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

ráda bych vás přivítala u druhého vydání časopisu Sovička v tomto školním roce a 
to v době rozdávání pololetního vysvědčení. Pro některé rodiče to může být období 
určitého napětí – jaké známky přinese domů jejich ratolest? Pro děti to pak může 
znamenat zvýšený stres a obavy, např. z nepříjemných reakcí rodičů. I z těchto 
důvodů můžete navštívit školního psychologa, kterého máme na naší škole 
k dispozici (představu o náplni jeho práce si můžete udělat i díky rozhovoru, který 
naleznete v tomto časopise). Nemusíte se však obávat, máme ještě půl roku na to, 
abychom to všechno spravili a opravili. Takže s chutí do toho a půl je hotovo. 

V našem časopise dále najdete článek o státě Idaho, odkud pochází rodilá mluvčí, 
která u nás od začátku školního roku působí. Roman Pistovčák Vás pozve na 
návštěvu Ski areálu Karlov. Nechybí tipy ze školní knihovny. Jelikož poslední dva 
měsíce naší práce silně poznamenala nemocnost redaktorů, jsou v časopise zařazeny 
i dva články původně plánované pro vánoční číslo, které se nám však nepodařilo 
vydat. Text Tobíka Kempného o Vánocích ve Finsku by bylo škoda si nepřečíst, 
taktéž recept Vaška Formánka. Šesťáci si zasoutěžili o nejhezčí pohádku, ve které 
vystupuje čert – jejich dvě velmi pěkná a nápaditá vítězná díla si teď můžete přečíst. 

Pěkné počtení za celou redakci přeje 

 

 

 

 

 

 

Karolína Škutová 
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Rozhovor se školní 
psycholožkou Mgr. Vendulou 

Šamajovou 
 

Funkce školního psychologa je na naší škole nová. Přesto už mnoho z nás vyhledalo 
v tomto školním roce jeho pomoc. Paní psycholožka si nás získala svým milým přístupem 
a ochotou kdykoli nám s čímkoli pomoci. Navíc byla tak hodná, že našemu školnímu 
časopisu prozradila mnoho zajímavostí nejen o své profesi, ale také ze svého soukromého 
života (což nás zajímalo asi nejvíc). A i když se nerada fotí, věnovala nám pro toto 
vydání časopisu nejen své foto, ale i foto ze společné akce s dětmi naší školy. 

1. Kolik děti se na naší škole na Vás obrátilo?  

Pro začátek je asi důležité říct, že já a se mnou i celá pozice školního psychologa jsme na naší 
škole úplní “nováčci”, takže si zatím k sobě s dětmi stále „hledáme cestu“, ale i přesto si ji už 
spousta dětí, které potřebovaly, našly :) 

Záleží také na tom, jestli je to myšleno tak, 
že se na mě žáci obrátili sami od sebe, 
nebo se ke mně dostali „z druhé ruky“ přes 
učitele nebo rodiče, což je totiž častější 
případ. Protože nejsem vždy jednoduše k 
zastižení v kabinetě, snažím se nabízet 
žákům různé cesty, jak mě můžou oslovit, 
pokud mě nechytnou osobně - 
nejšikovnější je to domluvit se přes jiné 
“dospěláky”, nejlépe třídní učitele. Takže 
často se ke mně dostane dítě přes třídního 
nebo rodiče, ale pak se na sezení s ním většinou dozvídám, že měl o setkání se mnou sám zájem. 

Úplně samo od sebe mě oslovilo zatím několik dětí, které bych spočítala asi na prstech dvou 
rukou. Na pravidelné konzultace ke mně prozatím dochází také něco přes 10 dětí a postupně 
jich stále přibývá. S žáky ale pracuji taky krátkodobě dle jejich aktuálních potřeb, takže celkově 
už můj kabinet navštívilo přibližně několik desítek našich žáků. 

2. Jak probíhá sezení s Vámi? 

Průběh každého jednotlivého sezení se snažím uzpůsobit "na míru" konkrétnímu případu dítěte. 
Obecně záleží hlavně na důvodu a záměru sezení, na potřebách žáků a učitelů a také na cestě, 
jakou se ke mně žáci dostanou. 

