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Úvodník 
 

Milí žáci, vážení učitelé i všichni pracovníci naší školy, 

povánoční období je pro redakci našeho časopisu vždy poněkud krizové. Jednak po 
všeobecném vánočním veselí přichází mrazivý lednový čas a s ním uzavírání známek – ve 
školním prostředí nic moc veselého. Navíc jako každoročně kosí řady našich redaktorů 
virová i jiná onemocnění a ani letos tomu nebylo jinak. Z těchto důvodů se vydání našeho 
časopisu oproti předchozím létům poněkud opozdilo. 

Na druhé straně má tento čas i své příjemné stránky. Pololetní i jarní prázdniny, sníh a 
zimní sporty s ním spojené, lyžák a v neposlední řadě i blížící se jaro.  A stejně jako je 
různorodý lednovo-únorovo-březnový čas, tak stejně rozmanitý je i náš časopis. Najdete 
v něm ohlédnutí za pololetním vysvědčením i novoročními ohňostroji, ochutnávku zimních 
sportů i zmínku o krásách zimních hor – zejména Tater. Nechybí ani článek Matěje Javorka, 
který nás opět vezme do možná na první pohled nepříliš zajímavého světa plísní a poodhrne 
nám něco nového z jeho tajů a záhad. Nechybí ani tipy ze školní knihovny. 

Krásné předjarní i ty už jarní dny Vám přeje  

redakce časopisu Sovička 
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Biatlon 
 Jedním z nejzajímavějších zimních sportů je biatlon. Pojďme se 

společně podívat, o jaký sport se jedná a co zajímavého byste o něm měli 

vědět. 

 Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné pušky. Existuje 

také letní biatlon, kde běh na lyžích nahrazuje běžný běh, jízda na kolečkových lyžích apod. 

 Biatlon se běžně provozuje v asi dvou desítkách zemí, z nichž dlouhodobě jsou na čele 

světového žebříčku Francouzi, Němci a Norové, dále pak Italové, Češi, Rusové, Ukrajinci a 

další. Z aktivních biatlonistů získali nejvíce úspěchů Ole Einar Bjørndalen (Norsko), Martin 

Fourcade (Francie), Emil Hegle Svendsen (Norsko), Johannes Thingnes Bø (Norsko), v 

ženách pak Darja Domračevová (Bělorusko), Kaisa Mäkäräinenová (Finsko), Gabriela 

Koukalová (Česká republika) a Laura Dahlmeierová (Německo), Dorothea Wiererová a Lisa 

Vittozziová (obě Itálie) a nově můžeme počítat i Markétu Davidovou (Česká republika), která 

vyhrála několik juniorských IBU cupů a v letošní sezoně několik medailí Světového poháru.  

V českých barvách nás tuto sezónu reprezentovali ve Světovém poháru: 

 Kluci: Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík, Michal Krčmář, Tomáš 

Krupčík a párkrát i Jakub Štvrtecký. 

 Holky: Markéta Davidová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, 

Lucie Charvátová. 

 V biatlonu se při střelbě střílí na terče. Každý terč má 5 bodů, do kterých se musí 

biatlonista/tka trefit. Když mine, musí dle typu závodu na kolo nebo se jí/mu připočte 1 

minuta. 

Disciplíny:  

Vytrvalostní závod – Muži jedou 20 km, ženy 15 km, přičemž startují v třicetisekundových 

intervalech. Jede se 5 okruhů, přičemž se střílí L, S, L, S (L=leže, S=stoje). Za netrefenou 

ránu je přirážka 1 min, která se přičte k výslednému běžeckému času. 

Sprint – Na mistrovství světa od roku 1974, na olympijských hrách od 1980 pro muže, od 

roku 1984 na mistrovství světa a od roku 1992 na olympijských hrách pro ženy. Muži jedou 

10 km, ženy 7,5 km, přičemž opět startují v intervalech. Jedou se 3 okruhy, přičemž se střílí 

pouze jednou L a jednou S. Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnout navíc jedno 

trestné kolo o délce 150 metrů. 

