
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

rádi bychom Vás za naši redakci (v trochu pozměněné sestavě) přivítali ve 
školním roce 2017/2018. Bohužel léto plné zábavy skončilo a vy jste si 
určitě během prázdnin našli nové kamarády, se kterými jste si užili mnoho 
zábavy nebo jste poznali krásná místa s rodinou a odnášíte si tak spoustu 
krásných vzpomínek. 
 
Teď však září vešlo dveřmi a začala škola, což neznamená, že je konec se 
všemi slunečnými dny a zábavou, jen si ji užijeme v o trochu kratších 
podzimních dnech. Troufáme si tvrdit, že nějakou tu legraci a radost ze 
života zažijete i v naší škole. Proto se Vám alespoň trochu budeme snažit 
tento náročný vstup do učebního režimu zpříjemnit.   
 

A co si můžete přečíst v prvním čísle školního časopisu v tomto roce?  

Celou rubriku Co nás zajímá jsme věnovali tématu kouření. Tímto rizikovým 

chováním se zabývala naše redaktorka Johanka, která provedla i menší 

průzkum mezi žáky. V rubrice Ze školních lavic nás čekají krátké rozhovory 

s našimi spolužáky na téma prázdniny, o které se postaraly dvě zkušené 

redaktorky Kája a Kája. Momentálně se v lesech nachází spousta hub, 

dokážete je všechny poznat a pojmenovat? Pokud ano, zkuste si kvíz 

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 prázdninové vtipy. Samozřejmě, tak jako v každém správném 

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

okénko, kde se objeví výtvarné počiny našich spolužáků s prázdninovou 

tématikou nebo zážitky z adaptačního pobytu 6. ročníků. 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 neobvyklému a zároveň momentálně velmi oblíbenému sportu 

všech mladých lidí. V závěru časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste 

správně uhádli všechny lesní houby. 

Těšte se také v nejbližší době na velkou změnu, kterou časopis projde. 

Čeká Vás jeho proměna ve všech směrech ☺ 

 
Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 

Karolína 



Co nás zajímá
Kouření 

Kouření je dnešní rozšířená a dostupná droga (v porovnání 

s jinými návykovými látkami např. heroin 700 Kč/g). 

Nejrozšířenější formou jsou 

cigarety. Když vidím na ulici 

člověka, který kouří, je mi už 

nesmírně nesympatický.  

Kouření se mi hnusí. 

Zkusím se převtělit do těla 

kuřáka a uvažuju. Proč kouřím? Co mi to dává? Chci s tím 

někdy vůbec přestat? 

Hodně dětí a mládeže chtějí kouřit z toho důvodu, aby byli 

„cool“ a oblíbení. Ale za jakou cenu? 

Mnozí lidé kouří, protože mají 

mnoho psychických či jiných 

potíží a chtějí se odreagovat. 

Myslí si: zakouřím si, na chvíli 

zapomenu na své starosti a 

hned mi bude líp. Copak to ale 

nejde jinak? Ale jde. Zajdu si 

na procházku, po cestě si u 

šípkového keře natrhám šípky. Doma si z nich uvařím čaj, 

a pak si třeba přečtu knížku nebo na chvíli medituji.  

Ale zpátky ke kuřákovi. Co mi to dává? Jisté uspokojení, 

které se za chvíli přemění v následky mnoha zdravotních 

chorob. 



Chci s tím někdy vůbec přestat? Na tuto otázku by si měl 

odpovědět každý kuřák. Zpočátku si myslí: „ Ale, vždyť 5 

cigaret denně mi nic neudělá.“ Pak po měsíci: „Když mi nic 

neudělalo těch 5 cigaret, můžu kouřit klidně denně i 15.“ 

Pak třeba po 4 letech: „ Ach jo, já hlupák. Kouřil jsem jako 

továrna a teď mám rakovinu plic, je však již pozdě. Jak 

s tím mám jenom přestat?!“ 

PROTO, NEKUŘTE. ŠKODÍTE NEJEN SOBĚ, ALE I 

OSTATNÍM!! 

 

ROZHOVOR S ŽÁKY 7. TŘÍD O KOUŘENÍ  

1. Jaký máš názor na kouření? 

2. Zkoušel jsi někdy kouřit? 

Dívka, 12 let:  1. Nelíbí se mi to a nechápu lidi, kteří kouří.  

                       2. Ne. 

Chlapec, 12 let:  1. Nemá se to dělat. 

                           2. Jenom elektronku. 

 

Autor: Johanka Ferfecká, 7. A 



Ze školních lavic  

Rozhovor na téma „Letní prázdniny“ 

 

Prázdniny jsou už za námi a další školní rok před námi. 

Uteklo to jako voda, a to jak se těšili vaši spolužáci na nový 

školní rok, a jak si užili prázdniny, si můžete přečíst 

v dnešním rozhovoru. 

