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Úvodník 
 

Milý žáci, vážení učitelé i všichni pracovníci naší školy, 

po prázdninách jsme se opět pustili do pilné práce na našem časopise. Máme pro Vás 
několik novinek, co se týče uspořádání časopisu a také několika nových redaktorů, z nichž 
mnozí k naší velké radosti pocházejí z řad žáků I. stupně. Tímto bychom také rádi přizvali i ty 
z Vás, které by lákalo jakýmkoli způsobem na školním časopise pracovat, aby neváhali a 
rozšířili naše řady.  

A co vlastně v aktuálním školním roce čeká? I tento školní rok bychom rádi udrželi “pracovní 
tempo“, tzn., měli byste mít možnost získat alespoň 5 čísel časopisu do rukou. Bude se jednat 
tedy o jakési dvouměsíčníky, zaměřené vždy na nějaké aktuální téma.  

V tomto čísle jsme se např. nechali inspirovat blížícím se Halloweenem neboli svátkem Všech 
svatých.  Článkem na toto téma se Vám poprvé představí Karolínka Škutová ze 4. B. Můžete si 
pak také přečíst třeba o zemích Velké Británie, ve kterých je tento svátek tradicí. Zeměpisné 
články byly v loňském školním roce parketou Přemka Hranoše ze 7. A. Máme velkou radost, 
že se k němu letos přidal Adam Tomášek, a rozšířil tak naše řady.  Protože se kluci zmínili 
mimo jiné o Skotsku, Michal Matoušek a Matěj Skulina z 5. A připravili článek o nejznámějším 
záhadném tvoru této oblasti – o lochneské příšeře.  

Lucka Špoková a Vašek Formánek pro Vás připravili originální halloweenský recept a 
jednoznačně dokazují, že jsou slibnou budoucností pro náš časopis. Opominout nelze ani 
příspěvek Matěje Javorka z 8. A, který nám opět dokáže, kolik zajímavostí skrývá říše plísní – 
tentokrát také na strašidelné téma. Lucie Filipková taktéž z 8. A pak pro Vás sepsala, co 
zajímavého se na naší škole za uplynulé dva měsíce dělo, a přidala pozvánku na některé kulturní 
akce.  

Pevně doufáme, že Vás náš časopis osloví, a pokud ne, nezapomeňte, že i Vy jej můžete 
přetvořit do atraktivní podoby.   

Příjemné počtení přeje redakce časopisu Sovička 
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Halloween 
 

Halloween je svátek duchů a dalších podivných 

stvoření. Svátek má symbolizovat nemrtvé. Začal 

se vyvíjet v Irsku. Slaví se 31. října. Děti se 

oblékají do kostýmů duchů, upírů, 

vlkodlaků a kostlivců. Chodí do 

okolních domů, kde je už čeká za 

vykoledování sladká odměna. Text 

koledy je „Trick or treat“ (Koledu, 

nebo vám něco udělám.). Možná 

trochu strašidelné, ale nic 

hrozného Vám nehrozí. Děti Vám 

např. pomalují automobil (něčím 

smývatelným), 

potřou Vám zubní pastou dveře, 

zkrátka provedou drobný „kanadský 

žertík“. Podřazená slova ke slovu 

Halloween jsou určitě: čarodějnice, 

duchové, kotel, oheň, tmavé kočky a 

samozřejmě vyřezaná dýně a v ní 

svíčka. Halloween se však v České 

republice neslaví dlouho, u nás je 

označován jako Památka zesnulých 

(Dušičky). 

 
 

 

Karolína Škutová 4. B 
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Anglie 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je unie tvořena čtyřmi zeměmi.  

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska a zahrnuje jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie. Na severu hraničí se Skotskem, na 
západě pak s Walesem, jinak ji obklopuje moře. Anglie je pojmenována podle Anglů, jednoho 
z řady germánských kmenů, původem pravděpodobně ze severního Německa, kteří se v Anglii 
usadili v 5. a 6. století. Původně rozdělená Anglie se v 10. století sjednotila jako Anglické 
království. 

Spojené království je konstituční monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, 
Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II, která zároveň vládne 
52 autonomním oblastem a státům, např. Austrálii nebo Kanadě.   

