
 



 

 

Milí čtenáři, 

toto číslo je věnováno Anglii, neboť ti nejlepší z 8. a 9. ročníků se vydali 

poznávat kulturu jižní Anglie a Londýna na celý týden. Myslíme si, že je to 

velká událost dostat se na tak dlouho do zahraničí a poznávat nejen 

kulturní památky, ale i zvyky anglických rodin. Pokud máte rádi vše 

spojené s touto zemí, neváhejte a čtěte dále.       

A co si můžete přečíst v desátém čísle školního časopisu?V rubrice Škola 

plná nápadů aneb vždy v akci si můžete přečíst o všech školních akcích 

chystaných v nejbližší době. Rubriku Co nás zajímá jsme tentokráte 

věnovali rozhovoru s panem učitelem Wodeckim. V rubrice Ze školních 

lavic nás čekají rozhovory s účastníky jazykového pobytu v jižní Anglii. 

Chcete si procvičit anglickou slovní zásobu? Pokud ano, zkuste uhádnout 

tajenku v rubriceZabav 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 anglické vtipy. Samozřejmě, tak jako v každém 

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

Umělecké okénko, kde pro vás redaktorka Klárka připravila nově zařazené 

zajímavosti o slavných umělcích 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 typickému anglickému sportu. V závěru časopisu si můžete 

zkontrolovat, zda jste správně uhádli anglickou tajenku. 

 

Z redakce Vás zdraví 

 

 

 

 

 

Markéta Klára Jakub 

Petr Soňa David Ondra 

Nela 
Nikolas 

Ondra 

Petr 



 

 

Škola plná nápadů aneb vždy v akci  

  

Co nás čeká v listopadu: 

10. 11. Knihovnická lekce (8. A) 

12. 11. MK florbal 2. – 3. Ročník 

  Knihovnická lekce (3. D) 

  Knihovnická lekce (7. A) 

  Ukázková hodina genetické metody čtení pro rodiče prvňáčků 

  Budu školákem (16:00) 

13. 11. Kultura školám – Indie (6. – 9. ročník) 

16. 11. Knihovnická lekce (7. B, 1. B) 

  Knihovnická lekce (3. C) 

  Třídnická hodina k charitativní akci 

19. 11.  MK florbal (4. – 5. ročník) 

  Ukázková hodina genetické metody čtení pro rodiče 1. tříd 

  Knihovnická lekce (6. B) 

  Akce žákovského parlamentu –  

                     Charitativní akce pro děti z dětského domovaVelké Heraltice  

20. 11. Knihovnická lekce (8. B, 4. B) 

23. 11.  Putování za chlebem (2. A, 2. C) 

25. 11.  Knihovnická lekce (3. A) 

26. 11. Miniházená (2. – 4. ročník) 

27. 11.  Gotika (6. – 9. ročník) 

 

TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá  

 

Rozhovor s panem učitelem 

Reném Wodeckim 

 

 

Dobrý den pane učiteli, předem děkuji, že jste si na náš rozhovor udělal čas. Chci Vám 

položit pár otázek, které se týkají jazykového pobytu našich žáků v Anglii, neboť celé 

číslo je věnováno Anglii samotné. 

 

Jaký je váš názor na projekt OPVK, ve kterém byl součástí zájezd na týden do Anglie? 

Výhodou bylo to, že tento projekt se zájezdem byl pro nás a pro studenty zcela zdarma.Bylo to pro studenty 
velkým přínosem, neboť si mohli vyzkoušet anglický jazyk v praxi, a tak si uvědomit, jak je tento jazyk k životu 
nutný a užitečný. Také si mohli vyzkoušet svou samostatnost. 
 

Ve kterém městě jste s žáky byli ubytováni? Co se vám na něj nejvíce líbilo? 

Bydleli jsme ve městě Worthing. Nejvíce se mi asi líbila pláž, neboť Worthingje město u moře na jihu Anglie. 
Také se mi moc líbily typické anglické domy. 
 

Byl jste spokojen se skupinou žáků, která byla vybrána? 

Určitě ano, neboť pomáhali ostatním žákům z jiných škol. Byli  hodně slušní a neudělali mně ani paní učitelce 
Mertové ostudu. Jsem rád, že se snažili mluvit co nejvíce anglicky. 
 

Co jste všechno navštívili? 

Leeds Castle, Pier(molo) ve Worthingu, útesy SevenSisters, město Brighton, SkanzenTheWeald and Downland Open Air 
Museum, katedrála ve městě Chichester, Londýn (nejznámější památky). 
 

Co se vám nejvíce a nejméně líbilo? 

V podstatě se mi líbilo vše, ale pokud bych měl nějaký výlet vyzdvihnout, byl by to ten na SevenSisters. Nejméně mě zaujal 
Chichester, neboť to byl jediný den, kdy nám nevyšlopočasí. 
 

Bylo na tomto projektu něco, s čím byste nesouhlasil? 