Stíhací závod – Na mistrovství světa od roku 1997, na olympiádě od roku 2002 pro muže i 

ženy. Muži jedou 12,5 km, ženy 10 km, přičemž startují tzv. Gundersenovou metodou – 
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startují v pořadí daném výsledkovou listinou předchozího závodu s takovou časovou ztrátou 

na prvního, jakou dojeli v předchozím závodě, v případě, že byl předchozím závodem sprint 

nebo závod s hromadným startem. Pokud byl předchozím závodem vytrvalostní závod, pak je 

časový odstup poloviční. V pěti okruzích se střílí L, L, S, S. Za každou netrefenou ránu je 

nutné proběhnout navíc jedno trestné kolo o délce 150 metrů. 

Závod s hromadným startem – Od roku 1999 na mistrovství světa a od roku 2006 na 

olympijských hrách pro muže i ženy. Muži jedou 15 km, ženy 12,5 km; startují hromadně. V 

pěti okruzích se střílí L, L, S, S. Za každou netrefenou ránu je nutné proběhnout navíc jedno 

trestné kolo v délce 150 metrů. V závodě startuje 30 nejlepších závodníků světového poháru 

nebo mistrovství. 

Štafeta – Od roku 1958 na mistrovství světa, od roku 1968 na olympijských hrách pro muže, 

od roku 1984 na mistrovství světa a od roku 1992 na olympijských hrách pro ženy. Každou 

zemi reprezentuje jedna čtyřčlenná štafeta. Všichni běží 7,5 km (muži), respektive 6 km 

(ženy), od roku 2005 i smíšená 2 ženy (6 km) a 2 muži (7,5 km) 3 okruhy, při nichž se střílí L, 

S. Pokud závodník netrefí všech pět terčů, má k disposici 3 náhradní náboje, které musí po 

jednom dobít. Až pokud netrefí ani po dobití, jede navíc tolik trestných kol o délce 150 metrů, 

kolik netrefil terčů. 

Závod smíšených dvojic – Štafeta složená z jedné ženy a jednoho muže, má čtyři úseky, na 

kterých se závodníci střídají. Start je hromadný, začínají ženy. Ty běží na prvním a třetím 

úseku štafety dva okruhy o délce 1,5 km, celkem tedy 6 km. Muži běží druhý úsek v délce dva 

okruhy a čtvrtý úsek štafety v délce tři okruhy, celkem tedy 7,5 km. V každém okruhu s 

výjimkou posledního (ten běží muži) probíhá jedna střelba, vždy v prvním kole úseku se 

začíná střelbou vleže a v druhém kole úseku se střílí ve stoje. Při střelbě lze dobíjet až tři 

náboje na každé položce, za nesestřelený terč je nutné absolvovat trestné kolo s poloviční 

délkou oproti stíhacímu závodu, tedy 75 metrů. Účastníci závodu smíšených dvojic nesmí 

tentýž den startovat v jiném štafetovém závodě. 

Zpracoval a vytvořil: Hranoš Přemysl 
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            Vysoké Tatry  
 
     Vysoké Tatry jsou nejvyšším pohořím na Slovensku i v Polsku. 

Jedná se o pohoří, které slouží jak k turistice, tak i ke sportu (lyžování atd.). Nejvyšší horou 

Vysokých Tater, Slovenska a celých Karpat je Gerlachovský štít (2654 m. n. m.). Do roku 

1992 byl Gerlachovský štít nejvyšší horou Československa. Hora je pojmenována podle 

Gerlachova, nad kterým se vypíná a do jehož území patří. Další vysokou horou je Lomnický 

štít, který dosahuje výšky 2634 m. n. m.  

 Nahoru se vyjede lanovkou a potom se hodinu můžete těšit krásou celých Tater. 

Čas, který zde strávíte, je sice pouhá hodina, ale i tak je to krásné. Vysoké Tatry je označení 

pro více hor, např. Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Takto to v Tatrách 
slušelo redaktorce 
našeho časopisu – 
Karolíně Škutové. 



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

Ohlédnutí za lyžařským 
výcvikem 

  