Hlavní město Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické 
atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mězi ně historická City; West End a 
jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; 
Westminster s Westminsterským opatstvím, 
Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to 
Vědecké muzeum, Přírodovědné muzeum, Britské muzeum, 
Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower 
Bridge, hvězdárna v Greenwichi a další zajímavosti, jejichž 
výčet se zdá býti téměř nekonečný. V Londýně je umístěno 
slavné muzeum Voskových figurín Madame Tussaud, kde 
jsou mimo jiné i figuríny slavných anglických rodáků, např. fotbalista David Beckham, 
princezna Diana, zpěvák Elton John, herec Daniel Radcliffe a spousta jiných. Nejznámějším 
anglickým spisovatelem byl dramatik a básník William Shakespeare. Poslední dobou do Anglie 
jezdí méně turistů kvůli strachu z teroristických útoků. 

Nejznámější anglickou řekou je Temže. V Anglii je národním sportem kriket, také tam 
vznikl fotbal. V Anglii také mnoho lidí má rádo „čaj o páté“. 

Skotsko 

Skotsko se nachází na severu Velké Británie. Hlavním městem Skotska je Edinburgh a 
největším je Glasgow.  Skotská vlajka je bílý kříž na modrém podkladu. Nejvyšší skotská hora 
je Ben Nevis s výškou 1344 m n. m. Hora se nachází v pohoří Grampiany. Skotsko se dělí na 
32 správních oblastí. 

 

Skotsko se vyznačuje převážně horskou krajinou, která je velmi příznivá pro 
zemědělství a chov zvířat, převážně skotských plemen. Velmi 
významnou součástí, ne-li nejvýznamnější, je rybolov. Bohaté 
zkušenosti a dlouhá tradice, spolu s velkými oblastmi bohatými na 
výskyt ryb řadí Skotsko mezi nejdůležitější oblasti v tomto odvětví. 
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Kromě přírodních zajímavostí stojí také za zmínku velké množství muzeí, galerií, 
zámků a hradů, kde nejznámějším je hrad Edinburgh. 
Návštěvníci Skotska jistě také neopomenou zavítat ke slavnému 
jezeru Loch Ness. Jezero Loch Ness se nejvíce proslavilo díky 
svému údajnému obyvateli, nejznámějšímu 
kryptozoologickému zjevení, lochnesské příšeře tzv. Nessie, jež 
vypadá jako plesiosaurus. První spatření příšery v tomto jezeře 
se traduje už ze 6. století. Poprvé byla Nessie vyfotografována 
v roce 1933 Hughem Grayem. 

Všechny země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se určitě vyplatí navštívit, 
ať už jste milovníkem historických památek, kultury, nádherné přírody nebo sportu... 

Severní Irsko 
Severní Irsko  je součást Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska. Někdy se zkráceně označuje názvem Ulster. Má 
rozlohu 13 843 km² a čítá 1 759 500 obyvatel (2008), hlavním a 
největším městem je Belfast. Stejně jako ostatní  byla i tato oblast 
obývána od starověku Kelty. Ti se v 5. stol. začali stěhovat do 
severních oblastí Británie, kde založili svá království, která posléze 
ovládla celé dnešní území Skotska i další oblasti. V období 9.–11. 
století Irsko silně zpustošily vikinské nájezdy, ty ale na rozdíl od 
Anglie nikdy nepřešly v nějaké významné osídlení ostrova. 

Wales 
Formální název je Knížectví Wales. Wales ve svých současných 
hranicích nikdy netvořil samostatný stát. Nicméně v 11. století 
získal nad jeho územím, o téměř dnešním rozsahu, 
kontrolu Gruffydd ap Llywelyn a lze říci, že od roku 1057 až do 
Gruffuddovy smrti roku 1063 měl Wales jednoho krále, jehož 
suverenitu uznala i Anglie, což se již nikdy potom neopakovalo a než jej roku 1282 dobyl 
anglický král Eduard I., opět se rozpadl na řadu malých království. Od roku 1301 tradičně 
náleží následníkovi anglického a později britského trůnu titul knížete velšského. Metropolí 
Walesu je od roku 1955 Cardiff, třebaže je Caernarfon místem, kde je udělován titul kníže 
z Walesu, a v Machynllethu sídlil parlament, jenž svolal velšský vůdce Owain Glyndŵr během 
své revolty počátkem 15. století. Od roku 1999 má Wales po dlouhém období 
přímé anglické a britské správy opět autonomii. V čele Walesu je od té doby Velšské národní 
shromáždění, které má omezené pravomoci. Hlavním městem Walesu je Cardiff, počet 
obyvatel:3 074 067, rozloha: 20 761 km². 

