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

 právě čtete poslední vydání Sovičky v tomto školním roce. Toto číslo má pro některé 
redaktory časopisu nádech smutku, protože naposledy si můžete přečíst články Lucie 
Filipkové a Matěje Javorka, kteří odchází na střední školu. Ze stejného důvodu se nám 
rozpadne tandem Lucka Špoková a Vašek Formánek. Protože se s naší školou loučí i všichni 
žáci deváté třídy, bude toto číslo věnováno právě nám, našim názorům a poselstvím, která 
bychom ještě chtěli naší škole předat. 

 Jako šéfredaktorka našeho časopisu tak předávám pomyslnou štafetu tomu z Vás, 
který by se časopisu Sovička chtěl v dalších letech věnovat. 

Příjemné počtení a krásné prázdniny přeje za redakci časopisu Sovička Lucie Filipková 

 

Milá Luci, děkujeme moc za všechnu práci, kterou jsi pro školní časopis Sovička odvedle. Dva 
roky jsi působila v pozici šéfredaktorky. Snad Ti zkušenosti tímto způsobem nabyté budou 
v budoucím životě k užitku. Přejeme Ti do dalšího života jen to nejlepší.  
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A co jsme ještě neřekli  
aneb dotazník pro žáky deváté třídy školního roku 2018/2019 

 

 Jako loňský školní rok jsme i letos nejstarším žákům naší školy položili několik otázek 
na téma, co se jim u nás líbí, či nelíbí, na co budou nejvíce vzpomínat apod. Odpovědi jsou 
zajímavé, dojemné i podnětné. Nejvíce nás jako školu těší, že všichni žáci byli v průběhu 
školní docházky u nás více méně spokojeni.  

A na co jsme se ptali? 

1. Když se řekne školní docházka tak se mi vybaví… protože … 
2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil… 
3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil… 
4. Předmět, který mě nejvíce bavil… 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji… 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil… 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději… 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo… 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl… 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil… 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč… 
12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit… 

 

Adam  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví chození 
do školy, protože je to důležité. Také mí spolužáci, 
protože je mám rád a rád si s nimi popovídám. Také se mi 
vybaví některé nudné hodiny, ty opravdu rád nemám. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je pan 
školník. 

3. Učitelé, kteří mě nejvíce ovlivnili, jsou paní učitelka 
Uhrová, protože mě naučila můj nejoblíbenější jazyk – 
španělštinu, a pan učitel Varmus, protože je jeden 
z nejhodnějších učitelů na škole. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je angličtina, protože ji 
využiji v budoucím životě, a dějepis, protože je zajímavý, čeština, jelikož jsme měli tu 
nejhodnější paní učitelku, a fyzika (zajímalo mě učivo). 

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je angličtina a zeměpis (rád cestuji). 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je výtvarná výchova a výchova ke zdraví. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je Šimon Pospíšil, Martin Blažek (byla 

s ním sranda) a Zdeněk Havelka. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza, guláš (je to mé oblíbené 

jídlo) a buchty s povidly. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, je to, že jsem 

nepropadl a dosáhl deváté třídy 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil – žádný nemám. 
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11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na celých devět let s nejlepšími lidmi, na 
pana školníka se psem Fidem – oba jsou moc fajn. A také na učitele, protože byli také 
moc fajn. 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – jsem rád, že jsem měl nejlepší spolužáky na 
světě. 

 

Zdeněk  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví povinnost, protože bez vzdělání 
ničeho nedosáhnu. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je paní učitelka Šindelářová, 
protože je milá, vstřícná a ochotná. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je asi paní učitelka Beranová, protože mě naučil její 
dril pracovat rychleji. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byla asi angličtina, ale největší nadšení mi vydrželo 
jen do sedmé třídy. 

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, bude určitě angličtina, protože bych 
rád pracoval pro nějakou leteckou společnost. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je asi ruština. Hodiny byly pěkné i jazyk je krásný, 
ale nějak mě to nechytlo. 

7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, není asi žádný, protože dle mého názoru 
všichni hrají na více stran. 

8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – nechodil jsem do jídelny, nemohu 
odpovědět. 

9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, byl, že jsem se dostal 
do okresního kola olympiády z čj. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil, bylo, že jsem odevzdal koncept 
slohovky, jehož část měla základ v textu z internetu. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat? Na pana školníka, protože nás vždy vytáhl z hodin, 
když potřeboval pomoc. 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – chtěl bych poděkovat všem učitelům za 
krásných sedm let na škole. 

 

Standa 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví chození do školy, aby z nás něco 
bylo. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je pan školník. 
3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je pan učitel Varmus, protože mě naučil, že mnoho 

věcí se dá vyřešit v klidu, a paní učitelka Beranová. 
4. Předmět, který mě nejvíce bavil – žádný nemám. 
5. Předměty, které v budoucím životě nejvíce využiji, budou podle mě angličtina, 
čeština, matika. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je chemie a fyzika. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději – nikoho nemám, dříve ano, teď už ne. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, byla pizza a rybí prsty. 
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9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, bylo 3. místo 
v atletické olympiádě v běhu na 1 km. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil, bylo, že jsem v sedmé třídě 
přepisoval známky – stále toho lituji. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na všechno pozitivní, co jsem za těch 9 let 
zažil. 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – že se mi bude těžko ZŠ opouštět 28. června 
2019. 

