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Úvodník       
 
Milí žáci, vážení učitelé a všichni pracovníci naší školy! 

Ráda bych vás přivítala u dalšího vydání školního časopisu Sovička. Vzhledem ke 
koronavirové situaci jsme neměli moc prostor čerpat informace praxí. Proto píšeme o 
zajímavostech ze světa, sportech, hrách, naleznete zde různá doporučení a tak dále. Byla bych 
ráda, kdybyste si udělali čas přečíst si nebo alespoň prohlédnout náš časopis. Snažili jsme se, 
aby si každý mohl najít to své. 

Dneska bychom si mohli popovídat o hygieně. Je důležité ji v tomto období dodržovat. 
To samozřejmě neznamená, že jindy ne . Základem je, abyste si pravidelně myli ruce, je-li to 
vhodné, nosili roušku a dodržovali určitý odstup od cizích lidí. Také používejte i desinfekci. Je 
spoustu možností, jak můžete chránit sebe i okolí. 
A nakonec bychom si mohli přečíst motivační citát. 

 
~Trpělivost, vytrvalost a úsilí, to jsou nepřemožitelné předpoklady úspěchu~   

NAPOLEON HILL 
 
 

Karolína Škutová 
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Psi 
Ne nadarmo se psovi říká nejlepší přítel člověka. Předpokládaný původ psa je, že se 

domestikoval (přizpůsobil) z vlka obecného, vyskytoval se už v pravěku. Lidé si pořizují psy 
z různých důvodů, např. aby hlídal, jako domácího mazlíčka, pomocníka u lovu, hlídače stád 
ovcí apod.  

Nejoblíbenější psí plemena v ČR jsou:      
                1. německý ovčák  

2. jezevčík   

3. yorkšírský teriér  

4. čivava 

5. labradorský retrívr  

6. bernský salašnický pes 

U psů rozlišujeme ženské pohlaví – fena a mužské pohlaví – pes. Mládě psa se nazývá 
štěně. Rodí se slepá a hluchá, nemají ani dobře vyvinutý čich, ale naopak mají dobře vyvinutý 
sací reflex. Dvanáct dnů po narození otevírají oči.  

Chování psa je různé, např. HRAVÉ CHOVÁNÍ - psi si na rozdíl od vlků rádi hrají až 
do vysokého věku, např. rozkousávání věcí; s jiným psem např. honičky, shazování na zem; 
s páníčky např. házení s tenisákem, gumovou hračkou, atd.  

Inteligence psů je menší než u jejich předchůdců – vlků, u psů však vynikají inteligencí 
některé druhy, např. dobrman, německý ovčák, norský losí 
pes, pudl, puli, šeltie, teriéři, malamut, sibiřský husky, samojed, basenji, čivava, 
knírač a šiperka, kteří mají výbornou schopnost řešit problémy, ale hůře a pomaleji se 
učí.  Naopak zlatý a labradorský retrívr a belgický ovčák se učí dobře a rychle, ovšem 
samostatná schopnost řešení problémů je u nich omezená. V žebříčku pracovní inteligence se 
na prvním místě umísťuje border kolie, pudl, německý ovčák.   

Kdyby si chtěl někdo pořídit psa, tak se můžete podívat na: PSI INZERCE - BAZOŠ. 
CZ nebo na RŮZNÉ CHOVATELSKÉ STANICE. 

Eliška Třaskošová 
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V pražské zoo se narodilo 
mládě slona indického 

V pražské zoologické zahradě v Troji se dne 27. 3. 2020 narodilo mládě slona indického. 
Matkou je slonice Tamara, otcem slůněte je samec Ankhor. Slonice i slůně jsou v pořádku. Již 
20 minut po porodu se postavilo na nohy, vážilo cca 92 kilogramů. Za několik hodin po porodu 
také chovatelé určili pohlaví slůněte, je to holka. Tím se vlastně chovatelům splnilo přání, 
protože samice mohou zůstat v chovném stádě v pražské Troji. Pražská zoo očekává ještě 
narození druhého slůněte. Březí je totiž i slonice Janita, otcem slůněte bude rovněž samec 
Ankhor. 

