
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

máme tady třetí měsíc v roce 2016. Blíží se první jarní den, sluneční 

paprsky se pomalu prodírají přes mraky a nás to stále více láká ven. I přes 

to doufáme, že si nenecháte ujít už čtrnácté číslo našeho Sovího 

zpravodajství.  

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 

zaměřili na naše nejmenší žáčky na prvním stupni, kteří se učí plavat. 

V rubrice Ze školních lavic nás čeká seznámení s básnickými talenty z 8. 

ročníku. 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 nejúspěšnějším sportovcům světa. V závěru časopisu si 

můžete zkontrolovat, zda jste správně rozluštili hádanku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 

Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



 

Co nás zajímá 

ANKETA 

 

  Otázky:                              Co se ti na plavání nejvíce líbí? 

Co jsi se tam naučil/a nového? 

Baví tě to tam? Těšíš se na příště? 

 

1.B 2.C 3.C 

Maxim Gorny: 

Nejvíce se mi líbilo, když 

jsme jeli z tobogánu. 

Jěště nic. 

Líbilo se mi tam a těším se 

na příští plavání. 

 

Jakub Mudák: 

Líbí se mi tam, jak plavu 

přes velký bazén. 

Naučil jsem se tam plavat. 

Líbí se mi tam a těším se na 

příště. 

Kája Bravzková: 

Nejvíce se mi líbí jízda na 

tobogánu. 

Naučila jsem se splývat na 

zádech. 

Líbí a už se těším na další 

plavání. 

 

Marie Skálová: 

Líbí se mi skákání ze 

skokanských můstků. 

Naučila jsem se tam různé 

nové styly plavání. 

Moc mě to baví a těším se na 

zítra. 

Vašek Dumrovský: 

Nejvíce se mi tam líbí 

potápění. 

Naučili jsme se tam nové 

plavecké styly. 

Těším se hlavně na zítřejší 

plavání. 

 

                                 

Autor: Soňa Fialová, Nela Chybiorzová 8. A 

                   Foto: Nikolas Dang, 9. A 



Ze školních lavic  

Ponaučení 

Nela Chybiorzová, Soňa Fialová, Adriana Honyszová 8. A 

 

Jdu, jedu na motorce 

po rozkopané vozovce. 

Není to žádná švanda 

zpívám si jak Landa. 

 

Všichni lité se řehtají 

a někteří dokonce i koktají. 

 

Jedu, jedu na motorce 

přiznávám se – trochu divoce 

a v tu chvíli policajt 

popíjí tam Colu-light. 

 

Není to moc dobrá zpráva 

pokutu mi rychle dává. 

Peníze už mi nebudou na benzín stačit 

a proto motorku dál musím tlačit. 

 

Zítra budu na kole šlapat 

a motocykl nechám doma chrápat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motocykl 

Andrea Michlíková, Karolína Skokanová 8. A 

 

Motocykl je zajímavý stroj, 

ovládat ho, to je boj. 

Na výlety, závody nebo jen tak 

s ním můžem frčet a cítit se jako pták. 

 

Pokud se nám ale rozbije, 

opravit ho třeba je. 

Zavoláme opraváře,  

tomu se zas rozzáří tváře. 

 

Tyto „mašiny“ umí opravit 

a se vším si hravě poradit. 

Vyměnil nám nápravu, 

a pak sečet celou opravu. 

 

Na těch strojích silných 

jen na těch, žádných jiných 

já a moje partie 

totiž provádíme orgie. 

 

V shluku drsných motorkářů 

najde se i pár záchranářů. 

Což je velká výhoda, 

když se stane nehoda. 

 

Motocyklu kde kdo své srdce zaprodá, 

a tak už ho nikdy neprodá. 



 

Co to je? 

Marek Dobrocký 8. A 

 

Všichni asi víme, co to je 

snad všude to teď parkuje. 

Na dvou kolech to jezdí 

ale pozor, ať s tím neskončíš ve zdi! 

 

Motocykl, ten to je! 

Ten co teď všude parkuje. 

On za pár hodin z Ostravy 

dojede až do Prahy. 

 

Ale v zimě si raději pozor dej 

a na motocykl nesedej. 

Nechtěl by ses přece nabourat 

a nový za spoustu peněz kupovat. 

 

 



  KOMIKS

 

 

Vaše redakce 



   SMĚJEME SE RÁDI

 

 

Vaše redakce 



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 

slavného amerického rodáka Andyho Warhola. Snad Vás něčím zaujme. Pokud 

ne, určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

Andy Warhol 

Je právem řazen mezi nejvlivnější umělce konce 20. století. Je považován 

za zakladatele tzv. pop artu.  