 

Julie P. 

1. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je Julča Odstrčilíková, protože 
jsme se staly nejlepšími kamarádkami. 

2. Učitelé, kteří mě nejvíce ovlivnili, jsou paní učitelka Haščinová a pan učitel Varmus, 
protože mě hodně naučili. 

3. Předmět, který mě nejvíce bavil, je tělocvik, protože ho využiji na sportovním 
gymnáziu. 

4. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je opět tělocvik, protože jsem 
moderní gymnastka. 

5. Předmět, který mě nejméně oslovil, je angličtina, protože mě vůbec nebaví. 
6. Spolužačky, které jsem měla ze třídy nejraději, jsou Julča a Anet. 
7. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza. 
8. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního 

roku dosáhla – moc jsem si přála dostat se na 
sportovní gymnázium, a to se mi splnilo. 

9. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na školní 
výlety, lyžáky, na exkurzi do Paříže a do Rakouska 
 

Julie O. 
 

1. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je 
Julča Pálková a Aneta Adamcová, protože jsou moje 
nejlepší kamarádky.  

2. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, byla paní učitelka 
Haščinová, protože nám fandila na sportovních 
soutěžích. 

3. Předmět, který mě nejvíce bavil, byl tělocvik, protože ráda sportuji. 
4. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, bude asi zase tělocvik, protože jsem 

sportovní typ. 
5. Předmět, který mě nejméně oslovil, je angličtina. 
6. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději, je Julča Pálková. 
7. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza. 
8. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, bylo, že jsem se 

dostala na střední školu, kterou jsem chtěla.  
9. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – budu vzpomínat na své kamarády a na to, 

jaké jsem s nimi prožila zážitky. 
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Šimon  

1. Když se řekne školní docházka tak se mi vybaví Adam, 
protože chodí furt do školy.  

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je pan 
učitel Varmus. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je pan školník a paní učitelka 
Šindelářová. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je čeština kvůli paní učitelce 
a zeměpis kvůli novým věcem, které jsem se naučil. 

5. Předměty, které v budoucím životě nejvíce využiji, jsou 
matematika a tělocvik. 

6. Předměty, které mě nejméně oslovily, jsou chemie a výchova 
ke zdraví. 

7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je Adam Matoušek, protože se známe 
od dětství. 

8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, je mistr ČR ve sportu a 

že mě přijali na školu. 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil, je, že jsem trefil svého spolužáka 

svým tělem a on spadl na lavici. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na paní učitelku Šindelářovou (je super, 

zábavná a hodná), pana učitele Varmuse (jeli jsme s ním na výlety), na naší paní 
asistentku Lucku (protože nám pomáhala ve škole) a na pana školníka (jelikož nás 
podporoval a byla s ním sranda). 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – chtěl bych všem učitelům a učitelkám 
poděkovat za celých 9 let. 

Jakub K. 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví Elen, protože běhá venku, i když je 
nemocná. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je Michal Varmus, protože je 
vtipný. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je opět Michal Varmus, protože je s ním zábava, a 
lépe se nám tak učí. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byla fyzika, protože tam mám dobré známky. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je IKT, protože ho budu potřebovat 

na SŠ. 
6. Předměty, které mě nejméně oslovily, jsou matematika a chemie, protože jsou nudné. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je Matěj Javorek, protože je to příklad 

vzorného žáka. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, je, že mě přijali na SŠ. 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil, byla žvýkačka v puse během 

vyučování. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na Michala Varmuse, protože byl jediný, kdo 

nás uměl pobavit. 
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Matěj  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví Jakub 
Klečka, protože byl můj spolužák. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil – 
neuvádím, nevím. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je asi paní učitelka 
Šindelářová, díky které jsem psal články do školního 
časopisu. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byl přírodopis. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je opět 

přírodopis. 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil – o takovém předmětu 

nevím, ale nemám rád odpolední vyučování. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je Jakub 

Klečka. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – do školní jídelny jsem nechodil. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, je ocenění Hvězdička 

2018 a vyznamenání od pana starosty. 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil – o žádném nevím, snad jen to, že 

jsem omylem v 5. třídě zlomil klíček od šatny. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na školní časopis, volné hodiny a výlety. 

Lucie G. 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví řád, protože 
je to řád. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je pan 
školník a pejsek Fido. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je asi paní učitelka 
Beranová, protože nám objasnila pojem života, naučila nás 
sedět rovně a dávat pozor v hodině. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byla asi čeština, protože 
jsme měli úžasnou paní učitelku. 

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je nejspíš 
čeština, protože psát spisovně je prostě důležité. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je zeměpis, protože mě 
toto téma moc nezajímá. 

7. Spolužáci, které jsem měla ze třídy nejraději, jsou Lenka, Elen, Tereza, Míša, Lucka 
F. a Zdeněk. 

8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je řízek, protože měl dobrou 
strouhanku. 

9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, je první místo 
v recitační soutěži. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila, bylo, že jsem vyhodila dveře 
z pantů. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – asi na společné výlety, protože byly vždy 
zábavné. 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – choďte do školy, je to důležité! 
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Ondra  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví pan 
školník, protože je s ním sranda.  