 

 

     Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. V současnosti má zahrada 8 sloních obyvatel 
včetně narozeného slůněte, kteří žijí od března roku 2013 v novém areálu nazvaném "Údolí 
slonů". Je to jeden z největších komplexů v českých i slovenských zahradách. Nabízí 
samostatné stáje i společné vnitřní prostory, které slonům i během zimy umožňují pohyb. Uvnitř 
mají sloni i vyhřívaný bazén. 

Petra Dlouhá 
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Šerm 
Představím vám sport, který dělám od šesti let a pořád mě baví. 

      Tento sport se provozuje už od starověku, kde soupeřili dva šermíři proti sobě při 
různých soubojích. V dnešní době si může šermíř vybrat, jestli chce šermovat FLERETEM nebo 
KORDEM, což jsou bodné zbraně. Popř. ŠAVLÍ, která se považuje za sečnou i bodnou zbraň.  

   

Všechny zásahy registruje elektrický přístroj, podle kterého se rozhodčí řídí. Šerm je 
zahrnut mezi OLYMPÍJSKÉ sporty, kde soupeří dva šermíři proti sobě na speciální podložce, 
která se nazývá plánš. Šermuje se 3 minuty na 15 zásahů, což je vyřazovací kolo. Poté postoupí 
do finále, kde se šermuje 9 minut rozdělených do 3 částí po 3 minutách, také na 15 zásahů. 
Když čas vyprší, tak následuje minutová přestávka, při které můžou trenéři radit jak na soupeře. 
Pak skončí přestávka a jde se zase šermovat. U nás u dětí je to upraveno a šermujeme na 4 – 5 
bodů všichni se všemi. Poté se postupuje do eliminace, kde už se šermuje na vyřazování pomocí 
pavouku. 

Šermuje se ve speciální výstroji. Šermířské kalhoty a kabátek, ponožky, podvesta, 
elektrická vesta, maska, rukavice, šňůra na zbraň, šňůra na masku a samozřejmě zbraň podle 
své volby. Ženy mají i prsní kryty. 

                                                                                

V České republice se soutěží v šesti věkových kategoriích: 

mini žáci a žačky - do 10 let 
mladší žáci a žačky - do 13 let 
žáci a žačky – do 15 let 
kadeti a kadetky – do 17 let 
junioři a juniorky – do 20 let 
senioři a seniorky – neomezeně   
 

Michaela Adamovská 
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Házená – TJ Sokol Poruba 
Házená je týmový sport. Vždycky je při ní sranda - jak na trénincích, tak na zápasech. 

Je to fair play sport, i když je docela tvrdý. Máme u nás nejlepší trenéry na celém světě. 
Sice nás na trénincích většinou drtí, ale dělají to pro naše dobro. Hrajeme hodně zápasů nejen 
u nás (skoro po celé republice), ale i ve Slovinsku, v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku. 

Je to kolektivní sport, takže všichni musíme vycházet dobře ze všemi, i když se třeba 
s někým moc nemusíme.  

Mám z házené miliony zážitků. Je to výborný sport jak pro získání skvělé kondice, tak 
pro získání obratnosti s míčem. Hraju už ho skoro 4 roky a za ta léta jsem se toho naučila hodně. 

Eliška Vaňková 
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Jak jsem poznal Izrael 
Před třemi roky jsem s rodiči odletěl z polské Wroclawi do Tel Avivu, který je hlavním městem 

Izraele. Naše rodina vyráží „bez cestovky“, takže vzhledem k místu, které jsme se rozhodli navštívit, 
jsem očekával dobrodružnou cestu.  