Pokud jsou u mě děti úplně poprvé, tak se spolu alespoň trochu seznámíme, ať víme, co od sebe 
můžeme vzájemně čekat. Většině žáků už nejsem tak úplně cizí, protože jsem se během prvních 
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měsíců roku chodila představovat do tříd, ale mohou se mě pak poptat i individuálně „mezi 
čtyřma očima“, kdyby jim ještě něco „vrtalo hlavou“. 

Potom je důležité ujasnit si očekávání, se kterými žák přichází, a důvod, se kterým se na mě 
jako psycholožku obrací. Na základě toho se domlouváme, na které záležitosti je třeba se 
zaměřit a které problémy se budeme společně snažit řešit. 

Pak si povídáme o záležitostech a problémech, se kterými se dítě potýká, a snažíme se v celé 
situaci a konkrétních problémech lépe zorientovat, porozumět jim a najít nejlepší cesty k jejich 
zvládání a řešení. V závěru sezení nám pak obvykle vyplynou některé konkrétní postupy, 
strategie či úkoly, které by se daly zařadit do běžného dne dítěte s cílem zlepšení situace / 
zmírnění problémů. 

Sezení přirozeně probíhá hlavně na základě rozhovoru ("povídání"), ale pokud to může být k 
užitku, tak se snažím využívat i další pomůcky a techniky, jako jsou různé herní a kresebné 
aktivity, podnětový materiál (obrázky, kartičky), krátká relaxační cvičení, praktický nácvik 
situací apod. 

Nakonec se snažím zakončit sezení něčím pozitivním, protože nikdy nic není tak „černé“, jak 
by se mohlo na první (a třeba i druhý, třetí, …) pohled zdát :) 

3. S čím by se děti měly na Vás obrátit? 

Jak už jsem se snažila žákům vysvětlit při mém představování se ve třídách, obecně řečeno se 
na mě můžou obrátit, když potřebují poradit nebo pomoci s řešením nějaké situace, většinou 
problému – tedy náročné situace, na kterou nestačí tak úplně sami, takže se kvůli ní mohou 
trápit a potřebovali by se s tím v klidu svěřit někomu, kdo by jim dokázal poradit a lépe je 
nasměrovat.  

Obecně se dá říct, že se může jednat o čtyři skupiny situací / problémů: 

1. výukové (např. potíže se soustředěním se ve výuce, zapamatováním si informací atd.) 
2. vztahové (např. nedorozumění s kamarády, pocit osamělosti, konflikty v kolektivu třídy 

atd.) 
3. osobní (např. nadměrný stres, smutek strach, vztek atd.) 
4. výchovné (např. potíže s dodržováním pravidel a pokynů, plněním povinností atd.) 

Podrobnější přehled případů, ve kterých se na mě mohou žáci / rodiče / učitelé obrátit, je 
dostupný na webových stránkách školy u mého profilu a také pověšený na levé části nástěnky 
ve sborovně. 

4. Jak se Vám líbí na naší škole? 

Na naší škole se mi upřímně moc líbí. Mám tady 
dobré pracovní zázemí – tak akorát prostorný a 
dobře vybavený kabinet s kulatým stolem a 
spoustou her a pomůcek, kde se s dětmi a rodiči 
setkáváme; který teď navíc kolegyně ještě lépe 
zorganizovaly a “vytunily” :) 

Velice si vážím vstřícného, chápavého, otevřeného 
a rozumného přístupu vedení školy, díky kterému 
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si mohu efektivně organizovat práci a uzpůsobit ji nejen potřebám žáků, učitelů a rodičů, ale 
také svým osobním. 

Cením si toho, že mohu pracovat v kolektivu schopných a hodných lidí, kteří se dle svých 
možností zajímají o potřeby žáků a s kterými můžu otevřeně komunikovat o řešení různých 
situací. Jen někdy je těžké, když jsme všichni hodně zaneprázdnění, najít si dostatek prostoru 
na důkladné a systematické řešení některých problémů. 

