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Úvodník 
Milí žáci, učitelé, 

v tomto čísle jsme se rozhodli, že se 
zaměříme na advent a vánoce, proto 
zde najdete články o vánočních 
zvycích, o Vánocích ve světě a 
dalších zajímavostech. Nebude 
chybět ani omalovánka. I ten, koho 
vánoční běsnění nechává chladným, 
najde v našem časopise mnoho 
zajímavého ke čtení. 

Pěkné počtení v našem vánočním 
čísle za celou redakci přeje Lucie 
Filipková. 

  



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

Vánoční tradice 
 

Vánoční tradice jsou zvyky, které už se dodržují 
velmi dlouho. Např. krájení jablka 
napůl, pečení cukroví, lití olova a 
zdobení vánočního stromečku. S 
vánočními tradicemi se dnes začíná 
brzy. Města zkrášlí vánoční výzdoba 

první adventní neděli (což je čtyři týdny před Vánocemi, 
kdy se zapaluje první svíčka ze čtyř na adventním věnci), 
začínají vánoční trhy nejen v našem městě. Na náměstích 
se stavějí stánky. Můžeme vidět betlém, sochy, vánoční 
strom atd.   

Kdysi lidé slavili Vánoce jinak než dnes. Bylo 
hodně sněhu, zpívali koledy, tančili, radovali se. Tento 
popis můžeme zahlédnout na obrazech Josefa Lady.  

 
Karolína Škutová 4. B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Rozhovor 
 V předvánočním čase jsme položily pár otázek našemu panu 
řediteli. Jak to tak bývá, zaměstnání tohoto druhu neposkytuje 
mnoho času na plané mluvení, a tak jsme se i my musely smířit s tím, 
že odpovědi pana ředitele byly spíše stručné. Navíc během 
povídání s námi stihl vyřídit i hromadu důležitých věcí souvisejících 
s chodem naší školy. 

Máte rád Vánoce? 

Ano, hlavně že se společně sejdeme celá rodina. 

Těšíte se na letošní Vánoce? 

Strašně moc, je to období, které mám velmi rád. 

Zdobíte vánoční stromek? 

Ano, s celou rodinou 

Měl jste rád Vánoce i jako malý kluk? 

Velmi. 

Váš nejoblíbenější pořad či film, na který se v tomto čase každá rok díváte? 

Celá rodina se koukáme na pohádky a těšíme se každý rok na nové. 

Zpíváte vánoční koledy? 

Ne, otec mi vždy říkal, že mám zpívat, jen když to bude nutné. 

Věřil jste na Ježíška jako malý? 

Ano. 

Jaký byl váš nejkrásnější dárek? 

Byla jich spousta, vyberu například první lego. 

Za rozhovor děkuje 

Lucie  Filipková a Elen Kumanová 8. A 
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Vánoce v jiných zemích 
 

Anglie 

Zvyky: V předvečer 25. prosince děti na krbovou římsu zavěsí 
červenou punčochu, dárky do ní v noci spustí komínem Father 
Christmas, který kolem projíždí se sobím spřežením. Mezi 
další zvyky patří líbání pod zavěšeným jmelím, barevné 
klobouky a veselé radovánky.  

Menu: Pečený krocan, biskupský chlebíček a vánoční pudink, 
do kterého kuchařka ukryje stříbrnou minci pro štěstí.  

Zvláštnost: Traduje se, že v horách přebývá štědrý vládce 
Vánoc, jehož jeskyni hlídá 63 trpaslíků. Když vyjde služba na 
toho posledního, vykřikne: „Vánoce!“, ostatní trpaslíci 
vyběhnou, začnou kácet jedličky, zdobit je a posílat do všech 
domácností.   

Dánsko 

Zvyky: Dánové vyrábějí věnec se čtyřmi svíčkami, které 
symbolizují čtyři neděle křesťanského adventu, ale také 
čtyři období života – dětství, mládí, dospělost a stáří. Děti 
mají svíčku s kalendářem a až do Vánoc nechávají vždy 
jeden dílek uhořet. Malí skřítci Julenisser si dělají legraci z 
dětí i z dospělých, ale neubližují. Vánoční večer se slaví v 
rodinném kruhu s tradičním jídlem. Než lidé rozbalí dárky, 
chytí se za ruce, zpívají koledy a tančí kolem vánočního 
stromku.  