Možná to, že jsem mohl vybrat jen 10 žáků. Kdyby to bylo v mé moci, naberu celý autobus, což je kolem 40 žáků. Dále bych 
prodloužil pobyt, aby se všichni mohli procvičit v angličtině co nejlépe. 
 

Chtěl byste takový projekt někdy zopakovat? 

Určitě ano. 
  

Jak probíhala výuka v anglické jazykové škole? 

Žáci byli ve svých třídách, kde měli 3 vyučovací hodiny s paní učitelkou z anglické školy. Pro žáky tyto hodiny byly velkým 
plusem pro jejich konverzaci.  
 

Kde jste si vy nejvíce procvičil angličtinu? 

Mluvil jsem anglicky vlastně pořád, jak v rodinách, tak během dne. Navíc jedna paní učitelka z Krnova byla Američanka, a s tou 
jsem si hodně popovídal. 
  

Co byste chtěl ještě dodat? 

Určitě to, že jsme měli každý skvělé milé rodiny. Žáci byli hodně nadšení z Primarku. Našli jsme si hodně nových kamarádů, a 
tak se vlastně může uskutečnit jeden z plánů školního parlamentu. 

 

Děkuji za rozhovor.                           Markéta Vachtarčíková, 9.B 

 



Ze školních lavic  

Rozhovory s žáky  

na jazykovém pobytu ve Worthingu 

Jak se ti tam líbilo a co nejvíc? 

Markéta Vachtarčíková z 9.B 

Líbilo se mi tama nejvíce asi útesy SevenSisters. 

Daniela Michnová z 9.A 

Měli jsme super rodinu, líbily se mi výlety za památkami, ale 

celkově se mi líbilo všechno. 

Ondřej Kubík z 8.B 

Nejvíce se mi tam líbily útesy SevenSisters. 

Všiml/a sis za ten týden nějakého pokroku 

v angličtině? 

Markéta Vachtarčíková 

Ano, určitě. Nebojím se konverzovat. 

Daniela Michnová  

Myslím, že jo. 

Ondřej Kubík  

Určitě ve výslovnosti. 

Navštívili jste nějaké památky? 

Markéta Vachtarčíková 

Každý den, bylo jich hodně. 

Daniela Michnová 

Londýn, Brighton, skanzen. 

Ondřej Kubík  

Útesy SevenSisters, LeedsCastle. 

 



Vrátil/a by ses tam? 

Markéta Vachtarčíková 

Určitě, chtěla bych se tam jednou odstěhovat. 

Daniela Michnová  

Určitě ano. 

Ondřej Kubík 

Jo. 

 

 

 

 



KOMIKS  

 

Autor: Nikolas Dang, 9. A 



SMĚJEME SE RÁDI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petr Schühler, 8. B 



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 připravily méně 

známou, ale o to uznávanější anglickou umělkyni. Snad Vás něčím zaujme. 

Pokud ne, určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

Angelica Garnett 

Angelica Garnett, rodným jménem Angelica 

Vanessa Bell byla britská spisovatelka a 

malířka, dcera Vanessy Bell a Clive Bella. 

Angelica Garnett v průběhu svého života 

vystavovala obrazy v Miláně, Londýně, 

Forcalquier a Charlestonu. Krom obrazů a 

návrhů interiérů se Angelica věnovala i psaní. 

Napsala několik esejí a dvě knihy. V roce 

1983 vyšly vzpomínky s názvem 

DeceivedwithKindness. A 

BloomsburyChildhood, ve kterých se zpovídá 

ze svého života se členy Bloomsbury a o 

nelehkém vztahu s matkou. Dílo bylo oceněno Cenou JoeaAckerleyho za 

autobiografii roku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 

 



 

 

 

Z NAŠÍ TVORBY 



Autor: Ondřej Richter, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Doplň správně anglickou tajenku: 

 

1)Válka 

2)Youcanget a mealhere 

3)Venus,Earth,Marsisexampleofthe ... 

4)Itfly on the, ithave a wings and ithave a pilot. 

5)Itis a game whitball, twogoals and 24 players in playground. 

6)Sourozenci 

7)Itis a man/womanwhosolvethecases. 

 

 
Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš 

Autor: Jakub Wodecki, 7. A 

 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

 

Kriket 

Kriket je hra pro dvakrát jedenáct hráčů tradičně oděných do bílých kalhot, 

košilí i bot. Samotné slovo „kriket“ vyvolává atmosféru anglického léta a 

éry britské koloniální říše. Je spojeno s pojmem fair-play a odpoledními 

čajovými sedánky, při nichž jsou centrem pozornosti hráči odpalující míček 

a běhající tam a zpět mezi dřevěnými brankami. Dnes se kriket díky své 

minulosti a původu hraje v nejrůznějších koutech světa, v zemích tak 

vzdálených jako je Indie, Austrálie nebo Jižní Afrika. Historie tohoto 

vznešeného sportu se však začíná psát na pastvinách anglického hrabství 

Surrey v době vlády dynastie Tudorovců. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petr Honysz, 7. A 



Slavní kriketisté 

Spencer Gore 

(10. března 1850 – 19. dubna 1906) 

 

Byl anglický tenista, hráč kriketu za Surrey a 

v roce 1877 historicky první vítěz 

Wimbledonu. 

