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Úvodník 
Milí žáci, vážení učitelé a všichni pracovníci naší školy,  

ráda bych vás všechny za celý časopis Sovička přivítala do nového školního 
roku. Letošní školní rok nám přinesl mnoho změn. Nejen ve škole, ale i ve světě. 
Lidské chování je v mnoha směrech čím dál tím horší, ekologickými problémy 
počínaje, přes válečné konflikty ve světě a nedobrým stavem naší politické scény 
konče. Např. v Sýrii vypukla válka s Tureckem, v Koreji vystřelili v rámci 
balistických testů nejméně jednu raketu, která naštěstí dopadla do moře. A takto 
bychom mohli pokračovat dále.  

Ale proč se zabývat tím špatným, když se můžeme zajímat o to dobré. Až 
budete číst tento úvodník, bude už měsíc listopad. A právě v tomto měsíci si 
každoročně připomínáme dobu, kdy se nám podařilo získat zpět demokracii. Máme 
svobodu a nemusíme se bát, že bezdůvodně přijdeme o své rodiče. Také se nemusíme 
bát říci svůj názor, jelikož jsme v demokratické republice. Můžeme si vybrat školu, 
práci i co budeme chtít dělat např. o víkendu. Máme spoustu možností, tak na co 
čekáme. Važme si toho, co máme, a vyrazme životu vstříc. 

A co najdete v našem časopise? Protože od září u nás učí rodilá mluvčí z USA 
Jordan, budeme v každém čísle letošního školního časopisu věnovat pár stránek této 
zemi. Začneme Spojenými státy obecně. Nový redaktor Roman Pistovčák podnikl 
výlet na Landek a rád by Vás svým článkem navnadil k návštěvě tohoto místa. 
Protože si připomínáme třicet let od sametové revoluce, Tobík Kempný si připravil 
článek o hlavní osobnosti tohoto dění – Václavu Havlovi. Vašík Formánek se zase 
zamyslel nad tím, který recept by mohl reprezentovat období komunistické totality. 
Nechybí ani tipy ze školní knihovny, 

Krásné listopadové dny a příjemné počtení v časopise Sovička přeje 

Karolína Škutová  

(nová šéfredaktorka časopisu Sovička) 
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Spojené státy americké USA 
Hlavní město: Washington D.C. 

Rozloha: 9 631 214 km2 (3. 
největší na světě) 

Prezident: Donald Trump 

Nejlidnatější město: New York 

Je to demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se 
mezi Atlantským oceánem na východě a Tichým oceánem na západě. Na severu sousedí 
s Kanadou a na jihu s Mexikem. 

 

V USA je národním sportem americký fotbal. 

Je to branková sportovní hra, hraná 11 hráči s 
oválným míčem. Cílem týmu je získat více bodů než 
soupeř. Skórovat lze postupem s míčem až do soupeřovy 
koncové zóny, kopem či složením protihráče s míčem v 
jeho vlastní koncové zóně.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Hranoš  
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Landek 
 

Protože rád jezdím na kole, 
podnikl jsem na podzim, dokud ještě 
bylo pěkné počasí, výlet na Landek. 
Toto velmi pěkné místo se zajímavou 
historií rozhodně stojí za návštěvu. Má 
co nabídnout po celý rok, ale nejkrásněji 
je zde přeci jen, když je venku krásně. 
 Landek se nachází v  Ostravě 
-  Petřkovicích,  cca 1,5 km od sjezdu z 
dálnice D1 a 5 km od centra Ostravy. Je lehce dostupný městskou hromadnou dopravou (směr 
Hlučín, zastávka Hornické muzeum). 

V lokalitě Landeku bylo zaznamenáno první osídlení a první použití uhlí před cca 
30 tisíci lety. V r. 1953 zde byla nalezena světoznámá Petřkovická neboli Landecká venuše. 
Jedná se o 46 mm vysoké torzo ženy, vyřezané z krevele. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. 
Její historická hodnota není o nic menší než hodnota možná známější Věstonické venuše. 

