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

nedávno jsme oslavili Velikonoce, a proto nechybí jarní nálada ani v našem časopise. 
Závěr dubna naopak patří trochu strašidelným čarodějnickým rituálům – i o nich se v tomto 
čísle dočtete. V letošním roce si připomínáme významná výročí pro naši republiku - více 
v článku, který napsala Lucka Filipková. Ta si posvítila i na mezinárodní dny. Je opravdu 
velmi zajímavé, co vše si můžete během roku připomenout. Do Izraele Vás pozve Přemysl 
Hranoš, navnadit své chuťové buňky můžete u receptu, o který se opět postarala dvojice 
Lucka Špoková a Vašek Formánek. Nechybí ani plísňový speciál Matěje Javorka a mnoho 
dalších článků.  

Stále přijímáme nové redaktory a jsme otevření nápadům na další články. 

Příjemné počtení přeje redakce časopisu Sovička 
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Osmičková výročí 
Letos si připomínáme sto let od vzniku samostatného Československa. Ovšem výročí 

si letos můžeme připomenout mnohem více, protože událostí významných pro naše dějiny, 
které se navíc udály v roce končícím číslicí osm, je daleko více. Zde alespoň malý výběr 
z nich. 

1918 
Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. Československo 
zahrnovalo Čechy, Moravu, České Slezsko, Slovensko a chvíli i Podkarpatskou Rus. Prvním 
prezidentem Československé republiky byl T.G. Masaryk. 

1938 
Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla dohoda mezi 
Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa 
Německu. Byla dojednána 29. září v Mnichově. 

1948 
Únor 1948 (též únorový puč, resp. Vítězný únor, což byl výraz používaný v komunistické 
historiografii, či jen Únor) je pojmenování komunistického státního 
převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem 1948. 

1968 
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (vstup spojeneckých vojsk) byla 
vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským 
svazem (SSSR). Dále se jej zúčastnila vojska Polské lidové republiky (PLR), Maďarské 
lidové republiky (MLR), Bulharské lidové republiky (BLR) a vojska Německé demokratické 
republiky (NDR). 

Lucie Filipková 8. A 
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Zajímavé mezinárodní dny 
Rok má 12 měsíců a v každém z nich se najdou zajímavé, někdy až šílené mezinárodní 

dny. Pojďme se společně podívat, které významné svátky jste si mohli připomenout, případně 
připomenete v prvních pěti měsících roku. Záměrně jsme vybrali ty méně známé.  

Leden 
• 12.1. Světový den manželství 

• 31.1. Světový den pomoci malomocným 
 
Únor 

• 3.2. Světový den modliteb 
• 22.2.  Den sesterství 

 
Březen 

• 1.3.  Mezinárodní den omylů v kalendáři 

• 11.3.  Evropský den mozku 

• 22.3.  Den vody 
 
Duben 

• 3.4. Mezinárodní den spodního prádla 

• 7.4. Světový den zdraví 
 
Květen 

• 1.5.  Svátek práce 
• 3.5. Den slunce 
• 5.5. Den Evropy 

Lucie Filipková 8. A 
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Zpracoval Přemysl Hranoš 7.A 

IZRAEL 
Izrael je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, 

kde leží při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu 
sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě 

s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. K Izraeli přiléhá i Západní břeh Jordánu (Judea a 
Samaří) a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií – tato území 
jsou Izraelem okupována od šestidenní války v roce 1967. 

 Izrael má 8 146 300 obyvatel, z níž většinu (76 %) tvoří Židé. Je jediným židovským 
státem na světě. Je rovněž domovem izraelských Arabů, křesťanů, Drúzů a Samaritánů, stejně 
jako jiných náboženských a etnických menšin. 

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, 
se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních 
motivů judaismu po více než tři tisíce let. Po první světové válce ustanovila Společnost 
národů Britský mandát Palestina s cílem vytvořit „domovinu pro židovský lid“. V roce 
1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – 
židovský a arabský. Přestože Liga arabských států tento plán odmítla, Izrael na jeho základě 
vyhlásil 14. května 1948 nezávislost a v následující vítězné Válce za nezávislost rozšířil své 
hranice nad rámec plánu OSN na rozdělení Palestiny. Od té doby trvá mezi Izraelem a 
sousedícími arabskými zeměmi konflikt, který vyústil v několik válek a desetiletí násilí, 
trvající dodnes. Se dvěma sousedícími zeměmi (Egypt a Jordánsko) však Izrael už mírové 
smlouvy podepsal a nyní usiluje o dosažení dohod s Palestinci. 

