
 



 

 

Milí čtenáři,                                          

máme tady první číslo našeho časopisu v novém roce 2016. 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 dvanácté číslo našeho školního časopisu Soví 

zpravodajství.  

 A na co se můžete v dvanáctém 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 úvahy, mohlo by se Vám líbit 

zamyšlení o novoročních předsevzetích v rubrice s názvem Co nás zajímá 

nebo druhá úvaha o tom, zda žijeme pro jídlo v rubrice Ze školních lavic. 

Máte rádi hádanky? Ty vás čekají 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 jsou pro vás nachystány vtipy na 

zimní tématiku. Samozřejmě, tak jako v každém správném časopise, 

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

kde bude malá výstavka vašich obrázků a zajímavosti o výtvarném světě. 

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 fotbalové legendě Pavlu Srníčkovi. V závěru 

časopisu si můžete zkontrolovat, zda jste správně uhodli hádanky. 

Tak a teď už vám společně přejeme úspěšný vstup do roku 2016 a 

hlavně hezké chvilky strávené u našeho časopisu. 

 
 
Z redakce Vás zdraví              

 

 

 

 

 
Jakub 

Ondra 



      TĚŠÍME SE! 

 



Co nás zajímá 

 

  Tak se zase rok s rokem sešel a máme tady rok 2016. Kromě 

ohňostrojů a půlnočního přípitku jsou k 1. lednu již tradičně spjata i 

novoroční předsevzetí. Spousta lidí se v tento den zamýšlí nad tím, čeho 

nejen v minulém roce dosáhli, případně co by chtěli změnit a berou Nový 

rok jako odrazový můstek pro změnu. Kdo by nechtěl přinejmenším aspoň 

nějakou maličkost ve svém životě změnit? Například jíst zdravěji, začít 

cvičit, víc se učit, přestat si kousat nehty… Sliby do dalšího roku jsou 

téměř u každého člověka jiné, můžou se lišit s ohledem na věk, pohlaví, 

vlastnosti i zájmy. Tatínek bude třeba chtít chytit tří kilového kapra, 

maminčiným plánem bude uklidit půdu, sestřiným zhubnout a děda si dá za 

cíl přestat kouřit.  

Někteří však předsevzetí odsuzují a často je to kvůli tomu, aby 

zakryli vlastní slabou vůli a neschopnost svůj záměr vyplnit. Ale proč to 

aspoň nezkusit? Vždyť mnoho lidí své předsevzetí nedodrží a spousta z 

nich už třeba hned 1. nebo 2. ledna. Stále jsou tu však i tací, kteří mají 

dostatečnou vůli svůj záměr dodržet. Když však budeme mít již zmíněnou 

silnou vůli, víru ve změnu, dobrou motivaci, nepřehnané nároky a 

nezačneme hned po velkých soustech, proč bychom to nedokázali všichni? 

Jiným lidem přijde zbytečné čekat na leden, když můžou začít se svými 

úmysly stejně dobře i v listopadu, prosinci či v jakýkoliv jiný měsíc. Záleží 

snad tolik na datu?  Je tady ještě další možnost způsobu chápání 

novoročních předsevzetí, jsou tady proto, aby se tak jako pravidla 

porušovaly. 

Tady je ukázka některých novoročních předsevzetí z kolektivu 6. a 7. 

ročníků. Podaří se jim je dodržet? Zkusíme se zeptat na konci roku☺ 

         Vaše redakce  

 



 



 



Ze školních lavic  

Říká se: „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale… 

(úvaha) 

 Nežijeme proto, abychom jedli…? Tak proč žijeme?! 

 Žít život, abychom ho měli rádi jen kvůli jídlu, je přeci blbost!!! 

Život bychom si měli užívat. Je pravda, že někdo ke štěstí potřebuje 

nové auto, iPad, drahé oblečení, dobré jídlo atp. Já osobně si 

myslím, že ke štěstí nepotřebujeme drahé věci a už vůbec ne jídlo. 

K přežití jídlo samozřejmě potřebujeme, ale ke štěstí? 

