
 



 

 

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 a nalaďte se na tu správnou 

prázdninovou vlnu.    

A na co se můžete v sedmém 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 něco 

zajímavého o nové paní učitelce 

Šebestové, nenechte si s ní ujít 

rozhovor v rubrice Co nás 

zajímá. V rubrice Ze školních 

lavic nás čeká další pohádka 

vytvořená vaší spolužačkou a 

úvaha o knihách. 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 kreslené vtipy s Garfieldem. 

Samozřejmě, tak jako v každém správném časopise, nebude chybět ani 

komiks. Zajímavou částí bude také Umělecké okénko, čeká Vás další 

zajímavý umělecký směr s ukázkou díla. 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 

Denis 



      TĚŠÍME SE! 

 





Ze školních lavic  

Je pro knihy v dnešním moderním světě ještě místo? 

Úvaha 

 Je pro knihy v dnešním moderním světě ještě 

vůbec místo? Tuto otázku si pokládám skoro pokaždé, 

když vidím malé děti (některé i v předškolním věku), 

jak ve svém volném čase jako první zasednou 

k počítači, tabletu nebo televizi. U těchto vymožeností 

dnešní moderní doby tráví i hodiny svého volného času. 

Nebylo by lepší jít ven s kamarády, trávit čas 

v nějakém zájmovém kroužku či sáhnout po knize??? 

 Myslím si, že tato generace dětí se ke knihám (až 

na některé výjimky) jen zřídkakdy dostane. Je smutné, že spousta dětí 

nepozná v knihách zalíbení a nezažije to dobrodružství a napětí, které v 

sobě knihy skrývají. Kdo sám nepozná, nepochopí…  

 Z vlastní zkušenosti můžu říct, že večer před spaním raději sáhnu po 

knížce než po nějakém tabletu. Kniha je pro mě odreagování po náročném 

dni. Vždy mě vtáhne do svého děje a umožní mi na chvíli odreagovat se od 

reality všedního dne a zapojit svou fantazii. 

 Neříkám, že jen děti ztrácejí zájem o knihu. I někteří dospělí lidé 

vyměnili knihu za chytrý telefon, iPad apod. Podle mě jsou to právě oni, 

kdo by měli děti vést ke knížkám. Doufám, že se to jednou změní a místo 

sledování pohádek v televizi, nebo přes počítač budou rodiče číst svým 

dětem na dobrou noc zase pohádkové knížky. U nás doma to tak vždycky 

bylo a můžu říct, že jsem za to ráda. Vidím to i na svých mladších 

sourozencích. Není krásnějšího pocitu, než když za mnou přijde dvouletá 

sestra s tím, že chce, abych jí předčítala z knihy! 

     Domnívám se, že všichni by měli poznat krásu knih. A proto se ptám: 

„Opravdu se už v dnešní moderní a uspěchané době nenajde pro knihy 

místo?!“ 

Aneta Dýčková, 9. A 



 

O babičce a čertovi Bertíkovi 

Pohádka 

 Byl jednou jeden čert Bertík, který byl vyslán do světa lidí, aby 

přinesl do pekla jednoho lakomého muže. Bertík byl ale čert mladý, 

nezkušený, ve světě lidí byl poprvé, a tak se stalo, že se ztratil. Po 

dlouhém bloudění v lese zahlédl kopec a na kopci malou vesničku. 

Když došel do vesnice, zaklepal na vrata prvního domku. Otevřela 

mu stará babička. „Pojď dál, mládenečku,“ řekla a postrkovala ho do 

světničky. „Dobrý den, jsem čert Bertík, ale ztratil jsem se a nemohu 

najít ani lakomého muže, kterého jsem měl do pekla odnést, ani 

cestu do pekla.“ Babička ho poslouchala a 

pokyvovala svou starou moudrou hlavou. Po 

chvíli řekla: „Máš jistě hlad, jestli chceš, můžeš 

si uvařit česnekovou polévku.“ Bertík se 

maličko zašklebil a začervenal, když řekl: „Já, 

babičko, neumím vařit.“ Babička se podivila a 

řekla: „Ne? Tak to tě to musím naučit!“  

 A tak se náš milý čertík učil vařit. Z počátku to s ním bylo ale  

velmi těžké. Babička totiž zjistila, že nejen že neumí vařit, ale také 

neumí umývat nádobí a nerozezná mrkev od rajčete. Dny ubíhaly, a 

když léto vystřídal podzim a podzim předal vládu zimě, tak Bertík 

vařil, jako by to už odjakživa uměl.  