Izrael je parlamentní zastupitelská demokratická republika s všeobecným 
rovným volebním právem. Vládu vede premiér a zákonodárným orgánem je jednokomorový 
parlament Kneset. Podle hrubého domácího produktu je izraelská ekonomika 41. největší na 
světě. Mezi zeměmi Blízkého východu patří Izrael na první místo v indexu lidského 
rozvoje, svobody tisku a ekonomiky. Zatímco Izrael samotný považuje za své hlavní 
město Jeruzalém, interní informační podklad Parlamentního institutu tvrdí, že většina států 
uznává jako hlavní město Tel Aviv-Jaffa.  

ZDROJ : HTTPS://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/IZRAEL 
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Šumperk 

 
Šumperk je město na severu Moravy v Olomouckém 

kraji, 46 km severozápadně od Olomouce na řece Desná 
a na jihozápadním okraji Jeseníků. Žije zde přibližně 26 

tisíc obyvatel. Bývá nazýván Živá brána Jeseníků, 
protože leží na křižovatce cest a železničních tratí 

umožňujících přístup do různých částí Jeseníků a je 
centrem kultury. Založení města Šumperka spadá do 

období vrcholu tzv. velké kolonizace13. století. Exaktní 
datum založení není známo, jelikož se zakládací listina 

nedochovala. Historikové ovšem vymezili možné 
založení města mezi léta 1269 až 1276; první zmínka o 

městu se poté datuje k roku 1281. 

 
    Kulturní a společenské akce probíhají zejména v Domě kultury Šumperk, ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku, v Divadle Šumperk, Kině Oko a v Městské 
knihovně. K sportovnímu vyžití slouží zejména krytý plavecký bazén a 
venkovní koupaliště, zimní stadion, sportovní střelnice, minigolf, tenisový areál 
s krytou halou, Tyršův stadion s hřišti na fotbal a další míčové hry. V areálu 
stadionu je moderní běžecká dráha, sportovní hala, futsalové hřiště a kuželna. 

Šumperk jsme do tohoto čísla časopisu zařadili zejména proto, že je 
místem, kde v 17. století probíhaly čarodějnické procesy. Lidová tradice zvaná 
pálení čarodějnic připadá každoročně na 30. duben. V tzv. Geschaderově domě 
se nachází stálá expozice Čarodějnické procesy, kterou Vás provede sám vrchní 
inkvizitor  Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Dům, kde je expozice 
umístěna, navíc v minulosti patřil rodině, která se stala obětí řádění výše 
zmíněného inkvizitora. 

 

Michal Matoušek a Matěj Skulina 5. A 
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Pálení čarodějnic 
 

Pálení čarodějnic je tradice, která se 
uskutečňuje v předvečer 1.května, 
neboli1.máje. Říká se, že se tato tradice začala 
slavit v Německu, kde se pro ni ujalo také 
označení Valpuržina noc. 
Šlo o to, že se večer sešli lidé, kteří obětovali 
loutku představující čarodějnici, kterou 
přivázali k větvím a zapálili ji. Součástí byly i 
jiné zvyky, jako např. skákání přes oheň, 
metání zapálených košťat atd.  

Tradice byla již v minulosti z různých 
důvodů potlačována, takže na mnoha místech vymizela. Dnes její původně 
náboženský a magický význam nahradila spíše funkce zábavná.  
 

 
Karolína Škutová 4. B 
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Minijablečnéštrúdlíky 
 

Ingredience 

listové těsto: 1 kus 

skořicový cukr: 1 balíček 

skořice: 1 balíček 

jablka: 2 kusy 

máslo: 50 g 

Postup:  

Ostrouhaná jablka si nakrájíme na měsíčky a nastrouháme. Listové těsto rozdělíme na 
čtverečky velikosti asi 5x5 cm. Jablka naklademe na listové těsto, posypeme skořicovým 
cukrem, skořicí a zabalíme. Troubu si předehřejeme na 160 °C a vložíme do níštrúdlíky. Po 
25 minutách štrúdlíky vytáhneme a můžeme ozdobit, např. posypat moučkovým cukrem. Na 
přiložené fotografii si můžete prohlédnout náš výsledek. Dobrou chuť 

 

 

 

 

Lucie Špoková a Václav Formánek 6. A 
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Houby nedokonalé 
S nadcházejícím nástupem jara a koncem zimy se otepluje a např. se ve 

volné přírodě více objevují na dřevě různé plísně- vypadají jako černé tečky, 
fleky, povlaky atd. Nejpočetnější skupinou, která se vyskytuje celoročně (nejen 
na jaře), jsou ty houby, o kterých bude dnešní článek- houby nedokonalé.  