Už na letišti bylo veselo, když si nás vzali bokem a ptali se, co tady budeme dělat. Všude okolo 
byli vojáci se samopaly, na což jsem z minulých cest nebyl zvyklý. Pohovor jsme zvládli, a tak už jdeme 
s kartičkou v pase místo vstupního razítka do autopůjčovny. Izrael nedává do pasu razítka, protože 
některé zejména arabské země nepouští do země nikoho, kdo navštívil Izrael.  

Netrvá to dlouho a už si to pádíme směrem Mrtvé moře s naším novým členem týmu. Jmenuje 
se Mitsubishi Colt. Zastavujeme u nákupního centra nakoupit zásoby. U vchodu vojáci kontroluji tašky. 
Je velmi zajímavé vidět mladé holky bez uniformy se samopalem na zádech a s náboji kolem pasu, jak 
s nákupním vozíkem jezdí po marketu. Taťka mi vysvětlil, že Izrael je stále ve válečném stavu a vojna 
je povinná i pro ženy, a to na dva roky. Pro turisty je zde však bezpečno.  

Ale už jsme zase na cestě a jedeme stále z kopce. Mrtvé moře je 420 m pod hladinou moře. Už 
se těšíme, jaké bude. Mrtvé moře mě trošku zklamalo. Voda je moc horká nedá se v ní plavat a je móóc 
slaná. Ale ten pocit, že člověk sedí na vodě, jinde nezažijete. Po pár dnech opouštíme Mrtvé moře a 
jedeme směr Jeruzalém. Cestou navštívíme pevnost Masada. Ale o tom až příště �. Jeruzalém se mi 
moc líbil, navštívili jsme Křížovou cestu, Boží hrob, Zeď nářku, kde jsem si napsal přání na papírek a 
vložil jsem ho do zdi. A mnoho dalších míst, ale už jsem dost unavený, proto občerstvení v „košer“ 
McDonaldu mi udělalo velkou radost. „Košer“ hamburger si můžete dát jenom v Izraeli.  

Cestou do hotelu díky chytré navigaci nechtěně procházíme starou židovskou čtvrtí, kde turisté 
nejsou vítání. Prošli jsme opravdovým židovským ghettem. Nic podobného jsem nikdy neviděl, je to 
úplně jiný svět. Poslední naší zastávkou je opět Tel Aviv, máme pouze tři dny na to, abychom ho trochu 
poznali. Tel Aviv je moderní město plné mrakodrapů s krásným průhledným mořem. Tři dny lenošení 
na pláži plus návštěva historické části Jaffa a místního tržiště bohužel ukončily naši cestu po Izraeli. Za 
tak krátkou dobu se celý Izrael poznat nedá, proto se možná ještě někdy vrátíme. 

Patrik Michalík                                  
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Živá Voda Modrá u 
Velehradu 

V minulém čísle našeho časopisu jsme Vám představili KOVOZOO, která se nachází 
ve Starém Městě. Pokud jsme Vás nalákali na jeho návštěvu, pak bychom Vás rádi upozornili 
také na další velmi zajímavou lokalitu, která se nachází jen cca 5 km daleko.  

Jedná se o botanickou a sladkovodní expozici Živá voda v obci Modrá. Živá voda je 
součástí turistického areálu kolem Hotelu Skanzen. Pokud se chcete seznámit s životem pod 
vodní hladinou, pak přicházíte na to správné místo. Expozice ukazuje život sladkovodních ryb 
ve vnitřních i venkovních prostorách. Zhlédnout zde můžete prakticky všechno, co se 
sladkovodními rybami chovanými u nás jakkoli souvisí.  

Budova je rozdělena do několika pater, ve všech patrech jsou 
samostatná akvária a expozice. Například v přízemí jsou 
vycpané ryby a další zvířata, která žijí poblíž vody. Pro děti 
jsou zde nachystány různé kvízy a hry.  

