

bohužel museli nastoupit do autobusu a jet směrem 

domů.   

Myslím, že jsme si všichni výlet moc užili a budeme mít na Vídeň mnoho 

příjemných vzpomínek. Tímto bych také za všechny chtěla poděkovat panu 

průvodci a řidičům z cestovní agentury za poučnou prohlídku města a 

bezpečnou a příjemnou cestu tam i zpět, ale také našim učitelům, kteří pro 

nás tuto exkurzi zorganizovali a jeli s námi. 

Erika Čermáková, 9.B 



CO SI MYSLÍŠ  

ŘEŠENÍ HÁDANKY: Telefon 

ŘEŠENÍ TESTU: 1.C, 2.C, 3.A, 4.A, 5.A, 6.C 

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

