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Červen 2017 



Ahoj! 
Vítám Vás u dalšího a zároveň posledního čísla 
časopisu Sovička v tomto školním roce! 

Můžete se těšit na články ze Zoo Ostrava, tipy na léto, 
město Hajdúszoboszló a další. 

Doufám, že se Vám bude líbit a vzhůru do čtení! ☺ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet do zoo 
Celý redakční tým se vydal na výlet do ostravské zoo. Ale aby 
to nebylo jen tak, rozhodli jsme se, že uděláme pár článků o 
zvířatech. Žáci 1. třídy rozhodli o jakých. 

 

ZVÍŘATA ZE ZOO 

 

 

Šimpanz hornoguinejský 
VÁHA SAMCE: 50-70kg                                                      VÁHA SAMICE: 30-50kg 

Samec se živí: ovoce, listí, kůra, květy                  samice se živí: semena, hmyz, malí savci                                                                                                                        

Tento poddruh žije v lesnatých savanách a v deštných pralesích západní Afriky. Je nejvíce 
ohroženým poddruhem šimpanze a v několika zemích byl již vyhuben. Od roku 2016 je veden 
v červeném seznamu jako kriticky ohrožený. Mladé samice po dosažení pohlavní dospělosti 
odcházejí a hledají jinou skupinu. Šimpanzi kromě sběru rostlinné potravy loví ve skupině 
jiná zvířata, například opice či menší kopytníky. Dokážou vyrábět a používat nástroje (např. 
na lov termitů či rozbíjení ořechů). Až 50% dne tráví získáváním a příjmem potravy. Každou 
noc i během dne si staví hnízda nejčastěji v korunách stromů. V rámci Evropy žije v lidské 
péči jen přibližně 250 jedinců. 

 

Julie Odstrčilíková 7.A 



Žirafa 
Rothschildova 
Byla pojmenována po zakladateli 
muzea v Tringu  L. W. Rothschildovi. 
Všechny, které žijí ve volné přírodě, 
jsou v chráněných oblastech v Keni a 
Ugandě. Dříve žila i v Súdánu, ale tam 
pravděpodobně vyhynula. Žirafy Rothschildovy jsou snadno odlišitelné od ostatních 
poddruhů. Nejviditelnější je ve zbarvení srsti. Typické jsou tmavohnědé kaňkovité nebo 
obdélníkové skvrny se slabšími krémově zbarvenými liniemi okolo. V Česku je možné žirafu 
Rothschildovu zhlédnout v zoo Zlín, Olomouc, Ostrava. Výšku může mít od 400 do 600 cm, 
hmotnost 600 až 1200 kg a jejich délka života je od 15 do 25 let. 

Potrava: Živí se rostlinnou potravou. Okusuje větvičky a listí nejčastěji na akáciích, 
které omotává svým fialovým až 40 cm dlouhým jazykem. Jazyk i pysky jsou odolné proti 
trnům akácií. Žirafa vydrží poměrně dlouho bez vody (některé zdroje uvádí 30 dnů i víc) a v 
období sucha si vystačí s vodou z potravy. 
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Lev pustinný 

 Lev je po tygrovi druhá největší kočkovitá šelma. Samci váží 150–250 kg a samice 120–
150 kg. V divočině se lvi dožívají 10–14 let, 
kdežto v zajetí se mohou dožít i věku 20 let. Dříve 
se lvi vyskytovali v celé Africe, Asii, Evropě a 
dokonce i v Americe, dnes se vyskytují pouze v 
Africe a na několika místech v Indii. Jsou to 
společenská zvířata. Lvice loví ve smečkách. 
Jejich kořistí se stávají hlavně větší savci, jako 
jsou antilopy, pakoně, buvoli a zebry, ale také 
menší zvířata jako zajíci a ptáci. Nepohrdnou ani 
zdechlinami, které usmrtila jiná zvířata 
jako hyeny a jiné psovité šelmy. 