Před více než 200 lety se na Landeku začalo dobývat uhlí. Lze říct, že tímto byla 
zahájena těžba černého uhlí na Ostravsku. 

Na Landek bezprostředně navazuje v současnosti především LANDEK PARK – areál o 
rozloze 35 hektarů s největším hornickým muzeem v České republice, jehož součástí je 
sportovně relaxační areál včetně campu a stravovacích zařízení. Areál již řadu let plní funkci 
příměstské rekreační zóny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Pistovčák 

 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

Václav Havel 
‚‚Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje 

ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ 

  Narodil se 5. října 1936 v Praze, 
zemřel 18. prosince 2011 na Hrádečku.  

   Byl dramatik, disident a kritik 
komunistického režimu, později politik a 
státník. Byl devátým a posledním prezidentem 
Československa (1989–1992) a prvním 
prezidentem České republiky (1993–2003). 

   Václav Havel působil v 60. letech 20. 
století v Divadle Na zábradlí, nejznámější jsou 
jeho hry Zahradní slavnost (1963) a 
Vyrozumění (1965). Kritizoval komunistický 
režim a prosazoval zavedení demokratické 
společnosti. Za jeho činnost a názory byl 
potrestán zákazem publikovat a stal se jedním 
z významných postav disentu, kritiků 
tehdejšího normalizačního režimu. Vystupoval 
na obranu politických vězňů a stal se 
spoluzakladatelem občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. Za tuto svou 
činnost byl odsouzen celkem k pěti letům věznění.  

   Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů 
protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen 
prezidentem Československa. V roce 1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu 
československého státu na dvě samostatné republiky: Českou a Slovenskou. Od roku 1993 byl 
po dvě funkční období prezidentem České republiky. Jako prezident přispěl ke vstupu České 
republiky do NATO v roce 1999.  

   Jako literát se světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla. V esejích a 
dopisech z vězení se vedle politických analýz zaobíral filozofickými otázkami svobody, moci, 
morálky či transcendence.  

Byl dvakrát ženatý, jeho první žena byla Olga Havlová, druhá žena Dagmar Veškrnová, 
později Havlová. Je po něm pojmenováno letiště v Praze. 

 

 

Tobiáš Kempný 
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Sametová revoluce očima 
pracovníků naší školy 

 

 Protože si připomínáme třicáté výročí sametové revoluce, zajímalo nás, jak na toto 
období vzpomínají pracovníci naší školy. Vzpomínky některých z nich si můžete přečíst níže. 

Paní asistentka Hanáková 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně polistopadové události: 

Mamka zvonila klíči v Brně na náměstí. Já jsem zrovna byla v 1. třídě a čerstvě se naučila 
oslovení „soudružko“. Po revolučních událostech jsme začali vyučující oslovovat: „paní 
učitelko“. 

2. Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že 
proběhla)? 

Za vše, od základky žiju ve svobodě. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí 
sametové revoluce, či jak si ho 
budu s rodinou připomínat? 

Budeme s dětmi sledovat pořady v TV. 

4. Když se řekne svoboda, tak se mi 
vybaví zodpovědnost, protože 
svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí? 

Václav Havel 

 

Paní učitelka Lovászová 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně polistopadové události: 

Povstání studentů na náměstí, davy cinkajících lidí. 

2. Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že proběhla)? 

Možnost vycestovat do zahraničí, poznávat nové věci. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí sametové revoluce, či jak si ho budu s rodinou 
připomínat? 

Vzpomínáním na dny, kdy probíhaly besedy s umělci, setkání lidí na náměstí. 
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4. Když se řekne svoboda, tak se mi vybaví volnost slova, cestování, protože dříve se 
nemohly vyjadřovat vlastní názory, pocity, všichni museli poslouchat, co jim bylo 
nařízeno. Cestovat se mohlo jen po sousedních státech tzv. východního bloku a ještě ani 
to nebylo samozřejmostí. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí? 

