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Úvodník 

Milí žáci, vážení učitelé i všichni pracovníci naší školy, 

opět jsme si pro Vás připravili další číslo časopisu Sovička, tentokrát s letními motivy. Vašek 
a Lucka z šesté třídy vytvořili recept na letní osvěžení. Podíváme se do Salzburgu, který někteří žáci 
naší školy navštívili. Protože se jedná o letní číslo, nechybí ani další tipy na cestování. Na dlouhých 
cestách autem, vlakem či jiným dopravním prostředkem Vám jistě přijde vhod dobrá knížka. 
Inspirovat se můžete v rubrice ze školní knihovny. Na letní motivy je psán i plísňový speciál Matěje 
Javorka, vždy precizně a odborně napsaný. 

 

 Pevně doufáme, že Vás náš časopis osloví, a pokud ne, nezapomeňte, že i Vy jej 
můžete přetvořit do atraktivní podoby.   

Příjemné počtení a krásné prázdniny přeje redakce časopisu Sovička 
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Hvězdička 2018 
 Rok se s rokem sešel a dne 31. 5. 2018 se opět uskutečnila školní Hvězdička. Pokud 
nevíte, co je to školní hvězdička, vězte, že je to předávání ocenění ve tvaru hvězdy žákům, 
kteří mají skvělé školní výsledky, reprezentují školu v různých soutěžích nebo se jinak 
zaslouží o její dobrý chod. Žáci si vždy připraví nejrůznější vystoupení, která doprovodí 
slavnostní ceremoniál, jak taneční, tak pěvecká a ukážou, co v nich doopravdy je. Letošním 
odpolednem nás provedly Klára Mertová a Karolína Neshodová z 9. A. Vystoupením nás 
potěšili např. žáci z 5. A s anglickým divadlem na motivy pohádky Císařovy nové šaty, Adam 
Matoušek a Vanessa Burdychová několika skladbami hranými na flétnu v doprovodu klavíru, 
či Julie Odstrčilíková a Julie Pálková se svým tanečním vystoupením. 

 Tento školní rok byl pro letošní devítku poslední na naší škole. Již tradičně proběhlo 
v rámci slavnostního odpoledne i rozloučení s žáky devátých tříd. Velmi pěknou prezentaci o 
tom, co na naší škole zažili, připravily Sára Bartošíková a Daniela Chylová. Přejeme celé třídě 
hodně úspěchů v životě a v dalším studiu na střední škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Filipková 8.A 
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Salzburg 
Závěr letošního školního roku si žáci II. stupně zpříjemnili exkurzí do Salzburgu, 

rodného města Wolfganga Amadea Mozarta. Navštívili mimo jiné rodný dům výše 
zmiňovaného hudebního skladatele, kde je mu věnovaná rozsáhlá expozice. V Obilné ulici, 
kde tento dům stojí, mohli obdivovat také dochovaná cechovní znamení. Zážitkem byla i 
návštěva katakomb sv. Petra, klášterního komplexu vytesaného přímo ve skále. 
Nejpůsobivější byla ale návštěva salcburského chrámu, ve kterém jsou kromě nádherné 
vnitřní výzdoby umístěny i čtvery varhany. Zájemci mohli také ochutnat originální místní 
cukrovinku Mozartkugel. 

 Druhý den exkurze byl věnován návštěvě Dokumentačního centra Obersalzberg, které 
se nachází na území Německa, a Hitlerova horského sídla zvané Orlí hnízdo. Závěr exkurze 
patřil návštěvě nedalekého Královského jezera.  

