
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

 

máme tady třetí měsíc v roce 2015. Blíží se první jarní den, sluneční 

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

to doufáme, že si nenecháte ujít už čtvrté číslo našeho Sovího 

zpravodajství.  

 A na co se můžete ve čtvrtém čísle těšit? V rubrice Škola plná 

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

chystaných v nejbližší době. 

Pokud máte rádi rozhovory, 

mohl by Vás zajímat ten 

s paní učitelkou Pětrošovou, 

v rubrice Co nás zajímá. 

V rubrice Ze školních lavic 

nesmí chybět další 

pokračování Deníku 

puberťačky. Objeví se zde 

také anketa týkající se PC 

her. Máte rádi křížovky, 

hádanky a rébusy? To 

všechno Vás čeká v další rubrice pojmenované Zabav svůj mozek. Myslím, 

že se snad všichni rádi zasmějeme, a proto je do časopisu zařazena i 

rubrika Smějeme se rádi, kde je pro Vás nově nachystán vtipný recept. Ti 

odvážní si ho mohou i uvařit! 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 a 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 slavné osobnosti. V závěru časopisu si můžete 

zkontrolovat, zda jste správně vyluštili rébusy.  

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

Z redakce Vás zdraví              

 

Jakub 

Denis 



 

 

Škola plná nápadů aneb vždy v akci   

 Na začátku měsíce února se konal maškarní ples v mateřské škole a také zápis 

budoucích prvňáčků, na které se velmi těšíme! Ve škole jsme se mohli opět zúčastnit turnaje 

v PC hrách. Ve velké konkurenci 25 žáků se nejlepším přeborníkem v tomto oboru stal Vojta 

Bednář ze 7. A. Na prvním stupni jsme bojovali o titul nejlepšího recitátora. První místo 

v kategorii pro druhé a třetí třídy vyhrál Radek Mottl ze 3. B a v kategorii pro čtvrtou a pátou 

třídu pak Katka Koktová z 5. B. V měsíci únoru se odehráli hned tři městská kola – 12. 2. to byl 

skok vysoký (výsledky v rubrice Sportem ke zdraví), 18. 2. recitace a cizí jazyky. V městském 

kole recitace nás úspěšně reprezentovali a postoupili do okresního kola Klárka Oláhová z 6.B, 

Markétka Vachtarčíková z 8.B, Adrianka Honyszová ze 7.A a Ondra Richter z 8.A. Děkujeme za 

reprezentaci školy a skvělé úspěchy! V městském kole cizích jazyků získal krásné první místo 

v anglickém jazyce Marek Štrbačka ze 7.B a 3. místo Saša Míčová ze 7.A. Gratulujeme! 

Navštívili jsme také Divadlo loutek v Ostravě (8. ročník), besedu k zubní hygieně (2. stupeň), 

knihovnické lekce (8.B, 7.B) a oslavili Valentýna s množstvím přáníček, které rozdala 

valentýnská pošťačka Hanka Poštulková.     

BYLO TO SUPER! 

Co nás čeká v březnu: 

2. 3.  Knihovnická lekce (4. A) 

3. 3.  Kulturní představení (1. ročník) 

4. 3.   Knihovnická lekce (9. B, 1. C) 

                     Přehazovaná - dívky (6., 7. ročník) 

5. 3.  Knihovnická lekce (1. A) 

6. 3.  Knihovnická lekce (4. B, 1. B) 

12. 3.  MK – volejbal st. žákyně (8., 9. ročník) 

  Knihovnická lekce (5. B) 

  Třídní schůzky k ozdravnému pobytu pro rodiče 

13. 3.  Holky a kluci v akci 

17. 3.  Kultura školám (4., 5. ročník) 

  Knihovnická lekce (6. B) 

19. 3.   Volejbal st. žáci (8., 9. ročník) 

21. 3. – 31. 3. Ozdravný pobyt pro žáky 2. a 3. ročníku 

24. 3.   Krajská ekologická konference (6. B 4 žáci) 

26. 3.   MK – přehazovaná ml. žáci 

30. 3.  Knihovnická lekce (8. A) 

31. 3.  Koncert TS Kates (6. – 9. ročník) 

      

       TĚŠÍME SE! 



 

 

Co nás zajímá  

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU JANOU PĚTROŠOVOU  

 

Dobrý den paní učitelko, předem děkuji, že jste si na 

náš rozhovor udělala čas. Ráda bych vám položila 

několik otázek, které se týkají nejen Vaší profese.  

 

Jak dlouho učíte na této škole?   

Na této škole učím už osm let. 

 

Jak dlouho už funguje žákovský parlament? 

Od doby co tady učím, tedy osm let. 

 

Co vás vedlo ho založit? 

Chtěla jsem změnu, aby děti mohly říct svůj názor a lépe se seznámit, aby mohly mezi sebou komunikovat 

a mít lepší vztah s učiteli. 

 

Je Váš odchod ze školy těžký? 

Určitě je to pro mě těžké a bude se mí stýskat po žácích školy a kolezích. 

