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Úvod k našemu časopisu 
Milí žáci naší základní školy. 

Je tady nový školní časopis Sovička. V tomto čísle se dozvíte něco o adopci v zoo, zvířatech, 
sportu, hudbě atd. Můžete se také těšit na křížovky, omalovánky, referáty a mnohem více. 

Přejeme Vám příjemné čtení a s chutí do toho.  

Vaši redaktoři časopisu Sovička 

PS: Pokud budete chtít, tak se do našeho týmu můžete také přidat. Budeme moc rádi. 

☺ 

 

  



 

Adopce zvířete ze Zoo 
Naše škola se zapojila do projektu "Adopce zvířete ze Zoo Ostrava". Jde o to, že 
přispíváme formou finančního daru na chov zvířat ze Zoo Ostrava. 

Proč zrovna Sovice sněžní? Protože jak už jste si možná všimli, tak se náš časopis jmenuje 
Sovička, tak nás napadlo, že bychom k tomu mohli přidat i tu adopci.  

Sovice sněžní 
Mohutná sova velikosti téměř výra velkého. Délka těla je 53-65 cm, rozpětí křídel 125-
150cm. Hmotnost u samce se pohybuje v rozmezí 700-2500 g, u samice mezi 780-2950 g. 
Jejich peří je bílé, což 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. 

Potrava: 

Na rozdíl od většiny ostatních sov loví sovice sněžní hlavně během dne.V době hnízdění se 
živí téměř výhradně lumíky sibiřskými, po zbytek roku loví také jiné savce do velikosti zajíce 
a ptáky do velikosti husy. 

 

Odkazy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovice_sn%C4%9B%C5%BEn%C3%AD 

http://www.zoo-ostrava.cz/cz/adopce-sponzorstvi/ 

https://pixabay.com/cs/zasn%C4%9B%C5%BEen%C3%BD-
sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A1-sova-pt%C3%A1k-p%C5%99%C3%ADroda-563210/ 

Michaela Kryzová 



Naší mazlíčci 
Protože většina z nás má nějakého domácího mazlíčka, např. kočky, psy, morčata atd., tak 
jsem se rozhodla, že udělám anketu, které plemeno psa mají děti na 1. stupni nejraději.  

Výsledek dopadl následovně:  

1.  Německý ovčák 
2. Čivava 
3. Jorkšírský teriér 

 
Chtěla bych moc poděkovat lidem, kteří se této ankety zúčastnili. 
 

Německý ovčák 
 

Povaha plemene 

Německý ovčák je velice 
inteligentní a učenlivý pes. Je také 
velice odvážný a sebevědomý. Je to 
skvělý hlídač a ochránce. Používá 
se jako: hlídač, policejní pes, 
záchranář, je také vhodný jako 
opora pro slepce.  

Popis německého ovčáka 

Německý ovčák je silný a statný pes. Je to pes střední velikosti. Psi jsou znatelně mohutnější 
než feny. Jeho hlava by měla odpovídat velikosti jeho těla. Nos by měl být celý černý, čenich 
silný. Dožívají se 12-13 let.  

Německý ovčák je velice náročný na pohyb, takže to není žádný gaučový pes! 

 

 

Čivava 
 

Michaela Kryzová 



https://pixabay.com/cs/%C4%8Divava-pes-

o%C4%8Di-%C4%8Dum%C3%A1k-hlava-

582319/ 

https://pixabay.com/cs/pes-ply%C5%A1-

jork%C5%A1%C3%ADrsk%C3%BD-

teri%C3%A9r-%C5%BElut%C3%A1-1266489 

Povaha plemene 

Obranářská a odvážná povaha čivav, neubírá nic na jejich roztomilosti a přítulnosti. 
Dokáží být agresivní a neukázněné, ale při důsledném výcviku a přísnosti majitele se z čivavy 
stává poslušné a hodné zvíře. Miluje procházky stejně jako ležení v teplíčku domova. Je velmi 
vhodná do bytu a zvláště ke starým lidem, kteří se o ni mohou starat. 

Popis čivavy 

Čivava je považována za nejmenšího psa na světě. Známé jsou dva typy, krátkosrstá a 
dlouhosrstá čivava. Dožívají se 12-13 let.  

Na rozdíl od německého ovčáka je na pohyb nenáročná. 

Jorkšír 
 

 

Povaha plemene 

Jorkšírský teriér je velmi oddán svému 
pánu, k cizím lidem je většinou 
nedůvěřivý. Je velmi živý a 
temperamentní, zvědavý, bystrý, ostražitý, 
samostatný a tvrdohlavý. 

Popis jorkšírského teriéra 

Ideální výška psů i fen je 23 cm. Pokud je neostříháte, mají dlouhou srst, která se musí 
pravidelně česat! Jsou to teriéři, takže by se měli hýbat. 

 

 

Zpracoval Přemysl Hranoš 5.A 

 
 

Zdroje: http://www.hafici.cz/ 

https://pixabay.com/cs/pes-

n%C4%9Bmeck%C3%BD-

ov%C4%8D%C3%A1k-pohled-

p%C5%99%C3%ADtel-727820/ 



Přemek Hranoš 5.A 
 

FRANCIE 
- Je demokratický stát. 
- Oficiální název Francouzská republika. 