Speciality: Je na výběr husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka, pepřená 
treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeničný chléb a jako 
dezert sladký rýžový nákyp s ukrytou mandlí; kdo ji najde, dostane mandlový dárek.  

Zvláštnost: Čím větší překvapení nad dárkem, tím větší štěstí do budoucna, proto se dárky do 
předání úzkostlivě schovávají.  

Francie 

Zvyky: Dárky nosí PereNoël, vousatý muž, který se dnes čím dál víc podobá Santa Clausovi; 
mimo jiné také létá na saních tažených soby a dárky pokládá na krb nebo ke kamnům. 
Francouzi slaví advent a děti užívají adventní kalendáře s okénky, kde se skrývají sladkosti i 
věty z evangelia. Štědrý večer je zakončen půlnoční bohoslužbou.  
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Menu: Jako předkrm ústřice, bílé klobásy, hlemýždi a rybí 
polévka, hlavní chod vánoční krůta (la dinde de Noël) s 
kaštanovou nádivkou nebo lanýžovou pastou a jako desert 
vánoční polínko (lebuche de Noël), koláč se smetanou nebo 
čokoládové salámy. 

Zvláštnost: Na Tři krále maminky dětem upečou velký dort, 
který ozdobí královskou korunkou a dovnitř umístí figurku. Kdo ji při porcování najde, je 
králem oslav. 

 

Itálie 

Zvyky: Štědrý den je běžný den, je jen zakončen půlnoční 
mší (nejznámější je ve Vatikánu v chrámu sv. Petra), svátky 
začínají až na Boží hod obědem, a to po papežově požehnání 
Urbi et Orbi. Víc než stromky jsou ale v domácnostech 
rozšířené jesličky a v některých rodinách dostávají ten den 
ráno děti také dárky. 

Menu: Tradičně se podává pečené jehně nebo krocan a jako dezert koláč Panettone.  

Zvláštnost: 7. ledna létá na koštěti čarodějnice Befana, která komínem hází hodným dětem 
dárky; zlobivým naděluje uhlí.  

 

Španělsko 

Zvyky: NocheBuena (Štědrý večer) je rodinným svátkem. Lidé si domov vyzdobí borovými 
větvičkami, svíčkami a jesličkami, chodí na půlnoční mši 
oslavující kohouta, který jako první oznámil narození Krista.  

Speciality: Tradiční je tříkrálové cukroví, což jsou kulaté 
koláčky zdobené ovocem a ořechy, ve kterých jsou schována 
malá překvapení.  

Zvláštnost: Děti dostávají dárky až na Tři krále (Dia de Reyes), a to od tří králů, a do školy 
jdou až po 7. lednu. 

Zdroj: http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/jak-se-slavi-vanoce-v-evrope/  

 

Michal Matoušek a Matěj Skulina 5. A 
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Zpracoval :Přemysl Hranoš 7.A 

Grónsko 
Hl. město: Nuuk 

Státní zřízení: konstituční 

monarchie 

Grónsko je ostrov ležící na 
rozhraní Atlantiku a Severního ledového 
oceánu. Nachází se severovýchodně 
od Kanady a geograficky je součástí Severní 
Ameriky, ovšem historicky, politicky a 
ekonomicky se jedná o zemi velmi 
propojenou s Evropou. Jedná se o autonomní součást Dánského 
království, jehož hlavou státu je dánský monarcha, ovšem země je řízena 
vlastní vládou a parlamentem. Hlavním městem je Nuuk. 

Grónsko je největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území (asi o 
velikosti Britských ostrovů) není trvale zaledněno. Zbytek pokrývá led 
dosahující místy mocnosti až 3 000 m. Tento ledovec (pokrývající 
přibližně 1,8 milionu km2) je po Antarktickém ledovci druhý největší na 
světě. Po jeho roztátí by hladina světového oceánu stoupla o 7 m. 