Největší radost mi samozřejmě dělají žáci, i když často neřešíme zrovna veselé záležitosti. 
Často mě děti potěší a uchvátí svým “zapálením pro věc”, ochotou vzít si “dobře mířené” rady 
a doporučení “k srdci” a svými, ačkoli na první pohled skrytými, schopnostmi “vypořádat se s 
problémy”. Moc ráda slyším, když spolu žáci ve třídě v rámci možností dobře vycházejí a snaží 
se dle svých schopností „poprat“ s nároky školy a běžného života. 

5. Chtěla jste být psycholožkou už od dětství? 

Úplně od malička určitě ne, protože jsem o práci psychologa neměla moc povědomí. Ještě i za 
mých dětských let to nebylo tak běžné, například na školách psychologové téměř nebyly. V 
dětství mě zaujala povolání, s kterými jsem se setkávala ve filmovém nebo reálném světě. 
Pamatuji si, že jako úplně malá jsem chtěla být špiónka :), později veterinářka nebo fotografka. 

Nakonec jsem se až později na gymplu, asi v 17 letech, setkala s psychologií v předmětu ZSV. 
Hrozně mě to “chytlo”, protože jsem se vždy dost zajímala o druhé, ráda diskutovala o věcech 
a přicházela jim “na kloub”. Nyní mi bylo jasné, že bych se právě této oblasti chtěla více 
věnovat. Do té doby jsem vůbec netušila, kam půjdu na vysokou, ale moje setkání s psychologií 
to tzv. “za deset dvanáct” rozhodlo - byla to pro mě najednou jasná volba, které rozhodně 
nelituji :) 

6. Čím Vás tahle práce oslovila? 

Musím přiznat, že původně jsem vůbec neměla v úmyslu dělat psychologa na škole (ale v 
nemocnici), mimo jiné protože nejsem zrovna ranní ptáče a samotné se mi nikdy nechtělo 
vstávat brzo ráno do školy :) Všechno se dá ale lépe naplánovat a uzpůsobit a když se člověk 
věnuje něčemu, co ho baví a naplňuje, tak do toho rád svůj čas a energii investuje. 

Zpočátku mě na mé práci nejvíce oslovilo to, že po dlouhé době vysokoškolského studia, kdy 
jsem musela neustále uvažovat do budoucna, jsem si najednou díky dětem dokázala více užívat 
„přítomný okamžik“ a “moment překvapení”. Práce s dětmi ve škole je úžasně podnětná a 
inspirativní, neustále se dozvídám nové a překvapivé informace, různorodé životní situace, 
kreativní nápady a originální pohledy na život - jsem prostě díky dětem chytřejší :) 

7. Kolik Vám je let? 

Je mi 26 let a jsem moc ráda, že jsem si už brzy po (vysoké) škole našla práci, která mě baví a 
dává mi smysl. Držím palce, aby se to podobně povedlo i našim žákům :) 

Děkujeme za rozhovor 

Míša Adamovská a Karolína Škutová 
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Idaho 
• Hlavní město: Boise 
• Největší město: Boise 
• Přezdívka: Gem State 
• Je to průmyslově zemědělský stát. 
• Nachází se na severozápadní části USA 

• Protéká zde řeka Snake. 
• Původně bylo začleněno do Oregonu, pak ale podepsal Abraham Lincoln v r. 1863 

zákon o vytvoření Idaho. 
• Nachází se zde: Yellowstonský národní park a Národní park Farragut, Jezero Coeur 

d’Alene Lake, Přírodní památka Craters of the Moon, … 
• Je největším producentem olova a stříbra v USA. 
• Vyrábí se zde kvalitní brambory. 
• Původně zde žil indiánský kmen Šošoni. 
• Většina lidí jsou zde křesťané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranoš Přemysl 9.A 
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Ski areál Karlov 
 

V lyžařském areálu Karlov zahájili i letní provoz lanovky. Nahoru vozí namísto lyžařů 
bikery, kteří mohou využít dvou nově vybudovaných tratí pro cestu z kopce dolů. 

Bikepark 

• Nový bikepark má oficiální název Express Bike Park a lanovka v něm jezdí denně od 
9:00 do 18:00 do konce srpna, podle zájmu pak může být provoz prodloužen. Lanovka 
jezdí během provozní doby nepřetržitě. 