Viditelně loví jen lvice, ale pravdou je, že i samci 
loví docela aktivně. Mají ovšem rozdílnou 
strategii než lvice. Lvi loví sami, nemají potřebu 
spolupracovat, jelikož pokud už jdou na lov, loví 
za šera až tmy. V současnosti je obecně uznáváno 
osm poddruhů lva.  Jelikož však rozdíly mezi jednotlivými poddruhy nejsou tak specifické, 

jako u tygrů či levhartů, 
někteří odborníci poddruhy 
lva neuznávají a považují 
lva za monotypický druh. 

 

Lucie Filipková 7.A 

 

 

 

 

 



Tygr ussurijský 
= 3. největší a nejmohutnější šelma na světě 

Též známý jako: Tygr sibiřský, amurský, altajský, korejský, mandžuský a severočínský. 

Jeho hmotnost může být: 100 – 306 kg 

Délka těla: 160 – 250 cm 

Délka ocasu: 90 – 100 cm  

Výška v kohoutku: 1,10 – 1, 25 m 

Tygr ussurijský je světlejší a nemá na srsti hustě zaplněné pruhy. Je méně nápadný a to 
z důvodu, že se vyskytuje většinou ve sněžném a chladnějším podnebí. Má hustou a dlouhou 
srst. Velké tlapy s drápy pro lepší pohyb ve sněhu a lepší chycení kořisti. Když to zkrátíme, je 
přizpůsoben k přežívání ve sněžných oblastech.  

Vyskytuje se v oblastech tajgy, v hustých porostech okolo řek a jezer, listnatých, smíšených i 
jehličnatých lesích. K životu potřebuje velké území člověkem nedotčené krajiny. 

Tygr ussurijský žil původně na rozsáhlém území mezi Bajkalem a pobřežím Ochotského 
moře, v současnosti žije takřka výhradně na omezeném území východního Ruska v blízkosti 
řeky Ussuri, přítoku Amuru v Přímořském a Chabarovském kraji. Tuto oblast sdílí s 
levhartem mandžuským a oba tyto druhy jsou přísně chráněny. Asi 10 % tygrů ussurijských 

žije v Číně. 

Populace těchto tygrů čítala v 
roce 1992 v horách Sichote-Aliň 
250 kusů a do roku 2004 vzrostla 
na 350 kusů. Odhaduje se, že v 
pohoří Čching-paj (Pektu) na 
pomezí Mandžuska a Koreje jich 
ještě žije asi 20 kusů.                                      
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Panda červená 
Panda červená, nazývaná též panda malá, je menší stromová šelma. Pandě velké není panda 
červená blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. 

Tato panda je o něco větší než kočka domácí. Má rudo-hnědou srst a dlouhý ocas, který pandám pomáhá 
udržovat rovnováhu na stromech. Mezi samcem a samicí není téměř žádný rozdíl, mláďata se podobají 
dospělým jedincům. Panda červená se dožívá průměrně 8-10 let. Ve volné přírodě žije asi jen 16 000-
20 000 jedinců. Ohrožuje 
jí především ztráta 
přirozeného prostředí, také 
je občas lovena pro 
kožešinu. 

Pro svůj vzhled a menší 
náročnost než panda velká 
jsou s oblibou chovány 
v zoologických zahradách. 

 

 

 

 

 

 

 



Fotky ze ZOO 
Omlouváme se, že některá zvířata nejsou zcela vidět, ale jsou pořízeny v ZOO a 
tam si nemůžeme nastavit zvířata, jak potřebujeme. Děkujeme za pochopení! 

 

 

    

    

    

    



HajdúszoboslóHajdúszoboslóHajdúszoboslóHajdúszobosló    
Ne, název tohoto článku není jazykolam☺, ale tip na 

zajímavý výlet. Je to dobré místo, kde můžeš trávit léto, 

protože to je největší vodní komplex v Evropě. 