Z geologického hlediska Grónsko sousedí s Kanadským štítem a stejně 
jako tento se skládá zejména z ruly a žuly, které prošly vrásněním a 
dalšími proměnami. Na severu země, kde se nachází kambricko-
silurský vápenec a břidlice, se dají určit části kaledonského zvrásněného 
pohoří, podobné, jaké se nalézají v jižní části Ellesmerova ostrova, 
na Špicberkách, v Norsku a Skotsku. V severní části východního pobřeží 
je další velké sedimentační území s usazeninami 
z karbonu, triasu, jury, křídy a třetihor. 

Zdroj :https://cs.wikipedia.org/wiki/Grónsko 

  



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

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

slané, tak sladké recepty. Ve vánočním čísle nesmí chybět recept na vánoční cukroví. Letošní 
rok jsme se rozhodli upéci perníčky. Pokud nemáte žádný ověřený rodinný recept, můžete se 
inspirovat tím naším. 

Na přípravu těsta budeme potřebovat : 
Máslo: 50 g, 
hladká mouka: 650 g, 
mléko: 6-7 lžic, 
krystalový cukr: 250 g, 
4 žloutky, 
med: 150 g, 
perníkové koření: 2 lžičky, 
jedlá soda: 2 lžičky. 
Poleva 
Moučkový cukr: 170 g, 
bílek: 1 ks, 
citronová šťáva: 2 ml. 
Postup 

První si utřeme máslo s cukrem. Do máslové směsi si vsypeme sypké ingredience (mouka, 
perníkové koření, jedlá soda). Pořádně promícháme a přidáme med, mléko a žloutky. Po té 
těsto zpracujeme a vyválíme na 5mm tlustý plát a vykrojíme do požadovaných tvarů. 
Předehřejeme si troubu na 170 °C a plech vyložíme pečícím papírem, naskládáme na něj ještě 
neudělané perníčky potřené žloutkem a necháme je 25 minut péct. Mezitím si uděláme 
polevu. Smícháme si cukr, bílek a citronovou šťávu a promícháme. Na 
upečené perníčky nalijeme pomocí cukrářského sáčku polevu. No a 
máme hotovo. Vsadíme se, že když na stůl položíte pár perníčku, 
zmiznou do 5 minut. 

 

 

 

Lucie Špoková a Václav Formánek 6. A 
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Ze školní knihovny 
 Ani v předvánočním čase jsme na Vás nezapomněli s tipy, co pěkného lze najít 
v naší školní knihovně. Knihu nejen pro první stupeň zastupuje Kouzelný kalendář 
Josteina Gaardnera, druhému stupni je určen titul V pasti Michela Northropa. 

 

 Adventní kalendář je oblíbený způsob, jak si zkrátit čekání na 
Štědrý den. Nejen u nás, ale i ve světě. Hlavní hrdina Jáchym se 1. 
prosince vydá s tatínkem takový kalendář koupit. Cestou si povídají o 
tom, jakou měly podobu adventní kalendáře za dob tatínkova dětství. 
Jáchym má velkou radost, když pak v obchodě objeví kalendář přesně 
takový, o jakém mu vyprávěl tatínek, a hned si jej koupí. Doma zjistí, že 
okénka kalendáře neobsahují čokolády, či jiné podobné sladkosti, ale 
každé políčko skrývá kousek vánočního příběhu o putování malé dívenky 
do Betléma. Kdo je ona neznámá dívka? Kudy se ubírá její betlémská 
cesta? A jak příběh skončí? Na tyto otázky můžete najít odpověď 
společně s Jáchymem a jeho rodiči. Stačí si knihu Kouzelný kalendář 
vypůjčit a zpříjemnit si s ní vánoční čas.  