  
Královské jezero Prodejna s originální cukrovinkou 

Mozartkugel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hitlerovo Orlí hnízdo V zahradách zámku Mirabell 
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Energylandia 
Pokud ještě nevíte, co o prázdninách podniknout, přinášíme Vám tip na nevšední letní 
zážitky. Energylandia je veliký zábavní park v Polsku, kde jsou obrovité atrakce. Nachází se 
kousek od města Zator. Od naší školy je cesta autem dlouhá asi 150km a trvá 1h a 40min. Jak 
jsem již zmínil, v parku je mnoho atrakcí. Doporučuji si s sebou vzít plavky, protože pořád 
staví nové a nové atrakce, které někdy končí i ve vodě. Je nutno dodat, že ty největší atrakce 
jsou určeny pro nadšence dosahující výšky od 140cm. Energylandie je tip na celodenní výlet. 
V areálu je možnost občerstvit se, ale nedoporučuji hodně jíst, pokud se teprve na atrakce 
chystáte.  
 V Energylandii jsem byl již dvakrát a tento rok se chystám po třetí. Moje 
nejoblíbenější atrakce je Formule 1. Délka trasy měří 560m, výška je 25m a rychlost dosáhne 
po startu nad 100km/h během 1, 2 sekundy. 

 

 

 

 

Matěj Skulina 5. A 
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Starověký Egypt 
  
 Starověký Egypt byl významným státním útvarem a současně vytvořil nejstarší 
civilizaci ve Středomoří a na Předním východě . Chovaly se zde egypské kočky, které byly 
oblíbenými domácími mazlíčky faraonů. Faraoni byli staroegyptští vládci a vlastně i bohové, 
jejichž těla se po smrti mumifikovala a ukládala do pyramid.  
     

MUMIFIKACE (BALZAMOVANÍ):   
 Mumifikace byla složitým procesem, který trval až 70 dní . Poté se mumie ukládaly  
do sarkofágu, což je rakev vyrobená z kamene či drahého kovu. 
     

 DOVOLENÁ  
 Egypt je velmi oblíbená destinace pro odpočinek a dovolenou. Můžeme si zde dopřát 
masáž, užít si sluníčka, moře a také můžeme vyrazit na všelijaké velmi zajímavé výlety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Škutová 4. B 
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Chytridiomycety 
 Chytridiomycety nebo též plísně/houby buněnkové či zkráceně chytridie jsou starobylou 
skupinou mikroskopických hub (plísní), které se vyvinuly z bičíkatých prvoků (bičíkovců). Jde o 
nejprimitivnější houby vůbec. Z těchto hub se vyvinuly jak dnešní plísně, tak třeba i houby, které 
sbíráme v lese. Odhaduje se, že vznikly už v době před 900-600 miliardami let. První druhy byly 
mořské organismy. Některé druhy však dokázaly postupně přejít na souš. Tyto houby žijí v přírodě 
dodnes.  

Chytridie jsou většinou parazitické organismy, hodně druhů je ovšem hniložijných. Rostou na 
odumřelých zbytcích rostlin a živočichů ve vodě. Vyskytují se dále v mořích, ale i ve vlhké půdě. 
Parazitovat mohou na rostlinách, rybách, obojživelnících, bezobratlých, na řasách, prvocích, 
mechorostech, suchozemských i vodních plísních (mohou napadat i jiné druhy chytridiomycet). 
Ovšem nebyl nalezen žádný druh, který by napadal člověka. Jsou velmi přizpůsobivé a v buněčné 
stěně mají chitin nebo beta-1,3-glukan či beta-1,6-glukan.  

