
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

máme tady čtvrtý měsíc v roce 2016. Jarních dnů přibývá, sluneční 

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

doufáme, že si nenecháte ujít už patnácté číslo našeho Sovího 

zpravodajství.  

A co si můžete přečíst v patnáctém 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 informace týkající se ozdravného pobytu žáků II. stupně. 

V rubrice Ze školních lavic nás čeká seznámení s básnickými talenty z 3. 

ročníku. Chcete si potrápit svůj mozek? Pokud ano, zkuste poznat 

nejošklivější zvířata světa 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 Markéta 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 rozhovoru 

s šikovnými a úspěšnými členkami taneční skupiny Radost. V závěru 

časopisu si můžete přečíst tipy na oblíbenou knihu, film a akci našich 

redaktorů a zkontrolovat, zda jste správně rozluštili hádanku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 

Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá 

 

Od 4. dubna se někteří naši spolužáci dostanou na 11 dní díky 

státnímu fondu životního prostředí na čerstvý vzduch.  

Děti z I. stupně pojedou do Malé Morávky. Budou ubytováni na 

horském hotelu Kopřivná, kde je v okolí čekají krásné lesy, nesčetné 

množství značených tras pro lehkou i hřebenovou turistiku, 

dominanta Moravy hora Praděd, údolí Bílé Opavy, přečerpávací 

elektrárna Dlouhé Stráně, lázeňské městečko Karlova Studánka 

s nezapomenutelnou atmosférou a nejčistším vzduchem ve střední 

Evropě a samozřejmě environmentální program, který obohatí jejich 

znalosti z přírodopisu, zeměpisu nebo fyziky. 

 

 

 

 

 



 

Děti z II. stupně pojedou do Karlova pod Pradědem. Budou ubytováni 

na horském hotelu Kamzík, kde je v okolí čeká nádherná příroda, 

sedlo Skřítek, Jelení studánka, vrchol Praděd, Červenohorské sedlo 

a spoustu dalších krásných dominant Jeseníků. Nedílnou součástí 

pobytu bude také environmentální program s množstvím zajímavostí 

z oblasti přírodopisu, zeměpisu a fyziky.  

 

 

 

 

 

 

 

Doufáme, že se všem účastníkům bude pobyt líbit a čekají je 

nezapomenutelné zážitky, které budou moci povyprávět nejen svým 

členům rodiny, ale i naší redakci. Těšte se na postřehy z pobytu 

v příštím čísle školního časopisu! 

Vaše redakce 



Ze školních lavic  

Na začátku března se konal 6. ostravský KNIŽNÍ VELETRH, jehož 

součástí byla i Soutěž o nejhezčí básničku na téma „Motocykl“. 

Minulé číslo školního časopisu ukázalo, že si s tímto tématem hravě 

poradili někteří žáci z 8. A, nyní se můžeme přesvědčit, že máme 

básnické talenty i na I. stupni. Tady jsou básníři z 3. A: 

 

Motocykl  

Martin Nitsche 

U dědečka na dvorku, 

naboural jsem motorku. 

Byl to moped značky Jawa, 

přednost měla kráva zprava. 

Naše kravka v rohu bučí, 

motocykl v bahně skučí. 

Z toho plyne milí zlatí, 

že předpisy všude platí.  

 

 

 

 

 

 



 

Motocykl  

Jakub Zachara 

Motocykl se svým jezdcem, 

závodili s černým hřebcem. 

Kůň se drží hodně vzadu, 

svěšenou má přitom bradu. 

Motocykl sice vede, 

vodní příkop nepřejede. 

Kůň ho hravě přeskočil, 

závod první dokončil. 

Jezdec ztratil odvahu, 

spadl přímo na hlavu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Motocykl  

Filip Kučera 

Motorka je velký stroj, 

jezdit na ní to je boj. 

Občas se mi pokazí, 

ale jízdu nezkazí. 

Jezdím si s ní po dálnici, 

někdy taky po silnici. 

Nikdy mě však nezradí, 

a všude mě dopraví. 

Motorka je můj kamarád, 

proto ji mám velmi rád. 

 

Vaše redakce 



  KOMIKS

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Stojí dědeček na trhu a vyvolává:  
„Kupte si pánové houby pro manželky!''                   

Jde kolem mykolog a zděsí se:  
„Proboha, vždyť jsou všechny jedovaté!''                  

„No a? Vždyť říkám pro manželky.''  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farář se ptá Pepíčka: 

„Modlíte se před jídlem?''  

A Pepíček:  

„No, jen když máme jíst houby,  

co nasbíral taťka.“ 

 

 



„Pane doktore,''  

stýská si mladá žena,  

„manžel si myslí, že je lednička.''                        

„Chová se k vám v noci tak chladně?''  

ptá se psychiatr.                                     

„To ne,'' připouští žena,  

„ale spí s otevřenými ústy,                             

a to malé světýlko mě ruší.'' 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Lékař vyšetří pacienta a ptá se:  

„Co máte radši, ženy nebo víno?''  

„To záleží na ročníku, pane doktore.'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostelník nalévá mešní víno,  

netrefí se a zakleje:  

„Sakra, zase vedle!''  