 

 Pokud patříte k těm, kteří každoročně vzdychají po bílých 
Vánocích, je pro Vás kniha V pasti tím pravým titulem. Po přečtení knihy 
Vám nejspíš české Vánoce na blátě posledních let nebudou až tolik 
vadit. Hlavní hrdina Scotty spolu se svými kamarády navštěvuje střední 
školu. Jednoho dne je však k jejich velké radosti zkráceno vyučování 
z důvodů silného sněžení, které město sužuje od samého rána. Kluci 
s odjezdem domů příliš nespěchají, když se nakonec odhodlají, je už 
pozdě, sníh je ve škole uvězní spolu s pár dalšími spolužáky. Zpočátku to 
vypadá jako prima dobrodružství, jež se ale velice brzy změní v zápas o 
holý život? Podaří se hrdinům přežít?  

 Ve vánočním čísle si nemůžeme odpustit závěrečný knižní vánoční 
tip – a sice nestárnoucí klasiku v podobě povídky Charlese Dickense 
Vánoční koleda, která potěší malé i velké čtenáře a jež se dočkala mnoha 
filmových i televizních zpracování. Co přiměje nenapravitelného lakomce 
Ebenezera Scroogeho, aby změnil svůj životní styl? A dopřeje mu osud čas 
na to, aby mohl odčinit všechny své hříchy, kterých se díky své lakotnosti 
dopustil? Přečtěte si v této útlé knížce jako stvořené ke čtení v křesle 
blízko vánočního stromečku.  

  



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

Plísně na potravinách 
Teď v době Vánoc přichází čas mlsání a s tím spojené riziko otravy zkaženým jídlem, 

které špatně uskladníme. Hrozí nám nejen otrava škodlivými mikroorganismy kazící 
potraviny, ale také i otravy spojené s požitím plesnivých potravin, proto jsem se rozhodl o 
těchto plísních něco napsat.  

Výtrusy plísní jsou všude kolem nás, každodenně je vdechujeme s každým 
nadechnutím. Tyto spóry napadají i naše zásoby potravin, pokud je špatně uskladníme. 
Každému se x krát za život stane, že nalezne potravinu více či méně napadenou plísněmi. 
Myslíte si, že můžete plíseň odkrojit a zbytek sníst? To je bohužel hodně rozšířený omyl. 
Protože plísně napadající potraviny se rozrůstají podhoubím do celé potraviny a vylučují 
jedovaté látky vzniklé jejich látkovou přeměnou-mykotoxiny. Ty používají k zahubení 
ostatních plísní a mikroorganismů, které by jim konkurovaly v růstu. Představme si strom - to 
co vidíme je koruna a kmen, to, co nevidíme, jsou kořeny pod zemí - a to je i případ plísní na 
potravinách. Mykotoxiny totiž po jednorázovém požití nemusí v lepším případě udělat s 
naším zdravím nic, v horším případě žaludeční potíže. Jenomže, pokud je někdo zvyklý 
několik jednotek či desítek let jíst plesnivé potraviny, tak se mu mykotoxiny ukládají všude v 
těle a to je zákeřnější, protože následky se mohou dostavit až za několik jednotek až desítek 
let. Tyto toxiny mohou po dlouhé době poškodit játra, ledviny, plíce, imunitní systém, trávící, 
nervovou a dýchací soustavu, kůži a krvetvorbu, mohou poškodit nenarozené dítě a mohou 
také způsobovat i rakovinu. Kdysi byly časté i otravy vyvolané mykotoxiny (mykotoxikózy) u 
zvířat i u lidí: např. ergotismus, onemocnění ze žluté rýže, stachybotryotoxikóza koní apod. 
Kvůli zpřísněným normám u zemědělských plodin jsou dnes tyto otravy vzácné. Hlavně ve 
středověku nebo starověku kvůli nim umíraly tisíce až miliony lidí.  

Nejčastějším zdrojem mykotoxinů jsou: oříšky, ovoce a zelenina, káva, pečivo, koření, 
obilí. Nejznámějším mykotoxinem jsou aflatoxiny produkované plísněmi rodu kropidlák 
(Aspergillus)- druhy A.flavus a A.parasiticus. Jsou považovány za jedny z nejvíce 
rakovinotvorných přírodních jedů vůbec - způsobují rakovinu jater a oslabení imunitního 
systému. Vyskytují se nejčastěji v oříšcích, zejména v arašídech a v sušených plodech 
dovezených z tropů a subtropů. Tyto mykotoxiny mohou být zneužité i jako biologická zbraň. 

