
SOVIČKA  

Další díl časopisu Sovička je tady! 

Chceš vědět něco o sovici sněžní, kterou 

sponzoruje naše škola? 

Tak čti dále!  
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Ahoj! 

Je tady nové číslo časopisu Sovička. 

V našich článcích se dozvíte něco o Ostravě, sovici sněžní, kterou 
naše škola sponzoruje, či bohyni Athéně, jež stejně jako náš časopis, 
měla za svůj znak sovu. Můžete se taky těšit na básničku, velikonoční 
tematiku a tradiční omalovánku. Nevynechali jsme ani anketu ☺. 

Příjemné počtení přeje Vaše redakce☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaro 
Jaro je období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. Květiny začínají 
kvést -  a jako první se objeví sněženky a bledule. Pojďme si o nich něco říct. 

 

Sněženky 

Je známo asi 14-17 druhů, které jsou rozšířeny v Evropě, jihozápadní Asii a 
v severní Africe, jinde se vyskytují 
pouze adventivně / přeneseně.  

V ČR roste pouze sněženka 
podsněžník (Galanthu snivalis - koho 
zajímá latinský název). Přirozeně se 
vyskytuje hlavně v listnatých lesích.  

 

Bledule 

Je známo asi 10 druhů, které jsou 
podobně rozšířeny jako sněženka.  

V ČR rostou 2 druhy. Ve vlhkých 
listnatých lesích, vzácněji na vlhkých 
loukách roste bledule jarní (Leucojum   
vernum). V moravských Karpatech se 
však vyskytuje pouze adventivně. 
Bledule letní (Leucojum  aestivum) je 
kriticky ohrožený druh, v ČR roste jen 

v jihomoravských nížinných luzích, jinde byl zaznamenán jen ojedinělý 
adventivní výskyt.  

 

 
 

 



Báseň 
Před jarem je zima 

1. Před jarem je zima, 
obléct se byla velká dřina. 

Všude jenom sníh, 
velká síla byla v nich. 

 

2. Kytky kvetou, 
zvířátka z nor lezou. 

Ptáci přilétají, 
a někteří se učit zpívají. 

 
3.Škola nekončí, 

mláďata malá lezoucí. 
Ve škole je príma, 
ale není tu zima 

 
 

4. Jedničky, dvojky dostáváme, 
s učiteli prohráváme. 
Šišky venku sbíráme, 
penězi zas plýtváme. 

 

 

 



 

Zpracoval: Přemysl Hranoš 6.A 

 

Ostrava je statutární a univerzitní město  

na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji, 
poblíž hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí největší 
město v Česku. Žije zde zhruba 300 tisíc obyvatel, v celé ostravské aglomeraci (Městská 
aglomerace je buď seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se 
svým okolím (předměstí, satelitní města), nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v 
jednu souvisle zastavěnou plochu) už ale žije téměř 1 milion obyvatel, která je tak po pražské 
druhou největší aglomerací v České republice. 

Ostrava vyrostla jako průmyslové středisko černouhelné pánve. Pro svůj hornický 
a hutnický průmysl v minulosti zvaná „ocelové srdce republiky“, prošla výraznými změnami 
po roce 1989. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost a 
poslední uhlí se na území města vytěžilo v roce 1994. Živoucím důkazem hornické minulosti 
je Dolní oblast Vítkovice, bývalý průmyslový areál s unikátním souborem industriální 
architektury aspirující na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se 
nachází řada divadel, galerií a kulturních domů. Po celý rok se ve městě pořádají různorodé 
kulturní a sportovní akce. Mezi nejznámější z nich patří například hudební festival Colours  

of Ostrava, festivaly vážné hudby Janáčkův máj a Svatováclavský hudební 
festival, Shakespearovské slavnosti, atletický závod Zlatá tretra, nebo Dny NATO na letišti v 
Ostravě - Mošnově. Vysoké školství je v Ostravě zastoupeno Vysokou školou báňskou – 
Technickou univerzitou Ostrava a všeobecněji zaměřenou Ostravskou univerzitou. 

Pro rok 2014 byla Ostrava evropským městem sportu. V roce 2015 pořádala společně s 
Prahou mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Na začátku roku 2017 se v Ostravě 
konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení. Rok 2017 se bude nést v duchu oslav. Ostrava si 
totiž připomíná 750 let od první písemné zmínky o městě. 

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

 

 

 

 

  



Ahoj! 

Jak jistě víš, tak naše škola sponzoruje 
sovici sněžní v Zoo Ostrava. 

Můžete pomoct i Vy! 

A abyste věděli, na koho vlastně přispíváte, 
pojďme si připomenout, co je sovice 
sněžní vlastně zač. 