Farář ho napomíná:  

„Neklej, nebo tě Pánbůh potrestá!''  

Ale není to nic platné a když se zase netrefí, 

zakleje. Když se to stane po třetí, naráz blesk a 

hrom, farář padne mrtev k zemi a shůry se ozve: 

„Sakra, zase vedle!'' 
 

 

 
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 

současného českého malíře, grafika a kreslíře Vladimíra Kokolia. Snad Vás 

něčím zaujme. Pokud ne, určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich 

spolužáků!  

Redaktorka Markéta 

           Vladimír Kokolia 

je významný český malíř, grafik, kreslíř, dokonce i básník a textař. 

Narodil se v Brně v roce 1956. Vystudoval Střední 

uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii 

výtvarných umění v Praze. Od roku 1992 je vedoucím pedagogem na AVU při ateliéru 

Grafika II. 

Vladimír Kokolia je tvůrcem se širokým záběrem malířských a grafických 

technik. Ovládá olejomalbu, malbu akrylem, kvaš, temperové 

malby, akvarel, perokresbu, kresbu tužkou, uhlem a rudkou, lavírovanou 

kresbu, pastel, linoryt, suchou jehlu, litografii, fotografii i sken a digitální obraz. 

Jeho tvorba je v oblasti základních forem velmi různorodá – od postav, přes 

krajiny či objekty až k ryze abstraktní. Je tomu tak proto, že pro něj nejsou 

specifikace tohoto druhu podstatné. Je naopak zřejmé, že pro jeho práci je 

mnohem důležitější vlastní sdělení, které poté provede způsobem k tomu účelu 

nejvhodnějším. 

 

Jeho dílo:  

 

 

 

 

 

 

Autor: Markéta Vachtarčíková, 9. B 



 

 

Z NAŠÍ TVORBY 



 

Autor: Ondřej Richter, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Toto jsou jedny z nejošklivějších zvířat světa. Víš, jak se jmenují? 

 1. 

 

2.  

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Autor: Denis Sdukos, 8. B 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Jak dlouho už navštěvuješ tento klub? 

Baví tě to tam? A co nejvíc? 

Jakých soutěží se účastníte? Nebo spíše kde ty soutěže jsou? 

Kdy je nejbližší? 

 

Kamila Harvotová, VII.B  

Do Radosti chodím 10 let, baví mě to tam, jinak bych tam 

nechodila. 

Celkově mě baví všechno.  

Účastníme se různých soutěží, jak ve světě, tak po ČR.  

Nejbližší soutěž je 3.4. 

 

Jak dlouho už navštěvuješ tento klub? 

Baví tě to tam? A co nejvíc? 

Soňa Fialová, VIII.A  

Do radosti chodím stejně jako Kamča 10 let.  

Strašně mě to baví, nejvíce pak soutěže a 

tréninky. Sice se mi tam někdy nechce, ale když 

už tam jsem, tak je to super. 

 

Autor: Nela Chybiorzová, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

Batman vs. Superman 

V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, v 

obavách z naprosto nekontrolované moci téměř božského 

superhrdiny se střetává respektovaný a mocný ochránce 

spravedlnosti ve městě Gotham, s nejuctívanějším spasitelem 

moderní doby ve městě Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a 

Superman válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která představuje 

pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí, než kdy v minulosti .

 

 

KNIHA 

Assassins creed Bratrstvo 

Z kdysi mocného Říma zbyly jen ruiny. Městu vládne 

utrpení a potupa a jeho obyvatelé žijí ve stínu nelítostné 

rodiny Borgiů. Jen jeden muž může lid osvobodit od 

tyranie Borgiů – Ezio Auditore, mistr asasín. Eziovo tažení 

ho zavede až na hranice jeho možností. Cesare Borgia, 

zákeřnější a nebezpečnější než jeho otec papež, 

nespočine, dokud nedobude Itálii. A ve zrádných dobách 

se spiklenci dají najít všude. 

Autor: Petr Honysz, 7. A 

Autor: Ondřej Gyüre, 7. A 



AKCE 

Krajská žákovská ekologická konference 

V úterý 22. března 2016 se žáci 7. tříd Karolína Wagnerová a Jakub 

Wodecki zúčastnili VIII. ročníku konference „Prezentace žákovských 

projektů EVVO“. Konference proběhla na Střední průmyslové škole 

chemické v Ostravě-Zábřehu. Jednotlivci a týmy prezentovaly 

celkem 18 příspěvků. 

Kája a Kuba vzorně reprezentovali naši školu se svou prací „Duha 

naší školy“, ve které obecenstvo a porotu seznámili s průběhem naší 

práce v ekologické soutěži CO2 liga. Zaměřili se na témata voda a 

doprava. 

Po prezentacích navštívili chemickou laboratoř a chovatelský klub, 

kde se jim moc líbilo. 

 

 

Autor: paní učitelka Zdeňka Petrušková 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ HÁDANKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

První zvíře se jmenuje KRAB YETTI, druhé pak KRTEK HVĚZDONOSÝ. 

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!!! 


