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Úvodník 
 

Milí žáci, vážení učitelé a všichni pracovníci naší školy, 
 

opět Vás vítám tentokrát už u třetího vydání časopisu Sovička v tomto školním roce. 
V tomto úvodníku bych se s Vámi ráda zaměřila na téma lidské tělo. Musíme o něj pečovat. 
Musíme jak jíst zdravě, tak mít nějaký pohyb, který by se měl stát naší rutinou. Své o tom ví i 
paní asistentka Iveta Miková, se kterou si můžete přečíst rozhovor. 

O naše tělo však musíme pečovat i z vnějšku. Neznamená to ale, že musíme vypadat 
jako všichni ostatní. Každý se narodil jako originál, tak se neměňme kvůli někomu, jen 
abychom se zavděčili okolí. Nezáviďme ostatním to, co mají. Buďme milí a mějme úctu k sobě 
navzájem. Nevyvolávejme zbytečné konflikty, protože jediný, kdo může vyhubit lidstvo, jsou 
lidé samotní. Zkuste si všímat toho, jací doopravdy jsme a jací jsme jen kvůli někomu. 
Užívejme si každou chvíli, kterou s někým můžeme strávit. S někým, komu na nás nějak záleží 
a nám záleží na něm. Rozlučme se s každým nerozhádaně, protože nikdy nevíme, kdy to bude 
naposled. Žijme momenty. 
 

Krásné jarní dny Vám za celou redakci přeje  
 

Karolína Škutová 
 

Poznámka redakce: Když Karolínka v závěrečných únorových dnech psala tento úvodník, 
netušila, jaký význam nabydou v době koronavirové epidemie a v době opatření s ní 
souvisejících. Vezměme si její slova k srdci a řiďme se jimi nejen v době, která otřásá našimi 
hodnotami a bere nám v osobním životě to, co máme rádi a co náš život činí šťastným. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redakce našeho časopisu na 
semináři k tvorbě školního časopisu 
uspořádaného při příležitosti konání 

Knižního festivalu v Ostravě ve 
dnech 28. 2. -29. 2. 2020 
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Rozhovor s paní asistentkou 
Ivetou Mikovou 

  

 Paní asistentku Ivetu Mikovou potkáváte možná denně na chodbách naší školy. Vždy 
krásně upravenou s úsměvem na tváři. Možná však nevíte, že má už ráno za sebou lekci cvičení. 
Přesto na ní celý den v práci (od druhého pololetí dělá asistenta pedagoga v osmé třídě) 
nenajdete ani stín únavy. Že má paní asistentka energie na rozdávání, jsme si ověřili na vlastní 
kůži loni na dni dětí. Její krátká lekce cvičení některé z nás úplně odrovnala. Jak se ke sportu 
dostala, kolik mu týdně věnuje času a co ještě ráda dělá – to vše se dočtete v našem rozhovoru.   
 
1. Jak jste se dostala k fitness? 

Kdysi dávno jsem navštívila Fitness studio pro ženy FEMM CLUB v Ostravě – 
Porubě. Nejdříve jsem cvičila v posilovně a pak mě zaujal aerobik. Líbil se mi, vždy jsem 
cvičila v první řadě. Všiml si mě trenér a nabídl mi spolupráci. Já si pak dodělala postupně 
různé kurzy a začala cvičit… 
 
2. V kolika letech jste začala sportovat?  

 Již od dětství jsem měla ráda jakýkoliv pohyb. Navštěvovala jsem různé sportovní 
kroužky (sportovní hry, stolní tenis, volejbal, zdravotní cvičení apod.). Účastnila jsem se dvou 
spartakiád v roce 1975 a 1980 (To ještě existovalo Československo. Byla to hromadná veřejná 
tělocvičná vystoupení, pořádána co 5 let.). Pohyb se mi stal tak nějak potřebou.  

 V době studií na Střední pedagogické škole jsem aktivně hrála volejbal, vedla kroužek 
„Cvičení dětí předškolního a mladšího školního věku“ a také oblíbené cvičení pro ženy 
„Kalanetika“ 
 
 
3. Dodržujete zásady zdravé životosprávy? 

 Ano, téměř celý svůj dosavadní život.  