• Trail zaujme také svou šířkou a přehledností, na místních skocích se díky tomu cítíte 
daleko bezpečněji a jsou vhodné na zaučení. 

• Lanovka zde stojí 250 Kč na 4 hodiny, 400 Kč na celý den a 550 Kč na dva dny. Jedna 
samostatná jízda vyjde na 50 Kč, pět jízd na 200 Kč. 

• Tratě jsou k dispozici dvě. Kroutí se z kopce dolu ve vyhlazených klopenkách a 
charakter je blízký flowtrailům. Modrá trať je určena méně zkušeným bikerům, kde se 
nemusí bát žádného velkého sklonu či skoků. Červená pak uspokojí i ty náročnější, 
protože nabízí intenzivní nálož skoků a vysoké klopenky. 

Ski areál 

• Na 1 skipas máte v Karlově pod Pradědem k dispozici 12 km propojených sjezdovek 
všech obtížností, čtyři sedačkové lanovky pro 
rychlé odbavení a největší večerní lyžování na 
Moravě.  

 

Ski areál vám nabídne:   
12 km sjezdovek na jeden skipas 

5.3 km osvětlených sjezdovek 

Pohodové sjezdovky pro rodiny 

Sjezdovky pro zdatné 

 

Roman Pistovčák 

 

 

 

 

 



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

 

Vánoce ve Finsku 
Prosinec ve Finsku 
Prosinec - finsky Joulukuu znamená 
v češtině „vánoční měsíc“. Sérii 
prosincových svátků zahajuje Den 
nezávislosti 6. 12., kdy si Finové 
připomínají založení Finské republiky. 
Dále se pozornost upíná ke svátku Svaté 
Lucie. Ten znamená pro centrum Helsinek 
naprosté zahlcení lidmi z širokého okolí. 
Centrem projíždějí alegorické vozy a je 
zvolena představitelka Svaté Lucie pro 
daný rok. Centrem tohoto svátku je hlavní 
helsinská katedrála na Senaatintori. Na stejném místě už mezitím probíhají vyhlášené vánoční 
trhy a zajímavostí je, že jejich součástí je plně vybavená sauna. 

Joulupukki – Santa Claus 
Joulupukki žije v Rovaniemi a zbytek světa ho zná pod jménem Santa Claus. Má dokonce 
svou vlastní centrální poštu a děti z celého světa mu mohou psát na adresu  

Santa Claus Main Post Office 

Tähtikuja 1 

FI-96930 Rovaniemi 

Finland 

A protože je 
Joulupukki i na 
internetu, lze mu 
napsat dopis i pomocí 

e-mailu joulupukkinpaaposti@posti.fi. 

Původní Joulupukki – Vánoční kozel – byl 
v historii velmi přísný a spíše děti trestal, než by 
je obdarovával.  

Jídlo a zvyky o finských Vánocích 
Štědrý den začínají Finové snídaní, ke které si můžou tradičně dát rýžovou kaši s cukrem a 
mandlí a k tomu studené mléko. Kdo najde mandli, ten do roka půjde k oltáři. V podvečer se 
zdobí stromeček a na večeři bývá vařená nebo pečená šunková kýta. A pak přijdou na řadu 
dárky. 

Niin hyvää Joulua! – tak veselé Vánoce! 

 

Tobiáš Kempný 
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Vánoční Brownies 
  

Budeme potřebovat :  

250 g kvalitní hořké čokolády 

250 g másla 

100 g nahrubo nasekaných ořechů 

100 g kakaa 

80 g polohrubé mouky 

350 g cukru 

lžička prášku do pečiva 

4 vejce 

Minipreclíky 

Skittles 

Postup : 

V rendlíku rozehřejte máslo a čokoládu a přidejte ořechy. Do misky prosejte kakao, mouku, 
prášek do pečiva a smíchejte s cukrem. K suchým přísadám nalijte rozehřátou čokoládu s 
máslem a ořechy a důkladně promíchejte. Nakonec přidejte celá vejce. 

Plech vyložte pečícím papírem a vylijte na něj směs. V troubě předehřáté na 180 ºC pečte 25 
minut. 

Důležité je brownies nepřepéct. Těsto by mělo být uvnitř tekuté. 