- Francii tvoří i takzvaná Zámořská Francie 
(zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, 
v Indickém oceánu a Oceánii). 
 

- K Francii patří i malý ostrov Korsika . 
- Je členskou zemí Severoatlantické aliance, 

jedním ze zakládajících členů Evropské Unie (EU) a 
Organizace spojených národů(OSN). Je jedním z pěti stálých 
členů Rady Bezpečnosti OSN, je jednou z osmi uznávaných 
jaderných mocností a členem sdružení osmi nejvyspělejších států 
světa G8 (sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa).  

 
Eiffelova věž 

- Je ocelová věž v Paříži. 
- Byla postavena v letech 1887 až 1930. 
- Měřila 300 m a 65 cm, dnes měří včetně antény na vrcholu 324 m. 
- Je pojmenována po svém konstruktérovi Gustavu Eiffelovi. 

 

Muzeum Louver-  je muzeum v Paříži, které patří k největším muzeím na světě. Sídlí v 
palácovém komplexu Palais du Louvre, bývalém sídle francouzských králů. 

ZDROJE: 

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

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

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

NAŠE 
PLANETA 



Kůň je domestikované zvíře patřící 
mezi lichokopytníky. 

            V minulosti se koně používali především k přepravě. 

 

Pes domácí je největší domestikovaná šelma a nejstarší 

domestikované zvíře vůbec, provázející člověka  minimálně 

14 tisíc let. 

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké,která 

 je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její  

divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky. 

Odkazy: 

http://www.nejkuncr.cz/wp-content/uploads/2015/05/NEJKUNCR15_kinsky2.jpg 

http://www.celysvet.cz/stanice/obrazek/chovatelska-stanice-chovatelska-stanice-zlatych-
retrivru-bohemian-ariston-5.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/-
QbOJIwAOsN0/UlKvtq0MuEI/AAAAAAAAAO8/NGiNEUeVpjM/s1600/ko%C4%8Dky.jp
g 

 

Ze života zvířat – 
Víte že….? Julie Odstrčilíková 



Velká říše plísní        
 

Jsou krásné, užitečné, životodárné i škodlivé a zabijácké. 
 

Plísně jsou mým vášnivým koníčkem nejméně 3 roky. Studuji jejich stavbu těla, životní cykly, 
škodlivost a užitečnost, případně jejich likvidaci, hlavně je mikroskopuji, fotím je 
z mikroskopu a dělám si dokumentace a záznamy. Pro určování je důležité pořádně vidět 
struktury plísně. Proto používám barviva, abych zvýraznil jejich struktury, popřípadě dám k 
barvivu nějakou chemikálii pro přípravu preparátu, tzv. pozorovací médium (obyčejná voda, 
fyziologický roztok,laktofenol apod.). Obrázky mám ze svých zdrojů - fotodokumentace z 
mikroskopie.  

 

 Plísně jsou organismy řazené mezi houby. Bakterie, kvasinky i plísně nejsou jedno a 
totéž - bakterie nemají pravé jádro - pouze jadernou hmotu, kvasinky mají rozdílné zásobní 
látky. Lidé si tohle často pletou a zařazují do plísní kvasinky a také bakterie. MINIMÁLN Ě 
BAKTERIE A PLÍSNĚ JSOU ROZDÍLNÉ ORGANISMY!  

Plísně netvoří žádnou systémovou skupinu. Jsou to houby, které můžeme rozlišit 
pouze až při pohledu pod mikroskopem. Označení plísně je nevědecké, nesprávné - plísní 
mnohdy označujeme vše, co nám vyroste na jogurtu, chlebu. Většinou mají z hlediska 
mykologického (mykologie je věda o houbách) užší význam a z tohoto hlediska jsou 
označovány pouze druhy, které se plíseň jmenují. Správný název jsou mikroskopické vláknité 
houby, vláknité houby nebo mikromycety. Nejznámější je jistě štětičkovec (Penicillium), ze 
kterého se vyrábí plísňové sýry - z druhu P.camemberti se vyrábí Camembert, z P.roqueforti 
Roquefort. 

Z druhu P.chrysogenum bylo vynalezeno první antibiotikum - penicilin. Objevil ho 
Alexander Fleming. Před odjezdem na dovolenou si  zapomněl uklidit. Petriho misku nechal 
na vzduchu otevřenou s tím, že na něm dobře poroste stafylokok - jedna z bakterií 
vyvolávající nepříjemné kožní onemocnění. Na Petriho misce ale vyrostl a vyklíčil výtrus 
plísně, který se zde uchytil a produkoval látku, která zabila všechny ostatní bakterie v okolí. 

Spolu s dalšími 2 spolupracovníky dostal Nobelovou cenu za medicínu. Penicilin byl první z 
řady antibiotik. 

     

 

Obr.1: štětičkovec žlutavý (Penicillium chrysogenum),z vepřového masa,barveno methylénovou modří 

Obr.2: štětičkovec (druh P.digitatum),z citrónu,barveno roztokem jódu v ethanolu  

 

 

Pokračování příště 
  

Matěj Javorek 



Sportovní noviny 
Ahoj, dnes vám ukážu soupisku českého národního týmu, tj. fotbaloví hráči, kteří dorazili na 
EURO 2016. 