Všechny země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se určitě vyplatí navštívit, 
ať už jste milovníkem historických památek, kultury, nádherné přírody nebo sportu... 

Přemysl Hranoš a Adam Tomášek 7. A 
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Lochnesská příšera 
 

Lochnesská nestvůra (zkráceně Lochnesska) je 
záhadný živočich, který se údajně vyskytuje ve skotském 
jezeře Loch Ness. Podle hlášení pozorovatelů by měl být 
živočich 15–20 metrů dlouhý, asi s třímetrovým krkem a 
výrůstkem v podobě rohu na hlavě. Někteří pozorovatelé 
uvádějí také dlouhé tmavé chlupy (žíně) na částech těla. 
O jeho výskytu se vedou dlouhodobé spory, stejně jako o 
přesném druhovém zařazení. Jisté však je, že jde o jeden 
z nejčastěji zkoumaných druhů záhadných tvorů.  

Pověsti o životě Ness a jiných vodních živočichů v tomto highlandském jezeře jsou známé již 
několik staletí. Vůbec nejstarší dochovaná zmínka pochází ze 6. století z díla o sv. Kolumbovi. 
Ten měl v roce 565 zachránit jednoho z Piktů, který byl napaden příšerou – a to kdesi u řeky 
Ness, tedy nikoli u jezera.  

 

 

 

 

Údajná podoba Lochnesky  

 

 
 

Michal Matoušek a Matěj Skulina 5. A 
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Cupcakes (muffiny) 
s haloweenskou tématikou 

 
Ahoj, jsme Lucka a Vašek a budeme připravovat rubriku o vaření. Najdete zde jak slané, 

tak sladké recepty. Dnešní recept bude na cupcakes (muffiny) s halloweenskou tematikou. 
 
 BUDEME POTŘEBOVAT : 
 
Hladká mouka 250 g 
Polohrubá mouka 30-50 g 
Cukr krupice 110 g 
Prášek do pečiva 2 lžičky 
Špetka soli 
Máslo 60 g (rozpuštěného a zchladlého) 
Vejce 2 ks 
Mléko 200 ml 
Vanilkový cukr 2 ks 
Fondán 1 pytlík 
Kokosový krém 1 balení 
Barvivo 2 g 
 
Smíchejte sypké ingredience (mouka, cukr, prášek do pečiva, sůl, vanilkové cukry), potom 
smíchejte tekuté ingredience (máslo, vejce, mléko). A pak pomalu vmíchávejte tekuté 
ingredience do sypkých. Vlijte do formy a nechte péct asi na 170 stupňů po dobu 30 – 40 minut. 
Mezitím si obarvěte fondán a krém jakoukoli barvou potravinářského barviva. Po 30-40 
minutách vytáhneme naše muffiny z trouby. Zchladlé muffiny polijeme polevou a ozdobíme 
fondánem. My jsme ještě zvolili verzi s čokoládovým přelivem. A po ozdobení můžeme 
muffiny podávat s kakaem nebo horkou čokoládou. 
 
 

Lucie Špoková a Václav Formánek 6. A 
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Rzi a sněti 
 

V létě a na podzim můžete spatřit rostlinu se skvrnami pokrytou oranžovými, hnědými 
nebo černými kupičkami výtrusů. Jsou to rzi. Rzi a sněti jsou mikroskopické nižší houby, které 
napadají rostliny a oslabují je. Patří do oddělení stopkovýtrusných hub, neboli bazidiomycety, 
kde patří pro nás hodně velké houby, např. žampiony, muchomůrky apod. Patří zde i tyto 
nenápadné houby. Jsou to nejprimitivnější stopkovýtrusné houby. Plodnici tvoří jen některé 
druhy a plodničky jsou jen primitivní. Výtrusnice na rozdíl od většiny stopkovýtrusných hub 
není jednobuněčná, ale čtyřbuněčná, mají primitivní typ rozmnožování. Rzi a sněti k sobě mají 
hodně blízko, proto si budeme v tomto časopise povídat o obou skupinách.1 