 Dalšími známými mykotoxiny jsou např. ochratoxiny (produkované některými druhy 
rodu štětičkovec (Penicillium) a kropidlák (Aspergillus)), které mohou vyvolat poškození 
jater nebo nádory varlat a ledvin, vyskytují se např. v kávě nebo sušeném ovoci. Další 
mykotoxin je patulin (produkovaný některými druhy rodů Aspergillus, Penicillium a 
Byssochlamys) v nahnilém ovoci, zelenině a výrobcích z nich. Ten může mít negativní účinky 
na imunitní systém, DNA nebo trávící soustavu. Další mykotoxiny jsou např.: citreoviridin, 
kyselina cyklopiazonová, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiny, trichotheceny.  

Plísně rovněž zhoršují jakostní kvalitu potravin tím, že rozkládají i určité látky, 
dokážou si i upravit Ph potraviny, na které rostou. A jak se tedy všem těmto následkům 
bránit? Zásadně vyhazujeme každou potravinu i se sebe menšími koloniemi plísní! Nestačí 
napadenou část jen vykrájet! Podhoubí a toxiny jsou přítomné už v celé potravině (Pro 
některé tvrdé potraviny, jako je např. mrkev platí výjimka, protože pro plíseň a její toxiny je 
těžší se dostat do hloubky těchto potravin - odkrojíme část cca 3 cm od samotné plísně a se 
stejně velkou hloubkou. Já bych takové potraviny sice už nejedl, ale je to na zvážení 
jednotlivce, důležité je, aby se nůž nedotýkal samotné plísně.). Mykotoxiny jsou odolné i proti 
uvaření nebo zmrazení a jakýmkoliv kuchyňským úpravám. Zničitelné jsou jen možná v 
laboratorních podmínkách, v domácích ne. K plesnivé potravině nečicháme, abychom 
nevdechovali výtrusy, které mohou vyvolat u někoho alergickou reakci. Navíc výtrusy 
některých plísní mohou způsobit nepříjemné, v krajních případech i smrtelné infekce.  
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Potraviny rychle podléhající zkáze skladujeme co nejkratší dobu v suchu a chladu, 
nejlépe v ledničce. Venku by neměly být déle než 2 hodiny. Nádoby, ve kterých udržujeme 
potraviny, musejí být čisté a dobře utěsněné, pravidelně se musí mýt i lednička. Veškeré 
houbičky, hadry na nádobí a další čisticí prostředky pravidelně měníme. Jídlo, které nám 
zbude od večeře nebo od oběda, zkonzumujeme do 2-3 dnů, nebo ho dáme do mrazáku. 
Syrové potraviny v ledničce oddělujeme od ostatních. V obchodě nekupujeme potraviny 
poničené, okrájené, s jinou barvou, nafouknutým obalem, s podivným zápachem, s povlaky a 
slizem a viditelně plesnivé. Prodejci za prodej takového zboží hrozí vysoká pokuta. Rovněž 
nekupujeme ani potraviny s prošlým datem životnosti a to ani, když jsou ve slevě. Potraviny 
nakupujeme také v menším množství, častěji a zkonzumujeme je co nejrychleji. A plesnivé 
jídlo nedáváme ani zvířatům, kterým tyto jedy také škodí, hromadí se jim v krvi a orgánech a 
pak jdou i do zabijačkových produktů.  