Brankáři: 

Petr Čech 

Tomáš Vaclík 

Obránci: 

Theodor GebreSelassie 

Mário Holek 

Pavel Kadeřábek 

Michal Kadlec 

Tomáš Kalas 

David Limberský 

Václav Procházka 

Daniel Pudil 

Radim Řezník 

Tomáš Sivok 

Marek Suchý 

Záložníci: 

Vladimír Darida 

Bořek Dočkal 

Adam Hloušek 

Petr Jiráček 

Daniel Kolář 

Jan Kopic 

  

Ladislav Krejčí 

Filip Novák 

David Pavelka 

Milan Petržela 

Václav Pilař 

Jaroslav Plašil 

Martin Pospíšil 

Tomáš Rosický 

Josef Šural 

Lukáš Vácha 

Ondřej Vaněk 

Útočníci: 

Václav Kadlec 

David Lafata 

Tomáš Necid 

Jiří Skalák 

Milan Škoda 

Matěj Vydra 

 

Zdroj: 
http://www.eurofotbal.cz/mistrovs
tvi-evropy-kvalifikace-
2016/cesko/soupiska/ 

Stanislav Kollár 



 

ŠKOLNÍ RATING 
 

Ve školním ratingu se dozvíte něco o tom, co si myslí žáci (učitelé) o naší škole. Například 
jak se tady cítíte, jací jsou učitelé a naopak jací jsou zase žáci. 

V tomto čísle jsme se ptali: Napište dvě věci, které se Vám na naší škole nejvíce líbí. 

 

1. A se líbí hodiny s Ostraváčkem, výtvarka a kroužky, 

1. B se líbil Den naruby, loutkové divadlo a líbí se jim výtvarka a hudebka, 

2. A se líbí, že mají na chodbě květinovou výzdobu, 

2. B se líbí tělocvična, hřiště a školní kroužky, 

3. A se líbí hodně věcí, jako například paní učitelka Veronika Sztefková☺☺☺☺, pomůcky do 
vyučování, 

4. A se líbí hlavně pan ředitel☺☺☺☺, vybavení školy, hřiště, 

5. A se líbí školní hřiště, učitelé, 

6. A se líbí hřiště, učitelé a co mě zaujalo, že tam někdo napsal NIC 

8. A se líbí paní kuchařky, kamarádi a školní hřiště. 

  

Martin Blažek 



 

 

  

HUDEBNÍ 
TRENDY 

Dělala jsem průzkum, které písničky se žákům na prvním stupni nejvíce líbí. 

Objevilo se hodně českých, ale i anglických písniček. Podívejte se sami! 

 

České písničky: 

MaximTurbulenc - Okoř 

Jaromír Nohavica – Gronská zem 

SLZA - Fáze pád 

Kabát - LÁĎA 

Kabát - Colorado 

Chinaski - Víno 

Anglické písničky:  

Justin Bieber - Love yourself 

Adele - Hello 

Chris Brown – With you 

 

Německé písničky: 

Rammstein – DuHast 

 

Lucie Filipková 



VTIPY 
Dneska jsem se zaměřila na vtipy o škole. Snad vás pobaví! 

 

Učitelé tomu říkají opisování, 

my tomu říkáme týmová práce! 

 

„Pepíčku, chodíš rád do školy?" 
„Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi tím mě nebaví." 

 

„Jak vysoká je naše škola?" ptá se paní učitelka. 
„Přesně 128 cm."  
„Proč zrovna tolik, Pepíčku?"  
„Protože jí někdy mám až po krk." 

 

„Pepíčku, řekni dvě zájmena." 

 „Kdo, já?" 

 „Výborně, Pepíčku." 

 

Táta říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té písemky horší známku než jedničku, zapomeň, že 
jsem tvůj otec." 
 
Druhý den se otec ptá: „Tak co jsi dostala z té písemky?" 
Dcera po chvilce odpoví: „A ty jsi kdo?" 

 

  

Lucie Gonina 



 

 

1. Druh ryby žijící u nás. 
2. Kdysi se to využívalo k potrestání žáků. 

3. Patří do rodu drozdů, v ČR máme 2 druhy. [odpověď] Černý a [odpověď] Horský. 

4. Smažíme na tom například řízky.  

5. Domácí mazlíček na ‘‘K‘‘ 

6. Anglický jazyk ve zkratce. 

7. Sladký pokrm prodávající se na poutích a v cirkusech.  

  

         

 1.        

         

    5.    6. 

   3.      

2.         

         

  4.     7.  

         

         

KŘÍŽOVKA  
Zdeněk Havelka  



Omalovánka 
 

 

Tereza Kabelková 



V dalším díle…….. 

 

Vaření s Kubou, oslava 50. 

výročí naší školy, vtipy, 

referáty od žáků z 1. stupně a 

spousta zábavy!  

 

 

Užijte si prázdniny a AHOJ 

příště! ☺ 

 
 