 Když jsem byla malá, maminka mi říkala: „ Čím více se najíš, o 

to více budeš šťastnější. Život bude o něco hezčí.“ Teď v mých 15 

letech vím, že to není pravda, neboť nežijeme proto, abychom jedli, 

ale jíme proto, abychom žili. 

 Já si žiju svůj život tak, abych byla spokojená, šťastná, něco 

v něm dokázala a dělala rodičům radost. Ve svém věku nemůžu ještě 

„naříkat“ nad tím, jak je život těžký, zlý a nespravedlivý. Těžký život 

má ten, kdo si ho těžký udělá. Vždy máme na výběr a je na nás, 

jakou cestou se vydáme…  

 Přeji Vám, ať si každý zvolíte tu správnou cestu. 

Autor: Barbora Janová, 9. B 



  KOMIKS

 

 

Autor: Nikolas Dang, 9. A 



   SMĚJEME SE RÁDI

 

VTIPY o zimě 
        

Z tiskové konference silničářů: „Letos jsme 

na zimu byli opravdu pečlivě připraveni. 

Bohužel nám do toho začalo sněžit, s čímž 

jsme nepočítali.” 

 

Lyžařský nováček si na sjezdovce v 

Krkonoších zlomí nohu: „Přece 

ten kurz má výsledky, loni jsem si ji 

zlomil už při vystupování z 

vlaku.” 

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 

„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu,  

nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Denis Sdukos, 8. B 



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 připravily dílo 

sprejera, který se prosadil mezi umělce. Snad Vás něčím zaujme. Pokud ne, 

určitě nezklamou osvědčená krásná díla Vašich spolužáků!  

Redaktorka Klára 

Pasta Oner 

Čtyřiatřicetiletý výtvarník 

známý jako Pasta Oner vystavuje 

obrazy ve zvučných galeriích a 

jeho díla jsou v soukromých 

sbírkách. Po celém světě maluje 

zdi na zakázku. Začínal přitom 

jako všichni sprejeři: na ulici. Ve třinácti ho dokonce zatkla 

policie, když dělal graffiti na cizí dům. V roce 1990 strávil na 

policejní stanici celou noc. 

Postupem času se stal uznávaným výtvarníkem. Přestože 

už graffiti spadá do kategorie takzvaného street artu, tedy 

umění ulice, společnost pro něj nebude mít úplné pochopení asi 

nikdy. Podle současné právní úpravy je navíc graffiti trestným 

činem - poškozováním cizí věci. Jeho autory ovšem žene 

nezvladatelná vášeň. 

Jenže tito někdejší pachatelé trestných činů se dnes 

dostávají do seriózních galerií. Diváky na graffiti přitahuje 

hlavně jeho jednoduchost, údernost a vtip. Lidí, kteří graffiti 

umění sbírají nebo si od jeho tvůrců nechají vytvořit interiér, 

stále přibývá. 

Pasta Oner patří mezi českými writery k nejúspěšnějším, 

dostal se až k soukromým zakázkám pro VIP klientelu nebo 

k výzdobě Paláce Lucerna.  
 



 

Jeho dílo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



 

 

Z NAŠÍ TVORBY 

Autor: Klára Jaworska, 8. B 



ZABAV SVŮJ MOZEK  

 

Bez barev a bez 

palety, 

na zdech kreslí bílé 

květy. 

Jeden známý malíř, 

nechce za to ani 

halíř. 

Co je to? 

Lehká jako peříčko, 

nemá ráda teplíčko. 

Tančí něžně snad i lehce, 

roztát v kapku vody nechce. 

Potká-li své sestřičky, 

svět je bílý celičký. 

Co je to? 

 
Autor: Jakub Wodecki, 7. A 



SPORTEM KE ZDRAVÍ  

NEOBVYKLÉ ZIMNÍ SPORTY 

Skijöring 

Místo: Norsko, USA, Kanada a Rusko 

Náročnost: 6 

Maximální rychlost: Až 80km/h, podle 

koně 

Pro amatéra: Proveditelné 

Původně to byla koněm poháněná 

metoda transportu z Aljašky a 

Skandinávie. Jak ti už jistě došlo, jsi 

při ní tažen na lyžích zvířetem přes 

nehostinný terén v dost vysoké rychlosti. Jediné, co potřebuješ je pozitivní 

postoj a samozřejmě kvalitní popruhy v případě, že by se tvůj "motor" 

rozhodl pro nečekané přidání plynu. 