Rzi 
 

Rzi většinou nemohou zabít rostlinu, protože nemohou bez živého hostitele dokončit 
svůj životní cyklus - jsou to tzv. obligátní parazité. Tvoří dva typy výtrusů: letní (světlejší, 
oranžové nebo hnědé barvy) a zimní (tmavší, tmavě hnědé nebo černé barvy). Typické je i 
střídání hostitelů. Dělíme je proto také na jednobytné rzi (mají jen jednoho hostitele) a 
dvoubytné rzi (mají hostitele, a ještě druhého hostitele (mezihostitele), kde přezimují). Výtrusy 
některých rzí mohou působit i jako alergeny (např. Puccinia graminis, Kuehneola uredinis). 
Nejznámější zástupce, rez trávní (Puccinia graminis-D) tvoří na trávě oranžové výtrusy (letní) 
a na podzim černé, zimní výtrusy. Na dřišťálu, vzácně na jiném keři tvoří rezavé výtrusy. Rez 
hrušňová (Gymnosporangium sabinae-D) tvoří v květnu na jalovci za vlhka rosolovité a slizké, 
za sucha prášivé jazýčky pokryté oranžovými sporami - ty infikují hrušeň a vytváří na listech 
(někdy i na plodech) oranžové, na podzim červené skvrny a na nich černé plodničky - 
spermogonia. Na podzim se vytvoří oranžové pohárkovité plodničky - aecia, ze kterých 
vyrůstají chlupaté útvary s tmavě hnědými výtrusy, které infikují zase jalovec. Nápadná může 
být na podzim i rez švestková (Tranzschelia pruni-spinosae-D), která na spodní straně listů 
slivoní vytváří tmavé, hnědé, později černé výtrusy, mezihostitelem jsou sasanky (hlavně 
sasanka pryskyřníková) nebo jaterník podléška. Rez rybízová (Cronartium ribicola-D) tvoří na 
borovicích (zejména vejmutovce) práskající měchýřky obsahující žlutooranžové výtrusy, které 
infikují rybíz, kde v srpnu tvoří oranžové chlupaté vyrůstky s výtrusy. Do Severní Ameriky a 
Evropy byla zavlečena z Asie. Na ostružiníku a maliníku se vytváří dva druhy rzí (Kuehneola 
uredinis a Phragmidium rubi-idaei - obojí J). První druh tvoří světle oranžové výtrusy na spodní 
straně listů, druhý druh tvoří v létě oranžové výtrusy a na podzim černé výtrusy. Zimní výtrusy 
druhého druhu jsou válečkovité, pruhované (protože se skládají z více buněk), s ocáskem 
hruškovitě zakončeným. Podobný druh je na růžích (P. mucronatum - J), akorát zimní výtrusy 
jsou nejdřív hnědočerné a postupně tmavnou. Rez hrachová (Uromyces pisi-sativi-D) tvoří 
hnědé výtrusy na hrachu a na pryšci chvojce světle žlutooranžové. Tzv. kávová rez (Hemileya 
vastatrix-J) zničila v 60. letech 19. století plantáže kávovníku v Cejlonu, současně ničí plantáže 
v Jižní Americe. Na spodní straně listů jsou světle oranžové výtrusy, později všechny části 
rostlin usychají a odumírají. 

 

Sněti  
                                                           

1
 J - jednobytná rez 

D - dvoubytná rez 
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Sněti jsou agresivnější než rzi. Mohou způsobit velký pokles úrody, zejména u obilí jsou 
obilky přeměněné na blanku s hmotou výtrusů, rostliny zaostávají v růstu. Nejznámější je sněť 
kukuřičná (Ustilago maydis), která tvoří na kukuřici nádory připomínající stroužky česneku, 
později obsahující černé, špinící výtrusy. V Mexiku se používají tyto hálky jako pochoutka do 
všech možných pokrmů. Ale stále se zkoumá toxicita pokrmů, i když se u lidí zatím nic 
nepotvrdilo (u zvířat ale jistá toxicita napadené kukuřice je potvrzená). Tento pokrm ale 
obsahuje i výživné látky, např. vitamin C, kalcium. Látky z této sněti mají uplatnění i 
v genetice. Další známá sněť je mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries), ta přeměňuje klasy 
pšenice v mazlavou hmotu tmavě hnědých výtrusů, která páchne po hnijících, rozkládajících se 
rybách. Sněť cibulová (Urocystis cepulae) napadá cibuli, pod jednotlivými částmi rostlin tvoří 
tmavé polštářky výtrusů, později probíhá hnilobný rozklad napadených částí rostlin bakteriemi, 
který zapáchá na hodně velkou vzdálenost. U nás byla objevená pouze párkrát na Táborsku, 
vícekrát byla pozorována v Polsku. Plíška brusinková (Exobasidium vaccinii) deformuje listy 
brusinky v červené, lžícovitě prohnuté útvary pokryté bílým povlakem výtrusů.   
 

