
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

 

blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní 

prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si 

poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016 a nalaďte se na tu 

správnou prázdninovou vlnu.    

A na co se můžete v sedmnáctém čísle těšit? V rubrice Škola plná nápadů 

aneb vždy v akci si můžete přečíst o všech školních akcích chystaných 

v nejbližší době. Pokud se chcete dozvědět informace o exkurzi do 

Osvětimi a Krakova, nenechte si ujít článek v rubrice Co nás zajímá.  

V rubrice Ze školních lavic nás čeká téma Co budu dělat o prázdninách. 

Znáte oblíbená prázdninová místa? Pokud ano, zkuste je uhádnout v 

rubrice pojmenované 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 nejrůznější vtipy. Samozřejmě, tak jako v každém 

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

Umělecké okénko, v závěrečném čísle si pro Vás redaktorka Markéta 

připravila rozhovor s panem učitelem Skalíkem. 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 tipům na 

letní sportování. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste 

správně určili prázdninová místa. 

Tak a teď už vám přejeme hezké chvilky strávené u našeho časopisu a 

hlavně KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 

 
 
Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 

Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá 

EXKURZE - OSVĚTIM A KRAKOV  

Dne 12. 5. se žáci 8. a 9. tříd ZŠ ČSA zúčastnili zájezdu do Polska. Navštívili 

jsme koncentrační tábor Osvětim, Březinka a město Krakov. V 6:30 jsme se 

sešli před školou a vyrazili. Po necelých dvou hodinách jízdy jsme dorazili do 

Osvětimi, kde na nás čekal česky mluvící průvodce. Jakmile jsme prošli 

branou, dopadla na nás vážnost celé situace a pochmurná nálada. Byli jsme v 

několika obytných blocích a v krematoriu. Dozvěděli jsme se toho spoustu 

o tom, jak tam tehdy lidé žili a jak s nimi dozorčí zacházeli. Po dokončení 

prohlídky následoval krátký přesun do Březinky. Tam jsme se zdrželi jen chvíli 

a prohlédli si obytné domy. Pak jsme se přesunuli do Krakova. Příjemné počasí 

a krása města nám všem zvedla náladu. Společně jsme zde navštívili nízký 

vrch Wawel s Královským hradem a katedrálou, poté jsme měli rozchod na 

rynku. Po skoro dvou hodinové prohlídce města jsme se vrátili do autobusu a 

čekala nás už jen dlouhá cesta domů. Když jsme dorazili zpět, většina z nás 

měla z celého výletu smíšené pocity. Měli jsme totiž dobrou náladu z Krakova 

a cesty autobusem, ale zároveň jsme měli v živé paměti všechny ty hrůzy z 

Osvětimi. Určitě je ale jenom dobře, že jsme tam byli, protože na takové místo 

by se měl podívat každý. 

Text: Lucie Skudříková, 9. A 

Foto: Dominik Hájek, 9. B 

 

 

       

      

 

 

 

 

 



A jak na nás Osvětim zapůsobila? 

Přečtěte si krátká zamyšlení… 

Život za ostnatým drátem 

Já osobně nepochopím, jak může někoho napadnout zabít tolik lidí jen 

proto, že jsou trochu odlišní. Raději bych byl ve válce než v tomto táboře. 

Vědět, že to jediné, co mohu udělat je jen pracovat a umřít. Co jsem viděl, 

tak Němce to nějak moc nezajímalo. Brali to jen jako svou práci. Pro vězně 

to byl další den bolesti a utrpení, ale pro ně jen další denní stereotyp. To 

co tam ti lidé zažívali, se ani nedá popsat slovy. I když se některým 

podařilo se dostat ven, stejně už žijí se vzpomínkami a nikdy se s tím 

nesmíří. Jejich svoboda už navždy skončila vstupem do tohoto pekla. 

Radovan Gřešek, 8. A 

Myslím si, že Osvětim, nebo podobné místo, by měl navštívit každý. Všichni 

by si měli uvědomit, jaké příšerné věci se tam děly a co všechno si tam 

museli lidé prožít. Je to připomínka toho, co se stalo a zároveň varování, 

abychom se nedopustili stejných chyb. Nemyslíte si, že lidský život má 

větší cenu? 

