
 



 

 

Milí čtenáři,                                          
 
máme tady poslední měsíc školního roku 2016/2017. Blíží se Vámi tolik 
očekávané prázdniny Ještě před tím, než letní radovánky propuknou, 
musíte vydržet všechny závěrečné písemky. Proto naše redakce pro Vás 
připravila speciální dvojčíslo na odreagování ve chvílích, kdy už budete 
z učení vyčerpaní… Nenechte si ujít už dvacáté třetí číslo našeho Sovího 
zpravodajství, které je věnováno především zážitkům z ozdravného pobytu 
a blížícím se prázdninám 

A na co se můžete v tomto čísle těšit? V rubrice Co nás zajímá se naše 
redaktorky K+K zeptaly na zážitky spojené s ozdravným pobytem a 
předprázdninovou náladou. V rubrice Ze školních lavic se dozvíme, co 
zajímavého vytvořili vaši spolužáci. Máte rádi hádanky? I v tomto čísle vás 
jedna čeká. Myslím, že se snad všichni rádi zasmějeme, a proto je do 
časopisu zařazena i rubrika Smějeme se rádi, kde jsou pro Vás nachystány 
oblíbené vtipy redaktora Jakuba. Samozřejmě, tak jako v každém 
správném časopise, nebude chybět ani komiks. Zajímavou částí bude také 
Umělecké okénko, kde si pro vás redaktorka Andrea připravila další 
zajímavou osobnost ze světa umění. 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 oblíbenému sportu 
našeho redaktora Petra, který vyzkoušel na vlastní kůži na ozdravném 
pobytu. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste správně 
odpověděli na hádanku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 



Co nás zajímá

Žáků 2. stupně jsme se zeptali, jak se jim líbilo na 

ozdravném pobytu. 

Jak se ti líbilo na ozdravňáku?        

Ondřej  Gyüre 8.A – Jo, bylo fajn. 

Patrik Nevřala 7.B – Bylo fajně. 

Pavlína Galočová 6.A – Bylo tam super. 

Natalie Stančíková 8.B – Moc se mi tam líbilo. 

 

Jaká aktivita tě tam nejvíce zaujala? 

Ondřej Gyüre 8.A – Střelba z luku.                                           

Patrik Nevřala 7.B – Airsoft. 

Pavlína Galočová 6.A – Asi hututu.  

Natalie Stančíková 8.A – Společné hry. 

                                                                                        

Co se ti tam nelíbio? 

Ondřej Gyüre 8.A – Procházky. 

Patrik Nevřala 7.B – Není nic, co by se mi nelíbilo. 

Pavlína Galočová 6.A – Asi nejvíce jídlo. 

Natalie Stančíková 8.B – Uklízet pokoj. 

 



Prázdniny se blíží a všichni se na ně rozhodně těší. Na co se nejvíc těší naši 

spolužáci? To si můžete přečíst v dnešním rozhovoru. 

 

CO BUDEŠ DĚLAT O PRÁZDNINÁCH? 

Táňa Wroblová, 7.A: Ještě nevím, co budu dělat. 

Lukáš Bednařík, 8.B: Pojedu do Itálie. 

Natálie Vorková, 6.A: Pojedeme na dovolenou s rodinou. 

Lucie Kolesárová, 2.A: Dostanu kolo, takže budu jezdit na kole, a pojedeme 

s mamkou a taťkou do Rožnova. 

 

NA CO SE NEJVÍC ZE VŠEHO TĚŠÍŠ? 

Táňa Wroblová, 7.A: Až pojedu na soustředění. 

Lukáš Bednařík, 8.B: Na volno. 

Natálie Vorková, 6.A: Nejvíc se těším na tu dovolenou. 

Lucie Kolesárová, 2.A: Asi do toho Rožnova. 

 

BUDE TI CHYBĚT ŠKOLA?POKUD ANO,TAK CO? 

Táňa Wroblová, 7.A: Ne,vůbec. 

Lukáš Bednařík, 8.B: Ano,kamarádi. 

Natálie Vorková, 6.A: Ne,nic. 

Lucie Kolesárová, 2.A: Ne,nebude. 

 

TĚŠÍŠ SE DO DALŠÍHO ROČNÍKU? 

Táňa Wroblová, 7.A: Ne. 

Lukáš Bednařík, 8.B: Jdu do devítky, takže ne.  

Natálie Vorková, 6.A: Trochu ano. 

Lucie Kolesárová, 2.A: Ano  . 

Autor: Karolína Hegerová, 8. B 

   Karolína Wagnerová, 8. B   



Ze školních lavic  

Co vymýšlíme, když máme chvilku času navíc… 

Společenské 

hry 

 

 

1. 

3. 

1. 

Rodokmeny 



KOMIKS  

 

 

 

 



SMĚJEME SE RÁDI   

 

Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde do dveří rozčilená 

stonožka a zařve: 

„Který blbec dal na dveře ceduli - Prosím před vstupem si očistěte boty?“ 

                                                                                     

Na policii řinčí telefon: 

„Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete. Právě vlezla do bytu kočka!“ 

„Helejte, nedělejte si z nás legraci!“ 

„Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek!“ 

 

V lese svolá lev velkou schůzi, na kterou přijdou zástupci každého zvířete. 

