
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

rádi bychom Vás za naši redakci (v trochu pozměněné sestavě) přivítali v 

dalším školním roce. 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 našim novým prvňáčkům a 

jejich paním učitelkám. V rubrice Ze školních lavic nás čeká krátké 

vyprávění o prázdninových zážitcích. Znáte všechny historické osobnosti a 

rozluštíte kdejakou tajenku? Pokud ano, zkuste je uhádnout a rozluštit 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 prázdninové vtipy. Samozřejmě, tak jako v 

každém správném časopise, nebude chybět ani komiks. Zajímavou částí 

bude také Umělecké okénko, kde se připravte na malou změnu. 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. V závěru časopisu 

si můžete zkontrolovat, zda jste správně uhádli historické osobnosti a 

rozluštili tajenku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 

Karolína 



Co nás zajímá

Těšil/a ses do školy? 
1.A Marián Dýčka: Moc jsem se těšil.  
1.B Honza Vicher: Těsil jsem se. 
1.C Gabriela Šťastná : Ano. 
1.D Míša Mezerová: Jo a moc. 

Jak se Ti líbí na škole a proč?                                             
1.A Marián Dýčka: Líbí se mi tady, protože máme 
hodnou paní učitelku. 
1.B Honza Vicher: Moc se mi líbí, že tu dostáváme 
známky.
1.C Gabriela Šťastná: Ano, protože tady mám dobré 

kamarády. 

1.D Míša Mezerová: Dobře a líbí se mi tady, jak se tu učíme. 

 

Máš rád paní učitelku a proč?                                                    
1.A Marián Dýčka: Mám, protože je na nás moc hodná. 

1.B Honza Vicher: Ano, je moc milá. 

1.C Gabriela Šťastná: Ano, protože je moc hodná na děti.  

1.D Míša Mezerová: Mám jí ráda. Líbí se mi na ní její vlasy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

Těsila jste se do práce na prvňáčky?  

P.uč. Mgr. Křivoňová: Ano, těšila jsem se na ně. 

P.uč. Mgr. Kalníková: Moc jsem se těšila. 

P.uč. Mgr. Veselková: Ano, hodně jsem se těšila na 

prvňáčky. 

P.uč. Mgr. Adamcová: Určitě, těšila. 

Otázka : Jste spokojená s vaší třídou? 

P.uč. Mgr. Křivoňová: Ano a moc. Mám ve třídě krásné a 

hodně chytré děti. 

P.uč. Mgr. Kalníková : Jsem spokojená. Jsou šikovní a 

hodní, někdy musím být přísnější, ale jinak jsou hodní. 

P.uč. Mgr. Veselková : Ano jsem. Všechny děti jsou 

perfektní a úžasné. 

P.uč. Mgr. Adamcová: Jsem spokojená, děti nezlobí. 

 

 

 

Autor: Karolína Wagnerová, Karolína Hegerová 8. B 



Ze školních lavic  

Nejlepší zážitek z prázdnin tvorbou dívek ze 6. A a 6. B 

 

 

 



 

 

 



  KOMIKS

 

 



   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, 8. 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  

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. 

Pokusíme se pak oslovit naše zdatné školní malíře nebo samy zhotovíme 

ukázku aktuálního díla umělce. V tomto vydání jsme si pro vás připravili 

kreslíře a malíře Reného Magritte. Snad Vás zaujme. Pokud ne, určitě 

nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků! 

 

Redaktorka Andrea 

 

René Magritte 

Byl belgický surrealistický malíř, který se 

skrze své malby snaží postihnout samotnou 

podstatu tvorby. Jeho díla nejsou pouhým 

zobrazením určité věci, ale zobrazením 

umělcovy myšlenky a tvůrčího aktu. 
Jeho dílo: 

Tento obraz, pod kterým je nápis:                                                                  

„Toto není dýmka“. Mohlo by se zdát, že                                                       

nápis a obraz si protiřečí, ale není tomu                                                        

tak. Malba je pouze obrazem dýmky,                                                             

nejedná se o dýmku jako skutečný 

předmět. 