Když sestoupíte do prvního podzemního patra, vydáte se do 
malého tunelu nacházejícího se v hloubce 3,5 m. Jeho délka 
činí 8 m a šířka 2 m. Tunel současně tvoří i část dna venkovního 
rybníku, takže se 

tady pozorují ryby zespodu. Okolo sebe a nad sebou 
uvidíte plavat kapry, lipany, sumce a parmy, či 
pstruhy a další sladkovodní ryby. Přímo u vás se 
třeba zastaví i největší exempláře měřící až 2 metry. 
Tento průchozí tunel pod rybníkem je unikát v rámci 
celé Evropy.  

Vedle budovy vnitřní 
expozice se nachází 
venkovní rybník. Za hezkého počasí se venku sluní želvy a v 
rybníku je možné pak všechno hezky vidět i ze břehu. Kolem 
rybníka vede relaxační stezka. V létě se v rybníku můžete 
dokonce i vykoupat.  

Kdo si bude chtít výlet prodloužit, může navštívit hned vedle se 
nacházející Archeoskanzen se zvířaty. V expozici můžete vidět 
domky a ukázky jejich vybavení, v celém areálu se volně 
prohánějí slepice, kozy a prasátka. V létě skanzen pořádá i různé 
doprovodné zábavné akce - naučná představení, programy, 
pokusné tavby kovů, výrobu keramiky, zemědělskou výrobu i 

neustále prováděný archeologický výzkum.  

Tobiáš Kempný 

  



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

 

Tip na knihu – Děsivé dějiny 
smrti 

 

  Pokud vás zajímají dějiny, mohla by vás zaujmout také kniha, která se zabývá nevšední 
historií.  Můžete zde zjistit něco nového ohledně smrti. Kniha nese název „Děsivé dějiny smrti" 
a napsal ji Clive Gifford.  

V této knize se dozvíte něco nového ohledně poprav a dalších smrtících nástrah v době  
dávno minulé. Rozhodně je to zajímavé čtení, které vás bude udržovat v napětí. Naleznete zde 
různé příběhy, které se doopravdy staly, nebo různé návody, které byste mohli zkusit doma. Ale 
to bych vám nedoporučoval. Protože hned první návod je, jak si doma připravit mumii.  

Doporučuji nečíst celou knihu najednou, ale po jednotlivých kapitolách, jak jsem to 
dělal já. Nebudete pak tak moc zděšeni. Myslím si, že tato knížka je pro slabší povahy 
nevhodná. Ale kdybyste ji náhodou dostali do rukou, hned vás bude varovat nápis: Pozor 
opravdu hrůzostrašné, pokud si troufáte, čtěte dál. 
     Toto byl můj tip, jak byste netradičně mohli využít volný čas třeba o prázdninách. 

Matěj Jan Hrubý 
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Zajímavá osobnost: Maxim 
Habanec – život je skejt 

Maxim Habanec je 28 letý český rider na skateboardu. Je čtyřnásobným mistrem 
republiky ve skateboardingu a výherce světového poháru Mystic Skate Cup.  

Max není jenom kluk, který jezdí na prkně s kolečky, ale taky je to kluk, který v roce 
2018 společně se svým kamarádem Danielem Rahmanem založily e-shop jménem Craness, kde 
prodávají vše potřebné k jízdě na skateboardu. 

 

Max se skateboardu věnuje od svých 5 let a neplánuje přestat, naopak má nový cíl, a to 
je dostat se na olympiádu. Společně se svým sponzorem Redbull a Českým olympijským 
týmem se mohl podívat do Los Angeles a strávit tam 
2 měsíce, kde trénoval a připravoval se na kvalifikační 
závody v Americe. Ale kvůli aktuální situaci se tam 
nepodíval. Avšak to mu nezabrání v dosažení jeho 
snu.  