2. Osoby, které jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, jsou opět 
pan školník, paní asistentka Lucie, pan učitel Varmus, paní 
učitelky Kvěťáková, Šindelářová, Haščinová, trošku i paní 
učitelka Beranová. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je paní učitelka 
Kvěťáková, protože je s ní sranda. 

4. Předměty, které mě nejvíce bavily, jsou výtvarka a fyzika. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, není asi 

žádný. 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je chemie. 
7. Spolužáky, které jsem měl ze třídy nejraději, jsou Julky a Lucka F. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – do školní jídelny nechodím. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl – dostal jsem se na 

střední školu. 
10. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na exkurzi do Paříže. 
11. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – bylo by fajn být o přestávkách na mobilech. 

Elen  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví být ve 
škole, protože je to řád.  

2. Osoby, které jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, jsou pan 
školník a paní učitelka Šindelářová. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je paní učitelka Beranová, 
protože mě naučila sedět rovně. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byla čeština, protože mě 
to bavilo a měli jsme skvělou paní učitelku. 

5. Předměty, které v budoucím životě nejvíce využiji, jsou 
čeština a angličtina. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil – všechny kromě 
češtiny a přírodopisu. 

7. Spolužáky, které jsem měla nejen ze třídy nejraději, jsou 
Kája Škutová, Tobiáš Kempný, Tereza Krčmová, Nikol Süperová, Kája Honová, 
Lucie Gonina, Knapová, Filipková, Zdeněk Havelka, Julka Odstrčilíková, Aneta 
Adamcová a Šimon Pospíšil. 

8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, byla čočková kaše s okurkou a 
chlebem. 

9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, byl úspěch ve 
školních sportovních aktivitách a že jsem se dostala na školu, na kterou jsem chtěla. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila – dívala jsem se z okna na 
spolužáka uprostřed vyučování, který vylezl na školní dvorek oknem z šaten 
tělocvičny. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na školní výlety. 
12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – to, že i když je někdy těch 9 let náročných, tak 

je fakt dobré školu neflákat, jednou se vám to vyplatí. 
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Lucie K. 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví 
povinnosti, protože musím chodit do ZŠ. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je paní 
učitelka Šindelářová, protože je hodná, spravedlivá, vždy 
poradí a pomůže a taky má na každého čas. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je paní učitelka Beranová, 
protože mě naučila sedět rovně. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je dějepis, protože mě baví 
dějiny a ráda se dovídám nové věci.  

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je 
hudebka, protože jsem se naučila nové songy do sprchy. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je matematika, protože někdy nevím ani kolik je 
2+2. 

7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději je Elen Kumanová (Kumanec), bo je 
úplně stejně praštěná jako já. 

8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – nevím. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla – žádný mě nenapadá, 

jsem dobrá hlavně v gymnastice.  
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila – v matematice jsem se zasunula 

pod lavici. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na banánové mýdlo a některé učitele. 
12. Co bych chtěla ještě závěrem připojit – že by bylo fajn, kdyby se ve školní jídelně 

objevila občas tučná, nezdravá jídla – hamburgery, hranolky, pizza (častěji než teď) a 
palačinky. 

 

Jakub G. 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví paní učitelka 
Kvěťáková, protože nás vždy postaví do latě. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je Vašek 
Formánek ze 7. A. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je paní učitelka Uhrová. 
4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je ČaSP. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je fyzika. 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je výtvarná výchova. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je David Denk. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – do školní 

jídelny nechodím. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl – dostal jsem 
čokoládovou odměnu na Hvězdičce. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil – rozbil jsem skříň. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na pana učitele Varmuse, protože umí dělat 

srandu. 



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

 

Míša 

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví pozdní 
příchod, protože ranní vstávání není moje oblíbená činnost. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je 
pravděpodobně pan školník se psem Fidem. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil – je jich více, každý z nich 
mě něco naučil. Paní učitelka Beranová mě naučila, abych 
vytrvala a prostě se učila, pan učitel Varmus dával hodně 
druhých šancí a dalo se s ním domluvit, paní učitelka 
Cmielová a Sztefková ve mně probudily zájem o angličtinu a 
paní učitelka Šindelářová mi pomohla s přípravou na 
přijímačky nejen s češtinou, ale i psychicky mě podpořila. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je čeština s paní učitelkou 
Šindelářovou. 

5. Předměty, které v budoucím životě nejvíce využiji, jsou jazyky. 
6. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději – těžko říct, každý z nich mi bude 

určitým způsobem chybět. 
7. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – nechodím do školní jídelny. 
8. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla – dostala jsem se na 

SŠ. 
9. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila – nevrátila jsem paní učitelce 

propisku. 
10. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na přístup učitelů. 

 

Tereza  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví můj spolužák, protože je stále 
nemocný a chybí. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je pan školník, protože je pro 
každou srandu. 

3. Učitelé, kteří mě nejvíce ovlivnili, jsou pan učitel Varmus, protože nám ukázal, že 
život občas není snadný, ale vše se dá s trochou snahy zvládnout, a také paní učitelka 
Šindelářová, protože nám dala hodně znalostí jak o životě, tak i z hodin, které s námi 
měla. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil – každý předmět má něco do sebe. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji – na SŠ využiji všechny, ale dále 

v životě nevím. 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil, byla v 8. třídě chemie, ale teď už mě bavila, 

protože jsme brali jiné učivo. 
7. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději – i když jsme se mnohokrát pohádali, 

tak mi bude chybět celá třída, a vybrat si z nich nemůžu. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – do školní jídelny nechodím. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, je úspěch v recitační 

soutěži a také to, že jsem poznala spoustu skvělých lidí a že jsem se dostala na školu a 
obor, který jsem si přála. 
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10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila – nebylo to mojí vinou, ale 
přijela kvůli mně do školy policie. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na celou naši třídu, všechny učitele i paní 
asistentky. 