Nejznámější potravinové plísně patří do oddělení askomycet, zygomycet nebo méně 
často do bazidiomycet. Mezi askomycety rostoucí na potravinách patří kropidlák 
(Aspergillus) rostoucí na oříšcích, ovoci a zelenině, koření, pečivu atd. Na ovoci, zelenině a 
pečivu roste štětičkovec (Penicillium), dále Byssochlamys, Fusarium (na zemědělských 
plodinách, např. na kukuřici a obilí), Cladosporium, Alternaria, Eurotium atd.  Mezi 
zygomycety patří plíseň hlavičková (Mucor mucedo) vytvářející bílé povlaky s černými 
výtrusnicemi na pečivu, ovoci a zelenině, Rhizopus stolonifer rostoucí ve svazečcích na 
potravinách s vyšším obsahem sacharidů (pečivo, ovoce) nebo Thamnidium elegans na 
chladírenském mase. Z bazidiomycet vytváří hnědé kolonie na sušených potravinách (např. na 
datlích, marcipánu, solených rybách atd.) suchomilný druh Wallemia sebi - taková výjimka 
mezi plísněmi. Plísně mohou ale i pomáhat s výrobou některých potravin, např. s 
fermentovanými salámy, plísňovými sýry typu hermelín, niva (Penicillium nalgiovense, 
P.camemberti a Geotrichum candidum, P.roqueforti), mohou vyrábět sójovou omáčku 
(Aspergillus sojae, A.oryzae), kokosové jídlo tempeh (Rhizopus oligosporus a  A. oryzae), 
mohou vyrábět i kyselinu citrónovou (A. niger), barviva (Monascus purpureus) nebo mohou 
se z nich vyrábět antibiotika (např. známý penicilin z plísně Penicillium notatum objevený 
Alexandrem Flemingem).  
 

 
Obr.1: nejběžnější plísně na potravinách, jak je vidíme pouhým okem: a) štětičkovec (Penicillium) rostoucí na pomeranči, b) různobarevné 
porosty různých druhů rodu kropidlák (Aspergillus) na chlébu, c) plíseň šedá (Botrytis cinerea) na jahodách, která směrem dolů prorostla 
otvory krabičky, ve které napadené jahody byly, d) plíseň hlavičková (Mucor mucedo) na rajčeti a e) kropidlovec černavý (Rhizopus 
stolonifer) na knedlíku  
 

 
Obr.2:  mikroskopické snímky (jednotlivé plísně nemusí být ze stejného substrátu, jako v obr.1!): 
a) štětičkovec (Penicillium) z hrušky, barveno Melzerovým činidlem, b) kropidlák (Aspergillus) ze sladkého pečiva, barveno bavlníkovou 
modří, c) plíseň šedá (Botrytis cinerea) z cukety, barveno methylénovou modří, d) plíseň hlavičková (Mucor mucedo) z plesnivého koláče, 
barveno genciánovou violetí, e) kropidlovec černavý (Rhizopus stolonifer) z knedlíku, barveno 2 barvivy: methylénovou modří a 
genciánovou violetí                                                                                
 

* původní barevné obrázky plísní jsou na školních stránkách v jednotlivých zveřejněných dílech školního časopisu  

          
Matěj Javorek 8. A 
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Trendy 
 

Ahoj čtenáři časopisu Sovička! Máme tu novou rubriku ,,Trendy'' a s tím i různé 
rady a tipy na daný měsíc. 

Myslím, že se všichni shodneme na jasném trendu v okolí muziky a to: Mirai - Anděl. 
Pro ty, kteří tenhle český song ještě neslyšeli, vřele doporučujeme. 

Chcete jít v následující době do kina, ale nevíte na co? Tak s tím vám pomůžu. 
14. 12. 2017 totiž byla v kinech premiéra Star Wars - Poslední z Jediů. A pokud milujete 
filmy od Marvelu, tak se máte na co těšit i v následujícím roce. V květnu totiž bude v 
kinech už 3. díl Avengers: Infinity War. 