Václav Havel  

 

Pan učitel Krulíček 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně 
polistopadové události: 

V té době jsem byl v maturitním ročníku na 
gymnáziu v Jeseníku. Přijeli k nám studenti 
z Olomouce a vysvětlovali nám, co se v Praze 
vlastně stalo. V té době KSČ v počátcích 
nedovolila v TV informovat pravdivě občany. 
V dalších dnech jsme protestovali v ulicích, tak jako většina lidí v Československu. 

2. Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že proběhla)? 

Vděčím jí za svobodu projevu, cestování, zlepšení životní úrovně, za to, že už jsem doma 
od rodičů neslýchával: „… ale nikde to raději neříkej …“ Plno lidí se zbavilo určitého 
strachu. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí sametové revoluce, či jak si ho budu s rodinou 
připomínat? 

Asi se podíváme v televizi na pořady připomínající listopadové události a dětem případně 
vysvětlíme, o co vlastně šlo. 

4. Když se řekne svoboda, tak se mi vybaví svoboda projevu, protože do té doby byli 
lidé za své názory, které se KSČ nelíbily nebo nehodily, zavíráni, nebo různě 
šikanováni. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí a proč? 

To je těžké, bylo mi necelých 18 let a o politiku jsem se nezajímal. Z televize byl 
pochopitelně nejznámější Václav Havel, až o několik let později jsem si z té doby za své 
názory vážil zpěváka Karla Kryla, který se do Československa vrátil z emigrace. 

 

Pan učitel Varmus 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně polistopadové události: 

S otcem jsem sledoval v TV demonstrace. 

2. Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že proběhla)? 
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Žiju ve svobodném státě, můžu svobodně vyjadřovat své názory. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí sametové revoluce, či jak si ho budu s rodinou 
připomínat? 

Budu sledovat dokumenty o 17. listopadu. 

4.  Když se řekne svoboda, tak se mi vybaví odpovědnost, protože jsem zodpovědný za 
svá rozhodnutí. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí? 

Václav Havel = symbol. 

 

Paní Záškolná (ekonomka školy) 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně polistopadové události:  

V době revoluce jsem byla na mateřské dovolené, proto jsem vše sledovala spíše v televizi 
či rádiu. Několikrát jsem se alespoň na chvíli byla podívat na Masarykově náměstí 
v Ostravě, kde probíhaly demonstrace. 

2. Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že proběhla)? 

Protože ráda cestuji, ještě i dnes po tolika letech od revoluce oceňuji možnost neomezeného 
vycestování prakticky kamkoliv. Jako negativní shledávám, že mnoho lidí chápe svobodu 
slova jako příležitost říct opravdu cokoliv bez ohledu na úctu k druhému člověku. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí sametové revoluce, či jak si ho budu s rodinou 
připomínat? 

Určitě se podívám v televizi na nějaký dokument z té doby. 

4. Když se řekne svoboda, tak se mi vybaví svobodný život ve svobodné zemi, kde je 
ale každý odpovědný za své činy. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí a proč? 

Václav Havel, protože byl v mnoha ohledech výjimečný člověk. 
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Paní Čupová (administrativní pracovnice školy) 

1. Moje vzpomínka na listopadové a těsně polistopadové události: 

V listopadu 1989 jsem byla na dlouhodobém pobytu v rehabilitačním ústavu. Byla jsem tam 
bez televize, rádia i telefonu. 

2.  Za co já osobně vděčím ve svém životě sametové revoluci (jak pozitivně, či 
negativně ovlivnila můj život, že proběhla)? 

Žádné dramatické změny v mém životě nenastaly. 

Jsem z malé vesnice, kde jsme žili všichni podobně, měli jsme stejné věci. Měla jsem štěstí na 
lidi kolem – v dětství i na Ukrajinské. 

3. Jak letos oslavím 30. výročí sametové revoluce, či jak si ho budu s rodinou 
připomínat.  

Nemám ráda žádné oslavy, radost mi dělají běžné věci. Neslavím ani narozeniny nebo 
Vánoce. 