 

Magrittovy obrazy jsou plné fantastična, ale i humoru, sarkasmu a vtipu. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrea Michlíková, 9. A 



      Z NAŠÍ TVORBY 

 

Autor: Karolína Skokanová, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Poznáš podle obrázku a informace, o jakou slavnou historickou 

osobnost se jedná? 

1. Nejznámější habsburskou panovnicí byla … 

 

 

 

2. Nejvyšší z řeckých bohů byl … 

                            

 

 

 

3. Významný husitský reformátor byl …  

 

 

 

 

4. Současným prezident USA je … 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Badminton 

Tento sport je v dnešní době velmi populární, znáš ale jeho 

historii? Pokud ne, udělej si čas a přečti si zajímavé 

informace o tomto zábavném sportu.  

Historie badmintonu 

 

Už před 2 000 lety se v kultuře jihoamerických Inků a 

středoamerických Aztéků setkáváme s náznaky hry s „opeřeným míčkem“, 

v 7. století našeho letopočtu se v Číně hovoří o hře „Di-Dšen-Dsi“, kdy 

míček je odbíjen rukou nebo nohou. V Japonsku se mluví o hře „Cibane“ 

(14. století), v Indii o hře „Poona“. Ve Francii v 16. století to byla hra zvaná 

„Jeu Volant“. 

Za přímého předchůdce dnes považujeme indickou hru „Poona“, kterou 

do Evropy přivezl koncem 19. století (1872) anglický důstojník vévoda 

z Beaufortu. Na svém sídle Badminton House v hrabství Gloucestershire 

uspořádal v roce 1873 první turnaj. Už za čtyři roky měla hra svá první 

pravidla a v roce 1893 byla ustanovena v Anglii první národní asociace. 

V roce 1899 byl uspořádán první ročník dodnes nejprestižnějšího 

světového turnaje All England Championship, který je mezi badmintonisty 

považován za obdobu Wimbledonu v tenise. 

Mezinárodní badmintonová federace (WBF) vznikla v roce 1934 a dnes 

sdružuje 156 národních svazů a badminton se hraje na všech pěti 

kontinentech. Evropská badmintonová unie (EBU) vznikla ve Frankfurtu 

nad Mohanem v roce 1967 a jedním ze zakládajících členů bylo také 

Československo. 

Největším impulsem v novodobé historii bylo zařazení badmintonu do 

programu LOH. Svou premiéru zažil badminton na OH v Barceloně v roce 

1992. Ke světovým velmocím patří asijské státy: Čína, Malajsie, Indonésie 

a Jižní Korea. V Evropě se badminton těší největší oblibě v Dánsku, 

Německu, Švédsku, Anglii a Holandsku. 

 
Autor: Petr Honysz, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Obr Dobr 

Příběh spisovatele 
Roalda Dahla o setkání 
dvou milých osamělých 
bytostí, osiřelé Sofie žijící 
v londýnském sirotčinci a 
moc hodného Obra, který 
pochopitelně žije v Zemi 
obrů, se už po prvním 
vydání v roce 1982 stal dětskou klasikou. Nyní ji zfilmoval 
jeden z mála žijících klasiků Hollywoodu Steven Spielberg.  

Nový film začíná v Londýně 80. let, ale většinu času 
se odehrává v Zemi obrů, kde tráva slouží jako koberec i 
přikrývka. Kromě Obra Dobra tu bydlí dalších devět 
obhroublých, ještě dvakrát tak velkých a také poněkud 
lidožravých oblud se jmény jako Děckožvyk či Drtichlap. 

V první půli Dobr chrání maličkou Sofii před 
nástrahami své země, v druhé pak se děj přesouvá do 
současného Buckinghamského paláce ke královské rodině. 

Nenechte si v kinech ujít jednu z nejlepších 
disneyovek poslední doby. 
 
 

Vaše redakce 

 

 



KNIHA 

Harry Potter a prokleté dítě 

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako 

přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a 

otec tří školáků, to má ještě těžší. 

Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, 

a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou 

rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a 

současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn 

zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z 

nečekaných míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ondřej Gyüre, 8. A 

 

 

 

  



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ KVÍZU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. Marie Terezie, 2. Zeus, 3. Jan Hus, 4. Barack Obama 

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!!! 


