
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

toto číslo je věnováno dětem, především těm, které jsou umístěny 

z různých důvodů do dětských domovů. Naše redakce si myslí, že je 

důležité těmto dětem pomáhat. Pokud vás toto téma zajímá, nemeškejte a 

začtěte se do našeho dalšího čísla školního časopisu.       

A co si můžete přečíst v jedenáctém 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 informacím o charitativní akci konané pro děti z dětského domova 

ve Velkých Heralticích. V rubrice Ze školních lavic nás čekají rozhovory 

s učiteli a žáky o této akci. Chcete si procvičit svůj postřeh? Pokud ano, 

zkuste najít všechna slova ukrývající se v naší osmisměrce v rubrice 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 

vtipy s dětskou tématikou. 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 talentovaným mladým sportovcům, především Patriku 

Kroščenovi z 6. A. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste 

správně rozluštili osmisměrku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 

Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá 

 

Dne 19. 11. 2015 proběhla na ZŠ ČSA charitativní akce pro děti 

z dětského domova Velké Heraltice. Žáci základní školy se 

v listopadu seznámili s problematikou umístění dětí do dětských 

domovů, s konkrétními osudy dětí z domova a jejich přáními na 

Vánoce. Začali nosit knihy, CD, DVD a počítačové hry, které ocenili 

symbolickými částkami a následně prodávali prostřednictvím burzy 

konané přímo na půdě školy. V příjemné atmosféře i s pohoštěním se 

tak sešli rodiče, žáci i učitelé a přispěli na dobrou věc, ať už 

zakoupením knížky nebo dobrovolnou peněžní částkou. Že akce měla 

úspěch, dokládá výsledná částka a to 16 000,- Kč. Za vybrané peníze 

se nakoupí vánoční dárky, které si děti přejí a které jim pojedou 

v prosinci předat zástupci žákovského parlamentu. Děkujeme našim 

žákům za aktivní účast v prodeji a všem zúčastněným za štědré 

příspěvky a zájem o osudy dětí z dětských domovů.  

Autor: paní učitelka Michaela Šebestová 

 

 



  

 



Ze školních lavic  

1. stupeň 

V. B Jirka Pudich 

Přišlo hodně lidí. Líbilo se mi to, naše třída vybrala asi 700 korun. 

IV. A Kristýnka Muszaňská 

Hodně se mi to líbilo. Většina spolužáků něco přinesla. Naše třída vybrala 

asi 510 korun. 

Paní učitelka Drbulová 

Skoro každý žák donesl nějakou knihu nebo CD, se třídou jsme vybrali asi 

400 korun. Mohlo přijít více rodičů, ale splnilo to svůj účel. 

2. stupeň 

VII. A Viktorie Juchelková 

Byl to moc dobrý nápad. Líbilo se mi to. Naše třída vybrala něco přes 700 

korun. 

IX. B Markéta Vachtarčíková 

Byl to dobrý nápad. Celá třída se podílela, každý něco donesl. Se třídou 

jsme vybrali asi 760 korun. 

Paní učitelka Országová 

Bylo to moc fajn. Přišlo hodně lidí. Na dobrovolném vstupné se vybralo 

něco přes 3 tisíce korun. Paní kuchařky napekly různé muffiny, linecké 

kolečka a připravily čaj, kávu a párky. Splnilo to svůj účel. 

 



  KOMIKS

 

Autor: Nikolas Dang, 9. A 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Proč sis k sešitu matematiky připnul tatínkovu fotku? 

Paní učitelka říkala, že by chtěla vidět toho umělce, který mi pomáhal s 

úkolem. 

 

Učitelka 1. třídy: Zavolám tvým rodičům! Žák: Ne prosím! 

Učitelka 6. třídy: Zavolám tvým rodičům! Žák: Klidně! 

Učitelka 9. třídy: Zavolám Tvým rodičům! Žák: Řekněte 

jim, že je pozdravuju! 

Učitelka na střední škole: Zavolám tvým rodičům!  

Žák: Zeptejte se mámy, co bude k večeři! 

 

 

Ptá se otec na třídní schůzce:  

,,Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?" 

,,Ano," přisvědčuje učitel, ,, zejména v pravopise." 

 

 

Matematika je jediné místo, kde si můžete koupit 100 ananasů, a nikdo 

se neptá, proč. 

 

 

Víte, co je to zákon schválnosti? Když má včela alergii na pyl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Denis Sdukos, 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 zajímavější osobnost španělského malíře. Snad Vás něčím 

zaujme. Pokud ne, určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

Bartolomé Esteban Murillo 
Španělský malíř Bartolomé Esteban Murillo nedosáhl za 

svého života velké slávy. V tvorbě se zaměřoval nejenom 

na oltářní obrazy, ale především na zachycení života 

chudáků, žebráků a tuláků, kteří se ploužili po sevillských 

ulicích. 
Narodil se roku 1618 jako nejmladší ze čtrnácti dětí 

lazebníka Gaspara Estebana Murilla a jeho manželky Marie 

Peresové. Jeho původ mu nepředurčoval zářnou 

budoucnost. Rodiče brzy zemřeli a o jeho výchovu se tedy 

starala jedna ze sester. V této době si také Murillo 

uvědomil, co to znamená být sirotkem a být odkázán jen 

na pomoc ostatních, kteří ne vždy s ním soucítí. 