 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se stala pedagogem? 

Nikdy bych si nedokázala představit, že budu učitelkou, ale po souvislé praxi na vysoké škole jsem dostala 

nabídku práce učitelky na ZŠ Skřečoň. Tam mě to začalo bavit. Uvědomila jsem si, že to je pro mě ideální 

povolání.  

 

Co se Vám nejvíce líbí na této škole? 

Moc se mi líbí, že jde škola dopředu technologií a výukou. Líbí se mi vztahy mezi žáky a učiteli. Také se mi 

líbí prostředí. Rovněž že tato škola má mnoho různých učeben s moderní výbavou. 

 

Máte nějaké mimoškolní koníčky? 

Moc ráda sportuji. Cvičím spinning a chodím běhat. Moc ráda pracuji na mé zahrádce. Ráda chodím na 

výšlapy do přírody, starám se o manžela a za chvíli o nový přírůstek do rodiny. 

 

Co byste chtěla na závěr sdělit žákům a učitelům? 

Chtěla bych popřát mnoho nových čtenářů školnímu časopisu, všem žákům školy mnoho studijních 

úspěchů a co nejvíce splněných přání. Myslete na to, že rodina je to nejdůležitější, co v životě můžete mít. 

Tímto bych se se všemi žáky a pedagogy chtěla naposledy rozloučit. Děkuji. 

 

I já děkuji za rozhovor.                   Markéta Vachtarčíková, 8.B 

 



Ze školních lavic  
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Stolní PC Notebook Konzole

Dáváš přednost stolnímu PC, notebooku 
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Autoři: David Nitsche, Alexandr Langa 9. B 
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Deník puberťačky 

8. ledna 2015 

Další den v naší hrozné třídě nebyl vůbec v pohodě. Byly tam samé hádky a 

rvačky… prostě hrozný :/ 

První se na mě naštvaly holky ze třídy, ale pak jsme se udobřily. A víte co 

je na tom hádání nejhorší? Někomu řeknete své tajemství, ale on když je 

na vás naštvaný, ho všem vykdáká jako slepice!! Mně se to naštěstí vyhlo:) 

Rvačky jsou zase doménou kluků. Zase se pohádali a jak jinak to řeší? 

Rvačkou… mluvení a nadávky jsou fakt trapné a zastaralé. Včera jsme měli 

výtvarku a ten de*** vedle mě furt řval „blbečku“ a já chytla nervy a 

otočila jsem se na židli, zvedla nohu a udělala KOP! Svalil se ze židle na 

zem, kde se mu všichni smáli!!!:DDD Dobře mu tak, už ví, že mě nemá 

provokovat.   

Někdy si připadám jako pako, protože si pořád říkám: „Proč chodíme do 

školy?“ Už jsem našla odpověď:) Abyste si mohli přečíst moje kraviny:DDD 

Tak zatím ahoj 

PS: Držte mi palce, ať se mi nic hrozného zase nestane…:/  

Autor: Viktorie Juchelková, 6. A 

        



KOMIKS 

 



 

 

Autor: Nikolas Dang, 8. A 



SMĚJEME SE RÁDI   

 

NEOBVYKLÝ JÍDELNÍČEK 

 

Nedáme si peruánské pečené morče? 

                      

 

Dali byste si? 

Takový nadívaný velbloud…hmmmm   

 

 

Nedali byste si třeba Lady Gaga? :D 

 

                                                                                                                   HOT DOG??? 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                        

 

              

 
 

Chickenburger 

Catburger 

Autor: Kamila Harvotová, 6. B 



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 směr, jenž vznikl ve Francii. Snad Vás něčím zaujme. Pokud ne, určitě 

nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

 

Pointilismus 

Vznikl v 80. letech 19. století ve Francii. Navazoval na impresionismus. Jedná 

se o styl malby, ve kterém malé vzdálené body základních barev vytvářejí 

dojem mnoha různých barev. Barva se však nemíchala na paletě – výsledný 

efekt se tvořil v oku diváka. Místo barevných skvrn byly na plátna nanášeny 

body, tečky nebo malé čtverečky jemných barev. Obrazy pointilistů působily 

zblízka fascinující detailní složitostí a z dálky jemnou harmonickou barevností. 

Pro zachycení jasu a přírody malíři používali čisté barvy, bílá byla nahrazena 

šedou a černá tmavě modrou nebo tmavě zelenou.  

Mezi hlavní představitele tohoto směru patří: 

Georges Seurat                          Paul Signac 

                                                                                       



 

Autor: Klára Jaworska, 7. B 

 

Autor: Nikolas Dang, 8. A 



 

Autor: Karolína Wagnerová, 6. B 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

ZEMĚPISNÁ TAJENKA 

Nejbližší planeta ke slunci:                                                  _ _ _ _ _ _ 

Příjmení prvního člověka na Měsíci:                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Co 4 roky je … rok:                                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Když kometa letí kolem Slunce, tak má za sebou … :          _ _ _ _ 

Křestní jméno prvního československého kosmonauta:      _ _ _ _ _ _ _ _ 

Za šera se Venuši říká:                                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Země se dá rozdělit na dvě:                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Země … kolem slunce:                                                        _ _ _ _ _ 

Je letní a … slunovrat:                                                         _ _ _ _ _ 

Tělesu, které shoří v atmosféře, se říká :                           _ _ _ _ _ _ 

 

Tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Výsledky tajenky najdete v rubrice Co si myslíš. 

