
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

 

máme tady druhý týden v novém roce 2017. Naše redakce Vám všem přeje 

mnoho zdraví, lásky, štěstí a úspěchů. Ať je tento rok mnohem lepší než 

minulý!  

I když jste nyní zavaleni knížkami a sešity, protože se blíží pololetí, určitě 

si najdete chvilku času na jednadvacáté číslo našeho školního časopisu 

Soví zpravodajství.  

A na co se můžete v tomto čísle těšit? V rubrice Co nás zajímá se naše 

redaktorky zeptaly na otázky týkající se Vánoc. Naše redakce také zjistila, 

co mají nejraději naši druháčci. Přesvědčíte se o tom v rubrice Ze školních 

lavic. 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 redaktorky Nela a Andrea 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 odpověděli na hádanku. 

 

Z redakce Vás zdraví              

 

 

Jakub 

Karolína 



Co nás zajímá
 

Rozhovor na téma Vánoční prázdniny 

Marcela Gazdíková, 6.A 

Co jsi dělala o vánočních prázdninách? Byla jsem doma.  

Co jsi dostala na Vánoce? Aktovku, obal na telefon a plno 

drobností. 

Který dárek Ti udělal největší radost? Obal na telefon. 

A který naopak nejmenší? Mně se líbily všechny dárky. 

 

p.uč. Petrušková 

Co jste dělala o vánočních prázdninách? Dobře jsem se vyspala a chodila jsem na dlouhé 

procházky. 

Co jste dostala na Vánoce? Představte si, že jsem dostala pracovní nářadí a hrábě. 

Který dárek Vám udělal největší radost? Největší radost mi udělala sušička na houby, těším 

se na léto na sušení hub. 

A který naopak nejmenší? Asi ty hrábě, protože je to práce. 

 

Karin Auxová, 3. C 

Co jsi dělala o vánočních prázdninách? Byla jsem na horách a 

lyžovala. 

Co jsi dostala na Vánoce? Dostala jsem beauty kufřík s líčidly a 

jiné drobnosti.  

Který dárek Ti udělal největší radost? Ten kufřík. 

A který naopak nejmenší? Asi sponky. 

 

Adam Kohan 7.A 

 

Co jsi dělal o vánočních prázdninách? Byl jsem na chatě. 

Co jsi dostal na Vánoce?  Největší dárek byly hodinky. 

Který dárek Ti udělal největší radost? Asi ty hodinky. 

A který naopak nejmenší?  Líbily se mi všechny, dokonce i ponožky☺ 

 



Soňa Fialová, 9.A 

 

Co jsi dělala o vánočních prázdninách? Hodně jsem 

spala, jedla a užívala si. Byla jsem na horách. 

Co jsi dostala na Vánoce? Notebook a plno knížek. 

Který dárek Ti udělal největší radost? Jasně že ty knížky 

☺.  

A který naopak nejmenší? Líbily se mi všechny dárky, jsem spokojená. 

 

 

AUTOR: Karolína Hegerová, Karolína Wagnerová 8. B 

 

 

 



Ze školních lavic  

Naše redakce navštívila třídu 2. C a zeptala se, co mají 

děti nejvíce rády. Toto jsou jejich odpovědi ve výtvarné 

podobě… 

 

2. 

 

4. 

Autoři obrázků: 1. Nela Levičková, 2. 

Barbora Bacíková, 3. Marek Vondráček, 

4. Ester Kučová 

1. 

3. 



  KOMIKS

 

 



   SMĚJEME SE RÁDI
 

Vtipy pro lepší náladu :)  

 Při zkoušce:  

„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?“ „Podle ovoce.“ 

„A v době, kdy stromy nemají ovoce?“  

„Tak počkám.“ 

 

Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?  

Otázka ne, pane profesore, ale odpověď. 

 

 

„Povinnou školní docházku v našich zemích zavedla 

Marie Terezie, “ poučuje své žáky pedagog. V tom se 

ozve ze třídy hlas: „No jo, ženská!!“ 

 

 

„Proč sis dal do domácího sešitu mou fotografii?“ diví 

se otec.  