A teď něco pro dámy - móda. Nevíte co na sebe? Náš článek vám pomůže. Nejdříve 
začneme s obuví. Určitě se budou hodit do zimy nějaké pořádné, ale přitom i okouzlující 
sněhule. Jenže co když půjdeme do města a nechceme se tahat se sněhulemi? V každém 
větším obchodě s botami, jako je např. Deichmann, jsou teď stylové šněrovací boty nad 
kotníky ve všech různých barvách, materiálech apod. Jako bundy určitě doporučuji tmavě 
zelené kabáty. A nakonec čepice a šály. Určitě jste si všimly, že často holky nosí takovou 
jakoby deko-šálu. Tyhle šály jsou teplé a hlavně stylové. No a čepice je podle mě úplně jasná 
- beanies. 

A nyní něco pro fanoušky sportu - již brzy začne Olympiáda v Tokiu. Schválně, 
myslíte si, že vyhrajeme nějaké zlato? 

  A závěrečný tip na knihy pro holky: Moje ségra je upír, Miliónové holky, Škola noci, 
Mořští koníci, Ta holka - každý chce být slavný, nebo ne?,  Holčičí tajnosti. 

 

Vanessa Burdychová 6. A 
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Eurovision Song Contest 
Eurovision Song Contest, zkráceně Eurovize, je hudební soutěž pořádaná 

evropskými zeměmi každým rokem. Každou zemi reprezentuje interpret s jednou 
písni. Vybraní soutěžící se pak podle okolností účastní mezinárodního semifinále, 
respektive finále, kde svoji píseň předvedou v živém televizním přenosu. 
Prostřednictvím telefonického hlasování diváků a národních porot je následně zvolen 
vítěz. Podle pravidel diváci nesmí hlasovat pro soutěžícího ze své země. Soutěž se 
koná každoročně již od roku 1956 a je tak jedním z nejdéle běžících pořadů v televizní 
historii. S každoroční sledovaností nad 100 milionů diváků je také nejsledovanější 
nesportovní událostí na světě. Od roku 2000 je soutěž živě vysílána také přes Internet. 

Česká Republika startovala v soutěži od roku 2007 až do roku 2009, v rocích 
2010-2014 Česko nesoutěžilo v Eurovizi z důvodu nezájmu veřejnosti o soutěž a nízké 
sledovanosti. V roce 2015 se Česko vrátilo do Eurovize a v roce 2016 se pomocí 
Gabriely Gunčíkové dostalo do finále, kde skončilo na 25. místě. 

Zajímavostí je, že do Eurovize se přihlásily i státy, které nejsou geograficky v 
Evropě, např. Gruzie, Izrael nebo Ázerbájdžán. Jedinou africkou zemí v Eurovizi bylo 
v roce 1980 Maroko. Od roku 2015 vystupuje také v Eurovizi Austrálie. Předpokládá 
se, že od příštího roku bude součástí Eurovize také Eurovision Asia Contest, kde 
budou vystupovat země z Asie a Austrálie a Oceánie. 

Následující ročník soutěže se většinou koná v zemi vítěze. Přípravy na další 
ročník začínají hned pár týdnu po soutěži. Nejvíce výher za celou existenci soutěže má 
Irsko, které je následované Švédskem. 

 

Adam Tomášek 7. A 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest 
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Bezpečnost na internetu 
 Zde najdete několik tipů, jak si užít bezpečné vánoční surfování. 

Jistě znáte různé sociální sítě (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Skype atd….). 

Možná jste nevěděli, že hodně z nich sleduje naši polohu. 

Na stránky, které neznáme, bychom proto neměli uvádět naše údaje - telefonní číslo, adresu a 
další soukromé údaje. 

Jestliže si s někým, koho znáte jen přes internet, domluvíte sraz, určitě s sebou vezměte 
nějakého dospělého nebo kamaráda. 

 

Markéta Zapletalová 4. B 

 

 

  



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

Děje se na naší škole 
 

Výlet do ostravské ZOO 

Dne 24. 11. 2017 navštívila naše redakce 
ostravskou zoo společně s žáky, kteří mají v tomto 
školním roce v rozvrhu přírodopisný seminář. Přišli jsme 
hlavně za slony, abychom se o nich dozvěděli co 
nejvíce. Bylo zajímavé už jen to být v zoo v tak pozdním 
období. Já obvykle chodím do ZOO v létě a to je většina 
zvířat venku, nyní byla spíše vevnitř a chystala se na 
zimu. V létě všechno kvete a je plno návštěvníku, 
naopak v zimě je to tu dost opuštěné. 