Houby nedokonalé nebo mitosporické, konidiální houby (Deuteromycota 
nebo Fungiimperfecti) je dříve užívané systematické oddělení hub, ale dnes 
pouze jako pomocné oddělení. Jde o označení pro skupinu hub, které se 
rozmnožují nepohlavním způsobem (z největší části) nebo jde o konidiální 
stádia jiných hub (konidie- výtrus vzniklý nepohlavní cestou). Patří sem z drtivé 
většiny vřeckovýtrusné houby (Ascomycota) a pár druhů hub stopkovýtrusných 
(Basidiomycota). Je to velmi hodně početná skupina (cca 25 000 druhů), které 
jsou v přírodě velmi hojné. Většinou jsou to saprofyté (tzn. že jsou hniložijné), 
kteří žijí na dřevě jako černé tečky, fleky. Některé druhy žijí hniložijně na 
spadaných rostlinných zbytcích. Hodně druhů z této skupiny jsou pro nás známé 
tím, že rostou na zkažených potravinách. Mnoho druhů z této skupiny jsou pro 
nás využitelné v potravinářství (plísňové sýry), průmyslu a farmaceutice (např. 
antibiotikum penicilin).  

Jenomže jsou zde i druhy, které způsobují onemocnění lidí (aspergilózy, 
plísně nohou, rukou, nehtů, vlasů atd.) a zvířat. Velká většina parazitických 
druhů z této skupiny ale spíše parazituje na rostlinách (hniloby ovoce, 
znehodnocení úrody, listové skvrnitosti, antraknózy a vadnutí a odumírání 
rostlin atd.). Dále jsou zde půdní druhy, které jsou důležitou složkou půdní 
mykoflóry. Zatímco doma tyto druhy jde najít poměrně snadně (povlaky na 
plesnivých potravinách), v přírodě bychom je ale hledali s obtížemi. Jde totiž 
většinou o velmi malé druhy, které mohou měřit klidně i méně než 1 mm. Takže 
bychom je museli hledat pod lupou. Houby nedokonalé můžeme rovněž získat 
kultivací rostlinných zbytků a půdy na agarovém médiu. Tyto druhy mají 
článkované mycelium (podhoubí) a rozmnožují se výtrusy konidiemi, což jsou 
nepohlavně vzniklé výtrusy, které vznikají na útvaru zvaném konidiofor. To je 
vlákno (jednoduché i větvené), na jehož konci vznikají právě tyto výtrusy. Ty se 
tvoří různými způsoby, které jsou charakteristické pro jednotlivé formy 
konidiálních hub. Konidie mohou vznikat volně na houbových vláknech, nebo 
na volných konidoforech. Některé druhy tvoří i útvary, jakými jsou sporodochia, 
koremia, pyknidy nebo acervuly. Sporodochia jsou tuhý, polštářovitý nebo 
bradavčitý svazek konidioforů, koremia jsou volný, řidší svazek konidioforů, 
které jsou obvykle vzpřímené a někdy spojené dohromady, produkují spóry, jiný 
název pro tento útvar je synnema. Pyknida je název pro lahvicovitou plodničku, 
ve které jsou konidiofory s výtrusy, v podstatě je to plodnice podobná peritheciu, 
kterou mají tvrdohouby neboli pyrenomycety, které rostou na dřevě a vypadají 
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pouhým okem jako černé hrbolky. Od této plodnice a od většiny plodnic se však 
liší tím, že v ní výtrusy nevznikají pohlavní cestou, ale vznikají naopak cestou 
nepohlavní. Druhu konidií, který se tvoří v pyknidách, se také říká pyknospory. 
Acervuly jsou klubíčka hyf, na jejichž povrchu jsou výtrusy. Řád Melanconiales 
je vytváří většinou pod pokožkou nebo kutikulou rostlin. Podle konidioforů, 
konidií, útvarů, které nejsou konidiofory, nebo ve kterých konidiofory vyrůstají, 
rozdělujeme houby nedokonalé na 4 řády: Sphaeropsidales (pyknidy), 
Melanconiales (acervuly), Moniliales (sporodochia, koremia, volné konidofory) 
a Mycelia sterilia (pouze houbová vlákna bez rozmnožovacích orgánů- taková 
výjimka mezi všemi plísněmi a houbami).  