Díky Redbullu si mohl postavit svůj vlastní 
skatepark, kterému říká Maxspace. Max to 
s olympiádou myslí vážně, a proto nepřestává 
trénovat. Aby se tam dostal, potřebuje být maximálně 
dvacátý, ano dvacátý! Z celého světa postupuje pouze 
prvních dvacet riderů. Max je aktuálně na nějakém 34. 
místě celosvětového žebříčku. Má skvělou motivaci, 
protože je v celosvětovém žebříčku na nejlepším 
místě ze všech našich riderů. A k tomu se 
skateboarding po všech těch letech stane uznávaným 
a už nebude jen středem vtipů. Protože udělat svoje první 
Ollie, zabere hodně opravdu hodně práce. 

Musím říct, že potkat Maxe naživo je zážitek. Má tak plynulou jízdu, že od něj 
neodvrátíte oči. Myslím, že toto je jeho cesta k úspěchu, a jestli bude takto pokračovat, tak to 
určitě dotáhne až na olympiádu.  

Viktorie Pinkasová 

  

Jedna z mnoha Maxových desek. 
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Filmy a seriály, které nás 
v karanténě zaujaly 

Doporučuji si pustit seriál Slunečná. 
Hlavními postavami jsou Týna, Janek, Sylva, Róza, 
Lída, Martin, Hana, Jan, Roman, Tom, Leoš, 
Franta, Jana, Julča, Běta, Vilém, pan profesor, 
Tony, Denisa, Aleš, Marie, Pavel, Petra, Zuzana, 
Radek, Jan, Simona.  

Týnka má sestru Sylvu, zdědily statek po 
svém otci. Na statek přijel Janek Linhard a Vilda, 

kteří se domluvili, že si vymění role - Vilda se bude vydávat za Janka a Janek za Vildu. Sylva 
se zamilovala do Vildy (Janka). Janek (Vilda) do Týny, která však byla zasnoubená. Toto je 
jedna ze zápletek seriálu. Jak to bude dál, zjistíte sledováním dalších dílů. 

 Moc mě tento seriál zaujal. Doufám, že Vás taky zaujme. Nové díly můžete sledovat 
každé úterý v 20:15 na Primě. � 

Gabriela Zemanová 
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Velké podmořské 
dobrodružství 

  Nedávno jsem našla na YouTube hezký a zajímavý film Velké podmořské 
dobrodružství a ráda bych Vám o něm něco řekla. 

 Je to skoro reálný příběh o želvě, která mluví a ukazuje svůj svět oceánu. Upozorňuje 
hlavně na to, že v moři platí zákon: „Sežer, nebo tě sežerou.“ Nikdo neví, kdy se stane kořistí 
někoho jiného, např. lvoun sežere rybu a jeho sežere velký bílý žralok. 

 Zhlédnete i zajímavosti o spoustě mořských živočichů, např. že vorvani měří až 20 
metrů a váží až 45 tun. Zaujaly i mě i svatební tanečky malých rybek bodloků žlutoploutvých 
za soumraku. Asi nejděsivější byl žralok bílý, který je 7 metrů dlouhý a má přes 2 tuny svalů. 
Je to dokonalý predátor. 

 Na závěr se želva, která nás filmem provázela, vrátila na svou rodnou pláž a nakladla 
do písku 100 vajíček, ze kterých se vylíhnou malé želvičky.  

 Film se mi moc líbil. Doporučuji se na něj podívat. Stačí na YouTube zadat Velké 
podmořské dobrodružství. 

Veronika Pinková 
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Hry, které rádi hrajeme: 

PUBG Mobile 
 

Dnes vám chci představit hru, která se jmenuje PUBG Mobile (player unkown battle 
ground). Je to FPS hra neboli střílečka. Potřebujeme k této hře výkonný mobil nebo tablet. 
Osobně tuto hru hraju jeden rok a jsem s ní velice spokojený, protože má velice pěknou grafiku.  

Je tam hodně módů (režimů) hraní, ale hlavním je Classic. Tento mód obsahuje sólo, to 
znamená, že hrajete sám proti sto hráčům. Další mód je Duo, kdy hrajete třeba s kamarádem, 
další je Squad - to znamená, že hrajete se třemi kamarády (čtyři hráči) jako tým proti dalším 
čtyřem.  