 

Malířské školení získal údajně od malíře Juana del Castilla. V roce 1645 se Murillo 

oženil s Beatrice Sotomajorovou Cabrerovou, se kterou měl 9 dětí. 
Vytvářel hlavně lyricky laděné obrazy Panny Marie a Krista v měkkém malebném stylu, 
jež v pozdním období upadaly do sentimentality. Někdy bývá neprávem historiky umění 
opomíjen a nazýván kýčařem, ale jeho umění mělo ještě jiný mnohem hlubší rozměr, 
který se projevil v realistických pouličních žánrech s jadrnými lidovými typy. Na tuto 
tématiku se zvláště zaměřil po smrti své ženy v roce 1664, kdy „upadl do těžkých 
chmur" a neměl sílu již dále malovat. Nicméně po měsících smutku byl nucen začít 
tvořit, zejména proto, aby uživil svou početnou rodinu. Avšak z devíti dětí ho přežily 
jen čtyři. Tehdy se také prohloubilo jeho přátelství s kanovníkem sevillské katedrály, 
Justinem de Neve, který svým bohatstvím sponzoroval útulek pro potřebné. V Murillovi 
objevil nejen dobrého přítele, ale také malíře neobyčejných kvalit, jenž ve svých dílech 
dokázal vystihnout soucit spolu s realistickým vykreslením tehdy běžného života 
nemajetných obyvatel. Murillo měl velké sociální cítění. Žebrající děti na ulici ho 
nenechávaly chladným, zejména vzpomněl-li si na své dětství a své vlastní ratolesti, 
které nebylo snadné živit. 



 
Na konci života trpěl sám malíř velkou nouzí. Poprvé v životě také získal zakázku na 
výzdobu kostela ležícího mimo hranice města Sevilly. Při práci však nešťastnou 
náhodou spadl z lešení a smrtelně se zranil. Murillo zemřel 13. 4. 1682. 
 
Jeho dílo: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



Autor: Ondřej Richter, 9. A 

Z NAŠÍ TVORBY 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Vyhledej všechna slova v osmisměrce a slož 

větu ze zbylých písmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Autor: Petr Honysz, 7. A 

 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

 
 
 

 

 

 

 

Ahoj Patriku, děkuji, že si si na náš rozhovor udělal 
čas. Ráda bych ti položila několik otázek, které se 
týkají tvé záliby, ve které dosahuješ vynikajících 
výsledků.  
 
Tvým oblíbeným sportem je karate. Jak dlouho ho 
děláš? 
Karate dělám od pěti let. 

 

Kdo tě k němu přivedl? 
Můj otec.  

 

Jaké jsou tvé dosavadní největší úspěchy? 
Stal jsem se Mistrem světa pro rok 2012 a pětkrát Mistrem Evropy 

v kategorii kata.  

 

Jaký máš pásek? 
Modrý. 

 

Kde trénuješ a jak často? 
Trénuji v Bohumíně v Apollo klubu 3x týdně.  

 

Co se ti na tomto sportu nejvíce líbí?  
Nejvíce mě baví to, že mě tento sport naučil sebeobrany.  

 

Děláš ještě nějaké bojové umění? 
Ju - Jitsu, kickbox a judo. 

Moc děkuji za rozhovor a přeji stále tolik úspěchů.     
 
Autor: Markéta Vachtarčíková, 9. B 

Rozhovor s úspěšným 

sportovcem Patrikem 

Kroščenem z 6. A 



I děti, které to nemají v životě jednoduché,  
dokáží uspět ve sportu 

díky své píli, pevné vůli a odhodlání!!! 

Sabina Phamová: Z dětského domova až na 
mistrovství světa v softballu. 

Sabina Phamová je zcela mimořádným 
fenoménem českého softballu. Zatímco její 
spoluhráčky běhaly na hřišti s rukavicí už od 
žákovských let, ona až do čtrnácti hrála jen 
fotbal. Juniorská mistryně Evropy a mistryně 
české juniorské extraligy odletí na světový 
šampionát v Oklahoma City v USA. Mezi 
největší softballové naděje přitom pronikla 
i přes složitou rodinnou situaci, která 
vyvrcholila několikaměsíčním pobytem 
v dětském domově. 