 Slíbila jsem. Slíbila jsem a nesplnila. Říkala jsem si, že 
se na to třeba zapomene. Lyžák už dávno skončil, venku to 
chvilku vonělo jarem, už je třeba sadit rajčata a připravovat 
Velikonoce. Kdo však nezapomněl, je naše školní Sovička. Ta se 
dožaduje aspoň páru řádků o našem letošním lyžařském výcviku. 
Takže dost prokrastinace (hrozné slovo) a usedám k počítači. O 
čem budu letos psát? Nikomu z rodičů na bezpečnostní schůzce 
nepípal mobil a dole na parkovišti jsem hned po příjezdu 
nespadla do příkopu (asi proto, že nás autobus tentokrát vyvezl 
trošku výš až k chatě Brian). Zato před naší chatou byla taková 
jednolitá zamrzlá ledová plocha, že moje zemská přitažlivost a velice klouzavé boty způsobily, že 
jsem si na poslední metry do chaty musela zout boty a jít v ponožkách (ale došla  
a bez pádu). Letos na nás vyšlo ubytování v bočním traktu – sice trošku dál od jídelny, ale zato 
v komfortním klidu.  
 Počasí. No, to je kapitola sama pro sebe. První dva dny to vypadalo, že budeme jezdit v tričku 
(což nějak moc nešlo), a tak z nás tekl pot, jak nás sluníčko smažilo. A nesmažilo jen nás, ale i 
sjezdovku (podle toho taky ta sjezdovka vypadala). Poslední noc dokonce pršelo a ještě ráno padaly 
z oblohy spíš kapky než sníh. Ale i ty se nakonec proměnily v pichlavé jemné (a velice nepříjemné) 
sněžení. A tak díky počasí, které asi odradilo spoustu návštěvníků, byl svah na poslední dopoledne 
skoro „náš“.  
 A pak již jen samá pozitiva – (mimo zjištění, že jsem doma nechala kartáček na zuby) - 
nikdo nezlobil a nikdo se nezranil. Program byl přiměřený: Lukáš „bojkotoval“ soutěže, film zaujal a 
diskotéka se letos nekonala. Asi všechny mrzela absence nočního lyžování. Bohužel se v tu chvíli 
nesešly ty správné parametry, a tak třeba ta „noční lyžovala“ vyjde příští rok. Snad každému se líbil 
bowling. Vyhrála Aneta (porazila i kluky!). Pan ředitel dával děsné rány a chtěl dosáhnout na VIP 
výhru (nevyšlo to) a já, když jsem měla násobit, pošlu kouli do „rygolu“. Co, stane se. Další litý boj se 
pak sváděl v přízemí budovy v ping-pongovém turnaji. Osobní ping-pongový turnaj svedl Petr versus 
naše instruktorka Markéta – nakonec s výsledkem 1:1. 

Perličky:  

 Pan ředitel zapomněl doma přeskáče (ale hlavně, že měl úplně nové lyže). 
 Kryštof vyválel v bahně své lyže a posléze totálně zašpinil svou jedinou zimní bundu, a tak pan 
ředitel v poledním klidu pral. 
 Daniel odešel domů bez kufru. 
 Holkám z „9“ jsem točila (ale spíš netočila) na svahu video – ta technika je hrozná. 
 Cesta na bowling byla děsná. 

 Nalyžovala jsem nejmenší počet kilometrů, ale o to tady nešlo. Krásný pobyt na čerstvém 
vzduchu, tak trochu jiný pohyb a relaxace. A samozřejmě vy – naši žáci. Všichni jste byli skvělí a 
zasloužíte si velkou pochvalu. Věřím, že vás lyžování bavilo a příští rok v lednu se zase sejdeme na 
Rališce. 