Nakonec brownie ozdobíme preclíky jako uši, skittles jako oči a nos. 

 

Vašík Formánek 

 

 

 

 



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

 

Čertovské pohádky 
 

O čertíkovi Bertíkovi a kouzelném kotlíku 

 Bylo jednou hodně malé městečko, jmenovalo se Čertíkov a bylo kouzelné.  

 Bylo před Vánoci a blížil se den, kdy chodí Mikuláš s čertem a andělem. V Čertíkově 
v malém domečku žila rodina: maminka, tatínek a jejich děti Šimon a Leontýnka. A také 
existovalo malé kouzelné peklo a tam žili čerti. V tomto kouzelném pekle bylo zvykem, že se 
každým rokem dělaly zkoušky, kdo bude chodit s Mikulášem a andělem. Skoro pokaždé vyhráli 
starší čerti. Ale tento rok se podařilo vyhrát menšímu čertíkovi Bertíkovi. Čert Lucifer dal vítězi 
Bertíkovi kouzelný kotlík, který dokázal nadělit hodným dětem opravdu krásné dárky.  

 Nastal ten osudný den, kdy chodí Mikuláš! Hodně dětí se v tento den bojí, že si je vezme 
čert do pekla. A pro čertíka Bertíka nastaly starosti! Musel navštívit lidský svět a měl velký a 
důležitý úkol – najít Mikuláše s andělem. Problém byl, že neměl žádnou adresu a říkal si: „Co 
já budu dělat, kde je mám hledat?“  

K zmatenému a smutnému čertíkovi Bertíkovi sestoupil z nebes na pomoc anděl, který 
vše viděl. Čertík vykřikl: „ Anděli, jsem rád, že jsi tady.“ A anděl odpověděl: „ Také tě rád 
vidím, pojď, jdeme za Mikulášem.“ Vydali se společně za Mikulášem. Konečně se všichni tři 
sešli a mohlo začít putování za dětmi. Dostali se až k domečku v malém kouzelném městečku 
Čertíkov. Děti z domečku Leontýnka a Šimon byly hodné a hned Mikuláši řekly básničku: 
„Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval, vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval. Pozor 
na to, milé děti, čarování není žert, něco se mu nepovedlo, a tak přibyl i čert.“  

Děti dostaly od Mikuláše košík sladkostí a zároveň od čertíka Bertíka kouzelný kotlík, 
protože byly z Čertíkova. Nechápaly však, na co jim bude ten kotlík, a zeptaly se: „Čertíku, 
k čemu nám bude kotlík?“ Čertík odpověděl: „Milé děti, řekněte prosím a uvidíte, co se bude 
dít.“ Děti to udělaly a nestačily se divit, kotlík byl plný sladké nadílky. 

A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Vidíte děti, že i čerti jsou hodní, když jste i vy 
hodní. 

J. T. 
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Čertovský internet 

Za sedmero horami, sedm set metrů pod zemí, jako za normálního pekelného dne 
vstoupila do pekla další hříšná duše. Jenže tak obyčejná nebyla. Měla u sebe takový kvádr o 
rozměru zhruba dvanácti centimetrů do výšky. „Prý tomu říkají mobilní telefon,“ řekl 
Luciferovi jeden z jeho poddaných. „Co to umí?“ otázal se ho Lucifer. „Jsou tam nějaké sociální 
sítě. Prý třeba Infragram a Snepišet,“ odvětil. „To vypadá výhodně.“ Lucifer se na přístroj 
podíval a rozhodl: „Vyrážím.“ „Ale kam?“ zeptal se přihlouplý poddaný. „Přece na Zem, ty 
jelito!“ zařval po něm Lucifer. 