Řád Melanconiales není moc velký (obsahuje přes 1000 druhů), jedná se 
ve většině případů o parazity, kteří způsobují onemocnění rostlin, většinou jde o 
antraknózy (jde o smrt buněk a tkání, které způsobují právě houby nedokonalé). 
Mezi známé zástupce patří rody Hladkoplodka (Colletotrichum) a Neofabraea. 
Mezi druhy Colletorichum patří např. Colletotrichumgloeosporioides působící 
hnilobu ovoce (na nahnědlém místě se objevují oranžové tečkované útvary s 
výtrusy) a Colletotrichumacutatum působící antraknózu jahodníku, která je 
dokonce považována za nejnebezpečnější chorobu jahodníku. Symptomy na 
listech jsou podobné, jako uC. gloeosporioides. Působí také hnilobu jahod a 
odumírání kořenů. Může dojít až k 80% ztrátám na úrodě a nejhorší je, že tento 
druh nenapadá jen jahodníky, ale může napadnout i všechny kvetoucí rostliny a 
některé rasy tohoto druhu jsou odolné i na chemické postřiky.  

Do rodu Neofabraea patří druh N. alba, který způsobuje hnilobu 
skladovaných jablek, především na těch, které byly mechanicky poškozeny. 
Oproti řádu Melanconiales v počtu druhů stojí řád Sphaeropsidales s počtem 
přes 5 500 druhů. Je zde velké množství parazitů rostlin, ale většinou jsou zde 
saprofyté na rostlinných pletivech. Zástupci jsou např. listotečka (Phyllosticta) 
způsobující skvrnitosti listů rostlin, na kterých si vytváří plodničky pyknidy. 
Dalším rodem z této skupiny je Ascochyta, např. Ascochytapisi (niťometel 
hrachový), který vytváří na listech a luscích hrachu světle hnědé skvrny s 
plodničkami na povrchu, napadá i semena. Přežívá na semenech a 
posklizňových zbytcích. Další druh je Sphaeropsissapinea způsobující chřadnutí 
a prosychání borovic. Je celosvětově rozšířený a významný, napadá především 
oslabené borovice. Zároveň přežívá jako saprofyt. Napadá nejen borovice, ale i 
ostatní jehličnany. Plodnice se vyskytují na koncových větvičkách, na bázích 
jehlic a zvláště hojně na šiškách. Další početný řád je Moniliales. Patří zde 
dermatofyty (rody Trichophyton, Epidermophyton a Microsporum) způsobující 
soubor nemocí zvaných tinea, což jsou nepříjemné, svědivé infekce nohou, třísel 
a vlasů u lidí, ale i u zvířat (od nich se můžeme nakazit). Nemoci se přenáší 
nakaženými odlupky kůže, mezi vlhkými prsty, od domácích mazlíčků atd. Při 
neléčení plísně na nohou může v extrémních případech dojít i k amputaci nebo 
zničení nehtů. Pak do řádu Moniliales patří tzv. vodní hyfomycety, jejichž 
nepohlavní výtrusy jsou ve vodě a jsou unášeny vodou, dokud se nezachytí na 
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nějakém organickém substrátu. Nepohlavní výtrusy (konidie) jsou tvarově pestré 
a důležité pro vodní ekosystém. Patří zde např. rody Flagellospora, Heliscus, 
Tricladium, Clavariopsis atd.  

Další zajímavý rod z tohoto řádu je rod Arthrobotrys, jež se vyskytuje v 
půdě. Zajímavý je tím, že pomocí podhoubí chytá háďátka v půdě do zvláštních 
typů pastí a postupně je stráví zevnitř. Mezi nejznámější zástupce patří rody 
kropidlák(Aspergillus) a štětičkovec (Penicillium), které využíváme v 
potravinářství, farmaceutice a které nám ničí potraviny, dál už se o nich 
zmiňovat nebudu, protože to podstatné o nich zaznělo např. v článku Plísně na 
potravinách.  