12. Co bych chtěla ještě závěrem připojit – chtěla bych všem učitelům poděkovat za to, že 
to se mnou nevzdávali, i když to někdy nebylo snadné. 

Doubravka  

1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví každodenní 
chození do školy včas, protože se to musí dodržovat. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil – to vážně 
nevím. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je Michal Varmus, protože 
všechno řešil. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byl ČaSP, protože jsme tam 
skoro nic nedělali. 

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je 
přírodopis, protože ho budu potřebovat na další škole. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je matematika. 
7. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději, byla asi Saša, 

která už odešla na jinou školu. A také Tereza K. a Tereza M. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – už delší dobu tam nechodím. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, byl, že jsem propadla 

do této třídy, protože je boží. 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil – o žádném nevím. 
11. Co bych chtěla ještě závěrem připojit – jsem ráda, že jsem pryč, a můžete se těšit na 

datum 31. 8. a možná i dřív. 

David  

1. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbil, je 
Vašek Formánek, protože je zajímavý. 

2. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je pan učitel Varmus, 
protože učí dobře a navíc předmět, který mě baví. 

3. Předměty, které mě nejvíce bavily, jsou zeměpis a dějepis, 
protože mě zajímají. 

4. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji – to ještě 
nevím, protože jdu na gymnázium 

5. Předmět, který mě nejméně oslovil, byla matematika 
(prostě mě nebaví, je nudná). 

6. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději, je náš školní 
pes Fido (hnědý jezevčík) 

7. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo – do školní jídelny nechodím. 
8. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhl, je, že jsem byl 

nominován na školní Hvězdičku. 
9. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustil – na této škole jsem žádný neměl. 
10. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na prázdniny, asi víte proč. 
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Lucie F. 
1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví 

každodenní povinnost, protože jsem tu měla práci, ale i 
zábavu. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je pan 
školník, protože se s ním dá popovídat. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je určitě pan učitel 
Varmus, protože byl naším třídním 4 roky a jeho hodiny 
byly zábavné, taktéž výlety, které pro nás vymyslel.  

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je určitě tělocvik, protože 
mám ráda sport a pohyb. 

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, bude 
nejspíš matematika a český jazyk. 

6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je pro mě matematika, je náročný. 
7. Spolužák, kterého jsem měl ze třídy nejraději – nejde říci jednoho, hodně lidí mi 

přirostlo k srdci. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, je pizza. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, jsem zažila na 

atletické olympiádě.  
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila, byla v mém případě poznámka 

z hodiny matematiky.  
11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na celý druhý stupeň, že jsme se bavili 

všichni dohromady a nikdo neřešil, že někdo chodí do šesté třídy a někdo do devítky. 
12. Co bych chtěla ještě závěrem připojit – ať se naší škole v budoucnu daří tak jako teď a 

také ať má pozorné žáky. Bude mi to tu hrozně chybět. 

 

Lenka  

1. Když se řekne školní docházka tak, se mi vybaví Šimon, 
protože chodí furt do školy 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je 
Lucka. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je pan učitel Varmus. 
4. Předmět, který mě nejvíce bavil, je výchova ke zdraví. 
5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je 

zeměpis. 
6. Předměty, které mě nejméně oslovily, jsou matematika a 

chemie. 
7. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději, je Lucie 

Filipková. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo - nechodila jsem na obědy. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, je, že jsem prošla 

z matematiky. 
10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila, je poznámka od paní učitelky 

Kvěťákové, že řvu ve třídě. 
11. Na co budu nejraději vzpomínat – na vtipné zážitky se svými kamarády. 
12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – choďte do školy, je to důležité. 
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Aneta  
1. Když se řekne školní docházka, tak se mi vybaví, že musíme chodit do školy a 

nezameškávat hodiny, protože kdybychom hodně chyběli, tak bychom se nic 
nenaučili. 

2. Osoba, kterou jsem si na naší škole nejvíce oblíbila, je Elen Kumanová. Za poslední 
roky jsme se začaly více bavit a je to strašně fajn. 

3. Učitel, který mě nejvíce ovlivnil, je asi paní učitelka Haščinová, protože nám fandila, 
když jsme byli na turnaji. 

4. Předmět, který mě nejvíce bavil, byl asi tělocvik, protože jsme se naučili hrát např. 
florbal a to je super.  

5. Předmět, který v budoucím životě nejvíce využiji, je tělocvik, protože mám ráda sport. 
6. Předmět, který mě nejméně oslovil, je asi dějepis, myslím si, že ho v budoucnu nikde 

nepoužiji. 
7. Spolužák, kterého jsem měla ze třídy nejraději – musím napsat více lidí, hlavně je to 

Lucka Filipková, Julča Odstrčilíková a Pálková. 
8. Jídlo, které mi ve školní jídelně nejvíce chutnalo, jsou buchtičky s krémem. 
9. Největší úspěch, kterého jsem v průběhu školního roku dosáhla, je asi to, že jsme 

s holkami vyhrály několik turnajů. Moc to pro mě znamenalo, že jsem mohla 
reprezentovat školu. 