 Zdravě a pravidelně jím, mám velmi ráda ovoce i zeleninu. Od jara do podzimu jezdím 
často na kole, plavu, snažím se otužovat. Od podzimu do jara hodně cvičím, mám své Fitness 
studio. 

 Denně se snažím cvičit i nyní v době karantény. Člověk by měl mít řád, režim i teď! 

Ať nezvlčíme�, snažím se „hýbat“ trochu doma. Ať jsem v kondici, až se vše vrátí 
k normálu a budeme moci opět společně cvičit. Také hlídám vnučky, takže organizuji 
program i pro ně.  
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4. Jaký je váš jídelníček? 

Snažím se, ať je lehký a pestrý. Nemám problém s ovocem ani se zeleninou, takže ji 

konzumuji denně�. Mám ráda luštěniny, pohanku, jáhly apod. Maso moc nejím. Řekla 
bych, že jsem částečně vegetarián. 
 
5. Kolikrát týdně cvičíte? 

 Cvičím deset hodin týdně, pokud nemám sobotní sportovní akci (1x za měsíc 3h), 
sportovní víkend (2x do roka v Beskydech) nebo sportovní dovolenou v Řecku (jezdím 
pravidelně téměř na celé prázdniny cvičit k moři). 
 
6. Děláte i jiné sporty kromě fitness? 

 Hraji volejbal (teď již méně aktivně), ráda jezdím na kole, plavu. V zimě mám pak 
ráda běžky a brusle. 
 
7. A jaké jsou vaše další koníčky? 

 Moc ráda cestuji, kamkoliv, jakkoliv. Poznávám nová zajímavá místa.  Miluji přírodu, 
snažím se k ní chovat uctivě, k tomu vedu i své vnučky. Čtu historické nebo dobrodružné 
romány, šiju, tvořím, vařím. 

 
8. Co byste doporučila dětem, které by se také chtěly zapojit do cvičení? 

 Ať nemeškají a přihlásí se do nějakého sportovního kroužku, oddílu nebo ať osloví 
přímo mě. Potřebujeme být zdraví, a abychom byli zdraví, měli bychom se, mimo jiné, i 
pravidelně „hýbat“.  

S pohybem jde vše líp - vykouzlí úsměv na tváři a celý svět se rozzáří… 

 

Děkujeme moc za rozhovor a snad brzy na shledanou ve škole  

 

Otázky připravila Michaela Adamovská 
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Tip na výlet - Kovozoo 
 

 V zoologické zahradě jste už jistě byli mockrát. Někteří nejen u nás, ale i ve světě. 
V naší republice však najdete jeden unikát – zoologickou zahradu, která si dala za cíl využít 
smysluplně kovový odpad.  

 Kovozoo je jedinečná kovová zoo, která vznikla 21. 4. 2012 a nachází se v zajímavém 
a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u 
Uherského Hradiště. Cílem Kovozoo je ukázat lidem, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu 
mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné, ale i zajímavé. V Kovozoo si můžeme prohlédnout 
exponáty v životní velikosti, například pětimetrovou žirafu nebo dvoutunového nosorožce, 
nechybí ani lví výběh či stádo slonů, krokodýli, mrož, velbloud, opice, domácí zvířata a spoustu 
dalších.  

 Celkem je jich již více než 250 a svou dokonalostí a propracovaností překvapí 
nejednoho návštěvníka. Takže až skončí karanténa a omezení pohybu obyvatel, určitě 
neprohloupíte, když do Kovozoo vyrazíte.  

 

Tobiáš Kempný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

žirafa 
mrož 
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   Recept na jarní závitky 
 

CO BUDETE POTŘEBOVAT 

1 ks velké cibule 

slunečnicový olej na smažení 

1 ks mrkve  

1 sklenička bambusových výhonků  

1 hlávka bílého zelí   

100–150 g mletého masa (1:1 vepřové a hovězí)   

sůl 

pepř   

1 čerstvá chilli paprička   

1 balení rýžových papírů   

sladká chilli omáčka nebo chilli-ananasová omáčka k podávání 

JAK NA TO? 