 

 

 

 

 

 

  



Sovice sněžní 
Sovice je nesmírně zajímavý živočich. 
Bohužel je dnes zařazena na seznam 
ohrožených druhů. Proto je důležité 
finančně pomáhat v boji na její záchranu. 
Hmotnost u samce se pohybuje v rozmezí 
700–2500 g, u samice mezi 780–2950 g. 
Peří je ve většině případů jasně bílé, díky 
čemuž jí poskytuje dobré maskování v 
zasněžené krajině. Samec má na bílém 
podkladu pouze několik roztroušených 
tmavých skvrn, zatímco samice je hustě 
tmavě příčně pruhovaná a čistě bílý má 
pouze závoj, hruď, nohy, spodinu křídel a 
spodní krovky ocasní.  

 

Mladí ptáci v prvním roce života se podobají samici, ale jsou celkově tmavší. Zobák je černý, 
duhovka žlutá. Hnízdí v tundrách a náhorních planinách nad hranicí lesa na území Evropy, 
Asie, Grónska a Kanady. Loví převážně lumíka sibiřského, za kterým může podnikat kratší 
nebo delší přesuny. V ČR jde o vzácně zaletující druh, objevující se od října do března. Počet 
pozorování ve 20. století nepřevyšuje 20 záznamů.  

Chovu sovic sněžních se věnují zejména zoologické zahrady, jako např. zoo v Praze, Brně, 
Liberci, Ostravě či Táboře. Na rozdíl od většiny ostatních sov loví sovice sněžní hlavně 
během dne. Kořist vyhlíží většinou vsedě z vyvýšených míst, kůlů, skal apod. a zmocňuje se jí 
po rychlém výpadu do napřažených pařátů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zkuste dle našeho popisu uhádnout, zda 
je na obrázku vyobrazena samice, nebo 

sameček☺. 



 

Athéna 
Řecká bohyně moudrosti, vítězné války, ochránkyni statečnosti, práva, 
spravedlnosti a umění. Je dcerou nejvyššího boha Dia. Byla Diovou 
nejoblíbenější dcerou, rád s ní rozmlouval, 
nic před ní neskrýval, vždy jí ve všem 
vyhověl. Jejím hlavním znakem je sova.  

 

Bohyně války 

Byla jednou z nejmocnějších bohyň. Na 
rozdíl od boha zuřivé války Area byla 
Athéna bohyní války moudře a rozvážně 
vedené, vždy končí vítězstvím, ovládala 
taktiku a strategii. O její radu prosili i 

moudří náčelníci. 

 

Ochránkyně lidí 

Athéna však byla i 
bohyní života v míru, ochránkyní práva i sněmů, dávala 
městům i lidem blahobyt, ochraňovala děti a nemocné. 
Athéňanům darovala olivu, byla zakladatelkou a 
ochránkyní řeckého zemědělství. Ochraňovala také umění a 
umělecké práce, naučila ženy příst a tkát, pomáhala 
stavitelům chrámů, muže naučila řemeslům jako zlatnictví, 
kovářství, barvířství. Chránila lidi, kteří jí přinášeli oběti. 

 

 

 

  



Anketa 
Do tohoto čísla jsme se rozhodli, že zařadíme i anketu o 
nejoblíbenějšího učitele. Již v minulém časopise ŠKOLOVINY (který 
je dostupný na školním webu) je tento nápad, takže nás napadalo se 
zeptat se znovu, jestli se něco změnilo. No, uvidíte sami ☺. Pro 
upřesnění uvádíme, že cílovou skupinou naší ankety byli žáci II. 
stupně naší školy. 

 

ŠKOLOVINY 

1. místo- Michal Varmus 
2. místo- Hana Hojgrová 
3. místo- Zdena Kvěťáková 
4. místo- Tamara Manczalová 
5. místo- Veronika Tomková 

SOVIČKA 
1. místo- Michal Varmus 

2. místo- Zdena Kvěťáková 
3. místo- Hana Cmielová 

4. místo- Monika Haščínová 
5. místo- Kateřina Šindelářová 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rozhovor s vítězem ankety o 
nejoblíbenějšího učitele 

 

Vítězem ankety o nejoblíbenějšího učitele, se stal pan učitel Michal Varmus!  

Naši redaktoři, se ho zeptali na pár otázek a zde jsou odpovědi! 

 

 

1. Otázka: Jak dlouho na této škole učíte? 
10 let 

2. Otázka: Jaké byly vaše dojmy, když jste zjistil, že jste vyhrál?  
Moc mě to těší, ale důležitější pro mě je, aby pro žáky byly oblíbené 

předměty, které učím. 
3. Otázka: Máte nějakou třídu, do které se těšíte více a kde méně? 

Do některých se těším víc, jelikož vím, že pracují lépe a vnímají, co 
říkám. 

4. Otázka: Měl jste jako třídní učitel nějakou nejoblíbenější třídu? 
Nejvíce jsem si oblíbil mou bývalou třidu, protože tam bylo spoustu žáků, 

kteří se snažili a dobře se mi učili. ☺ 

 

Pan učitel Michal Varmus vyhrál tuto anketu i v minulém časopisu 
ŠKOLOVINY, který je dostupný na webu.  

 

 

 

 

 

       



Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnější 
křesťanský svátek, je to oslava 
povstání z mrtvých Ježíše Krista. 
K tomu došlo podle pověsti tři 
dny po ukřižování. Kristovo 
ukřižování se událo kolem roku 
30.  Historicky lze symboly 
Velikonoc vystopovat jako 
univerzální symboly jara. 

