
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

září nám uteklo jako voda. Prožili jsme první měsíc ve škole a zažili 

spoustu zajímavých akcí. Určitě se vyskytly i zážitky méně příjemné jako 

jsou první špatné známky nebo poznámky. Nevěšte hlavu, věříme, že vše 

napravíte v měsíci říjnu a ke zlepšení nálady Vám určitě poslouží i náš 

časopis! 

 

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

Celou rubriku Co nás zajímá jsme věnovali našim šesťákům, kteří přijeli 

s velkým množstvím zážitků z adaptačního pobytu. V rubrice Ze školních 

lavic nás čeká rozhovor s novou paní učitelkou. Znáte všechny pravopisné 

chytáky? Pokud ano, zkuste se nad nimi zamyslet 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 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 redaktorky Nela a Soňa 

připravily 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 dalšímu oblíbenému sportu našeho redaktora Petra. V závěru 

časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste správně doplnili pravopisné 

chytáky. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 

Karolína 



Co nás zajímá
Rozhovory s žáky 6. ročníku 

Naši žáci odpovídali na otázky: 

Jak se ti líbilo na adapťáku? 

Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? 

Johanka Ferfecká 

Bylo to fajn. 

Nejvíc se mi líbilo, stavění mostu. 

Pepa Hanuliak 

Hodně, bylo to super. 

Nejvíc se mi líbilo zdolávání vrchů. 

Karel Babicz 

Jo, fajn. 

Nejvíc se mi líbilo stavění věží. 

Eliška Vykydalová 

Líbilo se mi, bylo dobře. 

Asi nejvíc se mi líbila diskotéka. 

 

Autor: Ondřej Gyüre, Petr Honysz 8. B 

 



Ze školních lavic  

Připravily jsme si rozhovor s paní učitelkou Slívovou, která 

nově učí na naší škole na prvním i 

druhém stupni. 

Ptaly jsme se na tyto otázky: 

Líbí se Vám na naší škole? – Ano líbí, je to 

velká a nová škola, je opravená a nabízí mnoho 

možností jak pro žáky, tak i pro učitele. 

 

Co se Vám na této škole líbí nejvíc? -Jelikož 

jsem přírodopisař, tak se mi nejvíc líbí nová 

učebna přírodopisu, která nabízí mnoho 

pomůcek pro žáky a je vybavená interaktivní 

tabulí, takže může probíhat interaktivní výuka. 

Změnila byste něco na této škole? –Jediné co 

je pro mě mínus, je dlouhá spojovací chodba. 

Škola je velká a já přece jen byla dříve zvyklá 

na menší. 

 

Nevadí Vám puberťáci na druhém stupni? ☺ - 

Já si myslím, že to tak je na každé škole, je to prostě období 

biologického života. 

 

Kolik nebo které třídy učíte? – Učím na druhém stupni 6. - 9. třídy a 

nově v tandemu s paní učitelkou Sternadlovou v 2. a 5. třídě 

angličtinu. 

 

Autor: Karolína Hegerová, Karolína Wagnerová 8. B 



  KOMIKS

 

 

 Autor: Andrea Michlíková, 9. A 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Vtipy pro lepší náladu :)  

V letadle sedí Čech a Němec, 

náhle se musí oba katapultovat ale 

v letadle je jen jeden padák. Chvíli 

se hádají a potom Čech vyskočí, 

ale Němec na něho skočí. 

Čech říká: „Pusť mě!" 

Němec: „Nepustím!" 

Čech chvíli přemýšlí a pak začne 

zpívat: „Life is life..." 

A Němec začne tleskat: „Na, ná, 

ná, na, na." 

                          

Učitel spatřil žáčka, který se vozil po zledovatělé cestě 

z kopce jen po kalhotách. "Není ti líto pěkných kalhot?" 

ptá se ho. "Prosím není, já mám pod sebou čítanku." 

                                     

 

Tati ve škole jsem dostal pětku. 

No každá koruna dobra. 

                                                                     

 

Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením?  

Žádný, sedíš, a nevíš za co!  

                              

 

 

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. 
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 Odilona Redona. Snad Vás zaujme. Pokud ne, určitě 
nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků! 
 