Chytridiomycety jsou mikroskopické a uvidíme je jen pod mikroskopem. Stélku většinou tvoří 
jednobuněčné výtrusnice různých tvarů, nejčastější jsou však kulaté. Nejprimitivnější vnitrobuněčné 
druhy nemají žádné přídatné orgány. U dokonalejších druhů se přidávají tzv. rhizoidy, což jsou 
přívěsky, pomocí kterých se uchycují v substrátu a přijímají jimi živiny. U různých druhů jsou různě 
složité. Nejdokonalejší druhy tvoří tzv. rhizomycelium, které se podobá myceliu pravých hub. 
Většinou se rozmnožují nepohlavně pomocí pohyblivých výtrusů (zoospór), které mají 1 hladký bičík. 
Některé zoospóry se však mohou za určitých podmínek spojit v nového jedince. Vyskytuje se však i 
mnoho druhů pohlavního rozmnožování. Nejdokonalejším typem rozmnožování je oogamie, kdy 
samičí buňky (oosféry) zůstávají ve svém samičím útvaru a jsou oplodněné samčími buňkami. Mezi 
nejznámnějšího zástupce můžeme zařadit rakovince bramborového (Synchytrium endobioticum) 
způsobujícího tzv. rakovinu brambor. Napadá však i ostatní lilkovité rostliny. Brambory hnijou a 
postupem času do nich pronikají různé bakterie, tzn. černají a jsou nepoživatelné. Na napadených 
hlízách se tvoří bílé, později zráním výtrusnic hnědočerné bradavičnaté nádory podobající se růžicím 
květáku. Tento druh dokáže v půdě přežít 20-36 let a proto je zařazen mezi přísně karanténní 
organismy. Výskyt tohoto onemocnění se musí ohlásit Státní rostlinolékařské správě. Ve fotografiích 
dole bude příbuzný druh Synchytrium taraxaci tvořící na listech pampelišek neprášivé bradavičky 
obsahující výtrusnice (zráním výtrusnic je barva bradaviček zelená, žlutá, oranžová, červená). Dalším 
druhem je lahvičkovka zelná (Olpidium brassicae) způsobující zčernání hypokotylů (částí mezi 
kořenem a stonkem rostliny) brukvovitých rostlin. Listy postupně znekrotizují a rostlina vadne a 
odumírá. Na kukuřici parazituje druh Physoderma maydis, který na listech této plodiny vytváří kulaté, 
malé, hnědé skvrnky. Příbuzný druh P. alfalfae působí nádory na kořenech vojtěšky. Další druhy 
parazitující na rostlinách: Johnkarlingia brassicae (padání klíčících rostlinek brukvovitých), 
Carpenterella molinea (napadá jilm), Rhizidiocystis ananasi (vadnutí ananasů), Rhizophydium 
graminis (kořeny pšenice), Cladochytrium menyanthis (listy vachty trojlisté).  

Dále parazitují na živočiších. Největším problémem v současné době je rod Batrachochytrium 
obsahující 2 druhy: B. dendrobatidis (žáby) a B. salamandrivorans (mloci). Tento rod napadá 
obojživelníky. Roste v kůži hostitelů a živí se keratinem. Ovšem narušuje rovnováhu draslíku a 
sodíku, takže hostitelé mají kromě vředů na pokožce i potíže s dýcháním a napadená zvířata uhynou na 
selhání srdce. Mnoho druhů je těmito houbami ohroženo a některé druhy již vyhubila. Žábry kaprů 
napadá Mucophilus cyprini, působí tzv. mukofilózu ryb. Dalším druhem napadající žábry ryb je 
Ichthyochytrium vulgare. Některé další druhy napadají bezobratlé, např. Catenaria anguillae, která 
napadá háďátka (hlístice-mikroskopické červy). Její výtrusnice s výpustní trubicí pro výtrusy jsou 
propojeny rhizomyceliem. Tyto struktury zcela vyplní tělo háďátka a to umírá. Rod Coelomomyces 
napadá komáří larvy a zvažuje se jako biopesticid pro potlačení komárů. Druh C. psorophorae má jako 
hostitele komáří larvy a mezihostitele drobné planktonní korýše-buchanky, podobně jako u některých 
druhů rzí. Druh Myiophagus ucrainicus zase napadá červce. Některé další druhy parazitují na jiných 
plísních, např. Septosperma rhizophydii (napadá chytridie rodů Rhizidium, Rhizophlyctis, 
Rhizophydium), Dictyomorpha dioica (parazit vodních oomycet), Caulochytrium (na 



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

 

mikroskopických vřeckovýtrusných houbách) a některé druhy rodu Chytriomyces (jak na 
suchozemských, tak i vodních plísních).   