10. Největší průšvih/přestupek, kterého jsem se dopustila – myslím si, že jsem nic 
hrozného nikdy neprovedla. 

11. Na co budu nejraději vzpomínat a proč – na naši třídu, protože jsme si to spolu všichni 
moc užili a těch devět let stálo za to. 

12. Co bych chtěl ještě závěrem připojit – chtěla bych říct, že učitele byli moc fajn, naučili 
mě plno věcí a budou mi chybět. 
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Literární rozlučka 9.A 
 Letošní rok jsme se netradičně rozloučili s výukou literatury, kterou nás po celé čtyři 
roky učila paní učitelka Šindelářová. Vždy to byla taková literárně-historická směs, protože 
oba předměty učí paní učitelka stejně ráda. Naše literární rozlučka spočívala v tom, že jsme si 
vybrali jednu literární postavu, s níž nás něco spojuje. Fotky s komentářem, co máme my a 
námi zvolený hrdina společného, si můžete prohlédnout v předchozím článku. 
 Rozlučka se povedla a rádi bychom paní učitelce poděkovali za úžasné čtyři roky. 
Někdy jsme si vás ani nezasloužili, protože jste hodná a my pokaždé nejsme. Vždy jste nás 
něco naučila. Doufáme, že se vám bude dařit dál a budete učit třídu, která si vás zaslouží.  

Také děkuji deváté třídě za úžasné čtyři roky. Moc ráda jsem Vás učila a budu na Vás stále 
vzpomínat. Na vše, co jsem s Vámi prožila – od slohové soutěže o nejlepší recept, přes 
spolupráci na Hvězdičce, tvorbu školního časopisu (u jehož založení stály Natálka Špoková a 
Míša Kryzová), až po pěkné slohové práce, které jste „pro mne“ vždy napsali. Ať se Vám 
v dalším životě daří a nezapomeňte na to, že čeština je ten nejkrásnější jazyk na světě. 

Poděkovat chceme i celému učitelskému sboru za trpělivost a doufáme, že se naší škole bude 
dařit dál. 

 

 



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

Kvíz o naší škole 
 Na rozloučenou jsme si pro Vás připravili minikvíz nejen o třídě 9. A, ale celkově o 
naší škole. Tak schválně, kolik toho o nás a budově, kterou jsme 9 let navštěvovali, víte? 
Řešení naleznete na konci časopisu v sekci odkazy. 

1. Kolik je na škole interaktivních tabulí? 
a)14 
b)10 
c)20 
2.  Kdo byl naším třídním učitelem první čtyři roky na škole? 
a) pan učitel Žák 
b) paní učitelka Hojgrová 
c) paní učitelka Jadrníčková 
3. Ve kterém školním roce naše škola oslavila 50.výročí založení naší školy? 
a) 2013/2014 
b) 2016/2017 
c) 2018/2019 

4. Kolik učitelů – mužů je na naší škole (včetně pana ředitele)? 
a) 2 
b) 4 
c) 5 

5. Kdo je naším současným třídním učitelem/učitelkou? 
a) pan učitel Varmus 
b) paní učitelka Haščinová 
c) paní učitelka Beranová 

6. Kolik metrů má jedno kolečko na hřišti? 
a) 100m 
b) 200m 
c) 400m 

7. Jak se jmenuje strom, který byl zasazen k 50. výročí založení naší školy? 
a) lípa srdčitá 
b) liliovník tulipánokvětý 
c) dub letní 

8. Který vyučující nás nikdy neučil? 
a) pan učitel Žák 
b) paní učitelka Moudrá 
c) pan ředitel 

9. Kolik je tříd na celé škole (nemáme na mysli učeben, ale třídních kolektivů)? 
a) 16 
b) 10 
c) 20 
10. Z kolika pavilónů se skládá naše škola (bez jídelny a školní družiny)? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
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Hvězdička 2019 
 

 Rok se s rokem sešel a dne 30. 5. 
2019 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. O letošní 
Hvězdičce píšeme také proto, že ji letos 
moderovali Julie O., Julie P. a Adam, žáci 
9.A. Rozloučili jsme se i velmi pěknou prezentací, ve které jsme připomněli sobě i všem 
přítomným, co vše jsme zažili a jak jsme se změnili za devět let školní docházky. No a také se 
nám podařilo získat letos dvě Hvězdičky, konkrétně byla oceněna Julie O. a Aneta. Všem 
nominovaným i oceněným gratulujeme, děkujeme všem vystupujícím i žákům, kteří 
s přípravou slavnostního odpoledne pomáhali. 
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Oomycety 
 
