
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

máme tady druhý měsíc v roce 2016 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 co si můžete přečíst ve třináctém 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 tipům na jarní prázdniny. V rubrice Ze školních lavic nás čeká 

anketa mezi žáky a učiteli naší školy. Chcete si potrápit svůj mozek? 

Pokud ano, zkuste vyřešit hádanku 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 různou 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 

neobvyklému sportu. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste 

správně rozluštili hádanku. 

 
Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 

Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá 

 

 

Pohádková stezka Po stopách Popelky na Švihově 

Pohádkovou stezku po stopách nejslavnější pohádkové postavy 

Popelky, naleznete nedaleko hradu Švihova. Stezka vás zavede 

například do sadu, kde Popelka chovala svou sovu Rozárku nebo k 

rybníku, do kterého se i s kočárem převrhla zlá macecha s Dorou. 

Na hradě Švihově začíná pohádková stezka, která vás zavede na 

místa, kde se natáčela oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku s 

Libuší Šafránkovou. Místo, kde Popelka žila se svou zlou 

macechou a nafoukanou nevlastní sestrou Dorou poznáte na nádvoří 

hradu Švihova. Svého koně Juráška měla ustájeného v konírně, která 

je dnes výstavním hradním sálem.  

 

Za dalšími místy se musíte už vydat mimo hrad. Stezka vede nejprve 

po žluté značce směrem na Meziboří. Za fotbalovým hřištěm trasa 

odbočuje mimo značku okolo potoka na Švihovská pekla. 

Tam, blízko silnice mezi Švihovem a Mezihořím bydlela sova 

Rozárka. Tam Popelka také rozlouskávala oříšky. 

Poté se trasa opět přiblíží ke žluté značce a zavede 

vás do vsi Meziboří. 

 

V Mezihoří jde trasa kolem rybníka, do kterého 

spadl kočár s macechou a Dorou. Poté se trasa obrací zpět do 

Švihova přes pole do míst zvaného Na křižovatkách, poté lesem až 

se připojí na modrou značku, která vás dovede zpět do Švihova. 

Celá trasa měří 9 km. 



Zábavný vědecký park Vida v Brně 

Zapomeňte na muzeum. V brněnském zábavném vědeckém parku 

Vida! se exponátů dotýkat prostě musíte. Ale pozor - možná pak 

nevyjdete z údivu. Objevujte, bavte se a učte se hrou. 

Brněnský zábavní vědecký park Vida se nachází se v bývalém 

pavilonu D brněnského výstaviště. Na ploše téměř pět tisíc metrů 

čtverečních připraveno přes sto padesát interaktivních exponátů, 

díky kterým mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás a 

které přibližují základní principy přírodních jevů. 

 

Zemětřesná deska, rentgenové oči, oceán v 

lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor 

povodně, model lidského srdce v nadživotní 

velikosti, společenství mravenců Atta, 

archeologické pískoviště, vodní tiskárna – to 

jsou ukázky exponátů Vida! science centra. 

Dotýkat se exponátů je tu více než doporučeno. 

 

Doprovodný program zahrnuje představení plná vědeckých pokusů, 

komentované části expozice a speciální programy pro školní 

výpravy. Počítá se i s instalací dočasných výstav. 

 

Vaše redakce 

 



Ze školních lavic  

Líbí se ti naše škola? Proč? 

Jakub: Ano, protože je barevná. 

Ondřej: Ano, protože jsou v ní hodní učitelé. 

Jak často se učíte? 

Jakub: Pár hodin týdně. 

Ondřej: Vůbec. 

Vaše nejhorší známka? 

Jakub: 5. 

Ondřej: 5. 

Jaká je tvá nejoblíbenější hra? 

Jirka: Star Wars Battle Front II  

Jakub: XCom Enemy Within 

Petr: Far Cry 4  

Paní učitelka Mertová: Mortal Combat 

Jaký je tvůj nejoblíbenější film/seriál? 

Petr: Avengers Age of Ultron 

Jirka: Star Wars VII: Síla se Probouzí 

Adam: Futurama  

Paní učitelka Mertová: Simpsonovi 

Jaká je tvá nejoblíbenější hláška? 

Petr: Není čas ztrácet čas. 

Patrik: Easy pízy lemon squezze. 

Adam: Tě péro. 

Paní učitelka Mertová: Máš místo mozku z piva kostku. 



  KOMIKS

 

Autor: Nikolas Dang, 9. A 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Doktor říká hackerovi: "Mám pro Vás špatnou zprávu, zbývá 

Vám tak 30 dní života." 

"Pane doktore, a nevíte, kde se dá stáhnout crack?" 

 

Přijde chlápek na kopec, zamyslí se, udělá pár 

kroků, zvedne hlavu a zařve do nebe: "Bože! Chci 

slyšeti tvůj názor! Jsou počítačové hry škodlivé?!" 