Většina druhů jsou však parazity řas. Takový druh je např. Polyphagus euglenae napadající 
krásnoočka (Euglena). Zajímavé je to, že jeho stélka tvoří rhizomycelium (viz výše jsem popsal, co to 
je), které může najednou napadnout až 50 krásnooček. Této stélce, která zasahuje do více hostitelů, 
říkáme, že je interbiotická. Mezi další druhy cizopasící na řasách patří některé druhy z rodů 
Rhizophydium, Phlyctidium, Blyttiomyces, Chytridium, Chytriomyces. Ostatní druhy z těchto 
vyjmenovaných rodů mohou být parazity jiných organismů nebo se mohou živit hniložijně. Na řasách 
parazituje i rod Zygophlyctis. Velká část druhů chytridií jsou hniložijné, např. některé z výše 
vyjmenovaných rodů (u řas), Rhizophlyctis rosea, Nowakowskiella, Cladochytrium, Entophlyctis, 
Endochytrium atd. Dalším zajímavým druhem je Monoblepharis polymorpha (ve slovenštině 
jednobrvka mnohotvárná), který žije na rostlinných zbytcích ve vodě. Vyskytuje se u něho typ 
rozmnožování zvaný oogamie (popsán výše). Patří do řádu Monoblepharidales, který zřejmě 
představuje poslední vývojový článek chytridiomycet (tj. jsou to evolučně nejmladší a nejdokonalejší 
druhy chytridií). U druhů z rodů Blastocladiella a Allomyces se vyskytuje tzv. rodozměna (střídání 
pohlavní a nepohlavní generace). 
 Poslední zmíněný rod (Allomyces) žije v tropech. Dva druhy z těchto rodů: Blastocladiella 
variabilis a Allomyces macrogynus jsou důležité v molekulární biologii a pro studium vývoje tvaru 
buněk. Zvláštní jsou chytridie z řádu Neocallimastigales. Pro ně je toxický kyslík (anaerobních hub 
žijících bez kyslíku přitom není mnoho). Žijí v bachoru přežvýkavců a býložravců (např. u antilop, 
jelenů, bizonů, koz, ovcí, krav apod.). V bachoru rostou na pozřené potravě. Svými rhizoidy narušují 
celulózu v substrátu a umožňují ostatním mikroorganismům (bakteriím a prvokům) proniknout do 
spolknuté potravy. Jinak by svým růstem a tvarem těla nemohly projít dovnitř potravy. Patří sem např. 
Neocallimastix frontalis.  

a): Synchytrium taraxaci (dvě větší kuličky) z listu pampelišky, barveno bazickým fuchsinem 
b): Micromyces (černá kulička uvnitř červeně zakroužkované řasy) parazitující na neurčené   
       rozsivce, barveno Janusovou zelení B a neutrální červení  
c): Rhizophydium pollinis-pini (výtrusnice červeně zakroužkovaná) vypouštějící zoospóry, nález 
      na pylovém zrnu borovice (návnada ve vodním nálevu, izolován z vodního prostředí), barveno  
      Janusovou zelení B a neutrální červení  
d): Catenophlyctis variabilis (kulička uprostřed objektivu mikroskopu) na hadí kůži (návnada  
       ve vodním nálevu, izolován z vodního prostředí), barveno bavlníkovou modří   
e):  Karlingiomyces granulatus (modrá koule uprostřed objektivu) na slupce cibule (návnada v  
       nálevu, izolován z půdy), barveno bavlníkovou modří 
f): Chytriomyces hyalinus (malé svítící kuličky) na slupce cibule (návnada z nálevu, prostředí  
      neznám), barveno kongo červení.                                                 
                                                                                                                      Matěj Javorek, 8.A 
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Oreo Nutella Cheesecake 
Budeme potřebovat: 

Oreo Sušenky: 10 balíčků 

Mascarpone: 1 vaničku 

Cream Cheese (Philadelphia): 1 vaničku 

Nutellu: 3 polévkové lžíce 

Máslo: 30 g 

Moučkový cukr: 150 g 

Smetanovou šlehačku: 1 kelímek 

Kakao: 2 polévkové lžíce 

Postup: 

Oreo sušenky rozdrtíme a přidáme rozpuštěné máslo. Do kulaté formy vyložené pečícím 
papírem vložíme vzniklou směs, udusáme, aby se nám z toho vytvořil korpus, a necháme v 
lednici ztuhnout. Potom v míse smícháme Nutellu, Cream Cheese, Mascarpone, vyšlehanou 
šlehačku, cukr a kakao. Ztuhlý korpus pokryjeme tímto krémem, ozdobíme a necháme opět 
vychladit cca 1-2 hodiny. 
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Strawberrymilkshake 
 

Budeme potřebovat: 

 

Jahody: 200 g 

Čokoládu: 50 g 

Nutellu: 3 polévkové lžíce 

Zmrzlinu: 100 g 

Mléko: 50 ml 

 

Postup: 

 

Nakrájené a omyté jahody si vložíme do mixéru. Vložíme 50 g nasekané čokolády, 3 lžíce 
Nutelly, zmrzlinu a přilejeme mléko. Potom ingredience rozmixujeme a můžeme servírovat. 