Viděli jsme nejen slony, ale i ostatní zvířata 
zoologické zahrady. Např. varana modrého, zebru  grévyho a šimpanze. Co nás zajímalo 
nejvíc, byli sloni, hlavně nové slůně, které se jmenuje Chandru a narodilo se 8.čevence 2017. 
To znamená, že má asi pět měsíců. Jedná se o čtvrté slůně narozené v ZOO Ostrava. Je 
zvídavý a postupně objevuje svět. Rodiči jsou Vishesh a Calvin. Až Chandru bude v pubertě, 
bude muset být převezen do jiné ZOO, protože je to samec a ohrožoval by jiné samičky. 

Doufáme, že budeme mít další příležitost se do ostravské ZOO vrátit.  

 

Mikuláš a vánoční jarmark 

 

Žáci devátých tříd si letos ve spolupráci s učiteli 
připravili moc pěkný mikulášský program pro žáky I. stupně. I 
díky jejich nápadům a aktivní spolupráci měla tato akce u dětí 
takový úspěch. Na žáky druhého stupně pak čekal nejen 
zábavný, ale také poučný program . Co přinese příští rok, 
máte možnost ovlivnit i vy 

Nakoupit tradiční i netradiční výrobky jsme měli 
možnost 12. prosince na vánočním jarmarku. Návštěvnost byla letos nebývale vysoká. 
Atmosféra pak vskutku vánoční.  

 

 

 

Lucie Filipková 8. A 
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Omalovánky 
 Pokud byste se o vánočních prázdninách snad nudili, můžete si dlouhou chvíli zahnat 
vybarvováním omalovánek, které pro Vás připravila Ema Bagierová z 6. A. 
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Doufáme, že se Vám líbilo 
naše vánoční číslo. Budeme 

moc rádi, když se naše 
redakce rozšíří o další 

redaktory nebo když nám 
dáte nápad na další články či 

jinou inspiraci. Krásné 
Vánoce a šťastný nový rok 

přeje školní časopis 
Sovička. 
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Odkazy 
 

Úvodník a závěr 

https://pixabay.com/cs/sn%C4%9Bhul%C3%A1k-v-zim%C4%9B-
v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-b%C3%ADl%C3%A9-v%C3%A1noce-2915668/ 

https://pixabay.com/cs/sova-o%C4%8Di-dr%C3%A1t-kreslen%C3%BD-film-
zv%C3%AD%C5%99e-161583/ 

Vánoční tradice 

https://pixabay.com/cs/nov%C3%BD-rok-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-
pozad%C3%AD-sv%C3%A1tek-2931365/ 
 

 https://pixabay.com/cs/lit%C3%AD-olova-tradice-p%C5%99edpov%C4%9B%C4%8F-
1926340/ 
 

 https://pixabay.com/cs/jablko-jablka-ovoce-2714443/ 
https://pixabay.com/cs/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-cukrov%C3%AD-
v%C3%A1noce-pern%C3%ADk-2918172/ 

Vánoce v jiných zemích 

https://pixabay.com/cs/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-pun%C4%8Dochy-
v%C3%A1noce-sv%C3%A1tek-3006869/ 

https://pixabay.com/cs/abstrakt-grilov%C3%A1n%C3%AD-hov%C4%9Bz%C3%AD-maso-
1239146/ 

https://pixabay.com/cs/box-karty-oslavovat-oslava-v%C3%A1noce-2953722/ 

https://pixabay.com/cs/zdoben%C3%AD-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%ADho-stromu-
santa-%C5%BEena-2999722/ 

https://pixabay.com/cs/t%C5%99i-kr%C3%A1lov%C3%A9-kacper-melchior-1863840/ 

Bezpečnost na internetu 

https://pixabay.com/cs/strom-struktura-s%C3%ADt%C4%9B-internetu-
s%C3%AD%C5%A5-200795/ 

 

 