4. Když se řekne svoboda, tak se mi vybaví: 

Svoboda slova, pobytu, vyznání. Možnost vyjádřit svůj názor, ale také tolerovat názor druhých. 

5. Kdo je podle mě největší osobností listopadových událostí? 

Václav Havel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracovali redaktoři časopisu Sovička 
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Písně sametové revoluce 
 

 Sametovou revoluci necharakterizují jen stávky, protestní demonstrace, demise 
politických představitelů země a získání vytoužené svobody a demokracie. Sametová revoluce 
– to jsou i mnohé protest songy, z nichž některé měly své kořeny již v pohnutých dnech roku 
1968. Pojďme se společně podívat na trojici nejznámějších písní, které by se nám v souvislosti 
s tímto obdobím měly vybavit.  

Modlitba pro Martu 

 Jedná se o píseň, jejíž interpretkou je zpěvačka Marta 
Kubišová. Původně se jmenovala Modlitba a byla v roce 1968 
natočeno pro český televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Text 
písně je inspirován dílem Jana Amose Komenského. Po okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy (tzn. Sovětským 
svazem a spřátelenými zeměmi) v srpnu 1968 se stala symbolem 
odporu proti nesvobodě a útlaku. Byla zakázána, nesměla se hrát 
ani veřejně zpívat. Pronásledována byla také její interpretka Marta 
Kubišová. V sedmdesátých a osmdesátých letech, tzv. 
normalizace, nesměla zpívat a koncertovat. V listopadových dnech roku 1989 pak zpívala 
demonstrantům po mnoha letech píseň Modlitba pro Martu na Václavském náměstí.  

Bratříčku, zavírej vrátka 

 Je nejen píseň, ale i název první LP desky písničkáře Karla Kryla, která vyšla v roce 
1969. Písně byly nahrány v ostravském rozhlase (sochu Karla Kryla si můžeš prohlédnout před 
budovou ostravského rozhlasu). Jeho píseň (a nejen tato) reagovala také na okupaci vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Karel Kryl v roce 1969 emigroval do Německa a jeho písně 
tak u nás byly zakázány. Nesměly se veřejně zpívat. I proto začaly v listopadových dnech 
veřejně zaznívat – opět jako znamení protestu a touhy po svobodě slova. 

Náměšť 

 Píseň Náměšť složil písničkář Jaroslav Hutka, jenž měl také v sedmdesátých letech u 
nás zakázáno vystupovat a nakonec byl režimem donucen k emigraci. Písničku nazval podle 
místa, kde ji na jednom z folkových festivalů chtěl v roce 1973 zpívat, ale nebylo mu to 
umožněno – tedy podle Náměště na Hané. Do Československa se vrátil 25. listopadu 1989 a 
Náměšť zazpíval demonstrantům na Letné. Její text plně odpovídá ideálům sametové revoluce. 

Zpracovali redaktoři časopisu Sovička 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

 

Ze školní knihovny 
  

I v rubrice Ze školní knihovny zůstaneme věrni tématu sametové revoluce a svobody. 
Tentokrát jsme pro Vás vybrali tyto tituly: 

Jak se žilo za železnou oponou před sametovou revolucí si z nás 
dětí, které navštěvujeme základní školu, umí už jen málokdo představit. 
Petr Sís, ilustrátor a autor knihy Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. 

si to uvědomil, a tak nejen pro své děti vytvořil tuto nádherně ilustrovanou 
knihu o svém dětství, mládí a dospívání v totalitním Československu. Jedná 
se o jakýsi ilustrovaný deník. Kniha je určena pro menší čtenáře, ale mnoho 
zajímavého v ní najde i dospělý.  