 Oomycety, neboli řasovky nebo plísně vaječné jsou skupina tzv. nepravých hub - 
houby, které mají znaky příbuzné i s jinými organismy a jsou často řazeny i mezi jiné skupiny 
organismů. V tomto případě u oomycet už název řasovky vypovídá, s kým mají příbuznost.  
 Oomycety jsou skupina vodních i suchozemských mikroskopických houbových 
organismů žijících ve vodě i na souši. Vodní druhy jsou vývojově starší, jsou převážně 
hniložijné, kdežto suchozemské jsou většinou parazitické a vývojově mladší. Jejich buněčná 
stěna obsahuje celulózu, mají trubicovité mycelium. Stélka může být různá. Nejprimitivnější 
druhy ji mají endobiotickou (uvnitř hostitele) a holokarpickou (celá stélka se přemění na 
výtrusnici). Nejdokonalejší druhy mají různě větvená houbová vlákna s různými tvary 
výtrusnic. Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně. Nepohlavní forma rozmnožování jsou 
dvoubičíkaté výtrusy - zoospóry. Jeden bičík mají hladký, druhý péřitý. Pohlavní forma 
rozmnožování jsou tzv. oospóry - kulaté nepohyblivé výtrusy. Vznikají tzv. oogamií, u které 
jsou přítomny dva pohlavní orgány - samčí antheridium a samičí oogonium. Antheridium 
obklíčí oogonium a z antheridia do oogonia se dostanou samčí buňky - spermatozoidy. Ty 
oplodní samičí buňky uvnitř oogonia (oosféry) a vzniknou oospóry. Oospóry se obvykle tvoří 
po sezoně nebo na starších myceliích k přežití nepříznivých podmínek.  
 Obecně si teď nevědecky pro lepší orientaci rozdělíme jednotlivé zástupce na 
,,suchozemské“ a ,,vodní“ druhy. Některé druhy, jako např. kořenoví paraziti, se však špatně 
zařazují mezi obě skupiny. Suchozemské druhy, jak jsem uvedl, jsou parazity rostlin. Mezi 
nejznámější zástupce suchozemských (a obecně) oomycet patří plíseň bramborová 
(Phytophthora infestans) napadající lilkovité rostliny. Napadená rostlina od stonků hnědne, 
později se nákaza šíří celou rostlinou a rostlina odumírá. Na listech jsou žluté, později hnědé 
nekrotické skvrny a na spodní straně skvrn je bílý povlak vláken s výtrusnicemi. Napadené 
hlízy hnijí (u brambor) a vytváří na nich bílý povlak vláken s výtrusnicemi. Plody (u rajčat) 
zhnědnou a popraskají. Do napadených míst se dostanou hniložijné plísně a různé 
mikroorganismy a rajčata tak začnou hnít. Choroba je velmi silná a velmi rychle se šíří. Může 
zničit až 80 % úrody. Za vlhkého počasí vylučují uvolněné výtrusnice nepohlavní bičíkaté 
výtrusy, za vlhka sama výtrusnice klíčí hyfou (houbovým vláknem). Plíseň bramborová se 
totiž velmi slavně a zároveň velmi negativně zapsala do lidských dějin. Před cca 150 lety 
zničila v Irsku prakticky celou úrodu brambor a vypukl obrovský hladomor, na jehož 
následky zemřelo asi milion lidí. Mezi další známé zástupce můžeme zařadit vřetenatku 
révovou (Plasmopara viticola) napadající révu vinnou.  
 Dalšími zástupci jsou: plíseň okurková (Pseudoperonospora cubensis) napadající 
okurky (zvláštností je černý povlak na spodní straně listů a to, že spóry této houby zde 
každoročně přinese vítr z jihu Evropy), plíseň salátová (Bremia lactucae), která je velmi 
nebezpečná pro mladé sazeničky salátu, plíseň cibule (Peronospora destructor) nebo plíseň 
máku (Peronospora arborescens), ta tvoří na spodní straně máku fialový povlak. Zcela 
samostatným druhem zde je pak plíseň bělostná (Albugo candida). Ta napadá rostliny z čeledi 
brukvovitých, mezi které patří např. ředkev nebo kokoška pastuší tobolka. Je velmi odlišná od 
předchozích vyjmenovaných oomycet. Na rostlinách z pokožky vyvěrají bělavé polštářky. V 
nich jsou houbová vlákna, na kterých vznikají v řetízcích výtrusnice. Výtrusnice se produkují 
do takové doby, až jejich počtem vyvinou takový tlak, že ložisko praskne. Výtrusnice se 
uvolní a infikují další rostliny.  
 Mezi kořenové parazity můžeme zařadit rod Pythium. Druhy v tomto rodu jsou 
nejčastějšími původci padání klíčících rostlinek. Původci tohoto onemocnění jsou 
mikroskopické houby (včetně rodu Pythium), které rostou uvnitř kořenů rostlin a odsávají jim 
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živiny. Klíčící rostlina je tedy odříznuta od živin a odumírá. Do tohoto rodu však patří také 
druh Pythium insidiosum infikující např. psy, ryby, koně, vzácně i lidi. Mezi hlavní unikátní 
druh tohoto rodu však patří P. oligandrum, který je znám pod názvem ,,Chytrá houba“. Tento 
druh parazituje na jiných plísních (včetně na příbuzných druzích v rodě Pythium) a způsobuje 
jejich odumírání. Toho se využívá třeba při likvidaci plísní na zdech (přípravek BioRepel), 
rostlinách (přípravek Polyversum) nebo proti plísním na nohou.  
 Pak zde máme vodní druhy. Nejznámější vodní druhy patří do řádů Rhipidiales, 