 Jednoho dne se babička rozhodla, že půjde do města koupit 

vlnu, aby si upletla novou čepici. Bertík měl mezitím vařit oběd. Když 

babička odešla, tak začal Bertík vařit česnekovou polévku. Nejdřív si 

zatopil v kamnech tak, až se z komína vyvalil velký oblak dýmu. A to 

si náš milý čert, děti, vzpomněl na peklo. „Tam v pekle bylo tak teplo 

a pohodlíčko, nic jsem nemusel dělat,“ povzdechl si. A tak se Bertík 

rozhodl, že se vrátí do pekla. Oblékl si svůj kabátek a zavřel za 

sebou vrátka. Šel, šel, dlouho, předlouho a už byl skoro ve městě, 

když na cestě uviděl schoulenou postavu. Přiběhl k ní a hned ji 

poznal. Byla to babička. „Co se Vám stalo, babičko?“ zeptal se 



Bertík. Babička odpověděla: „Šla jsem domů z města a spadla do 

závěje, nemůžu se zvednout, pomoz mi prosím.“ Čert tedy babičce 

pomohl vstát a řekl: „Já jsem chtěl zpátky do pekla, ale když jsem 

Vás uviděl, tak jsem si říkal, že vařit jste mě naučila, hodná jste na 

mě byla, tak teď na oplátku pomohu zase já Vám.“ Než došli do 

chaloupky, babička se stihla pořádně nachladit. Bertík ohřál 

česnečku a uložil babičku do postele. Týden jí vařil silné vývary a 

bylinkové čaje, než se uzdravila.  

 Babička jednoho dne řekla: „Tak, Bertíku, děkuji Ti za to, jak 

ses o mě hezky staral, a teď už můžeš jít zpátky do pekla.“ Čertík 

však odpověděl: „Kam bych chodil, babičko, mě je s Vámi tak dobře, 

zůstanu u Vás už navždy, jestli budete chtít.“ Babička s úsměvem 

přikývla a řekla: „Já už jsem si na tebe taky zvykla. Víš co? Uvař na 

oběd česnekovou polévku, tu mám nejradši, a já ti zatím upletu 

čepici.“  

 A tak spolu žijí v chaloupce v malé vesničce na kopci až 

dodnes. Když půjdete kolem, tak určitě ucítíte ve vzduchu vůni 

Bertíkovy česnečku.   

Gabriela Ferfecká, 8. A 

 



  KOMIKS

Autor: Nikolas Dang, 8. A 



   SMĚJEME SE RÁDI

 

 

 

Vaše redakce 



UMĚLECKÉ OKÉNKO  

Rozhodly jsme se, že část rubriky Umělecké okénko budeme věnovat 

uměleckým směrům. Připojíme zde stručné informace o něm, autory a jejich 

díla, které si můžete najít na internetu, pokud se vám daný směr bude líbit. 

Pokusíme se pak oslovit naše zdatné školní malíře nebo samy zhotovíme 

ukázku aktuálního uměleckého směru. V tomto vydání jsme si pro vás 

připravily další směr, jenž vznikl v Itálii. Snad Vás něčím zaujme.  

Redaktorka Klára 

Futurismus 

Vznikl na počátku 20. století v Itálii. Tento směr proslul tím, že odmítal jakékoli 

tradice předchozích směrů. Cílem uměleckého směru bylo ukázat rušnou a 

uspěchanou dobu, která se hlavním představitelům líbila. Častým námětem 

byla technika. Futurismus schvaloval válku, kterou považoval za jedinou 

možnost, jak svět očistit od jeho problémů. Velmi oblíbený byl v Itálii a Rusku. 