Pěkné jaro Vám přeje p. uč. Křenková 



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

Zygomycety 
 Zygomycety, neboli houby spájivé, je oddělení mikroskopických hub. Pojem plísně se 
tradičně užíval nejdříve pro toto oddělení (+ ještě pro již zaniklou třídu Mastigomycotina, 
kam patřily chytridie, oomycety a hyfochytrie), později se tak pod pojmem ,,plíseň“ začaly 
označovat všechny vláknité houby.  
 Zygomycety jsou skupina všudypřítomných, celosvětově rozšířených plísní. Obvykle 
jejich tělo tvoří sporangiofory (houbová vlákna), která nesou sporangie (výtrusnice, které po 
prasknutí vypouštějí výtrusy). Jsou to houby velmi rychle rostoucí, mají obvykle velmi 
vysoké houbové vlákno (některé dosahují výšky větší než 1 cm). Jsou všudypřítomné: tvoří se 
na potravinách bohatých na cukry (ovoce, zelenina, pečivo), rostou na rozkládajícím se 
organickém materiálu. Nejčastěji ovšem rostou na trusu a jsou významnou složkou půdní 
mikroflóry, kde jsou důležitými rozkladači organické hmoty. Některé druhy jsou ovšem i 
parazité obratlovců (včetně člověka), hmyzu, hub a jiných zygomycet. U člověka je 
nejznámějším onemocněním způsobeným zygomycetami zygomykóza (nebo též 
mukormykóza) - která poškozuje vnitřní orgány (a prakticky se jedná o masostravující 
nemoc) a pokud vlákna původců ucpou cévy, vznikne krevní sraženina (tzv. živý trombus), 
kdy pacient velmi rychle zemře. Zygomykóza má při neléčení vysokou úmrtnost (až 60%). 
Původci jsou zygomycety z řádu Mucorales (Absidia, Rhizopus, Mucor atd.). I když se tyto 
infekce stávají, tak jsou většinou vzácné.  
 Některé druhy zygomycet jsou ovšem i odolné proti nízkým teplotám. Stélka 
zygomycet se skládá, jak jsem již zmínil, z houbových vláken s výtrusnicemi. Pod 
výtrusnicemi se skrývají tzv. kolumely (sloupky), což jsou sterilní konce sporangioforů uvnitř 
sporangií (výtrusnic). Mají různý tvar a podle nich se dají určit jednotlivé druhy zygomycet. 
Zygomycety mají mnohojáderné, větvené a ve stáří nepravidelně přehrádkované podhoubí a 
hlavní buněčnou složkou je glukan, chitin. Mají pohlavní i nepohlavní rozmnožování. 
Nepohlavní rozmnožování se děje pomocí výtrusů z výtrusnic. Při pohlavním rozmnožování 
se na dvou vláknech podhoubí opačného pohlavního typu vytváří pohlavní orgány 
(gametangia), které se spojí a kopulují za vzniku zygoty, ze které vzniká houbové vlákno s 
výtrusnicemi.  
 Zygomycety dělíme na dvě třídy: Trichomycetes (trichomycety) a Zygomycetes, kdysi 
se zde řadily i mikrosporidie - parazité živočichů (kdysi mezi prvoky, pak mezi zygomycety, 
nyní samostatné oddělení primitivních hub) a AM houby vytvářející mykorhizu s mnoha 
rostlinami (nyní samostatné oddělení hub). Třída Trichomycetes obsahuje druhy, které žijí ve 
střevech členovců. Hostitele poškozují nebo nepoškozují, patří sem např. Smittium 
morbosum, který může způsobovat umírání komářích larev. Další třídou je Zygomycetes, což 
je nejznámější a nejvýznamnější třída celého oddělení. Mezi zástupce patří např. druh 
hmyzomorka muší (Entomophthora muscae), která parazituje na mouchách, nejčastěji na 
konci léta a na podzim. Mouchy jsou malátné a později umírají. Na mouchách je bílý povlak 
vláken s výtrusnicemi, které jsou odmršťovány, aby nakazily další mouchy. Z dalšího druhu, 
Mortierella alpina se vyrábí olej s kyselinou arachnidovou, používaný např. jako přísada do 
výživy kojenců. Jiný druh Choanephora cucurbitarum je patogenem rostlin, který způsobuje 
hnilobu a odumírání květů a mladých plodů tykví, okurek, rajčat a paprik. Na napadených 
místech vytváří vysoký černošedý povlak. Druh Actinomucor elegans je užitečný při výrobě 
,,sufu“ nebo čínského sýra. Jiný druh, jako např. větvilec sličný (Thamnidium elegans) se 
vyskytuje v chladném prostředí (podzemí, trus, maso v chladírnách). Je zajímavý nejen 
prostředím, kde se vyskytuje, ale hlavně svou morfologií. Na konci vláken je výtrusnice. A 
kousek dál pod výtrusnicí se houbové vlákno ještě větví na větve, na jejichž konci se objevuje 
menší shluk výtrusů-tj. malé výtrusnice (tzv. sporangioly). Zajímavá je rovněž plíseň 
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Phycomyces, která je charakteristická černými, vysokými porosty, roste z půdy, trusu, nebo 
rostlinného materiálu. Zajímavé je, že projevuje fototropismus (vlákna se ohýbají za světlem) 
a je citlivá na další okolní jevy, např. gravitace, vítr a chemické látky. Pravděpodobně pomocí 
blíže neurčeného plynu, který vypouští, se dokáže vyhnout překážkám a dál růst. Dalším 
zajímavým druhem je měchomršť krystalický (Pilobolus crystallinus), který neroste na 
agarovém médiu (pokud tam nejsou látky potřebné k jeho růstu). Roste na trusu býložravců. 
Na konci houbových vláken je zduřený vak, který do sebe nasává vodu. Na konci tohoto vaku 
je výtrusnice s výtrusy. Když vak s vodou praskne, výtrusnice se vysokou rychlostí (150-600 
km/h) odmrští a ulpívají na okolních rostlinách, které jsou býložravci spaseny a poté jsou jako 
exkrementy vyloučeny a opět na nich vyroste nová generace těchto hub a celý cyklus se 
opakuje. Čeleď Zoopagaceae obsahuje dravé druhy chytající různé prvoky do různých pastí, 
např. druh Zoophagus insidans chytá různé vířníky. Rod Piptocephalis zase parazituje na 
jiných zygomycetách z řádu Mucorales. Mezi parazity vyšších hub můžeme zařadit druh 
houbáš hnědý (Spinellus fusiger), jež vytváří vlákna s výtrusnicemi na plodnicích helmovek. 
Mezi nejznámější rody (které jsem si nechal na konec) bezesporu patří rody Mucor a 
Rhizopus (kropidlovec). Druh Mucor mucedo (plíseň hlavičková) je nejčastější plísní 
vyskytující se na trusu, vyskytuje se také na kazícím se ovoci a zelenině. Jedná se o rychle 
rostoucí plíseň, která tvoří bílé vlákna s bílými, později černými výtrusnicemi. Rod Rhizopus 
je charakteristický dvěma útvary: stolony, které mu umožňují se rozšiřovat po substrátu, a 
rhizoidy, které ho v substrátu ukotvují. Z rhizoidů obvykle roste ve svazku 2-5 výtrusnic. 
Nejznámějším druhem z tohoto rodu je kropidlovec černavý (Rhizopus stolonifer), který 
rychle roste na agarovém médiu a za pár dní často pokryje celou misku. Dalším druhem je 
Rhizopus oligosporus, ze kterého se vyrábí sójové jídlo, tzv. tempeh.  