Město Hajdúszoboszló leží ve východním Maďarsku, 

asi 20 km jihovýchodně od Debrecenu. V roce 1925 tu 

byla objevena termální voda. To určilo následný vývoj 

města. Došlo k vybudování lázní, které už několik 

desetiletí vítají nové návštěvníky. 

Léčivá voda má 75 stupňů a obsahuje množství soli, jódu, bromu, fluoridu 

a mnoho dalších rozpuštěných látek. Je vhodná pro léčbu nemocí pohybového 

ústrojí, kožních onemocnění nebo chronických gynekologických potíží. 

Používá se i při rekonvalescenci po úrazech 

a operacích. 

V lázeňském středisku se nachází 13 

venkovních bazénů, včetně dětského, dále 

akvapark s několika skluzavkami, hřiště na 

plážový volejbal, tenisové kurty a další 

sportoviště. Ubytovací kapacita ve městě je 

velká, vybírat lze z několika hotelů, 

penzionů, kempů a ubytování v soukromí. 

 

 

Zpracoval : Přemysl Hranoš 6.A 

 

 

 



NEALKOHOLICKÉ MOJITO 

ZA 10 MINUT 

Blíží se prázdniny a to znamená relax u vody! Je horko, slunce svítí a vy se potřebujete 
ochladit… 

Neexistuje nic lepšího než ledový drink! 

 

Ingredience: 

1 hnědého cukru 

1 limetka 

20 ml vymačkané limetkové šťávy 

1 sodovka 

9          máty 

 

Postup přípravy: 

Hnědý cukr + limetka nakrájená na kolečka + mátu – podrtíme. 

Vzniklou ledovou tříšť smícháme se sodovkou a limetkovou šťávou. 

Nalijeme do sklenice a můžeme korunovat mátou!  

 

A S CHUTÍ DO TOHO!!  
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 Vodní plísně 
 Krásný letní čas s sebou nese i zvláštní druhy plísní. Které to jsou a co je na nich 
zajímavé, si můžete přečíst v tomto článku. 

Věděli jste, že i ve vodě žijí plísně? Ano je to pravda! Žijí jak ve sladkých vodách, tak 
brakických, odpadních i slaných (moře). Jsou důležité, protože rozkládají odumřelé organické 
zbytky, ale také i škodlivé, protože napadají organismy žijící ve vodě (jiné vodní plísně, ryby, 
vodní bezobratlé atd.). Ve vodě nejčastěji žijí zástupci z oddělení chytridiomycet, oomycet, 
labyrintul a hyfochytrií.  
 

• Chytridiomycety , též chytridie nebo plísně buněnkové, jsou evolučně jedny z 

nejstarších organismů. První druhy byly nalezeny jako fosilie z období před 500-900 
miliony let jako parazité dávných řas, mořských živočichů a ve vyvíjejících se tkáních 
rostlin (v ryniofytech a dávných kapraďorostech). Většina žije ve vodě (sladké i slané) nebo 
ve vlhké půdě. Parazitují na obojživelnících, rybách, bezobratlých, cévnatých rostlinách, 
mechorostech, prvocích, řasách, pylových zrnech či na jiných vodních plísních. Rozkládají i 
takové obtížně rozložitelné látky, jako jsou chitin, celulóza nebo keratin. 

Ve středu pozornosti v dnešní době je agresivní plíseň 
Batrachochytrium napadající kůži obojživelníků-nemoc končí smrti. Kvůli 
této chytridii totiž vyhynulo několik druhů obojživelníků (např. kvůli 
novému druhu před 4 roky v Holandsku mlok skvrnitý) a v budoucnu hrozí, 
že přijdeme i o další. Onemocnění sem pravděpodobně zanesly tropické druhy zanesené z 
volné přírody.Coelomomyces napadá komáří larvy a proto se zvažuje její použití jako 
biopesticidu proti komářím larvám (má i mezihostitele - planktonní, drobné korýše 
buchanky.). 