Lucie Skudříková, 9. A 

Myslím si, že žít v zajetí a být v moci někoho jiného je opravdu smutné. Jak 

se mohli cítit? Spali na zemi, namačkaní, bez jídla a vody, bez svých 

blízkých a mnohdy i za horších podmínek. Jako návštěvník Osvětimi mi 

bylo nepříjemné chodit po cestě, kde chodili lidé, kteří doopravdy trpěli a 

umírali. Měli bychom si uvědomit a vážit si toho, co máme. Nemyslíte? 

Alexandra Mirgová, 9. A 

Návštěvu Osvětimi jsem brala jen jako exkurzi – třeba jako je ta na 

zámcích a hradech… Jakmile jsem dorazila domů a lehla si do postele, 

všechny pocity se ve mně nashromáždily. Bylo to jako rána do břicha… 

Hlavou se mi honily otázky typu „Jak tohle všechno ti lidé vydrželi?“, „Co 

v tu chvíli cítili…byl to vztek, strach, smutek nebo všechno dohromady?“. 

Neumím si představit, kdyby se tohle mělo stát mně nebo mé rodině. 

Nezvládla bych snad ani den. Lidé, kteří tohle udělali, si zaslouží to samé, 

co ostatním provedli. A to jen kvůli tomu, že se lišili od ostatních. Kvůli 

téhle blbosti zemřelo tolik lidí?!?  

Karolína Skokanová, 8. A 



Ze školních lavic  

Těšíme se na prázdniny, protože máme v plánu tohle☺ 

 

 



 

 

 

Třídy 7. A + 7. B 



  KOMIKS

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



   SMĚJEME SE RÁDI

Cizinec, který trochu umí slovensky, přijede do Bratislavy a zastaví 
jednoho chodce a ptá se ho: „Prosím vás, to je obchodní dům?" 

     A ten chodec mu odpoví: "Uhm". 
     Cizinec nerozuměl, co to znamená a zeptal se dalšího chodce: 

"Prosím vás, to je obchodní dům?" 
     A ten druhý chodec říká: „Hej". 

     Opět mu slovenská zásoba nestačila, tak zastavil dalšího chodce a 
ptá se: „Prosím vás, to je obchodní dům?" 

     Ten odpovídá: "Ano". 
     Tak konečně porozuměl a hned se zeptal: „A prosím vás, vy na 

vyjádření souhlasu máte tři slova, jedno uhm, hej a ano?" 
     Chodec mu odpověděl: „Tak podívejte se, u nás je to tak, kdo má 

lidové školy, tak odpoví uhm, ten, kdo má středoškolské vzdělání, tak 
odpoví hej, no a ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, ten odpoví ano." 
     „Já rozumím, rozumím. Takže vy máte vysokoškolské vzdělání, že?" 

     "Uhm."  

Číšníka odvezli do nemocnice se slepým střevem. Na operačním sále 
čekal netrpělivě na narkózu. Když zahlédl lékaře, povídá: „Prosím vás, 

pane doktore, začněte co nejdřív." 
     „Bohužel, to není můj stůl. U kolegy prosím."  

„Pane výpravčí, prosím vás, pojede ještě nějaký vlak na Prahu?" 
     „No samozřejmě. Vždyť vidíte, že jsou koleje ještě natažené.“ 

 

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. 

V tomto vydání jsme si pro vás připravili rozhovor s panem učitelem Skalíkem, 

který na druhém stupni vyučuje VV. Snad Vás rozhovor a další informace něčím 

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

Vaše redakce 

Rozhovor s panem učitelem Skalíkem o uměleckých směrech a obecně o umění 

 

Pane učiteli, předem moc děkuji, že jste si na náš rozhovor udělal čas. 

Jaký je váš nejoblíbenější umělecký směr? 

Nejvíce se mi líbí směr Land art, který jste v Sovím zpravodajství zmiňovali minulé číslo. 

Jaký je váš nejoblíbenější umělec v tomto směru? 

Je jím zakladatel Andy Goldsworthy.  

Co vás zaujalo na tomto uměleckém směru? 

Moc se mi líbí, že se dané umění vytvoří v přírodě přírodou, a také v přírodě zmizí. 

Jak vás celkově umění zaujalo? 