 

Martin Šinkovský vytvořil k výročí sametové revoluce 
velice zdařilý komiks Trikolora. Jeho hlavními hrdiny je skupinka 
dětí, které prožívají převratnou dobu sametové revoluce v jednom 
malém městě. Být mezi spolužáky in znamená mít kousek 
trikolory – stužky v barvách bílé, červené a modré. A získat k tomu 
ještě odznak Občanského fóra – tehdejšího oblíbeného politického 
uskupení, to už je teprve něco. Zda se to dětem podaří a co vše je 
během závěrečných měsíců roku 1989 ještě potká – to už si musíte 
přečíst sami. V knize najdete i spoustu zajímavých dobových 
novinových článků, časovou osu událostí, anebo medailonky 
nejvýznamnějších osobností. Ukázky z knížky jsou dočasně 
vystaveny i ve vestibulu naší školy.  

 

Pro žáky osmých a devátých tříd jsme vybrali titul Jako zabít ptáčka 
americké spisovatelky jménem Harper Lee. Kniha nevypovídá o sametové 
revoluci, ale zabývá se pojmy svoboda, demokracie, stejná práva pro všechny 
a rasismus. Odehrává se v I. polovině 20. století v USA a její hrdinkou je malá 
dívka jménem Čipera, která nám vypraví osudový příběh svého dětství. Její 
otec advokát přijme obajobu černoškého mladíka, jenž má být odsouzen za 
zločin, který nespáchal. On i jeho děti jsou tak vystaveny všeobecnému 
opovržení pro sympatie s černochy. Kniha nám tak nenásilnou formou připomene, že za 
svobodu, demokracii a lidská práva je třeba bojovat v každé době. A že tento boj nikdy nebyl a 
nebude jednoduchý. 

zpracovali redaktoři časopisu Sovička 
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Holandské řízky 
Ahoj,  

dnes jsem si pro vás připravil klasický český recept. Inspiroval jsem se oblíbenými 
jídly éry před sametovou revolucí – proto má volba padla na holandský řízek. Tak jdeme na 
to! 

Ingredience: sůl 

pepř mletý 

1  hrst petrželky  

100  g sýra gouda hrubě nastrouhaného 

400  g mletého vepřového masa 

ingredience na trojobal - mouka, vejce, strouhanka 

olej na smažení 

cca 100  ml studené vody 

POSTUP:  

Mleté vepřové maso dáme do mísy a zalijeme cca 100 ml studené vody. Poté řádně 
promícháme, aby se nám maso s vodou dobře spojilo. Přidáme nastrouhaný sýr gouda (lze 
použít i tučný eidam), nasekanou plocholistou petrželovou nať a směs trošku osolíme, 
opepříme. Vše opět dobře propracujeme a mokrou rukou tvarujeme karbanátky (placičky), které 
obalíme v mouce, vejci a strouhance. Smažíme ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje dozlatova z 
obou stran. 

Podáváme ihned po usmažení, nejlépe s bramborovou kaší. 

 

 

 

 

 

Václav Formánek 
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Těšíme se na shledanou  

u dalšího čísla časopisu 
Sovička, které vyjde v měsíci 
prosinci. A nezapomeňte, i vy 
se můžete k nám připojit. 
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Odkazy 
Přední strana 

https://pixabay.com/cs/photos/%C4%8Desk%C3%A1-republika-praha-1450600/ 

https://pixabay.com/cs/vectors/holubice-m%C3%ADr-l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD-
svoboda-41260/ 

Úvodník 

https://pixabay.com/cs/vectors/sova-zv%C3%AD%C5%99e-pt%C3%A1k-
legra%C4%8Dn%C3%AD-rodina-158418/ 

Spojené státy americké 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké 

Václav Havel 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel#/media/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_
cut_out.jpg 

Sametová revoluce očima pracovníků naší školy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel#/media/Soubor:Havla_1989.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce#/media/Soubor:Prague_November
89_-_Wenceslas_Monument.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametová_revoluce#/media/Soubor:Albertov_deska_(01).jpg 

Písně sametové revoluce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marta_Kubi%C5%A1ov%C3%A1#/media/Soubor:Golden_Kids
_(1969).jpg 

Závěrečná stránka 

https://pixabay.com/cs/vectors/zv%C3%AD%C5%99e-na-podzim-kalend%C3%A1%C5%99-
studen%C3%BD-1293883/ 

 