Narodil se v USA slovenským emigrantům. Jméno si změnil poté, co jej v jednom 

časopise zkomolili. Jako jeden z prvních začal používat fotografie jako podklad pro své 

malby a kresby. To mu umožnilo některé motivy na obrazech opakovat. Nikdy 

nedovolil, aby se v jeho dílech projevila jeho osobnost. Warhol máloco dělal osobně, 

raději vydával pokyny a vyhýbal se odpovědnosti.  

Fotografie koloroval mnoha různými způsoby, výrazných efektů docílil barevným 

posunutím některých ploch ve vrstvách (např. rtů či očních stínů). Byl tak schopen 

měnit celkový výraz tváře Marilyn Monroe. Mimochodem: byl za to kritizován 

feministkami a jedna na něj dokonce vystřelila z pistole. Úspěšná byla i jeho reklamní 

série plakátů na Campbellovu polévku. 

Jeho dílo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z NAŠÍ TVORBY 



 

Autor: Ondřej Richter, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Toto je jednoduchý hlavolam zkoušející především váš postřeh. V 

následující malůvce jsou čtyři komůrky plné nejrůznějších černobílých 

symbolů. Ovšem v jedné komůrce je o jeden symbol méně. Najděte, který 

symbol chybí v některé ze čtyř komůrek: 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI SVĚTA 

Americký časopis Forbes každoročně sestavuje žebříček nejlépe placených 

sportovců a právě nyní nastal čas zveřejnění aktualizovaného seznamu. Asi 

není žádným překvapením, že se do desítky dostali zástupci fotbalu, golfu, 

basketbalu, tenista a v čele jsou dva boxeři, kteří většinu svých příjmů 

vydělali svým vzájemným zápasem. Určitou zajímavostí je, že rovnou šestice 

těchto sportovců pochází z USA. 

10. místo: Kobe Bryant –  

49.5 milionů dolarů, 

basketbalista 

9. místo: Tiger Woods –  

50.6 milionů dolarů,  

golfista 

8. místo: Phil Mickelson –  

50.8 milionu dolarů,  

golfista 

7. místo: Kevin Durant –  

54.1 milionu dolarů, 

basketbalista 

 



6. místo: LeBron James –  

64.8 milionu dolarů, 

basketbalista 

5. místo: Roger Federer – 

67 milionů dolarů, 

tenista 

4. místo: Lionel Messi –  

73.8 milionu dolarů,  

fotbalista 

3. místo: Cristiano Ronaldo –  

79.6 milionu dolarů, 

fotbalista 

2. místo: Manny Pacquiao  

160 milionů dolarů, 

boxer 

1. místo: Floyd Mayweather Jr.  

300 milionů dolarů, boxer 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

V hlavě 

Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou 

Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického 

Středozápadu do San Francisca, kde její 

tatínek dostal novou práci, to platí 

dvojnásob. Stejně jako nás všechny, i 

Riley ovlivňují její emoce – Radost, 

Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce 

žijí na Hlavním velitelství, což je řídící 

centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud 

Riley pomáhají vypořádat se s 

nástrahami všedních dní. Jak se Riley 

společně se svými emocemi pokouší 

vyrovnat s problémy nových začátků v 

San Franciscu, propuká na Hlavním velitelství zmatek. Ačkoliv se Radost, 

Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší brát všechno z té nejlepší 

možné stránky, objevují se mezi emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe 

vypořádat s novým městem, domovem a školou.  

KNIHA 

Zločin na Starém Městě pražském: Daniela Krolupperová 

O koho zakopl Jan Neruda, když spěchal k nakladateli 

Vilímkovi s nejnovější verneovkou? Může se neúspěšný 

novinář a patolízal stát úspěšným politikem? Koho 

obdivoval policejní rada Vacátko, když nastoupil k policii? 

A kdo vůbec přišel nato, že by ženy směly skládat maturitní 

zkoušku? K čemu se připletl malý Jakub Schikander? 

Na tyto otázky odpovídá detektivní příběh ze života významného 

pražského malíře Jakuba Schikanedera.  

Vaše redakce 



AKCE 

Od 21. 2. do 26. 2. 2016 se výběr žáků druhého stupně vydal do 

Loučné nad Desnou užívat sněhu a pohody. Z fotek je patrné, že 

všichni zúčastnění si pobyt skvěle užili a zdokonalili se ve svých 

sjezdařských dovednostech. V příštím čísle časopisu se těšte na 

rozhovory s učiteli a spolužáky, kteří se lyžařského a 

snowboardového kurzu účastnili.  

 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ HLAVOLAMU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

Chybí symbol nevyplněného kruhu v třetí komůrce. 

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!!! 