 

• Oomycety, nebo-li plísně vaječné či řasovky, jsou skupinou zvláštních plísní. Mají v 

buněčné stěně celulózu (houby mají většinou chitin) a existuje hypotéza, že se vyvinuly z 
řas (kdežto ostatní houby se vyvinuly z bičíkatých prvoků). Primitivní druhy žijí ve vodě 
(jako parazité vodních rostlin, plísní a živočichů, porůstají odumřelé organické zbytky) a 
suchozemské jako parazité rostlin (patří zde např. známá plíseň bramborová). Vodní druhy 
jsou primitivnější než suchozemské. Mohou parazitovat uvnitř nebo vně hostitelské buňky. 

Druh Lagenidium giganteum napadá komáří larvy (nápadné je to, že mají bílé až šedé 
zbarvení) a proto se také zvažuje jako biopesticid v boji proti komárům. 
Zajímavé je to, že pokud výtrusy doplují k jinému organismu, než ke 
komáří larvě, rozpoznají to a odplují pryč.Druh hnileček račí 

(Aphanomyces astaci) způsobuje tzv. račí mor, díky kterému je ohrožen např. rak říční nebo 
bahenní. Zřejmě ho sem přinesly americké druhy raků. 

 

• Labyrintuly , nebo též vodní hlenky, je skupina slanomilných organismů žijících 

většinou v mořích nebo slaných vodách, případně ve slané půdě. Typické pro tuto 



skupinu je tvorba slizkých sítí, ve kterých se pohybují buňky. Napadají mořské rostliny, 
řasy, někdy i vodní bezobratlé 

 

• Hyfochytrie  je velmi malá skupina primitivních organismů žijící většinou ve vodě 

(sladké i slané), zřídka v půdě. Většinou paraziticky žijící na jiných plísních, řasách (především 
chaluhách a zelených řasách) nebo na členovcích. 

 
 

 
 

Obr. 1: Chytridiomyceta blyttiomyces, oranžová šipka ukazuje 
výtrusnici, barveno pikronigrosinem a mucikarmínem. 

 

 
Obr.2:Oomyceta hnilobytka (Saprolegnia), vlevo: vlákno s výtrusnicí (růžové, ukazuje na něho zelená 
šipka-na konci je patrné rozdělení na výtrusnici), 
červená šipka ukazuje na nepohlavní výtrus 
(zoospóru), vpravo: stádium pohlavního 
rozmnožování (výtrusnice oogonium-viz žlutá šipka, 
uvnitř pohlavní výtrusy (oospóry)-viz fialová šipka), 
nepohlavní i pohlavní stádium bylo barveno. 

 
 

Matěj Javorek 7. A 



Ochrana životního prostředí 
nám není lhostejná 

 

 Poslední číslo školního časopisu v tomto roce je věnováno zejména ohroženým 
druhům zvířat. Na jejich záchraně se můžeme podílet všichni. Mimo jiné i tak, že 
přistupujeme uvědoměle k životnímu prostředí. Žáci naší školy se aktivně podíleli na třech 
druzích sběrových soutěží – sběr starého papíru, víček a Recyklohraní. Děkujeme všem, kteří 
přispěli svou malou i velkou troškou do mlýna a pomohli naší planetě na cestě k zelenějším 
zítřkům. Ale to není zdaleka vše, čím byla tato činnost okolí prospěšná. Např. sběrem víček 
jste po celý rok pomáhali Tomáškovi, o kterém jsme psali ve vánočním čísle, jehož životní 
osud dojal nejednoho z nás. Pomáhat mu budete mít možnost i příští rok.  

Děkujeme všem žákům naší školy za nezištnou pomoc a aktivní přístup. 

Za bezchybný průběh sběrových soutěží je také na 
místě poděkovat pedagogickým pracovníkům, kteří se 

na nich podíleli – paní Noře Herzogové, Slávce 
Jurečkové a Veronice Sztefkové. 