„Protože paní učitelka povídala, že by strašně ráda 

poznala toho chytráka, co mi pomáhá s úkoly. “ 

 

 

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 grafika 

a malíře Edwarda Muncha. Snad Vás zaujme. Pokud ne, určitě nezklamou 

nejlepší díla vašich spolužáků vzniklá během výtvarné soutěže přes školní 

parlament! 

Redaktorka Nela 

Edward Munch 

Edvard Munch byl norský malíř a grafik, vlivný 

představitel moderny.  

Vyrostl z duchovní atmosféry secese a jeho malířské dílo má některé 

charakteristické rysy tohoto slohu. Studoval na kreslířské škole v Oslu, kde byl 

ovlivněn naturalismem, francouzskými impresionisty a postimpresionisty. Jeho 

dílo inklinuje k symbolismu a stalo se východiskem pro expresionismus. 

 

Obraz Ráno – dívka sedící na posteli z roku 1884 reprezentuje 

Munchovo naturalistické období a byl i vybrán jako 

reprezentant norského umění u příležitosti Světové výstavy v 

Paříži v roce 1889. Berlínskou výstavou v roce 1892 výrazně 

ovlivnil expresionistickou skupinu Die Brücke a přispěl k 

vzniku Berlínské secese. V českém prostředí se stal známým 

po výstavě v roce 1905, kterou se nechala inspirovat umělecká skupina Osma. 

 

Mezi jeho známé obrazy patří Nemocné dítě, Výkřik, Madona, Smrt v pokoji 

nemocné nebo Tanec života.  

 

 

 

 

 

 

Výkřik (varianta z roku 1910)                                                       

                                                    

 Autor: Nela Chybiorzová, 9. A 



 Dílo Výkřik v našem podání 

 

 

 

 

Autor: Andrea Michlíková, 9. A 



Z NAŠÍ TVORBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Oliver Caga, 4. A 

Autor: Kateřina 

Koktová, 7. B 

Autor: Andrea Michlíková, 9. A Autor: Karolína Skokanová, 9. A 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

Poznej podle obrázku slavné zpěváky nebo zpěvačky: 

1.   

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

Správné odpovědi najdeš 

v rubrice Co si myslíš☺ 

Vaše redakce 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

Lední hokej 

Je jeden z nejrychlejších sportů. Lední hokej se hraje na 3 

třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 minut čistého času 

(tzn.čas se při přerušení zastavuje). Hraje se na hokejovém 

hřišti, kde nastoupí na lední plochu šest hráčů za každý 

tým, všichni hráči mají brusle a hokejky. Cílem hry je 

vstřelit více gólů než soupeř. 

Historie hokeje

 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě (pravidla byla 

vytvořena v Montréalu v roce 1878), ale brzy se rozšířil i 

do Evropy (hlavně severní a střední) a později částečně i 

do Asie. První záznam o hokejovém utkání, konaném na 

známém místě a ve známý čas se zaznamenaným 

výsledkem mezi dvěma týmy, se uskutečnil 3. 

března 1875 v Montrealu na Victoria Skating Rink. 

Autor: Petr Honysz, 8. A 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM 

Rogue One:  

Star Wars Story 

Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, 

kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný 

a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány 

Hvězdy smrti. 

KNIHA 

FIORELLA A DŮM ZTRACENÝCH DUŠÍ 

O domě U Bezhlavého kohouta v Templové 

uličce se říká,  že je prokletý. Kdysi v něm 

zemřela celá rodina na mor, později v něm jistý 

pekař zabil svou manželku. Dům zůstal dlouho 

prázdný, ale pak ho koupil Hanuš, vzdálený 

příbuzný sklepnice Lucie. Jakmile se do něj 

nastěhuje, začnou se dít nevysvětlitelné věci – 

objevují se v něm duše těch, co zemřeli bez 

posledního pomazání a nedošli spasení. 

Bratrstvo křišťálu se tak zaplete do vyšetřování 

případu, v němž se potkává svět živých se světem 

mrtvých. 

Autor: Ondřej Gyüre, 8. A 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ POZNÁVAČKY Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

1. Freddie Mercury, 2. Ben Cristovao, 3. Lady Gaga 

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!!! 