Na střední škole jsem měl dějiny umění, kde jsme se s Land artem setkal poprvé. Zaujalo mě 

především to, že umělci do svých děl vkládají své pocity. 

Chtěl byste něco sdělit naším čtenářům? 

Ano, mějte oči otevřené a vnímejte vše kolem sebe! 
 

Děkuji za rozhovor. 

Markéta Vachtarčíková, 9. B 

 
 
 

 

 

 

 



 

Z NAŠÍ TVORBY 

Autor: Karolína Skokanová, 8. A 

Autor: Petr Pavlík, 5. A 



 

Autor: Klára Oláhová, 7. B   



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Tady jsou tipy na prázdninové výlety. Uhodnete název a místo 

slavných staveb? 

1. 

 

2.  

 

 Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Těšíte se na prázdniny? Naše redakce ano, a proto Vám připravila 

tipy na sporty, které si můžete užít především v létě. Jsou určeny 

především těm odvážným☺ 

TADY JSOU: 

B.A.S.E. jump 

 

 

 

 

 

 

 

BMX bikes 

Bouldering Wakeboarding 

Vaše redakce 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

Prázdniny pro psa 

Kdo by neznal Tomáše Holého… Tento 

nestárnoucí film o dobrodružství malého 

Petra, který tráví letní prázdniny na 

venkově u dědečka a babičky ve 

společnosti rozpustilého teriéra Bleka a 

zažívá nejrůznější příhody se psem, ale i 

s místními dětmi, vás určitě naladí na 

blížící se prázdniny. 

 

 

 

KNIHA 

Prázdniny teprve začínají 

Podivuhodné příběhy sedmi kluků, kteří se přes 

prázdniny ocitnou u ještě podivuhodnější tety 

Dominiány. Teta bydlí v ohromném domě jen s 

koněm, psem a slepicí. Kluci žijí v dětském 

domově, kde se však právě maluje, a tak tetina 

nabídka přijde všem vhod. Když Šimon, Kajetán, 

Vojtíšek, Melichar, Jakub, Matěj a Baltazar vstoupí 

do domu, netuší, jaká úžasná dobrodružství je 

čekají! 

Autor: Petr Honysz, 7. A 

Autor: Ondřej Gyüre, 7. A 



AKCE 

Čtenářská soutěž v Městské knihovně Bohumín 

Ve středu 25. 5. 2016 se v knihovně konala již tradiční soutěž v 

hlasitém čtení neznámého textu. Naši školu reprezentovalo 8 žákyň. 

Na příčku nejvyšší dosáhla Adriana Honyszová z 8. A.  

Moc gratulujeme. 

Autor: p. uč. Vítkovská 

 

 

Závěrečná konference CO2 ligy v Brně 

Jak změní klimatická změna život v roce 2040? Jak se připravit na 

sucho nebo šetřit energií? Tyto a podobné úkoly plnili během 

školního roku žáci 31 základních a středních škol z celého Česka v 

rámci soutěže CO2 liga. Tým DUHA sestavený z 10 žáků naší školy 

soutěžil také. Za úkoly v oblasti klimatická změna, voda, doprava, 

jídlo a energie získal celkem 797 bodů. Na přední místa to sice 

nestačilo, konkurence byla velká, ale žáci mohou být na svou skoro 

celoroční práci hrdi. Dozvěděli se mnoho užitečných informací a 

určitě je budou šířit dál. Na závěrečné konferenci v Brně 25. května, 

kde byl pozván i náš tým, se představili a byli oceněni nejlepší 

účastníci. Hlavní cenu CO2 ligy získal tým žáků ze základní školy 



Vlachovice na Zlínsku. Jedinečnou soutěž pořádá Ekologický institut 

Veronica již pošesté, letos byla poprvé celostátní. Z našeho kraje se 

účastnilo celkem 7 škol. Cílem soutěže je upozornit na to, jak se do 

našich životů v budoucnu promítne klimatická změna a co můžeme 

dělat pro zmírnění jejích dopadů. Po konferenci zhlédli soutěžící 

jedinečné vystoupení popularizátora vědy chemika Michaela 

Londesborougha. Pobyt v Brně se všem moc líbil. 

Autor: p. uč. Zdeňka Petrušková 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ HÁDANKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. Hluboká nad Vltavou, 2. Pražský hrad. 

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!!! 