 

Yukigassen 

Místo: Japonsko, Finsko, Norsko, 

Aljaška a Kanada 

Náročnost: 3 

Maximální rychlost: Nedůležitá 

Pro amatéra: Velmi proveditelné 

Šílené jméno, jednoduchý koncept. Ve 

zkratce, Yukigassen je prostě obrovský souboj v koulování. Tenhle sport 

vznikl v Japonsku - dva týmy čítající 7 lidí se nahání na upraveném hřišti. 

Vítěz je určen podobně jako při Capture the Flag, přičemž hráči jsou 

postupně vyřazování podle toho, jak je kdo zkoulovaný. Přestože jsou 

soutěžící nuceni nosit přilby s ochranou obličeje, Yukigassen je stále 

obrovská zimní zábava. 



VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO BOHUMÍNSKÉHO SPORTOVEC 

Pavel Srníček (†47)  

Pavel Srníček byl jeden z nejlepších 

českých brankářů, mezi jehož největší 

úspěchy patří stříbrná medaile z 

mistrovství Evropy 1996 nebo i jeho velice 

úspěšné působení v klubech v ČR, Anglii, 

Itálii a Portugalsku. 

S vrcholovou kariérou skončil ve 39 

letech. V kondici ho poslední čtyři roky 

udržovala funkce trenéra brankářů v klubu 

AC Sparta Praha. 

Trénování miloval, měl rád 

společnost, s obrovskou chutí vedl děti. 

Také byl příležitostným hostem-expertem 

ve studiu ČT během přímých přenosů 

fotbalových utkání. 

 

Autor: Petr Schühler, 8. B 



FILMY, KNÍŽKY, AKCE  

FILM  

 

Autor: Petr Honysz, 7. A 

KNIHA 

Štědrý večer na 87. okrsku: Evan Hunter 

Je Štědrý večer a detektiv Steve Carella sedí 
ve služebně 87. revíru úplně sám. Místnost tone 
v tichu a také na ulicích je nezvyklý klid. Zdá 
se, že ho čeká nenáročná služba, poznamenaná 
pohodou vánočních svátků. Vtom se však ve 
dveřích objevuje zakrvácený detektiv Cotton 
Hewes a s sebou vleče dva zadržené 
kriminálníky. Zakrátko se služebna začne plnit 
dalšími detektivy, ale také delikventy. V 
místnosti je náhle rušno jako jindy, ale přesto 
se dnešní večer vymyká běžným zvyklostem, 
všechno se začíná točit kolem dítěte, které se 
dere na svět. 

Autor: Ondřej Gyüre, 7. A 



AKCE 

Vánoční Advent 

Letos se jako už tradičně v naší škole 

pořádalo adventní odpoledne. 

Nechyběl vánoční jarmark, kde naši žáci 

měli možnost prodat své vlastní 

výrobky.  
Žáci se svými učiteli nacvičili nádherná 

vystoupení. Mohli jsme vidět vystoupení 

jako je Hříšný tanec, Písničky 

z Večerníčka, děti z naší mateřské školky s jejich vystoupením 

Lidové písně a mnohé další. Na závěr se představili naši nejstarší 

žáci, kteří nám zatancovali společenský tanec valčík. Letos jsme 

udělali změnu. Vystoupení jsme pro velký zájem našich rodičů měly 

dvě. 

Letošní Advent se velmi vydařil a my se už teď těšíme na další rok!  

 

 

Autor: Barbora Janová, 9. B 



CO SI MYSLÍŠ        

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z RUBRIKY ZABAV SVŮJ MOZEK: 

Mráz, sněhové vločky. 

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 z 9. A za vytvoření titulní strany 

časopisu. 

Redakce velmi děkuje Klárce Maluchové z 8. B za vytvoření symbolů 

k jednotlivým rubrikám. 

 
DĚKUJEME 

ZA VELMI NÁPADITÉ PŘÍSPĚVKY 

DO SOVÍHO ZPRAVODAJSTVÍ!!! 