 

Foto z předávání nasbíraných víček☺ 

 

Výsledky sběrových soutěží 

Sběr starého papíru 

1. Michaela Adamovská 3. B 
2. Tomáš Friedrich 9. A 

3. Eliška Třaskošová 3. B 

 

Recyklohraní 

1. Roman Vojkuvka 4. A 
2. Tomáš Friedrich 9. A 
3. Anna Chudejová 4. B 

 

  



Letem školním světem 
 Takhle nám to bude na I. i II. stupni příští rok v hodinách tělesné výchovy slušet díky 
sponzorskému daru pana Riedla, z části také díky finančnímu přispění naší školy.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Doufáme, že se Vám toto letní 
číslo líbilo! ☺ 

Celá redakce Vám přeje krásné 
prázdniny, abyste v jejich 

průběhu nabrali sílu na další 
školní rok ☺ 

 AHOJ!  

 
 

 

   

 

 

 



JEŠTĚ TAKOVÉ MALÉ INFO 
NAKONEC! POKUD CHCETE I VY 
BÝT REDAKTOŘI ČASOPISU, NA 

ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU BUDE 
PROBÍHAT KONKURZ!! POKUD SE 

CHCETE PŘIHLÁSIT, NEZAPOMEŇTE 
SE NAHLÁSIT U PANÍ UČITELKY 

ŠINDELÁŘOVÉ! ☺ 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Odkazy: 

Tygr ussurijský- 

https://pixabay.com/cs/amurtiger-velk%C3%A1-ko%C4%8Dka-ko%C4%8Dka-dravec-
1990571/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tygr_ussurijsk%C3%BD 

Panda červená 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Panda_%C4%8Derven%C3%A1 

https://pixabay.com/cs/zv%C3%AD%C5%99e-detail-roztomil%C3%BD-
ohro%C5%BEen%C3%BDch-1852829/ 

Lev pustinný 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev#Historick.C3.BD_are.C3.A1lhttps://pixabay.com/cs/divok
%C3%A1-lev-kr%C3%A1l-hra-pred%C3%A1tor-1802706/ 

Žirafa Rothschildova  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirafa_Rothschildova 

https://pixabay.com/cs/rothschild-%C5%BEirafy-uganda-savana-1543686/ 

https://pixabay.com/cs/%C5%BEirafa-uganda-afrika-2064227/ 

Hajdúszobosló 

 http://madarsko.orbion.cz/hajduszoboszlo/pruvodce/ 

Mojito 

http://www.recepty.cz/recept/virgin-mojito-nealko-156977 

https://pixabay.com/cs/caipi-koktejl-sklo-drink-v%C3%A1pno-377960/ 

https://pixabay.com/cs/citron-%C4%8Derstvosti-mojito-zelen%C3%BDm-2049256/ 

https://pixabay.com/cs/l%C5%BEi%C4%8Dka-kov%C5%AF-j%C3%ADst-
l%C5%BE%C3%ADce554065/ 

https://pixabay.com/cs/m%C3%A1ta-list-rostlin-p%C5%99%C3%ADroda-%C4%8Daj-152410/ 

https://pixabay.com/cs/v%C3%A1pno-citrusov%C3%A9-ovoce-zdrav%C3%A9-379377/ 

Vodní plísně 

https://pixabay.com/cs/mlok-skvrnit%C3%BD-salamander-zv%C3%AD%C5%99e-293324/ 

https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADroda-hmyz-kom%C3%A1r-702893/ 



Ostatní 

https://pixabay.com/cs/p%C3%ADsek-dotisk-stopy-podr%C3%A1%C5%BEka-deset-289225/ 

https://pixabay.com/cs/slunce-obli%C4%8Dej-s-%C3%BAsm%C4%9Bvem-220186/ 

https://pixabay.com/cs/modr%C3%A1-kreslen%C3%BD-film-med%C3%BAza-mo%C5%99e-
2027758/ 

https://pixabay.com/cs/koktejl-tropick%C3%BD-n%C3%A1poj-drink-sklo-1049525/ 

 