Lev povídá: „Na levou stranu se postaví zvířata co si myslí, že jsou moudrá a na pravou 

ta, co si myslí, že jsou krásná.“ 

Zvířata se roztřídí jenom uprostřed sedí žába. 

Lev na ni: „A co ty žábo?“ 

„Přece se nerozpůlím.“  

 

 
 

 

Autor: Jakub Wodecki, 8. 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 malíře Joana Miró. Snad Vás zaujme.  

Redaktorka Andrea 

 

Piet Mondrian 
(7. března 1872, Amersfoort – 1. února 1944, New York)  

Byl nizozemský malíř, jeden ze zakladatelů 

abstraktního malířství. 

Mondrian dovedl abstraktní malbu až na její 

nejzazší mez. Radikálním zjednodušením kompozice a 

redukcí barev se snažil zachytit základní principy, jimž 

podléhá vše viditelné. 

 
 

                                     

Autor: Andrea Michlíková, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Na ozdravném pobytu jsme dělali různé pokusy s vodou, 

plnili jsme různé úkoly. Jeden z těchto úkolů jsme si pro 

Vás připravili.  

Kolik vody (v litrech) si myslíte, že je třeba 

k výrobě těchto produktů? Pokus se seřadit 

správně. 

 

1. Cukr (1kg)                                         a) 2900 litrů 

2. Rýže (1kg)                                         b) 11800 litrů 

3. Balená voda (1l)                               c) 30 litrů 

4. Šálek čaje (250ml)                           d) 1590 litrů 

5. Bavlněné tričko                                e) 3400 litrů 

6. List papíru A4                                    f) 9 litrů 

7. Hovězí maso (1kg)                           g) 10 litrů  

8. Džíny                                                  h) 15500 litrů 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš 

Karolína Wagnerová a Karolína 

Hegerová, 8. B 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Hutututu 

Vyznačíme obdélníkové hřiště, které je rozděleno na dvě poloviny. 

Do každé poloviny hřiště si stoupnou hráči jednoho družstva. Na 

povel vedoucího vysílá první družstvo jednoho svého hráče na 

soupeřovo území. Ten se před vstupem na cizí území nadechne a 

začne říkat: „Hutututu…“. Po celou dobu na hřišti soupeře musí hráč 

„tutat“ a nesmí se nadechnout. Na soupeřově území se hráč snaží 

dotknout soupeřů a vrátit se zpět na své území. Pokud se mu podaří 

dostat se zpět na své území, než mu dojde dech (tj. stále „tutá“), pak 

všichni soupeři, kterých se dotkl odcházejí ze hry. Pokud se však 

nestačí vrátit, je vyřazen on. Po dokončení mise vyslaného hráče, 

posílá hráče druhé družstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petr Honysz, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Moby Dick 

Nedávno na ozdravném pobytu jsme měli naplánovaných 

spoustu společných večerů, jakožto i sledování různých 

filmů. Dívali jsme se na hodně zajímavých titulů každého 

rázu. A proto jsem vám vybral film, který mé spolužáky 

očividně bavil.  

Velryba titánských rozměrů 

 hraje ústřední roli v tomto  

svižně natočeném akčním  

hororu, ve kterém se pro  

nějakou tu mrtvolu skutečně nejde 

 daleko. Děj se odehrává v  

nedaleké budoucnosti.  

Doktorka Michelle Hermanová se  

připojila k posádce ponorky USS  

Pequod pod velením kapitána  

Achaba, který chce za každou cenu ulovit obří velrybu. Čím 

je posádka blíže k cíli, tím se Achabovo nutkavé šílenství 

zvyšuje. Konečně se podaří ponorce kytovce objevit. Stane 

se Moby Dick obětí, nebo se kapitánovy plány zhroutí? 



 

KNIHA 

Každý má svou lajnu -- O florbalu, prvních láskách a ceně 

vítězství: Petra Dvořáková 

Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen život 

na malém městě, společná škola a přátelství, ale 

především florbal. Trénují několikrát týdně a doufají ve 

vítězství v krajském poháru. 

Sportovní úspěch však zdaleka 

není jejich jedinou starostí. 

Doma to houstne, rodiče se 

hádají a Richardova parta volí 

stále drsnější praktiky. Stane 

se Eliška Adamovou holkou, 

nebo jen pomáhá Richardovým 

gorilám v jejich neférovém 

jednání? Může Richardův otec 

koupit jeho týmu výhru? V čem 

všem má prsty malá Váva? A 

kdo dá vítězný gól? Zahrajte si 

s nimi florbal a zažijete 

mnohem víc než jedno 

florbalové vítězství. 

 

 

 

Autor: Ondřej Gyüre, 8. A 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ POZNÁVAČKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. d, 2. e, 3. f, 4. c, 5. a, 6. g, 7. h, 8. b 

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 za vytvoření titulní strany 

časopisu. 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové z 9. B za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 
DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 

mailto:zscsa@post.cz