Redaktorka Nela 

Odilon Redon 
Odilon Redon, vlastním jménem Bertrand-Jean Redon, byl francouzský malíř, 

představitel symbolismu a dekadence ve výtvarném umění. Redonovo dílo 

nelze zařadit do žádného z proudů soudobého malířství, ať už to byl 

realismus, klasicismus nebo impresionismus. Představuje solitér, který nelze 

jednoznačně zařadit do nějaké kategorie. S mnoha malíři z vyjmenovaných 

směrů však vystavoval a pojily ho s nimi přátelské vazby. Redon byl vzdělaný a 

sečtělý člověk. Jeho tvorbu ovlivňovala nejen vlastní imaginace, ale i 

literatura, přírodověda a zejména hudba, které byl vášnivě oddán. Důležitou 

inspirativní roli pro něj hrál sen, proto bývá někdy považován za 

předchůdce surrealismu. 

            

 

 

 

 

      

 

Autor: Nela Chybiorzová, 9. A 



 Z NAŠÍ TVORBY 

Sebepoznání žáků 8. B 

 

 



 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Pravopisné chytáky 

10 slov, ve kterých často chybujeme 

Vyber správnou variantu 

1. Rádi bychom/bysme vás navštívili v úterý 

večer.  

2. Mně/mě se ten film líbí.  

3. Dala jsem si kuře s hranolkami/hranolky. 

4. Nabízíme vám nadstandartní/nadstandardní služby.  

5. Doufám, že sis vybral správný typ/tip domácího mazlíčka k dětem. 

6. Moje tchýně/tchyně je správná ženská.  

7. Dnes navážeme na historii 19. století, viz/viz. můj předešlý zápis.   

8. Ty jsi ta vyjímka/ výjimka, které nedopadla písemka dobře. 

9. Shlédl/ zhlédl jsem film nevalné kvality. 

10. Na Vánoce vždy spotřebuji velké množství balícího/balicího 

papíru. 

  

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Tenis 

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 tenisu 
 

 

Hra pochází ze středověké Francie, kde je doložena roku 1275 pod 

názvem jeu de la chasse (hra na lov), protože napodobovala chytání 

ptáků do sítí. Provozovali ji zejména řeholníci pocházející z 

urozených rodin jako náhradu rytířských zábav. Míčem se trefovalo 

do branky, kterou hájila služebná strana (service side, proto se 

označuje podání slovem servis). Hrálo se na klášterních dvorech 

(francouzsky court), odtud označení tenisového hřiště jako dvorec 

nebo kurt. Od 14. století se sport provozoval u královského dvora a v 

15. století jsou zmiňovány v Anglii první zápasy profesionálů, na 

jejichž výsledky se sázely značné částky. 

 
Autor: Petr Honysz, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Alenka v říši divů: Za zrcadlem 

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po 

svém otci a strávila několik 

posledních let na divokých vlnách 

světových oceánů jako moře plavkyně.  

Po svém návratu do Londýna objeví 

kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane 

zpět do fantastické Říše divů, kde se 

znovu shledá se svými starými známými: 

Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, 

kocourem Šklíbou a potrhlým 

Kloboučníkem, který není ve své kůži.  

Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost, a 

tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si 

Chronosféru, což je kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež 

stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka 

setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách 

jejich životů.  

Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí 

zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen 

čas. 

 

Autor: Klára Jaworska, 9. B 

 

 

 



KNIHA 

Karel IV. Pán světa: Matyáš Namai 

a kol. 

Všichni z vás už určitě slyšeli o 

významném českém králi a císaři 

Svaté říše římské. Tato kniha je 

psána formou komiksu a pojednává 

nejen o životě Karla IV., ale i o 

společnosti 14. století, která jej 

obklopovala. 

 

 

 

 

 

Vaše redakce 

 

 

 

  



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ KVÍZU Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. bychom, 2. mně, 3. hranolky, 4. nadstandardní, 5. typ, 6. tchyně, 7. viz, 8. 

výjimka, 9. zhlédl, 10. balicího    

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!!! 