Autor: Jakub Wodecki, 6. A 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

NAŠE ÚSPĚCHY 

MK – skok vysoký 

Mladší žákyně – 3. místo Alexandra Míčová, 7. A 

Starší žákyně – 2. místo  Kristína Janečková, 8. A 

Mladší žáci – 2. místo David Skotnica, 6. A 

Starší žáci – 2. Místo Nikolas Oračko, 7. C 

SLAVNÍ BOHUMÍNŠTÍ RODÁCI 

Tomáš Pospíchal 

Slavným bohumínským sportovcem je úspěšný 

československý  fotbalový útočník, který se narodil 26. 6. 

1936 v Pudlově. 

Fotbalu se věnoval od dětství, i když musel navštěvovat také hodiny 

houslí, do kterých ho posílal jeho otec. Prošel velké množství 

fotbalových klubů (Přerov, Telč, Baník Ostrava, Vítkovice, Tankista 

Praha, Dukla Pardubice). První titul získal až 

v roce 1965 se Spartou Praha. Mezinárodním 

úspěchem byla účast se Spartou ve čtvrtfinále 

Ligy mistrů, kde si zahrál i proti slavnému Realu 

Madrid. V roce 1968 se stal hráčem 

francouzského klubu FC Rouen. V československé lize vstřelil 

celkem 70 gólů. Byl členem reprezentace v letech 1956-1965, kdy 

v roce 1962 vybojoval stříbrnou medaili na Mistrovství světa v Chile.  

Od roku 1972 působil jako trenér nejprve v Baníku Ostrava, později 

pak také ve Škodě Plzeň, Bohemians Praha nebo Sk Slavia Praha.  

Zemřel 21. 10. 2003 v Praze. 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Interstellar 

Jedná se o americký vědeckofantastický film, který režíroval 

Christopher Nolan a měl premiéru 

v roce 2014.  

Děj filmu zpracovává kosmickou 

výpravu lidí, kteří hledají obyvatelnou 

planetu pro lidstvo z planety Země. 

Bývalý pilot NASA a současný farmář Cooper žije s dcerou, synem a 

tchánem na farmě v americkém vnitrozemí, které trpí neúrodou a 

prachovými bouřemi. Desetiletá dcera Murph tvrdí, že její pokoj 

navštěvuje duch a hýbe s knihami na polici. Cooper jí ze začátku 

nevěří, ale po jedné silné prachové bouři si 

všimne pravidelných prachových obrazců na 

podlaze dětského pokoje, uvědomí si, že se 

jedná o gravitační anomálii, a vydedukuje z 

obrazců souřadnice. Jede spolu s Murph na 

místo určené souřadnicemi a objeví tajné 

středisko NASA. 

Cooper dostane nabídku, aby vedl další výpravu, která má prověřit 

osudy první výpravy a zároveň nalézt 

planetu, která bude obyvatelná pro lidstvo 

odsouzené k záhubě. Tuto nabídku přes 

odpor své dcery přijme a vydává se na 

dobrodružství, které změní život nejen 

jemu, ale celé jeho rodině…  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/NASA


KNIHA 

Paní Láryfáry – Betty MacDonaldová 

Hlavní postavou knížky je paní Láryfáry. Je 

docela maličká a na zádech má hrb. Když se 

jí všechny děti ptají, na co ho má, odpoví, že 

v něm nosí svá kouzla a čáry. Žije v domku 

spolu se svým psem Darebou a kočkou Ťapkou. Domek má 

postavený vzhůru nohama, proto je tam velká legrace. Děti 

tam moc rády chodí, hrát si a popovídat s paní Láryfáry.  

Paní Láryfáry také pomáhá rodičům léčit nemoci jejich 

dětí. To jí zavolá třeba paní Tomková, že jejich Jarda si 

vůbec neuklízí pokoj. Paní Láryfáry jí dá kouzelnou radu, 

jak takovou nemoc zvanou čurbesajda léčit. Jindy k radě 

přidá i kouzelnou pilulku. Vyléčila nemoci jako třeba 

lakomici, nimravku, hádavku, žalobajdu a spoustu dalších.  

S paní Láryfáry se v městečku rozhodně nebudete nudit. 

 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ ZEMĚPISNÉ TAJENKY: 

1. Merkur, 2. Armstrong, 3. přestupný, 4. ocas, 5. Vladimír, 6. Večernice, 7.   

polokoule, 8. obíhá, 9. zimní, 10. meteor Tajenka : Mapové pole 

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 Klárce Maluchové ze 7. B za vytvoření titulní strany 

a symbolů k jednotlivým rubrikám. 

 

DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 

mailto:zscsa@post.cz