Obr.1: Vlevo nahoře: Rez hrušňová 
(Gymnosporangium sabinae) na jalovci, vlevo dole: 
rez hrušňová na listech hrušně (vlevo vrchní strana 
listů se skvrnami a černými plodničkami - černé 
tečky, vpravo spodní strana listu s pohárkovitými 
plodničkami, ze kterých vyrůstají chlupaté útvary 
obsahující výtrusy, které infikují jalovec), vpravo 
nahoře: špičaté, pruhované jarní výtrusy rzi 
hrušňové z jalovce, které infikují hrušeň, barveno 
floxinem B, vlevo dole: kulaté zimní výtrusy, 
barveno malachitovou zelení. 

 

 

 
Obr.2: Vpravo: Rez maliníková (Phragmidium 
rubi-idaei), stopkatý, oválný, pruhovaný zimní 
výtrus s ocáskem na konci, barveno malachitovou 
zelení, vlevo: zimní výtrusy rzi trávní (Puccinia 
graminis), barveno floxinem B. 

 

Obr.3: Sněť sasanková (Urocystis anemones), vlevo: vrchní strana listu napadené sasanky, uprostřed 
spodní strana napadeného listu (dole na listu je vidět černá hmota výtrusů), vpravo: shluky dvou typů 
výtrusů: tmavší výtrusy jsou plodné a průhledné výtrusy, které jsou kolem, jsou sterilní, neplodné, barveno 
sulfovanilinem - zatím je to jediná sněť, kterou jsem v mém okolí našel. 

 

 

 

                          
Matěj Javorek 8. A 
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Ze školní knihovny 
Pokud jste ještě nikdy nezavítali do školní knihovny, vězte, že v ní lze nalézt mnoho 

zajímavých knih. Pro toto číslo jsme pro Vás vybrali následující knižní tituly – Zemi příběhů 
Chrise Colfera a Dveře do prázdnoty Victorie Schwabové. 

Mnohé klasické pohádky ožívají netradičním způsobem v knize 
Země příběhů Chrise Colfera. Sněhurka, Popelka, Jack a fazolka, Mášenka 
a tři medvědi či Šípková Růženka, všechny tyto nesmrtelné příběhy spojí 
dobrodružství dvojčat Alex a Connera, kteří se nedobrovolně ocitnou 
v zemi pohádek a musí si poradit jak odtud ven. Mnohokrát si vzpomenou 
na svého tatínka, s jehož tragickou smrtí se stále nemohou vyrovnat, který 
je zásobil množstvím příběhů na pohádkové náměty. Moudro z nich 
pramenící dvojčatům pomůže v nejedné zapeklité situaci. Po přečtení 
knížky navíc možná budete nahlížet ze zcela nového úhlu pohledu na 
některé pohádkové postavy. Může být Karkulka jen rozmazlená holka? A zlá královna ze 
Sněhurky naopak bytost, která si prožila v mládí nezměrné lidské utrpení? A opravdu ji na 
kouzelném zrcadle láká jen posedlost vlastní krásou? To a mnohem více se dozvíte v této 
knize.1 