 

 

Tradice 
V česku je tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí muži a chlapci 
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou. Pomlázka je spletena ze dvaceti čtyř proutků. Nejznámější 
Velikonoční koledou je: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-
li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 

 

   

 

 

 

 

 

  



Velká říše plísní II. 
 

V loňském čísle časopisu Sovička jste si mohli přečíst první díl našeho seriálu o plísních. Dočetli jste se např., 

jak A. Fleming objevil penicilin. Nyní přinášíme pokračování tohoto neobyčejného seriálu.  

 

Plísně dokážou vyrábět i jiná antibiotika než je známý penicilin (např. cefalosporin, 

griseofulvin). Některé druhy rodu kropidlák (Aspergillus) se využívají k výrobě 

fermentovaných asijských čajů. Kropidlák se používá také k výrobě léků (například k výrobě 

statinů - léky na cholesterol, dále se z něj vyrábí léky na žaludek, léky pomáhající léčit 

nadýmání apod.). Druh Monascus purpureus se využívá k výrobě tzv. Ang-Kaku, který 

zlepšuje chuť, barvu a vůni potravin. 

Z plísní se vyrábějí i jiné potraviny (jídlo z kokosu (tempeh) – Rhizopus oligosporus, 

sójová omáčka - A. oryzae, alkohol v Japonsku - některé druhy rodu Rhizopus,Mucor, 

fermentované salámy, např. uherský salám – Scopulariopsis spp., Penicillium nalgiovense 

atd.). 

 Dokonce z plísně Geotrichum candidum, kterou přenášejí octomilky na ovoce a 

způsobuje hnilobu např. jablek, nebo způsobuje nepříjemné infekce ústní dutiny či plic a 

poškozuje DVD a CD, se vyrábí několik druhů plísňových sýrů.  

Z plísní se vyrábí i některá éčka běžná v potravinách, např. z druhu Aspergillus niger 

(kropidlák černý) se vyrábí kyselina citrónová, kyselina glukonová, fruktózový kukuřičný 

sirup. Z tohoto druhu se vyrábí též glukosamin - k léčení artritidy.  

Botrytis cinerea, která mnohdy ve vinicích škodí a roste na ovoci a 

zelenině, kde způsobuje chorobu „plíseň šedá“ a porůstá dlouho skladované 

jahody, tak právě ona dokáže to, že máme sladké víno. Správné chuti vína 

pak prospívá plíseň Zasmidium cellare. Český název je plíseň sklepní. Vinaři nenaplní celý 

sud, ale  pouze nějakou část a na hladině nechají růst plíseň Zasmidium  cellare a někdy také 

Aureobasidium pullulans. Tak vzniká správné víno. 

 

Klasik kdysi pravil: „Za vším hledej ženu.“ My jeho slova trochu poupravíme: „Za vším hledej plíseň.“ Po 

přečtení tohoto článku už Vám musí být jasné, že plísně jsou naše minulost, přítomnost i budoucnost. Těšte se na 

pokračování našeho seriálu v dalším čísle časopisu Sovička. 



Omalovánka ☺ 
  

 
 
 
 
 

 

 



Doufáme, že se 
vám březnové 
číslo líbilo. 
Tak zase 

v dubnu… 
 

AHOJ! 
 



Více infa ☺ 

Ještě bychom rádi řekli- 

Pokud vás mrzí, že si omalovánky, 
křížovky apod. tak se nachází na našem 
školním webu kopie celého časopisu a 

můžete poprosit rodiče, ať Vám je 
vytisknou ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odkazy: https://pixabay.com/cs/antika-socha-

v%C3%ADde%C5%88-ath%C3%A9na-

1211820/https://pixabay.com/cs/kopat-sovy-

pt%C3%A1k-zv%C3%AD%C5%99ata-

1105396/https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%

A9na 

ODKAZY 
Jaro-  

 

 

 

Sovice-  

 

Athéna-  

 

 

 

 

Velká říše plísní-  

https://pixabay.com/cs/jaro-kv%C4%9Bt-

p%C5%99%C3%ADroda-sn%C4%9B%C5%BEenka-

663310/https://pixabay.com/cs/kv%C4%9Btiny-

pru%C5%BEina-p%C5%99%C3%ADrody-rostlin-

1357262/https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledulehttps://cs.wi

kipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEenka_podsn%C4%9B%

C5%BEn%C3%ADk 

https://www.zootabor.eu/zvire/sovice-snezni/ 

https://pixabay.com/cs/asijsk%C3%BD-

l%C3%A1hev-

%C4%8D%C3%AD%C5%88an-

kuchyn%C4%9B-1294266/ 

https://pixabay.com/cs/v%C3%ADno-

sklenice-na-v%C3%ADno-3d-

mix%C3%A9r-619452/ 

https://pixabay.com/cs/m%C4%9Bkk%C3

%BD-s%C3%BDr-camembert-s%C3%BDr-

s%C3%BDry-822350/ 