 

 

 

 

 

 
Lucie Špoková a Václav Formánek 6. A 
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Devátá třída se loučí 
 

Konec školního roku má vždy trochu smutný nádech pro žáky devátých tříd. Neúprosně 
ubíhající čas odtikává poslední okamžiky, kdy mohou být se všemi svými kamarády ze 
školních let pod jednou střechou. Ukápne nejedna slza a také učitelům není u srdce úplně 
volno. Než se s námi letošní devátá třída rozloučí nadobro, položili jsme žákům pár otázek.  

1. Co se mi nejvíce líbilo na naší škole? 
2. Na co nebudu rád/a vzpomínat? 
3. Kdo mě nejvíce ovlivnil do dalšího života?  
4. Které jídlo ze školní jídelny mi nejvíce chutnalo? (Tipněte si, které jídlo bylo 

nejoblíbenější.) 
5. Které nejméně? (Krásný důkaz toho, že ani sebelepší kuchař se nemůže zavděčit 

všem. Co chutná jednomu, druhý uvádí jako pokrm, který nemůže vystát.) 

Vojta Fišer 
1. Nejvíce se mi líbily chvíle, když jsme mohli se spolužáky hrát karty. To se ale stávalo jen 

občas. 
2. Na český jazyk a angličtinu. 
3. Pan učitel Varmus. 
4. Pizza, segedínský guláš a rizoto. 
5. Ryba a kaše. 

Michal Onderka 
1. Nejvíce se mi líbily chvíle, když jsme mohli hrát BANG. 
2. Na těžké testy. 
3. - 

4. Pizza a rizoto. 
5. Dušené maso s mrkví.  

Jakub Kuman 
1. Školní výlety 
2. Na nulté vyučovací hodiny a odpolední vyučování. 
3. Paní učitelka Revendová 
4. Kakao a buchty. 

Patrik Vandio 
1. Když jsme s něčím mohli pomáhat a nemuseli jsme se učit. 
2. Na písemné práce z matematiky a testy z matematiky. 
3. Pan školník. 
4. Pizza. 
5. Ryba. 

Veronika Stočesová 
1. Naše třída (kolektiv) a pan školník. 
2. Na konec letošního školního roku. 
3. Kolektiv třídy, učitelé i má rodina. 
4. Pizza.  
5. Špenát. 

Mathiass Josef Peterek 
1. Na konec školy, na volné hodiny a hraní karetní hry BANG. 
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2. Na angličtinu a přírodopis. 
3. Pan učitel Varmus. 
4. Pizza a rajská polévka. 
5. Ryby a bramborová kaše. 

Vojta Besta 
1. Hodiny pana učitele Varmuse (zeměpis a fyzika), velká jazyková učebna a chvíle, kdy jsme 

mohli hrát BANG. 
2. Nerad budu vzpomínat na tělocvik a český jazyk. 
3. Můj spolužák Pavel Hůla a paní učitelky z matematiky a českého jazyka. 

Vanesa Pusztayová 
1. Ředitelské volno. 
2. Na hodiny matematiky. 
3. Moje známky z osmého a devátého ročníku. 
4. Pizzaaaaaaaa 
5. Čočka, ryby, koprovka.  

Nela Vavrečková 
1. Roky strávené na prvním stupni, někteří spolužáci, učitelé. 
2. Na problémy ve třídě, na sedmou třídu, na některé spolužáky a na testy z chemie a 

matematiky. 
3. Paní učitelka Kvěťáková – naučila mě, že není všechno zlato, co se třpytí. 

Paní učitelka Beranová – naučila mě, že taháky se vyplácí. 
Pan učitel Varmus – naučil mě, že jde všechno bez křiku a trestů. 
Paní učitelka Šindelářová – naučila mě umět mít všechny rád, i když to není jednoduché. 