Kde všude jste tyto prázdniny byli? 

Petr Koch, 7.A: V Turecku a doma.  

Kristýna Maliňáková, 8.B: Na výletech, na horách 

a doma. 

Jiří Varmuža, 9.A: Byl jsem v Uherském Hradišti a 

v Třeboni na kole. 

Klára Oláhová, 9.B: Já jsem byla v Itálii, na horách 

a doma. 

Co bylo na těchto prázdninách úplně nejlepší? 

Petr Koch, 7.A: Že trvaly dlouho. 

Kristýna Maliňáková, 8.B: Trávení času s přáteli. 

Jiří Varmuža, 9.A: To že jsem objel na kole celý 

svět Klára Oláhová, 9.B: Asi Benátky. 

Petr Koch 

Kristýna 

Maliňákový 



Těšili jste se do školy? 

Petr Koch, 7.A: Ne. 

Kristýna Maliňáková, 8.B: Ano. 

Jiří Varmuža, 9.A: Ne, netěšil jsem se. 

Klára Oláhová,9.B: Neskutečně ☺ .  

Bylo něco, co se ti na těchto prázdninách 

nelíbilo? 

Petr Koch, 7.A: Poslední den prázdnin. 

Kristýna Maliňáková, 8.B: Ne. 

Jiří Varmuža, 9.A: Počasí. 

Klára Oláhová, 9.B: Asi to že bylo často zima. 

 

Autor: Karolína Wagnerová, Karolína Hegerová 9. B 

 

 

 

 

 

 

Jirka 

VarmužaK

och 



  KOMIKS

 

 

Vaše redakce 



   SMĚJEME SE RÁDI

 

Když už byly ty prázdniny, tak zde je pár prázdninových vtipů ☺ ☺ 

Pan Honzálek jede na dovolenou a běží, aby ještě stihl vlak, a za ním běží celá 

rodina. Manželka, babička, dědeček, druhý dědeček, sestra, švagr, malá Evička, 

Honzík a čtyři děti od bratra. Do cesty mu skočí policajt a zařve: 

„Stát, váš občanský průkaz." 

„A proč? Já jsem přeci nic neudělal." 

„Né?" zahuláká policajt, „tak proč vás honí tolik lidí?" 

                                  

„Byl jsi v Jugoslávii?" 

„Byl." 

„A v Itálii?" 

„Taky." 

„A kde bylo líp?" 

„Těžko říct, všude jsem byl s manželkou!" 

 



Dvě ženy se baví o právě strávené dovolené: 

„Tak co, jak ses měla u moře?" 

„Ale ani se neptej. Měla jsem s sebou úplně zbytečné věci." 

„A co například?" 

„Manžela a děti." 

Americký turista stojí před Eifelovou věží a nadšeně si jí prohlíží. 

Potom zastaví okolojdoucího a povídá: 

„Nádherná věž. Kolik barelů nafty denně vytěží?" 

 

 

Autor: Jakub Wodecki, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

No: 1 

Ach ten starý Murphy… Cože? Vy nevíte, kdo to byl? To si děláte srandu? Vy neznáte toho Chlapa, 

který vám kdykoliv zařídí, že když vám spadne chléb na zem, tak vždy tou namazanou stranou? 

LAW 01 

Baterie tvé kalkulačky, která vydržela celý rok, se vybije v půlce nejdůležitější písemky za celý 

rok, zrovna když chceš počítat ten nejtěžší příklad.                                                                   

LAW 02 

Zákon zkoušení: To co žák neumí, učitel zjistí během 1 minuty a to co umí, ho nezajímá. 

LAW 03 

Pokud scandisk neobjeví žádný problém, problém reálně existuje. 

LAW 04 

Pokud existuje jen malá pravděpodobnost zkomolení nějakého jména, bude se tak stávat 

pravidelně. 

LAW 05 

Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. 

LAW 06 

Jestliže ti hřebík upadne na zem, neztrácej čas hledáním, protože ho nenajdeš. Zuj si botu a 

sundej ponožku, potom šlápni náhodně na jakékoliv místo pokoje (bez ohledu jak je velký). Hřebík 

je tam. 

LAW 07 

Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří se nacházíš. 

       



LAW 08 

Jestliže se cítíš dobře, uklidni se, ono tě to přejde. 

 

LAW 09 

Jestliže přestoupíš do jiné fronty, ta, kterou si opustil, začne postupovat rychleji. 

LAW 10 

Usměj se, zítřek bude horší. 

 

Autor: Jakub Wodecki, 7. A 

 



UMĚLECKÉ OKÉNKO  

Prázdninové zážitky 

 

Autor: Nikol Kastlová, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zážitky z adaptačního pobytu 6. ročníků 

 

 

Autor: Tereza Nawrocká, 6. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Poznáš podle obrázku lesní houbu? Víš, která je jedlá a která ne? 

1.  

 

 

 

 

2.  

                            

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.    