Mezi další zástupce patří plíseň šedá, která nejčastěji roste na jahodách, 
ale roste i na jiném ovoci a zelenině, roste i na rostlinných zbytcích. Mezi další 
známé zástupce patří černě, např. rody Cladosporium a Alternaria, rovněž 
saprofytické na rostlinných zbytcích. Jsou to houby, jejichž spóry působí těžké 
alergické příznaky u lidí na ně citlivých. Mezi další rody patří srpovnička 
(Fusarium) a přeslenatka (Verticillium), které působí vadnutí a odumírání 
rostlin. Rod Fusarium rovněž způsobuje škodu na úrodě ovoce, kukuřice a obilí. 
Tento rod má dva typy výtrusů- větší srpovité, podle kterých se určují jednotlivé 
druhy (makrokonidie) a menší kulaté (mikrokonidie). Poslední skupinou jsou 
sterilní mycelia (Mycelia sterilia). Jsou to výjimečné houby. Jak již název 
napovídá, jedná se o houby, které se rozmnožují jen pomocí vláken a netvoří 
žádné výtrusy a reprodukční orgány. Vytváří maximálně sklerocia, což jsou tvrdé 
různobarevné útvary spletené z houbových vláken, pomocí kterých přežívají. 
Oproti předchozím skupinám se jedná o velmi malou skupinu. Patří zde jak 
vřeckovýtrusné, tak stopkovýtrusné houby. Mezi vřeckovýtrusné druhy patří 
např. rod Sclerotinia působící hnilobu zeleniny, nejčastěji mrkve, patří zde např. 
S.sclerotiorum. Mezi stopkovýtrusné houby patří rod kořenomorka 
(Rhizoctonia) působící hnilobu kořenů rostlin. Napadá např. brambory. 
V obrázcích budou jen zástupci řádu Moniliales (3) a Mycelia sterilia (1). 
Tentokrát budou jen mikroskopické snímky a to těch druhů, které vyfoceny v 
předešlých článcích nebyly. 

a)Alternaria (červeně zakroužkované jsou houbové vlákna a červenými šipkami jsou 
označené výtrusy), barveno bavlníkovou modří, b)srpovnička (Fusarium) (červeně 
zakroužkované jsou srpovité makrokonidie), barveno Melzerovým činidlem, c)hlízenka 
(Sclerotinia) (černě zakroužkované je houbové vlákno), barveno Melzerovým činidlem 
                       Matěj Javorek,8.A 
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Ze školní knihovny 
 
 

 Ani v tomto čísle jsme na  Vás nezapomněli s nabídkou 
knih, které jsou k dispozici k vypůjčení ve školní knihovně. 
Jarní příroda vybízí k romantickým toulkám a nejen na tyto 
cesty si můžete přibalit knížku. Pro první stupeň jsme pro toto 
číslo vybrali knížku Ivony Březinové Lentilky pro dědu Edu. 
Autorka v ní zpracovává velmi závažné téma stárnutí a s tím 
souvisejících nemocí. Hlavní hrdina Honzík má svého pradědu 
Edu moc rád. Společně prožívají různá dobrodružství. Jednoho 
dne se ale děda začne chovat podivně. Nakoupí třeba v 
obchodě plný košík rohlíků a pak tam nákup i Honzíka 
zapomene. A právě dědovo zapomínání se čím dál tím více 
prohlubuje. Postupně zapomíná, kde bydlí, co si má obléci na 
sebe, neví, zda už večeřel, či nikoliv atd. Dědova rodina to 
však nemíní vzdát, a i když je u dědy Edy diagnostikována 
Alzheimerova nemoc, obětavě se o dědu stará. A jak s tím vším souvisí lentilky? To se dočtete 
v této knížce.  
 
 V tomto čísle školního časopisu jsme si připomínali 
filipojakubskou noc a pálení čarodějnic, Proto jsme nemohli ze 
školní knihovny vybrat příhodnější titul než Čarodějnice z 
latinské čtvrti francouzského spisovatele Pierra Gripariho. 
Jedná se o soubor moderních autorských pohádek, k jejichž 
napsání inspirovaly autora samy děti, se kterými se setkal a 
které mu mnohé příběhy pomáhaly vymýšlet. I vy si tak můžete 
přečíst pohádky o čarodějnici, která musí sníst holčičku s 
kečupem, aby byla zase mladá a krásná, nebo o obrovi s 
červenými ponožkami, o mazaném prasátku, vševědoucí 
panence, o zamilovaném páru bot či o čarodějnici z kumbálu. 
Pohádky neurazí, ale naopak potěší v každém věku. 
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Omalovánky 
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