 Cibuli nakrájejte nadrobno a osmahněte ji v pánvi s vyšším okrajem na lžíci 
slunečnicového oleje. Přidejte nahrubo nastrouhanou mrkev, okapané a nakrájené bambusové 
výhonky. Promíchejte, přidejte jemně nakrouhané zelí a po dalších třech až pěti minutách i 
mleté maso. Míchejte a vařečkou maso co nejvíc narušujte, abyste se zbavili velkých hrudek. 
Směs podle chuti osolte a opepřete, přidejte chilli papričku a nechte mírně zchladnout.  

 Rýžový papír namočte do teplé vody a nechte jej podle návodu na obalu změknout, 
obvykle to trvá dvě minuty. Pak papír přeneste na utěrku, na každé kolo dejte část směsi z 
pánve, stočte do závitku, konce promáčkněte dovnitř a smažte ve vyšší vrstvě oleje. Podávejte 
s chilli omáčkou. Dobrou chuť  

 

Václav Formánek 
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Ze školní knihovny 
 

 Protože nejen školy, ale i knihovny jsou v době karantény uzavřeny, možná Vás napadne, že 
zařazovat tuto rubriku do školního časopisu může působit jako výsměch, když si knížky nemůžete jít 
nikde vypůjčit. My jsme však pro toto číslo školního časopisu vybrali tituly, které najdete u nás 
v knihovně, ale zároveň se jedná o knížky oblíbené u dětských čtenářů po mnoho generací, takže je dost 
dobře možné, že je budete mít i doma. To byste nevěřili, jaké poklady se u Vás doma často schovávají. 
Kniha Vám tak může posloužit hned dvakrát – zpříjemnit Vám dny karantény, kdy na Vás díky omezení 
volného pohybu může doléhat nuda. A také četba knihy, kterou měli rádi Vaši rodiče či prarodiče, 
poslouží k popovídání si s Vašimi blízkými. Dozvíte se třeba, jak se jim kniha líbila, kdy se k její četbě 
dostali apod. A možná zjistíte leccos zajímavého . 

 

 Každý, kdo chodil a chodí do školy, jistě někdy slyšel jméno Eduard 
Štorch. Zejména jeho kniha Lovci mamutů bývá ve školách povinně čtena, 
nebo zadávána jako domácí četba k zápisu do čtenářského deníku. Proto ji 
dnes většina žáků nesnáší . Pokud jí však dáte šanci, upustíte od 
předsudků, které jste si k ní vytvořili, a tzv. se prokoušete přes možná trochu 
nudný začátek, odměnou Vám bude krásný příběh z doby pravěku. Hlavní 
hrdina Kopčem prožije mnohá dobrodružství a při nich nám toho nenásilně 
prozradí o pravěku více, než by se učiteli podařilo za dva měsíce výuky. 
Přes to, že nás od Kopčema dělí tolik let, uvědomíme si, že s ním máme 
mnoho společného. A v čem tkví léty prověřený úspěch této knihy? Možná 
v tom, že Štorch byl sám učitel a uvědomoval si, jak může být suché 

biflování letopočtů a událostí v dějepise nudné a ubíjející. Literární zpracování této látky bylo 
významnou inovací ve vyučování (Štorch žil v I. polovině 20. století) a nekončící obliba jeho 
knih i v 21. století to jen potvrzuje.  V naší knihovně najdeš toto krásné nové vydání. A jaké 
vydání této slavné knihy máte doma vy? 

 

 V I. polovině 20. století byla neméně oblíbená kniha Jaroslava 
Foglara Hoši od Bobří řeky. Příběh chlapeckého sdružení, které se 
rozhodne pomocí skládání zkoušek, pomyslného lovu bobříků, dokázat, 
že mají schopnosti, které by každý mladý muž a mladá dívka měli mít 
a které jsou univerzálně platné v každé době. I ty si můžeš (i v době 
karantény) vyzkoušet, zda vydržíš 24 hodin mlčet, a ulovit tak bobříka 
mlčení, zda se obejdeš 24 hodin bez jídla, zda dokážeš uskutečnit sto 
dobrých činů či ulovit nejtěžšího bobříka – bobříka ušlechtilosti. 
Možná, že i někdo z Tvé rodiny bobříky kdysi lovil, a můžeš si tak s ním 
popovídat, jak byl úspěšný. U nás v knihovně najdeš nejnovější vydání 
od Albatrosu. Ty máš možná doma vydání od nakladatelství Olympia, nebo třeba i úplně první 
vydání Hochů od Bobří řeky, které má dnes již poměrně velkou sběratelskou hodnotu.  