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Mini segway – hoverboard 

Naše moderní doba je typická tím, že lidé vynalézají 

neuvěřitelné věci. Jedním takovým velmi zajímavým 

vynálezem, který se před nedávnem objevil na trhu, 

je hoverboard. Tato vychytávka má obrovský 

potenciál, protože nejen že dokáže zabavit malé i 

velké, ale zároveň velmi usnadňuje život. 

Jistě jste stihli postřehnout, že existují taková 

atypická vozítka nazývající se segway. Běžně se s nimi setkáte ve velkých 

městech po celé Evropě, kde s nimi turisté projíždějí centrum. No a 

hoverboardy jsou v podstatě něco jako segwaye, ale bez řídítek. Proto 

jedním z dalších používaných názvů je mini segway. Jde o dvoukolový 

elektrický dopravní prostředek, který je určený pro jednu osobu. Ovládá se 

velmi jednoduše a to přenášením vlastní váhy. Proto se stává skutečně 

nadčasovým dopravním prostředkem, který 

zcela dokáže nahradit chůzi. Rychlost záleží 

samozřejmě na konkrétním typu, ale 

průměrně se uvádí, že se může vystoupat až 

na 20 km/hod. A pokud nejste zrovna 

modelem či modelkou jako ze stran 

časopisů, nezoufejte, nosnost kolonožky 

bývá až 120 kg. V legislativě České 

republiky spadá od roku 2016 hoverboard pod osobní přepravníky se 

samovyvažovacím zařízením a na jeho uživatele se vztahují pravidla jako 

například na lyžaře nebo osoby na kolečkových bruslích. 

Základem fungování je akumulátorový pohon a soustava mikropocesorem 

řízených gyroskopů. Ovládání je založeno na balancování vlastním tělem a 

přenášení tím váhy. Je opravdu velmi tichý a na rozdíl od jiných dopravních 

prostředků nevytváří žádné spalovací zplodiny. Průměrná vzdálenost, která 

se může ujet na jedno nabití, bývá až 20 km. Důležité je však pravidelné 

nabíjení. Nezapomínejte na vlastní bezpečí, proto než na mini segwaye 

vyrazíte, pořiďte si helmu a chrániče. 

Autor: Petr Honysz, 9. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Dunkirk 

Je počátek května roku 1940. V 

Londýně vládne klid a jeho 

obyvatelé, ukolébáni falešnou 

atmosférou bezpečí, se věnují 

svým každodenním radostem i 

starostem. Ani oficiální válečné 

komuniké nehlásí žádný 

významný pohyb na frontě. Ale válečný zpravodaj Charles 

Foreman ví své. Tuší, že situace ve Francii se obrací k 

horšímu, a proto se dobrovolně přihlásí k námořnictvu, aby 

se mohl účastnit dosud největší válečné operace - 

evakuace Spojenců z Dunkerque.  

K tomuto městu se zatím z celé Francie stahují, respektive 

probíjejí spojenecké jednotky. Málokdo ovšem tuší, co je 

tam čeká. Z pláží u Dunkerque bylo tehdy evakuováno 300 

tisíc mužů, tisíce jich však nepřežily německé letecké 

útoky nebo padly do zajetí.  

Scénář této filmové rekonstrukce dramatické kapitoly 

britských válečných dějin vycházel jednak z 

dokumentárního vylíčení této události, jehož autory byly 

Ewan Butler a J. S. Bradford, jednak z románu The Big 

Pick-up od Ellestona Trevora. David Divine, jeden ze dvou 

scenáristů, byl novinář s velkou znalostí vojenské tematiky 

a válečné historie. 

 

 



KNIHA 

Eragon 

Fantasy bestseller Eragon z pera 

patnáctiletého Christophera Paoliniho, který 

nadchl miliony čtenářů po celém světě vypráví 

příběh chudého farmářského chlapce, který 

najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož 

se vyklube dračí mládě – Safira. Spolu se vydají 

na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným 

králem, jehož zlo nezná mezí. Dokáže Eragon 

naplnit své předurčení a převzít břímě 

legendárních Dračích jezdců? Osud království 

možná leží v jeho rukou..  

První díl trilogie Odkaz Dračích jezdců. Eragon je plný 

hrůzných momentů, snů a zjevení. Nikde nevázne. Je to 

začátek velkého díla. Bezmála 500 stran uteče jako voda. 

O Eragonovi se mi zdává i v noci a po knize sahám hned po 

probuzení. Jako nespočet dalších čtenářů čekám se 

zvědavostí, obdivem a nadějí, co bude dál.  

Autor: Ondřej Gyüre, 8. A 

 

 

 

  



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ KVÍZU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. Hřib smrkový - jedlý, 2. Bedla vysoká - jedlá, 3. Muchomůrka červená – 

smrtelně jedovatá, 4. Hřib satan - jedovatý 

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 za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 
DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 


