
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

 

máme tady druhý měsíc v roce 2017 a za sebou první pololetí. Doufáme, že 

ho všichni zvládli bez větších problémů a s vysvědčením jste byli 

spokojeni. Pokud ne a máte z něj špatnou náladu, pojďte se trochu 

rozptýlit Sovím zpravodajstvím. 

A na co se můžete v tomto čísle těšit? V rubrice Co nás zajímá se naše 

redaktorky zeptaly na spokojenost s vašim vysvědčením. Naše redakce 

také zjistila ty nejlepší perličky ze školního prostředí. Přesvědčíte se o tom 

v rubrice Ze školních lavic. Máte rádi hádanky? I v tomto čísle vás jedna 

čeká. Myslím, že se snad všichni rádi zasmějeme, a proto je do časopisu 

zařazena i rubrika Smějeme se rádi, kde jsou pro Vás nachystány oblíbené 

zimní vtipy redaktora Jakuba. Samozřejmě, tak jako v každém správném 

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

okénko, kde si pro vás redaktorky Nela a Andrea připravily další zajímavou 

osobnost ze světa umění. 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 dalšímu 

oblíbenému sportu našeho redaktora Petra. V závěru časopisu si můžete 

zkontrolovat, zda jste správně odpověděli na hádanku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 

Karolína 



Co nás zajímá
 

Tentokrát jsme se žáků  

zeptali na jejich vysvědčení: 

Jsi spokojený/á s vysvědčením? 

Pochválili tě rodiče? 

Co by jsi chtěl/a do příštího vysvědčení 

změnit?  

                                                   
Natalie Stančíková, 8. B 

Jsem moc spokojená. 

NE! 

Chtěla bych jenom jednu dvojku. 

 

Filip Srch, 7. B 

Celkem dobrý, ale nemusely by být ty čtyřky. 

Ne. 

Premiová otázka – Dostal jsi? Ne. 

Asi chování a angličtinu bych si chtěl opravit a možná 

fyziku. 

 

 



 

 

Veronika Sedlářová, 5. A 

Je dobré. 

Jo.  

Nic bych nechtěla změnit. 

 

Sára Sukačová, 1. A 

Hodně jsem spokojená. 

Ano. 

Nic. 

 

 

Autor: Karolína Hegerová, Karolína Wagnerová, 8. B 

 

 

 

 



Ze školních lavic  

Perličky ze školních lavic 

Učitelka biologie: „Dnes budeme pokračovat v rozmnožování.“ 

V Kytici najdeme báseň Záhořovo lože. Žák napsal do testu 

Hrobařovo lože a soused to opsal jako Hrabošovo lože. 

Paní učitelka na zeměpis: „Víte, kdo je Barack Obama?  

Jeden ze studentů vykřikne: „Jo, jo, vzpomínám si, to je ten 

dinosaurus.“ 

Paní učitelka se ptala dětí v mateřské školce, jak vypadá podle nich 

Ježíšek. 

Toníček naprosto s jistotou řekl: „No to je 

přeci netopýr! Ten létá v noci, do ničeho 

nenarazí a není slyšet.“ 

Poznámky v žákovských 

Honí se s kluky po chodbě a nevhodně říhá. 

Dívá se na mě skrz zelené pravítko a říká, že 

jsem zelená. 

Střílí brčkem kousky housky. 

Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá. 

Zapomněla mi připomenout, že zapomněla sešit do AJ. Trénujte s ní 

doma paměť, potřebuje to. 

Váš syn neustále vyrušuje, prosím o nápravu, již nevím, co s ním 

mám dělat. (Poznámku matka podepsala se slovy: „Já také ne, ale 

přeji mnoho úspěchů.“) 

Vaše redakce 



  KOMIKS

 

 Autor: Klára Jaworska, 9. B 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Zimní vtipy :)  

 

Že neumíte lyžovat?  

Nevadí, hlavně když máte uzavřenou pojistku. 

                                                         

 

 

Víte, jací lidé jsou nejmenší na světě? 

Silničáři. Napadne pět centimetrů sněhu a už nejsou 

vidět.       

  

                  

Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z nich zřítí do průrvy. 

Druhý přijede k průrvě a volá: „Jsi v pořádku?” 

„Jsem!” 

„Co hlava, nerozbil sis ji?” 

„Ne, dobrý!” 

„A co ruce nebo nohy, nemáš zlomené?” 

„Ne, v pořádku!” 

„Tak co tam ještě děláš?” 

„Padám...” 