Olpidiopsidales, Lagenidiales, Leptomitales, Saprolegniales. Řád Rhipidiales patří mezi 
podtřídu Peronosporomycetidae, kde patří všechny suchozemské druhy a také tento vodní řád. 
Jsou to výhradně saprofyti (hniložijní) na organickém materiálu, často ve znečištěných 
vodách s nízkým obsahem kyslíku. Mezi zástupce patří např. Aqualinderella fermentans, která 
přejde při nedostatku kyslíku na fermentativní metabolismus (metabolismus charakterizovaný 
anaerobním (bez přístupu vzduchu) zpracováním cukru glukózy) nebo Rhipidium interruptum 
rostoucí na plodech ponořených ve vodě. Pak jsou zde 2 řády obsahující primitivní parazitické 
druhy, konkrétně Olpidiopsidales a Lagenidiales. Ten první ještě patří mezi podtřídu 
Peronosporomycetidae, kdežto ten druhý už mezi podtřídu Saprolegniomycetidae, která 
obsahuje v drtivé většině druhy vodní. Mezi řád Olpidiopsidales patří např. rod Olpidiopsis. 
Nejznámějším druhem tohoto rodu je O. saprolegniae parazitující na zástupcích řádu 
Saprolegniales. Do řádu Lagenidiales patří např. rod Lagenidum. V tomto rodu je např. L. 
giganteum napadající komáří larvy nebo L. rabenhorstii parazitující na spájivých řasách. Dále 
zde patří např. rod Myzocytium, což jsou jednobuněční, vnitrobuněční parazité řas.  
 Řád Leptomitales zahrnuje mikroskopické vodní druhy žijící na tlejících organických 
zbytcích ve vodách. Patří sem např. druh leptomitus mléčný (Leptomitus lacteus), který 
vytváří rozsáhlé, velké porosty na organickém materiálu v silně znečištěných vodách, např. ve 
stokách, kanálech a odpadních vodách. Typické je pro něho zaškrcování vláken. Pak zde patří 
řád Saprolegniales (česky hnilobytkotvaré). Ten zahrnuje většinou hniložijné druhy, jsou zde 
ale i druhy parazitické. Většinou rostou ve vodě, ale vyskytují se často i ve vlhké půdě. Jako 
zástupce sem můžeme zařadit druh hnileček račí (Aphanomyces astaci) který ohrožuje 
evropskou populaci některých druhů raků, hlavně raka říčního a kamenáče. Toto onemocnění 
dokáže zdecimovat většinu místní populace a je silně nakažlivé. Většina ostatních druhů rodu 
hnileček (Aphanomyces) jsou většinou kořenovými parazity rostlin, např. A. Euteiches 
napadající luštěniny nebo řepu.  
 Mezi řád Saprolegniales dále patří rod Branchiomyces způsobující u ryb tzv. 
branchiomykózu žaber. Jedná se o závažnou nemoc žaber u ryb, kde při zanedbání léčby hrozí 
jejich úhyn. Při zasažení žaber ryba odmítá potravu, lapá po dechu a je letargická, tzn. 
nevnímá okolní podněty. Při včasném neléčení onemocnění hrozí rozklad žaber a následný 
úhyn ryb. Onemocnění se objevuje obvykle při vyšší teplotě, ve znečištěných vodách s nižším 
obsahem kyslíku. Rovněž zajímavý je druh Sommerstorffia spinosa, který loví vířníky na 
výběžky vláken a roste na odumřelých stélkách řas ve vodě.  
 Nakonec zmíním 2 nejznámější rody hnilobytkotvarých oomycet. Těmi jsou 
hnilobytka (Saprolegnia) a mlhovka (Achlya). Oba tyto rody vodních mikroskopických hub 
většinou rostou na zbytcích odumřelých těl organismů ve vodě. Vyskytují se však také v 
půdě. Oba tyto rody mohou napadat oslabené ryby a jiné vodní živočichy a způsobit u nich 
onemocnění, které akvaristé znají pod názvem plíseň - na těle ryb se tvoří bílé skvrny nebo 
bílé chomáčky vláken. Zvláště pak tyto plísně napadají poškozené jikry. Rozdíl je však u 
těchto rodů v nepohlavním rozmnožování. U rodu mlhovka (Achlya) praskne vrch výtrusnice 
a bičíkaté výtrusy vytvoří nad výtrusnicí dutou kouli. U rodu hnilobytka (Saprolegnia) 
výtrusnice praskne a výtrusy odplavou pryč. 
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1) Plíseň bramborová (Phytophthora infestans)- pohled na vlákna s výtrusnicemi přes USB 
mikroskop, 2) Vřetenatka révová (Plasmopara viticola)- pohled na vlákna s výtrusnicemi přes 
USB mikroskop, 3) Plíseň bělostná (Albugo candida)- pohled na symptomy nemoci na listu 
ředkve, 4) Saprolegnia parasitica na mrtvé mouše, uloveno ze stojaté vody, 5) Plíseň 
bramborová (Phytophthora infestans)- mikroskopický preparát barvený bavlníkovou modří 
(citrónkovité útvary jsou výtrusnice), 6) Vřetenatka révová (Plasmopara viticola)- 
mikroskopický preparát barvený chlorzinkjódem (citrónkovité útvary jsou výtrusnice), 7) 
Plíseň bělostná (Albugo candida)- mikroskopický preparát výtrusnic barvený chlorzinkjódem 
(červená šipka označuje na jedné z kulatých výtrusnic), 8) Saprolegnia parasitica- 
mikroskopický preparát pohlavního a nepohlavního stádia barvený chlorzinkjódem (přibližně 
uprostřed je ohnuté vlákno s výtrusnicí, která je od vlákna jen nepatrně oddělena, v okolí je 
kulovité pohlavní stádium- oogonia s oospórami) 
 