A z nebe se ozve: "Počkej chvíli, hned se ti budu 

věnovat, jenom si to sejvnu!" 

Anketní dotazník v totalitních sovětských novinách: 

1. otázka: Jaká je vaše nejoblíbenější historická postava? 

2. otázka: A proč právě Lenin? 

Máte rádi Sovětský svaz? 

Odpověď ano - 2 body 

Odpověď ne - 2 roky 

"Co máme zahrát vaší tchýni na pohřbu?" 

"Co chcete, ale hlavně hrajte potichu, abyste ji 

nevzbudili." 

"Jak je možné, pane řidiči, že vy jste tu paní na 

přechodu neviděl?" 

"Proboha, jakou paní? Vždyť to byla moje tchýně." 

Kolik udělá Chuck Norris kliků? Všechny. 

Chuck Norris dokáže vypít všechnu vodu z kohoutku na 

ex. 

Opilec se potácí po ulici a vrazí do nějaké ženské. Ta mu hned vrazí facku. 

"Sakra, to už jsem doma?" 

Chlápek k sousedovi: „Musím se ti přiznat, tvá žena tě podvádí se mnou.” 

„To je ale lhářka, tvrdila mi, že její milenec je hezký a chytrý!” 

 
Autor: Jakub Wodecki, 7. 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 méně 

známou, ale o to zajímavější osobnost talentované mladé malířky Anny Niklové. 

Snad Vás něčím zaujme. Pokud ne, určitě nezklamou osvědčená krásná díla 

Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

Anna Niklová 

Anna pochází z již třetí úspěšné generace umělecké rodiny - její 

otec Petr Nikl je známý výtvarník a její babička Libuše Niklová je 

navrhovatelkou známých hraček.  

Studuje v New Yorku školu Fashion Insitue of Technology, obor 

ilustrace. Jejím zájmem je hlavně kreslit portréty lidí, kteří jsou 

něčím odlišní od ostatních. Anna přiznává, že přestože žije v NY už několik let, 

v tamní výtvarné scéně se teprve rozkoukává. ,,New York je přímo nabitý 

různorodými umělci, a tak je tu obrovská konkurence, ale také zároveň 

obrovská inspirace.“ 

Anna má za sebou už několik výstav a její profesní sny se týkají ilustrací. Jejím 

velkým úspěchem je spolupráce s hudební skupinou Coldplay, které vytvořila 

obal k albu Ghost Stories. 

Její dílo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



 

 

Z NAŠÍ TVORBY 



 

 

Autor: Ondřej Richter, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Na obrázku je spousta čtverců poskládaných ze sirek. Dokážete 

odstranit přesně čtyři sirky tak, aby na obrázku zůstalo pouze devět 

čtverců? 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Autor: Denis Sdukos, 8. B 

 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Curling 

Curling je týmový sport, ve kterém se hráči 

snaží dopravit po ledu své kameny co 

nejpřesněji do vyznačeného prostoru. 
 

 

 

Curling se v současnosti hraje v krytých 

halách. To proto, aby byly zajištěny podmínky 

na kvalitu ledové hrací plochy, která musí být 

bez nerovností. 
 

 

 

Kámen je vyroben ze žuly a má podobu 

kruhového kotouče. 

 

 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

Autor: Petr Honysz, 7. A 

KNIHA 

Dvojí tvář - Kathrin Lange 

Když se patnáctiletá Kim seznámí se záhadným a 

přitažlivým Lukasem, nemá ani tušení, že  chodil s 

její sestrou Ninou, kterou před dvěma lety našli 

mrtvou-s třpytivou vážkou na obličeji. Kim se do 

Lukase zamiluje. Ale pochybuje o tom, jestli mu 

může důvěřovat. Ve chvíli, kdy se rozhodla 

poslouchat své srdce a ne hlavu, zmizí její nejlepší 

kamarádka. Rozum jí napovídá, aby byla opatrná, 

neboť mnoho důkazů je proti Lukasovi. Ale co když 

je všechno jinak? Záhadný konec Kim rozhodně šokuje a to i vám. 

Autor: Markéta Vachtarčíková, 9. B  



AKCE 

Těšíte se na svátek sv. Valentýna? I na naší škole se tradičně jako 

každý rok slaví. Víte ale něco o jeho historii? Ne? Začtěte se tedy do 

těchto zajímavých řádků… 

Svatý Valentin 

Svatý Valentin byl pravděpodobně katolický kněz a 

biskup, který zemřel roku 269 

mučednickou smrtí. Legenda říká, že den 

14. 2. je známý jako Den svatého 

Valentýna až díky 

knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce 

Říma, zakazoval svým vojákům, aby se 

ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by 

chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli 

do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně 

oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 

14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami 

mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický 

svátek, který je nyní 14. února slaven. 

 

Autor: Johana Ferfecká, 5. A 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ HLAVOLAMU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

 
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!!! 