                                                                          

 

 

Autor: Jakub Wodecki, 8. A 

       



UMĚLECKÉ OKÉNKO  

Rozhodly jsme se, že část rubriky Umělecké okénko budeme věnovat slavným 

umělcům. Připojíme zde stručné informace o jejich životě a dílu, které si pak 

můžete najít na internetu, pokud se vám daný umělec nebo dílo bude líbit. 

Pokusíme se pak oslovit naše zdatné školní malíře nebo samy zhotovíme 

ukázku aktuálního díla umělce. V tomto vydání jsme si pro vás připravili grafika 

a malíře Emila Noldeho. Snad Vás zaujme.  

Redaktorka Nela 

Emil Nolde 

Emil Nolde, narozený jako Hans Emil Hansen, byl německý 

expresionistický malíř a grafik.  

Patří mezi nejznámější expresionisty a jeho expresionistické 

působení je spojováno s uměleckou skupinou Die Brücke, ke 

které se přidal v roce 1906, ale po roce ji opustil. Jako 

většina německých expresionistů ovládal techniku 

dřevořezu, maloval olejem, vedle toho v jeho díle hrála 

zásadní roli technika akvarelu. Do jeho díla proniklo 

též umění přírodních národů, se kterým se setkal při 

cestě přes Sibiř a Oceánii. Jeho dílo bylo nacisty 

označeno za zvrhlé a bylo mu zakázáno malovat, v tomto pozdějším období 

tvořil velmi neobvyklé akvarely nazývané jako 

„nenamalované obrazy“.  

Mezi časté náměty jeho obrazů patří krajiny, biblické, 

velkoměstské a fantaskní výjevy, květiny.  

 

                                                    

 

 

Autor: Nela Chybiorzová, 9. A 



 Dílo Emila Noldeho v našem podání 

 

 Autor: Andrea Michlíková, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Poznej podle vlajky příslušný stát: 

1.   

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Snowkiting 

Mnoho moderních sportů kombinuje věci dávno zaběhnuté. 

Vezmete-li si draka a k tomu přidáte lyže nebo snowboard, 

vyjde vám snowkiting. Pokud umíte lyžovat či jezdit na 

prkně, stačí se naučit ovládat draka (kite). Princip řízení 

draka je v podstatě jednoduchý.  

Abyste byli schopni jezdit alespoň tam a zpět, stačí vám 

den. Samozřejmě, že se nedá použít papírový drak. Jezdí 

se za "kity" různých typů i velikostí. Sportovní draci 

připomínají spíše padáky vyrobené z kvalitních a pevných 

textilních materiálů. Rozpětí menších typů draků je něco 

kolem dvou až tří metrů, větších čtyři až pět metrů. 

Nejjednodušší je řízení draka pomocí dvou šňůr: zatočíte 

prostě na tu stranu, za jakou šňůru zatáhnete. Zkušenější 

závodníci ovšem používají tři i čtyři šňůry. 

 

Autor: Petr Honysz, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

Kniha 

Serafina a čarodějná hůl 

Robert Beatty 

Dobrodružná fantasy kniha Serafina a čarodějná hůl je 

již druhý díl ze světa temné magie, odvahy a přátelství. 

O co jde? 

Serafina porazila tajemného muže  
v černém plášti a současně zjistila,  
že není obyčejnou dívkou, ale napůl  
šelmou. Nyní se vydává každou noc do lesa a učí se, 
jak v něm přežít. Avšak brzy zjistí,  
že uvízla mezi dvěma světy: Je moc divoká na honosný 
dům, nádherné šaty a velkolepé plesy, a naopak příliš 
lidská, aby se připojila ke své rodině v lese.  
 
Když na dům začnou útočit zlověstná zvířata, je 
Serafina jediná, kdo se jim může postavit. Kdo za těmi 
útoky stojí a hraje v nich nějakou roli zničený černý 
plášť? Útoky se stupňují a Serafina si uvědomí, že zlo 
sahá mnohem dále, než si kdy byla ochotná připustit. 
Zvládne odvrátit děsivou hrozbu a přijmout svůj osud? 
 
 
 
 



Film 

LEGO Batman film 

Vcelku netradiční film ze světa LEGO, který pobaví 

diváky každého věku. 

Bruce Wayne se musí vypořádat nejen se zločinci 

z Gotham City, ale také se zodpovědností, kterou 

přináší výchova adoptovaného chlapce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ondřej Gyüre, 8. A 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ POZNÁVAČKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. Velká Británie, 2. Brazílie, 3. JAR 

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.   

PODĚKOVÁNÍ 

Redakce velmi děkuje Ondřeji Richterovi za vytvoření titulní strany 

časopisu. 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové z 9. B za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 
DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 