Obr.1: plíseň hlavičková (Mucor mucedo) z plesnivého koláče, 
barveno genciánovou violetí 

Obr.2.: kropidlovec černavý (Rhizopus stolonifer), 
kultivováno na agarové médium z plesnivé hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), barveno 
genciánovou violetí  
 

                                                                                                                       Matěj Javorek, 9.A 
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Rozhovor s Matějem 
Javorkem 

 
 

 Matěj Javorek píše do našeho časopisu od jeho úplně prvního čísla a po celou dobu 
existence tohoto periodika nikdy jeho článek v Sovičce nescházel. Mezi redaktory najdeme 
jak dívky, tak chlapce, žáky I. stupně i druhostupňové a každý z nich vytváří jiný druh článků 
dle svých osobních zálib i životních zkušeností. Matějovy texty se však již na první pohled 
vymykají. Je to dáno vysokou mírou odbornosti, kterou prokazoval již jako žák šesté třídy a to 
je více než obdivuhodné, lépe řečeno úžasné. Přitom je Matěj nenápadný, skromný kluk, takže 
nikdo na první pohled nepozná, jakého génia v sobě skrývá. Při příležitosti předávání 
vysvědčení v I. pololetí s ním vytvořil krátký rozhovor spolužák Jakub Klečka v rámci výuky 
slohu, kde se žáci seznamovali se slohovým útvarem rozhovor. Matějovy odpovědi jsou tak 
kouzelné, skromné, že nám to nedalo a museli jsme rozhovor do Sovičky zařadit.  
 
Jakub: Jaké známky na svém pololetním vysvědčení letos očekáváš? 
Matěj: Asi většinou jedničky, popř. dvě až čtyři dvojky. 
 
Jakub: Myslíš, že ti známky pomohou dostat se na dobrou školu? 
Matěj: Určitě, známky budou mít rozhodující vliv. 
 
Jakub: Napadá tě, ve kterých předmětech jsi se zlepšil, či naopak zhoršil? 
Matěj: Zhoršil jsem se asi v chemii (udělal jsem chybu v testu, protože jsem si po nemoci plně 
neosvojil učivo). 
 
Jakub: Na jakou školu jdeš? 
Matěj: Asi na střední zahradnickou, nebo na přírodovědné lyceum (uvidím po přijímacích 
zkouškách). 
 