4. Pizza, maso s bramborem, cibulí a hořčicí, ryby a žemlovka. 
5. Většina polévek, dušená mrkev, mléko a některé kombinace. 

Dominik Davídek 
1. Školní výlety a hraní karetní hry BANG ve volných chvílích. 
2. Na odpolední vyučování. 
3. Paní učitelka Kvěťáková. 
4. Pizza. 
5. Vepřové maso v mrkvi. 

Martin Blaštík 
1. Na naší škole se mi nejvíce líbily školní výlety. 
2. Na školní jídelnu (nechodím tam od 4. třídy). 
3. Pan školník. 
4. Pizza. 
5. Tuňák s těstovinami.  

Daniela Chylová 
1. Asi nejvíce se mi líbilo, že jsme se po celých devět let měli fajn a bezproblémový kolektiv. 

Nakonec jsme se vždycky dokázali shodnout a to je podle mého názoru důležité. 
2. Nejspíš na přechod z 1. stupně na 2. stupeň, kdy učení začalo přibývat. 
3. Že ne vždy Vám budou lidé sympatičtí, ale musíte se naučit s nimi vycházet. 
4. Jednoznačně pizza, žemlovka a segedínský guláš. 
5. Hovězí v mrkvi a všechny druhy luštěnin. 

Karolína Neshodová 
1. Docela se mi líbil kolektiv, to, že jsem si našla hodně fajn přátele. Taky se mi líbily školní 

výlety a ochota učitelů je organizovat. Líbilo se mi, že učitelé měli s námi trpělivost a 
někdy nás podpořili a podrželi (někteří učitelé). 

2. Rozhodně nebudu ráda vzpomínat na průšvihy, co naše třída udělala, a na velké písemné 
práce z matematiky, českého jazyka, na čtenářský deník a na určité výkyvy učitelů. 

3. Nejvíce mě ovlivnili všichni učitelé, hlavně ale paní učitelka Kvěťáková a paní učitelka 
Beranová (na jejich dril nezapomeneme). 

4. Ve školní jídelně mi nejvíce chutnala žemlovka, buchtičky s krémem, Honzovy buchty, 
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kuře a pizza. 
5. Nejméně mi chutnalo rizoto, kulajda a ryba. 

Ondra Grygar 
1. Nádherné vyčerpávající tělocviky s panem ředitelem. 
2. Nerad budu vzpomínat na některé bývalé spolužáky, kteří od nás odešli před devátou třídou. 
3. Nejvíce mě ovlivnili pan učitel Varmus, pan školník a paní učitelka Revendová. 
4. Špagety s masovými kuličkami a s kečupem. 
5. Nechutnaly mi moc omáčky. 

Alexandra Brandlová 
1. Nejvíce se mi líbily přestávky strávené s kamarády a taky hodiny ruského jazyka. 
2. Na dobu, kdy se mi někteří posmívali kvůli ostříhaným vlasům. 
3. Nejspíše kamarádi z nižšího ročníku a někteří učitelé. 
4. Nejvíce mi chutnala špenátová polévka a boloňské špagety. 
5. Nejméně asi žemlovka a bramborová kaše. 

Barbora Bártová 
1. Na naší škole se mi nejvíce líbilo to, že jsem si zde našla 

kamarády, u kterých doufám, že budeme v kontaktu ještě hodně 
dlouho. A také školní výlety, na které mám nezapomenutelné 
zážitky. 

2. Nerada budu vzpomínat na školní jídelnu. 
3. Nejvíce mě ovlivnili kamarádi, kteří za mnou vždycky stáli a za 

to jim budu vždycky vděčná. 
4. Pizza. 
5. Jídlo, které mi chutnalo úplně nejméně, je rybí filé.  

Bartošíková Sára 
1. Veškeré zážitky se třídou, školní výlety, cesty vlakem, exkurze, zájezdy. Přístup pana 

školníka, tímto ho zdravím, samozřejmě i Fida. Náš nejlepší kolektiv. 
2. Na diskriminaci barev, však jsem díky tomu nosila na nehtech světlé barvy, které bych si 

normálně nevzala. 
3. Příliš složitá otázka. 
4. Jednoznačně žemlovka, pizza, buchty. 
5. Nejméně mi chutnaly polévky typu všehochuť a omáčky. 