Příjemné počtení přeje redakce časopisu Sovička 
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Koronavirové prázdniny – 
jak je trávíme? 

 

 Je jen málo žáků, kteří po celou dobu školní docházky chodí do školy každé ráno rádi a 
s úsměvem. Takže když se objevily neočekáváné „koronavirové“ prázdniny, nejeden z nás zajásal. 
Ukázalo se však, že to taková zábava není. A jak vlastně trávíme tento čas, si můžete přečíst ve výběru 
příspěvků níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koronavirové volno jsem si ze začátku 
dost užívala. Chodila jsem ven s 

kamarády, když bylo teplo, tak jsme si 
třeba zašli na zmrzlinu atd. Potom se ale 
v Česku nařídila karanténa, a abych se 

alespoň trochu provětrala, jediná 
možnost je jít na balkon nebo vyvenčit 
Airu. Nejvíce mě na tom všem štve, že 
když chci vidět třeba Míšu, musím jí 

zavolat přes WhatsApp. Nebo třeba ve 
čtvrtek bylo nádherné počasí, ale já ven 

nemohla! Úkolů do školy máme sice 
dost, ale já to zatím zvládám. Celá tahle 
situace mi přijde hodně zvláštní, když se 
podívám z okna, skoro nikdo tam není, 
jen auta jezdí po silnici, jako by u nás 

byla nějaká zombie apokalypsa nebo co. 
I přesto všechno se doma stejně dokážu 
zabavit. Mějte se krásně, skládejte básně 

a hlavně noste roušku :D. 

Natálka 

Mám se dobře, doma se bud´ učím, hraju 
na PC, hraju si se psem, nebo pomáhám 
v domácnosti. Přál bych si, aby se znovu 

otevřely školy, a těším se na všechny. 

Štěpán 

Mám se dobře, většinou se učím. Pak 
musím cvičit, protože nám trenéři 

posílají, co máme dělat. Nejvíce se mi 
stýská po kamarádech. Ráda už bych šla 
do školy, už se začínám někdy nudit. A 

chybí mi přestávky s kamarády. 

Eliška 

Trávím čas tím, že dělám domácí úkoly a 
hraju mobilní hry. Když je venku hezky, 
tak chodím s rodiči na procházku. Tam 
krmíme labutě nebo se procházíme v 

přírodě. 

Janis 

MOJE *EBILNÍ 
CORONAPRÁZDNINY 

Každý den vstanu, jdu si vyčistit zuby, 
udělat si snídani, převléct se a pak jdu 
od 9:00 do 11:00 dělat úkoly ze školy. 

Po jedenácté hodině si někdy můžu 
dělat, co chci, většinou jdu po obědě hrát 
na telefon dvě hodiny hry. Hrozně moc 
chci do školy, protože už mě karanténa 
nebaví. Ted´, když nemůžu chodit ven, 

tak chodím na procházky se psem a 
býváme tam asi hodinu (někdy i dvě). 

Adam 

Mám se dobře, ale už mě nudí sedět 
doma a stýská se mi po kamarádech ze 

školy i z ulice. Chtěl bych se už vrátit do 
školy, protože už to je otrava sedět doma 
a učit se sám. A hlavně si myslím, že ve 
škole nám to mnohem líp vysvětlí než 
my sami doma. Nejčastěji se asi dívám 
na televizi u sebe v pokojíčku, kterou 
tam mám nově. Už jsem se dodíval na 

všechny díly Harryho Pottera. 

Matěj 

Když se doučím, tak si někdy zahraju se 
sestrou deskové hry nebo na počítači. 

Dvakrát jsem byl venku se synovcem a 
mamkou. Jednou  jsem byl na kole a po 

druhé jsem byl na koloběžce, projeli 
jsme se na hřiště. Hodně mi chybí 
kamarádi a nechybí mi vstávání. 

Tomáš 
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Milí čtenáři, 

těšíme se na Vás u nového 
čísla časopisu Sovička. 

Opatrujte se a přejeme Vám, 
aby se Vám i Vašim blízkým 

každá nemoc (nejen 
koronavirus) vyhnula 

obloukem. 

A nezapomeňte, že i vy 
můžete do našeho časopisu 

přispět nějakým zajímavým 
článkem. 