Jakub: Z jakých předmětů potřebuješ dobré známky? 
Matěj: Určitě z přírodovědných (M, Ch, Př, Fy, Z). 
 
Jakub: Co ti bude v životě chybět, až opustíš základní školu? 
Matěj: Kratší vyučování a psaní článků do školního časopisu. 
 
Jakub: Už víš, co budeš dělat v blízké budoucnosti? 
Matěj: Budu pokračovat v mikroskopování (teď spojeného s kultivací). Budu kultivovat 
plísně: odolné vysokým teplotám, z vodovodní vody, z různých předmětů otiskovou metodou 
a z různých povrchů (např. z okna) stěrem. Chystám se také omezit chemikálie používané 
k mikroskopii. 
 
Jakub: A co bys závěrem řekl o naší škole? 
Matěj: Škola, která má své klady a zápory jako každá. 
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Ohňostroje, ano, či ne? 
 Zdravíčko, ráda bych Vám pověděla něco o ohňostrojích. Ohňostroje jsou světelná 

představení, která fascinují lidi po celém světě. Kdysi sloužily k zahánění zlých duchů a teď 

je jejich hlavním smyslem především pobavení 

publika. Většinou ho doprovází hudba a rány, 

které způsobují petardy. Mezi ohňostroje ale 

také řadíme např. prskavky, praskací kuličky a 

mnoho dalších. 

 Nyní to vezmeme z druhé strany. 

Ohňostroje mají také negativní stránky, které si 

mnoho lidí neuvědomuje. A proč o tom píšu? Určitě znáte novoroční ohňostroj, který se koná 

v Praze, a já se ho zúčastnila. Uprostřed ohňostroje spadl do davu zbytek pyrotechniky, ze 

kterého se ještě kouřilo. Naštěstí nikoho nezasáhl a nikomu se nic nestalo, ale mohlo. Když 

jsem se vracela k autu, po ulici ležely zbytky pyrotechniky. To ještě tak hrozné nebylo, 

protože se to uklidí, ale ty kusy co visely na stromech, nejspíš neuklidí nikdo. Takže tam visí, 

dokud je vítr neodfoukne nebo samy nespadnou. Tento způsob zábavy také děsí zvířata a 

znečišťuje ovzduší.  

 I s ohňostrojem to je jako s většinou věcí v lidském životě – vyznáváme-li rčení všeho 

s mírou, můžeme se jejich krásou občas potěšit. Uklidit po sobě a eliminovat počet tvorů, 

kterým by mohl hluk jím způsobený uškodit, by mělo být samozřejmostí. Na viděnou u 

nejbližší ohňostrojové zábavy se těší 

Vanessa Burdychová 
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Což takhle dát si pitu?  
 

 Pokud jste ještě nikdy neochutnali pitu, je ten pravý čas vyzkoušet tuto dobrotu 
s naším receptem, který je spíše jen jakousi inspirací. U pity se totiž fantazii meze nekladou. 
 
SUROVINY:                                               
pita          5ks                                                
olivový olej                                                                                                                           
dědovo koření   1 lžíce                                                          
grilovací koření    1 lžíce                                                                                                          
oregano    1 lžíce                                                                                                           
bazalka 1 lžíce                                                                                                                     
majoránka 1 lžíce 
šunka, sýr – cca 3 plátky                                                                                                         
olivy    
 
POSTUP : 
 V troubě si upečeme pitu při 200 °C cca 3-4 min. V jedné misce si smícháme koření. 
Do druhé misky si nalijeme olivový olej a do třetí si dáme olivy. Poté, co se nám pita upeče, ji 
nakrájíme a vložíme ihned do lednice, potom zase do trouby a tento postup opakujeme asi 2-
3x. Když je pita hotová, nejprve ji namočíme v misce s olejem a poté v miskách s kořením. 
Nejlepší kombinace chuti dosáhneme, přidáme-li si k ní olivu. Nebo si jako my, můžete udělat 
pizzu. Dobrou chuť 
  

Vašek Formánek a Lucie Špoková 
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Ze školní knihovny 
 

 I když nám pomalu začíná přibývat jak sluníčka, tak typicky jarních dní a většina z nás 
zatouží trávit volný čas jinde než doma, ani v tomto období nemusíte zavrhnout četbu a 
knížky. Mohou Vám být společníkem třeba na cestách za cíly Vašich předjarních či jarních 
výletů, anebo v případě (ne že bychom Vám to přáli), že Vás přeci jen ještě skolí nějaký ten 
bacil či virus a vy budete muset strávit nějaký čas v posteli. Každopádně kdo zavítá do školní 
knihovny z jakéhokoli důvodu, určitě neprohloupí. 