                                                                                                                       Matěj Javorek 
 

 

 

 

 

 Matěji, děkujeme za všechny články, které si pro náš časopis napsal. Jednoznačně se 
jednalo o texty na nejvyšší odborné úrovni a je opravdu obdivuhodné, že jsi je dokázal psát už 
v šesté třídě. Přejeme Ti, aby se Ti podařilo tvé nadání v životě co nejlépe uplatnit, a máme I 
jednu prosbu. Až budeš jednou přebírat Nobelovu cenu za nějaký významný objev, budeme 
rádi, když v děkovné řeči zmíníš i náš časopi, jako první periodikum, kde si mohl vědecky 
publikovat. 
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Ze školní knihovny 
 

 Rozhodně Vás nemůžeme pustit na prázdniny bez tipů na dobré čtení. I když četba 
jako taková v posledních letech moc nefrčí, letní období přímo vybízí k tomu lehnout si někde 
do stínu pod strom, na lehátko na pláži či se jen pohodlně usadit na balkóně a něco si přečíst. 
Protože se však má o prázdninách odpočívat, i to, co budeme číst, by mělo být odpočinkového 
charakteru, knížka by neměla také být příliš hrubá, aby v našem cestovním zavazadle 
nezabrala mnoho místa. 
 
 Proto jsme z naší školní knihovny jako ověřený tip pro Vás 
vybrali sérii Deník malého poseroutky. Jen málokterý žák tuto knihu 
ještě nezná a vězte, že autor už sepsal celkem 13 pokračování. V naší 
knihovně najdete 12 dílů, chybí nám pouze ten poslední, jelikož nové 
tituly jsou přikupovány vždy v září. Takže si na něj musíte ještě chvíli 
počkat. Do letního období se však dobře hodí díl č. 12 Výprava za 
teplem. Hlavní hrdina se v něm stane spolu se svými sourozenci 
nedobrovolným účastníkem rodinné dovolené na místě, kde rodiče 
strávili líbánky. Dovolená, která stála rodinu velké množství peněz, se 
však nevydaří úplně podle plánu. Řada humorných situací, které 
možná znáte z cestování s rodiči i vy, vás zaručeně rozesměje.  
 
 
 Žáky druhého stupně by mohly v letních měsících oslovit knihy královny detektivního 

románu Agathy Christie. Ve školní knihovně jich máme hned několik. My 
jsme pro Vás vybrali titul Deset malých černoušků. Známá dětská říkanka o 
tom, jak vždy jeden malý černoušek odpadne, až nakonec nezbyde žádný, 
se stala námětem pro detektivní román o deseti lidech, kteří se sejdou na 
jednom ostrově, kam byli pozvání stejnou osobou. Všechny spojuje to, že 
se v minulosti dopustili nějakého nepěkného činu, který by mohl být 
vyhodnocen jako vražda. A stejně jako v lidovém říkadle jich zčistajasna 
začne za podivných okolností po jednom ubývat. Kdo má tyto vraždy na 
svědomí a jak příběh skončí, se můžete pokusit zjistit četbou stejnojmenné 
knížky. 
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Právě jste dočetli poslední 
číslo našeho časopisu v tomto 
školním roce, které bylo celé 
věnováno odcházející deváté 

třídě.  

Krásné prázdniny přeje celá 
redakce časopisu Sovička. 

Věříme, že s naším 
odchodem náš časopis 

nezanikne. 
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Odkazy 
https://pixabay.com/cs/photos/jaro-strom-kv%C4%9Btiny-louka-276014/ 

https://pixabay.com/cs/illustrations/z%C3%A1pad-slunce-ostrov-iii-soumrak-485016/ 

Řešení kvízu 

1. Kolik je na škole interaktivních tabulí? 
a)14 
b)10 
c)20 
2.  Kdo byl naším třídním učitelem první čtyři roky na škole? 
a) pan učitel Žák 
b) paní učitelka Hojgrová 
c) paní učitelka Jadrníčková 
3. Ve kterém školním roce naše škola oslavila 50.výročí založení naší školy? 
a) 2013/2014 
b) 2016/2017 
c) 2018/2019 
4. Kolik učitelů – mužů je na naší škole (včetně pana ředitele)? 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
5. Kdo je naším současným třídním učitelem/učitelkou? 
a) pan učitel Varmus 
b) paní učitelka Haščinová 
c) paní učitelka Beranová 
6. Kolik metrů má jedno kolečko na hřišti? 
a) 100m 
b) 200m 
c) 400m 
7. Jak se jmenuje strom, který byl zasazen k 50. výročí založení naší školy? 
a) lípa srdčitá 
b) liliovník tulipánokvětý 
c) dub letní 
8. Který vyučující nás nikdy neučil? 
a) pan učitel Žák 
b) paní učitelka Moudrá 
c) pan ředitel 
9. Kolik je tříd na celé škole (nemáme na mysli učeben, ale třídních koleltivů)? 
a) 16 
b) 10 
c) 20 
10. Z kolika pavilónů se skládá naše škola (bez jídelny a školní družiny)? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
 