Jakub Freisler 
1. Výlety, kolektiv a učitelé. 
2. Nejméně rád budu vzpomínat na problémy, které se stávaly ve 

třídě. 
3. Asi tvrdý přístup paní učitelky Kvěťákové. 
4. Pizza a hovězí v mrkvi. 
5. Koprová polévka s hřiby.  

Pavel Hůla 
1. Nejraději jsem měl výlety a hraní BANGU. 
2. Nejméně rád jsem měl nultou hodinu, odpolední vyučování (byť matika byla super) a 

matiku. 
3. Určitě paní učitelka Kvěťáková a pan učitel Varmus. 
4. Pizza! 
5. Špagety s kečupem. 
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Ze školní knihovny 
 

 Nejsladší období roku – čas prázdnin je tady. Ať už se chystáte na cesty, či budete jen 
odpočívat ve stínu stromů na zahradě nebo někde u vody, jistě se Vám bude hodit dobrá 
knížka. Zajít si pro ni můžete do školní knihovny, naleznete v ní nepřeberné množství 
kvalitních titulů. Pro toto číslo časopisu jsme vybrali následující tituly. 

 Pokud se chcete dobře bavit, sáhněte pro knížku Zdeňka Svěráka 
Jaké je to asi v čudu. Nemusíte být jen žákem I. stupně ZŠ. Inteligentní 
Svěrákův humor neurazí, naopak potěší čtenáře každého věku. Jedná se o 
výběr pohádek a písniček výše zmiňovaného autora, které v minulosti vyšly, 
popř. byly součástí jiných knižních vydání. Básně, které v knížce najdete, 
jsou přepisem písňových textů, takže máte-li rádi zpěv, můžete si je i 
zazpívat.  Zaručenou zábavu slibuje povídka O požáru mlýna, inspirována 
českými příslovími, nezklame ani pohádka O hasicím přístroji (původně 
z knížky Tatínku, ta se ti povedla). Zkrátka ideální oddychové čtení pro letní 
pohodové dny.  

 

 Pro žáky II. stupně jsme ze školní knihovny vybrali 
knížku Rebelové věčnosti od Gerda Ruebenstrunka. Zabývá se 
v ní tématem nesmrtelnosti, které odjakživa nedává 
spisovatelům spát (vzpomeňme např. Čapkovu hru Věc 
Makropulos). Děj knihy se odehrává v budoucnosti, která se 
ale nezdá býti nijak daleká. Společnost Tempus Fugit našla 
způsob, jak lze každému odebrat pár let života za finanční 
náhradu. Naopak máte-li dost peněz, můžete si koupit pár let 
života navíc, popř. rovnou se stát nesmrtelným. Je však 
takovéto nakládání s časem správné? A jak si mají lidé 
vysvětlit podivuhodné události, které se začínají ve světě 
projevovat? Věci najednou nejsou na svých místech, lidé 
nepoznávají své příbuzné, šíří se strach a panika. A co s tím 
vším má společného teroristická skupina Rebelové věčnosti a 
sympatický hlavní hrdina Willis? To se dočtete v této 
knížce. Krásné letní dny s dobrou knížkou Vám přeje Vaše 
redakce. 

  



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

 

 

Právě jste dočetli poslední 

číslo našeho časopisu v tomto 

školním roce. 

Krásné prázdniny přeje celá 

redakce časopisu Sovička 
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Zdroje 
http://www.zsukrajinska.cz/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/galerie/hvezdicka-2018/ 

https://pixabay.com/cs/beach-nápoj-karibská-oblast-koktejl-84533/ 

http://www.zsukrajinska.cz/fotogalerie/skolni-rok-2017-2018/galerie/hvezdicka-2018/ 

https://energylandia.pl/cs/ 

https://energylandia.pl/cs/mapa-parku/ 

https://pixabay.com/cs/beach-sunrise-soumrak-oceán-moře-1867285/ 

https://pixabay.com/cs/bastet-kočka-egypt-kočka-socha-3201562/ 

https://pixabay.com/cs/tutanchamon-zlatá-maska-maska-146488/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