 Martina Drijverová patří mezi autorky, od kterých máme v naší 
knihovně již několik titulů. Nejen pro potřeby referátů, do dějepisu, hudebky 
či výuky literatury můžete využít trojici jejích knížek Lásky českých 

spisovatelů, Lásky českých malířů a Lásky českých 
hudebníků, kde bez zatěžování nudnými, suchopárnými fakty 
poutavě a čtivě vypráví o osudových láskách velikánů našeho 
kulturního světa. Pokud dáte těmto knihám šanci, zjistíte, že 
významní lidé, objevující se ve vašich učebnicích, byli 
z masa a kostí, prožívali stejná trápení jako my dnes. Najít 
osobu sobě blízkou je nejniternější potřebou každého 
člověka, kterou je těžké uspokojit stejně kdysi jako dnes. 

Není tedy divu, že většina lásek měla nešťastné konce narážejíc na dobové 
předsudky. A protože jaro samo o sobě je lásky čas, spojte příjemné 
s užitečným, pobavte se při četbě těchto titulů, něco nového se naučte a 
popřípadě předveďte své nové znalosti ve vyučování. Možná Vám vynesou i 
nějakou tu jedničku.    

 Pravdou je, že v jarních a letních měsících se cestuje daleko příjemněji, než je tomu 
v zimě. Avšak na velké prázdniny a cesty daleké i blízké si budeme muset ještě nějaký čas 
počkat. A kdo si chce cestování zkrátit krásnou knížkou o našem nejznámějším cestovateli 
Emilu Holubovi, ať sáhne po knížce Martiny Drijverové Lví kouzlo. Fascinující příběh lékaře, 
který v devatenáctém století propadl kouzlu černého kontinentu, neváhal 
obětovat vše a uspořádal několik výprav do Afriky. Přivezl odtud několik 
beden materiálu, z něhož uspořádal nejen u nás, ale i ve Vídni výstavu, která 
získala světový ohlas. Avšak i on ve své době narážel na předsudky a 
nepochopení, které mu ztěžovaly realizaci jeho snů. A pokud by Vás příběh 
Emila Holuba opravdu chytil za srdce, můžete vyrazit třeba do ZOO ve Zlíně, 
kde je mu věnována celá část expozice o Africe, popř. do jeho rodných Holic, 
kde najdete Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Knížka je určena čtenářům 
od deseti let, ale počtou si v ní jak žáci mladší, tak starší.  
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Omalovánka 

 
nakreslila Emílie Bagiérová 
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Další číslo časopisu Sovička 
dospělo ke svému konci. 

V tom příštím se můžete těšit 
na články na téma ekologie 
(vyjde při příležitosti oslav 
Dne Země). A my se zase 
těšíme, že rozšíříte řady 

našich redaktorů 
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Odkazy 
Přední strana 

https://pixabay.com/vectors/heart-love-red-valentine-romantic-157895/ 

https://pixabay.com/photos/eiskristalle-frost-frozen-cold-ice-1938842/ 

https://pixabay.com/photos/spring-snowdrop-flower-1166564/ 

Úvodník 

https://pixabay.com/vectors/march-flower-spring-tulip-blossom-48404/ 

Biatlon 

https://pixabay.com/cs/biatlon-atlet-olympijské-hry-zimní-83526/ 

https://www.biatlon.cz/reprezentacni-tym/ 

https://www.google.cz/search?q=biatlonová+střelnice&client=opera&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiAyL3zi9TgAhV5HjQIHcxZDfIQ_AUIDygC&biw=1440&b
ih=797#imgrc=f3kxVOdyoAsIVM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon#Vytrvalostní_závod_(Závod_jednotlivců) 

https://pixabay.com/cs/biatlon-lyžování-whistler-kanada-274768/ 

Ohňostroje 

https://pixabay.com/photos/dark-fireworks-hands-lights-macro-1845065/ 

https://pixabay.com/photos/fireworks-sky-party-new-year-s-eve-879461/ 

Závěrečná strana 
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/ 
 