Jedna z nejlepších mladých vnějších polařek pochází z komplikovaných 
rodinných poměrů. Tak komplikovaných, že musela opustit svou 
biologickou rodinu  a přes zastávku v dětském domově najít nový domov 
u náhradní, pěstounské rodiny. Často se říká, že tým je pro někoho druhá 
rodina. Často to bývá jen fráze, ne však u Sabiny Phamové. 

Od začátku jí to šlo a nový sport jí naprosto pohltil. Školní liga, kterou 
hrála, jí za chvíli byla malá. A tak se rozhodla zkusit štěstí ve zdaleka 
nejlepším klubu široko daleko. Jejím novým domovem se stali Snails 
Kunovice a její výchovy se ujal trenér Pavel Křivák, který má na její 
raketové kariéře lví podíl. Se vstupem do Snails Kunovice se svět Sabiny 
Phamové začal definitivně točit výhradně kolem žlutého míčku s červenými 
švy. Jak sama přiznává, softball zaplnil prázdné místo v jejím životě. 
 

Sabina Phamová vyrůstala v prostředí, které připomínalo všechno možné, 
jen ne normální, spořádanou rodinu. Mezi zážitky jejího dospívání tak 
patřily matčiny problémy s alkoholem i policejní kontroly před domem. 
Stěhování do dětského domova pro Sabinu znamenalo především šok a 
zklamání z vlastní rodiny, která se o ni nedokázala postarat. Neosobní 
prostředí ústavu, kde se o děti starají místo rodičů „tety", jí přineslo úplně 
novou zkušenost. 

Sama měla velké štěstí, že se brzy objevil někdo, kdo ji byl ochoten 
pomoci. Manželé ze sousedství si všimli, že je něco v nepořádku. Se 



Sabinou se znali jen od vidění, sami ale nabídli sociální pracovnici, že se 
o ni postarají. Na dopis,  v němž jí nabídli nový domov, nejdřív dostali 
zápornou odpověď, ale nevzdali to. Po pár návštěvách a společně 
stráveném víkendu nakonec přece jen změnila názor a po měsících 
v dětském domově se mohla přestěhovat ke svým novým opatrovníkům. 
 

V životě se tak Sabině Phamové otevírají nové výzvy. Tou sportovní není 
nic menšího než letošní mistrovství světa juniorek ve Spojených státech, 
kam se Češky poletí poprat o účast ve vyřazovacích bojích.  

 
Výběr článku: Petr Schühler, 8. B 

 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

Requiem pro panenku 

Čtrnáctiletá Marika byla po znásilnění vlastním 

otcem umístěna do ústavu sociální péče, matka 

ji zemřela ve čtyřech letech. Administrativním 

omylem se však dívka dostává do Ústavu pro 

mentálně postižená děvčata na Šancích. Již od 

prvních dnů se Marika snaží upozornit personál, 

že do této budovy nepatří, správně měla být 

umístěna do dětského domova v Hradci. V 

ústavu panuje politika státu ve státě, 

vychovatelky zde pro své pohodlí a 

nekompetenci k výkonu zaměstnání používají pro mentálně 

postižené dívky tvrdé tresty v podobě přikurtování na lehátko, 

umístění vedle mrtvoly či studené sprchy. Hlavní hrdinka nemá jinou 

možnost jak se vymknout teroru pečovatelek, než že ústav podpálí. 

Autor: Jakub Wodecki, 7. A 

 

 

 

 

 

 

 



KNIHA 

Dětský domov - záchrana i prokletí: Svatopluk Votruba 

Příběh malého chlapce, kterého úřady odeberou 

rodičům. Hoch je postupně umístěn do několika 

dětských domovů. Čelí nedostatku vnějšího citu, 

rodičovské lásky, bezpečí, naopak je plně 

vystaven nebezpečí narušení osobnosti, která 

vystupuje v podobě vytěsnění obrazu rodičů, 

rodinného zázemí, bezpečí a jistoty 

budoucnosti. Vyrovnává se s tím po svém – 

hledáním náhradních zpětných vazeb a budování 

zcela imaginárních a nesprávných představ o 

životě „tam venku“.  

 

Autor: Ondřej Gyüre, 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE 

Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků 

V dopoledních hodinách dne 27. 11. 2015 se prostory velké 

tělocvičny změnily v kolbiště plné rytířů, panošů a králů. Agentura 

Pernštejni dokázala v dětech vyvolat představy, jak asi vypadal život 

ve středověku za vlády panovnického rodu Lucemburků. Někteří se 

dokonce zapojili do samotného programu osobně, když se museli 

v dobových kostýmech a se zbraněmi v rukách vrhnout do víru 

turnajů. Vyhrál pouze ten nejlepší, Adam Smíšek z 9. A, který byl pak 

pasován samotným Janem Lucemburským na rytíře. Myslíme si, že 

se akce vydařila, už podle mohutného potlesku během i na závěr 

vystoupení a velké množství připravených otázek během diskuze po 

skončení programu.  

     



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

Pomáháme dětem 

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!!! 