Dveře do prázdnoty jsou pokračováním příběhu, který Victoria Schwabová předestřela 
v knize Archiv. Pokud jste si představili, že se příběh bude odehrávat v zaprášeném prostředí 
plném starých tisků, jste na omylu. Archiv v tomto podání je místo, kde jsou uschovány 
vzpomínky lidí, kteří opustili tento svět. Hlavní hrdinkou je patnáctiletá Mackenzie Bishopová 
(zkráceně Mac), která je správkyní archivu. Jejím úkolem je tedy navracet za jeho zdi zbloudilé 
historie, které se probudily z věčného spánku. Je to úkol nelehký i nebezpečný. Mackenzie neví, 
zda svou práci miluje, či nenávidí, protože o existenci archivu ví jen pár 

vyvolených jedinců. Navíc se musí vyrovnat s tragickou smrtí 
mladšího bratra. Aby její rodiče mohli zapomenout na neštěstí, 
které je potkalo, přestěhují se do staré bývalé hotelové budovy 
zvané Coronado. Zde Mackenzie narazí na nejedno tajemství. 
Kdo zfalšoval zápisy o lidech, kteří v Coronadu dříve bydleli? 
A kdo je Owen Clark, s jehož historií se Mac setká? Odpovědi 
můžete získat jen četbou výše zmíněných knih. 2 

Přejeme příjemně strávené podzimní dny s knihou 

  

                                                           
1 Určeno pro děti zhruba od 4. třídy (hrdinové příběhu jsou žáci šesté třídy). 
2 Vhodné pro žáky II. stupně. 
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Děje se na naší škole 
Divadlo nás baví  

V sobotu 14. 10. 2018 jsme navštívili další večerní představení v NDM, 
jednalo se o dnes už legendární muzikál Jesus Christ Superstar 

Většina z nás si divadlo užila. V průběhu večera zazněla celá škála 
známých písní, mimo jiné Hosana, Vše je tak, jak má být, Co na tom je tak 
zlého, Song krále Heroda, Superstar. Ačkoli děj muzikálu nebyl mnohdy 
jednoduchý na pochopení, rozhodně jsme v divadle neudělali ostudu, naopak 
zejména dívčí osazenstvo se stalo ozdobou večera a odnesli jsme si mnoho 
kulturních (zejména hudebních) zážitků. S radostí jsme také konstatovali, že se 
na prknech, co znamenají svět, můžeme setkat i s bývalými žáky naší školy, v tomto případě 
s Táňou Bystroňovou, která je absolventkou naší školy z roku 2011.  

Protože nás divadlo opravdu chytlo, plánujeme další dvě divadelní představení, a sice 
muzikál Rebecca 28. 1. 2018 a balet Tři mušketýři 24. 2. 2018. Rebecca je relativně nový 
muzikál na motivy knihy Daphne du Maurier Mrtvá a živá. Jedná se o velice čtivou knížku 

spojující detektivní příběh s prvky hororové atmosféry. 
Novomanželce se v něm promítá do života manželova 
první mrtvá žena. Jak příběh skončí, si můžete buď přečíst, 
nebo přijít s námi poslechnout do divadla. Tři mušketýři 
pak představují nestárnoucí klasiku v jakémkoli podání. 
Takže na viděnou v divadle. 

Vánoční jarmark se blíží 
 Z událostí, které nás čekají v nejbližší budoucnosti, bychom mohli jmenovat vánoční 
jarmark, který je prozatím plánován na úterý 12. prosince 2018. Přijďte si vychutnat vánoční 
atmosféru společně s námi a potěšit se koupí originálních výrobků našich žáků. 

Naše škola pomáhá 
I v letošním školním roce budeme pokračovat ve sponzorování sovice sněžné 

v ostravské zoo. Pomoci můžete i vy, nejlépe tak, že se zapojíte do sběru starého papíru na naší 
škole. Výtěžek bývá odesílán na konto Nadačního fondu při ZŠ Ukrajinská, a odtud pak putují 
peníze do zoologické zahrady. Pokud budete mít do ostravské zoo v brzké době cestu, určitě se 
nezapomeňte se sovicí a s cedulkou naší školy vyfotit. Originalitě se meze 
nekladou. Jak to sovicí sluší v podzimní přírodě, si můžete prohlédnout na titulní 
straně. 

Lucie Filipková 8. A 
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Právě jste dočetli 
první číslo časopisu 

Sovička v tomto 
školním roce. Už 
nyní pro Vás 

připravujeme 
další, tentokrát s adventní tématikou. 
Nezapomeňte, že rádi rozšíříme řady 
našich redaktorů, grafiků, fotografů, 
a také budeme vděčni za náměty na 

zajímavé články. Pěkný závěr 
podzimu přeje redakce časopisu 

Sovička 

 