 

Studoval na Harrowschool, kde vynikal ve 

sportu, zejména fotbalu a kriketu. 

 

Od jedenácti let byl kapitánem školního 

kriketového týmu. 

 

 

 

Frank Hadow 

(24. ledna 1855, Regent's Park – 29. 

června 1946, Bridgwater) 

Spolu se šesti bratry navštěvoval základní 

školu HarrowSchool, kterou 

reprezentovali v kriketu. 

 

 

 

 
 Autor: Ondřej Gyüre, 7. A 



FILMY, KNÍŢKY, AKCE  

FILM a KNIHA v jednom 

Doktor Proktor a prdící prášek (Jo 

Nesbo) 

Volně na motivy knihy mistra krimi JO NESBA 

vznikl i stejnojmenný film. Hlavním hrdinou je 

ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka 

Líza a klučina s ohnivými vlasy jménem Bulík. 

Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde 

ţije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří 

zjistit, ţe podivín doktor Proktor vynalezl opět 

něco šíleného, musí u toho být! Poté, co v roli 

asistenta doktora Proktora zjistí, ţe jeho 

nejnovější vynález, prášek proti prdění, 

nefunguje, vnukne mu myšlenku, ţe by měl 

vynalézt prášek fungující přesně opačně. 

Uplatnění by našel třeba jako nejrychlejší 

cyklo pumpička na světě – jeden konec 

hadičky do kola, druhý do zadnice a kolo je 

napumpováno raz dva. Mohl by to být také 

super vysoušeč vlasů... Jenţe o vynález mají 

zájem i nekalé ţivly, pan Trán a jeho vykutálení 

synáčci Truls a Trym. 

Vaše redakce 

 

 

 



AKCE 

Soutěţ ve frisbee 

V polovině měsíce října naplánoval ţákovský parlament 

soutěţ ve frisbee, jak pro první, tak i druhý stupeň. Účast 

byla velká a domníváme se, ţe 

se všem zúčastněným líbila. 

Kaţdý účastník získal sladkou 

odměnu a ti nejlepší i věcnou 

společně s diplomem. Všem 

hráčům děkujeme za účast a 

těšíme se, ţe se uvidíme při 

dalších plánovaných akcích 

ţákovského parlamentu.  

 

 

 

 

 

 

 



Týden učení i zábavy v jiţní Anglii  

Deset ţáků a dva učitelé vyrazili 25. října v ranních hodinách od ZŠ 

ČSA vstříc novým poznáním a záţitkům daleko od Bohumína. Cílem 

bylo přímořské město Worthing na jihu Anglie. 

Cesta byla dlouhá a postupem času nás ochromovala nervozita 

z neznámého prostředí. Přemýšleli jsme nad tím, jaké budou 

hostitelské rodiny, a jestli se vůbec v cizí zemi domluvíme.  

Brzy ráno nás trajekt dopravil k břehům Anglie a čekal nás první cíl 

poznávání místních krás, a to 

Leeds Castle. I přes únavu 

všechny nadchlo krásné 

prostředí a my se mohli těšit 

na své hostitelské rodiny. Ty 

si celou desetičlennou 

skupinu vyzvedli ve večerních 

hodinách a na první pohled 

bylo patrné, ţe budou na 

bohumínskou partičku milí a 

laskaví. To jsme všichni mohli v průběhu pobytu potvrdit, proto jsme 

se vţdy večer těšili na shledání s nimi a povídání si u typické 

anglické večeře. 

Celý týden jsme se neulívali a chodili i o prázdninách do jazykové 

školy a bez problémů zvládali úkoly naší nové anglické paní učitelky. 

V odpoledních hodinách jsme se vydávali na výlety po okolí. Nadchla 

nás především krajina pohádkových útesů SevenSisters, mořský 

svět SeaLife Centre v Brightonu i samotné město s oblíbeným 

pokrmem fish&chips, historický skanzen Open air museum nebo 

velkolepé hlavní město Londýn.  

Nikomu z nás se nechtělo domů a doufáme, ţe se do těchto míst 

ještě někdy podíváme. 

 

Vaše redakce 



CO SI MYSLÍŠ  

ŘEŠENÍ KVÍZU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1)War, 2)restaurant, 3)planets, 4)plane, 5)football,  6)siblings, 7)detective 

 a tajenka je Welldone. 

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 z 9. A za vytvoření titulní strany 

časopisu. 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové z 8.B za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 

DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 

mailto:zscsa@post.cz