Mezi hlavní představitele tohoto směru patří: 

           Umberto Boccioni 

                                  

                        

 

 

 

 



 

 

AUTOR: KLÁRA JAWORSKA, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAŠE FUTURISTICKÉ DÍLO: 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Tady jsou tipy na prázdninové výlety. Uhodnete název a místo 

slavných staveb? 

1.

 

2. 

 

 

3.  

 

4. 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš v rubrice 

Co si myslíš☺ 

Autor: Jakub Wodecki, 6. A 

 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

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

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

TADY JSOU: 

 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

 

HORSKÁ KOLA 



 

VODNÍ SPORTY  

 

IN-LINE BRUSLENÍ 

 

HORSKÉ TÚRY  



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Lidice 
 

Děj se odehrává během 2. světové války v Protektorátu Čechy a 

Morava a je napsán podle skutečné události.   

 Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní  

náhodou připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou 

klasického válečného filmu. Tragédii přibližují skrz mezilidské 

vztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku celého příběhu. 

  Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako 

příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze 

Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku 

lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí do 

ústraní, poslouží krátce po atentátu na 

Reinharda Heydricha jako záminka k vyhlazení 

Lidic.  

 Skutečnou událostí je inspirovaný také 

příběh druhého hrdiny – Františka Šímy, který 

nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. 

Vyhlazení Lidic tedy přežije nic netušíc ve vězení a po válce se vrací 

domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně jediným 

lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. 

Proč zrovna připomenutí tohoto filmu?! Odpověď je prostá. 

Když nalistujete v kalendáři datum 10.  června, bude u něj poznámka 

„Vyhlazení obce Lidice (1942), významný den“. 

 Dne 10. června 1942 byla obec Lidice, která leží ve 

Středočeském kraji, vyhlazena německými nacisty. Obec Lidice byla 

vymazána z map a srovnána se zemí. Proč? Důvodem byla 



domněnka, že místní obyvatelé spolupracovali s atentátníky na 

Reinharda Heydricha. Jednalo se však jen o záminku, neboť nikdo z 

obyvatel neměl s atentátem nic společného.  

 Nacisté chladně popravili všechny lidické muže, ženy a děti 

nechali převést do koncentračního tábora, některé děti dali na 

převýchovu. Celková bilance – 192 

popravených mužů, 58 žen zemřelo 

v koncentračním táboře a 88 dětí bylo 

posláno do plynu. 

 Po druhé světové válce byla obec 

obnovena, z pietních důvodů  ale ve 

vzdálenosti několika set metrů od 

původní vyhlazené obce. Dnes čítá zhruba 500 obyvatel.  

Klára Vítkovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KNIHA 

Můj nový vlastní deník malého poseroutky 

Je to velmi zajímavá doplňovací kniha. 

Doporučujeme ji i méně zdatným čtenářům.. 

 



 

Autor: Nela Chybiorzová, Soňa Fialová 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCE 

Akademie k 45. výročí založení ZŠ ČSA 

Dne 28. 5. 2015 se konala akademie žáků ZŠ ČSA k 45. výročí 

školy. Přípravy na vystoupení nebyly vůbec jednoduché. Děti a 

učitelé měli hodně práce se svými vystoupeními, která probíhala 

celý den jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách. Myslíme si, 

že se akce velmi vydařila a bavili nás všechny dovednosti, které 

nacvičující předvedli. Snad i Vám to připadalo skvělé! Tyto fotky 

mohou být důkazem!☺   

                 

             

           

VAŠE REDAKCE 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ KVÍZU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1.Eifelova věž, Paříž, 2. Big Ben, Londýn, 3. Sfinga, Egypt, 4. Tower Bridge - 

Londýn  

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  

nebo je vhazujte do schránky školního časopisu u hlavního vchodu se 

svými dalšími příspěvky! Nezapomeň, že se veškeré příspěvky bodují a 

jednotlivec i celá třída budou na konci školního roku odměněni!!! 

PODĚKOVÁNÍ 

Redakce velmi děkuje Ondřeji Richterovi z 8. A za vytvoření titulní strany 

časopisu. 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové ze 7. B za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 
DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 