 Všech dvanáct čertů se najednou objevilo 
na zemském povrchu. Ale nejspíš to byli smolaři, 
a jelikož lidi většinou neuklízí po svých zvířatech, 
čerti šlápli do psího hovínka. Čertům to připadalo 
jako dobrý čisticí prostředek na páchnoucí nohy. 
Dál tuto situaci nebudeme popisovat. Čerti se 
dostali do oblasti Plzeňského kraje. Cestou 
objevili tří hejkaly a sedm bludiček. Ale když se 
konečně dostali do města, viděli ten osudový 
obchod. Podle čertovských informací se nazýval 
Apllle. Chtěli si výrobky vzít, ale museli zaplatit. 
Asi to špatně pochopili a o pult si otřeli své nohy. 
Prodavači už radši nic neřekli a čerti si spokojeně 
pádili městem i s nákupem. Tento stejný „rituál“ 
udělali ještě v restauracích Mc Kentucky´s a 
MFC. Ale najednou se jim v telefonu zjevil vir. 
Nejspíš se přes internetové připojení v MFC dostal do telefonů. „To je krám,“ řekl Lucifer a 
hodil telefon na zem. Všichni to provedli stejně a běželi zpět k pekelným bránám. 

 Zdálo se, že to byla delší cesta, než když šli tam. Všichni čerti si vzali čisticí prostředek 
na nohy do zásoby. Prošli pekelnými branami a opět vládl na zemi mír a klid. 

T. K. 
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Ze školní knihovny 
 

 Jelikož v našem vydání školního časopisu naleznete 
pohádky, v nichž vystupují čerti, tak abychom zachovali 
jakousi rovnováhu, ze školní knihovny jsme pro vás 
vybrali Andělské pohádky na dobrou noc. Jsou určeny 
nejmenším čtenářům, ale spíše nežli ke čtení, tak k poslechu, 
Tzn., že vy, starší žáci, je tak můžete číst před spaním třeba 
svým mladším sourozencům. Každý z nás se občas něčeho 
bojí a andělské pohádky mají napomoci dětem pochopit, že 
nejsme na světě na všechno sami. A ať už věříte na anděly, 
či nikoli, vždy se najde někdo, kdo je ochoten Vám podat 
pomocnou ruku. Nejedná se tak možná úplně o pohádky, ale 
spíše o příběhy k zamyšlení a celkovému zklidnění, než se 
odeberete do říše spánku.  

 

 Nejen pro žáky druhého stupně, ale pro všechny, kteří 
si rádi lámou hlavu i obtížnějšími úkoly a zároveň se tak 
něčemu novému naučí nejen z historie, je určena knížka 
Inspektor Hopkins Honzy Smolíka. Inspektora Hopkinse vždy 
hlídači historie povolají k vyřešení zločinu odehrávajícího se 
v dávných dobách, který by mohl narušit klidný tok dějin – 
českých i světových. Řešením úkolů mu můžete být 
nápomocni a spolu s ním pomoci odhalit pachatele – 
narušitele historie. Nejen že se něco nového naučíte (čímž se 
můžete blýsknout např. v hodinách vlastivědy, dějepisu či 
občanské nauky), ale také se dobře pobavíte. Pokud Vás 
nebaví zimní sporty a lyžování, je tato knížka ideálním 
společníkem na dlouhé zimní večery. 
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Na shledanou u dalšího čísla 
časopisu Sovička, tentokrát 

už v jarním hávu a bez 
nemocí a viróz, se těší Vaše 

redakce. 
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Odkazy 
 

https://pixabay.com/cs/photos/sn%C3%ADh-zimn%C3%AD-stopy-
p%C5%99%C3%ADroda-studen%C3%BD-259974/ 

https://pixabay.com/cs/vectors/sova-zv%C3%AD%C5%99e-pt%C3%A1k-
po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-legra%C4%8Dn%C3%AD-158414/ 

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

https://www.zemepis24.cz/staty-usa/idaho 

https://chcidoameriky.cz/stat-idaho 

https://www.trailhunter.cz/bikepark-karlov-dalsi-lyzarske-stredisko-bude-v-lete-obstastnovat-
bikery/ 

https://www.skikarlov.cz/ 

https://pixabay.com/cs/illustrations/mikul%C3%A1%C5%A1-and%C4%9Bl-%C4%8Dert-
%C4%8Dert%C3%ADk-nad%C3%ADlka-736056/ 

https://pixabay.com/cs/illustrations/%C4%8Dert-%C4%8Dert%C3%ADk-zl%C3%BD-
zlobiv%C3%BD-stra%C5%A1en%C3%AD-736063/ 

https://pixabay.com/cs/photos/ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A9-
ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A9-t%C3%BAry-932188/ 

 