Je tam samozřejmě plno kostýmů a je tam také Ranked systém. To znamená, že čím více 
jste dobří, tím větší máte rank. Já už mám rank Diamond IV (čtyři). Hraje to přibližně sto 
miliónů hráčů na celém světě, vymyslel to Ind. 

Doporučuju hru stáhnout, má velikost 3,8 GB, takže zabere více místa. Ale mně osobně 
to nevadí. Má to už hodně aktualizací, všechno se zlepšuje, poslední verze je 0.17.0. 

Přeju hodně štěstí ve hře.  

Joanis Trichas 
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Recenze na hru Minecraft 
 Minecraft se dá koupit na X-box, počítač, playstation, mobil, tablet. Na tabletu a mobilu 
se dá koupit na obchod play, na počítač se dá koupit jako CD disk anebo jako kód přes internet. 
Na X-box se může koupit jako CD disk nebo přes online obchod na Xboxu a na Playstation 
jako CD disk . 
 V Minecraftu je všechno kostičkované, nic není kulaté. Můžete hrát sám nebo s více 
hráči a jsou tam mini hry. Například hide and seak - jsou tam role, jeden je detektiv a zbytek se 
převleče, například za knihovnu nebo dýni, a jde se ukrýt - knihovna do knihovny a dýně na 
zahrádku. Když detektiv všechny najde, vyhrál. Potom tam jsou sky wars. Na létajícím ostrově 
si najdete zbraně a dá se tam bojovat. Kdo zůstane jako poslední na ostrově, vyhrál. Na počítači 
se dají přidat servery, kde jsou další mini hry, ale na Xbox to nejde.  
 V normálním světě si můžeme dát variantu tvořivou, přežití a dobrodružství. V 
normálním světě máte mapu, kde jsou bajomi zimní, letní, podzimní a jarní. Jsou tam lesy, 
louky, hory, bažiny, kde žije čarodějnice, jsou tam portály do jiných světů, v jednom je drak a 
v druhém je skoro všude láva a jiné příšery. V dobrodružném světě  nemáte příšery, ale jinak 
můžete normálně stavět. Ve světě přežití jsou příšery kostlivci, zombíci, creeper, který 
vybuchuje, a další. Hrajete o přežití. Abyste přežili, můžete si postavit dům, hledat si jídlo a 
prozkoumávat jeskyně, kde můžete najít lávu, diamanty, emeraldy, kameny, lazuly, redstony, 
zlato a železo. Potom se dá vyrobit na stole na vyrábění z věcí, které vytěžíte v jeskyni nebo 
v lese, různé nářadí, brnění, ale i troubu, ve které pečete jídlo. Ve tvořivém světě můžete dělat, 
co chcete, nejsou tam životy a nic vás nemůže zabít. Dají se i nainstalovat různé módy.  
 Minecraft je dobře propracovaná hra, má dobrou grafiku, updaty jsou někdy rychlé, 
někdy pomalé, zaleží, co přidávají do hry. Hra je dobrá pro děti i dospělé. Dobře se v ní 
procvičujou anglická slovíčka, je skvělá i pro hraní s kamarády. 
 

Tomáš Smělík 
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Recenze na tabletovou 
aplikaci 

 

Chtěla bych Vám představit aplikaci na tablet Iped Pro.  Aplikace má název Procreate a 
musí se koupit, je určena jen pro tento tablet. Tato aplikace je určená na kreslení a 
zdokonalování v kreslení jak formou počítačovou, tak i v běžném kreslení na papír. Na tablet 
používám Apple Pencil, je to tužka, která mi ulehčuje práci, dá se kreslit v tabletu i prstem.  

Tato aplikace má hodně možností a to výběr štětců, tužek, barev, gum, odstínů, pozadí, 
pláten, stáhnutí štětců, stáhnutí postav, obrázků, které jdou následně upravit, stáhnutí mandal. 
Nejvíce používám v tabletu na kreslení tužky, které umí měnit tloušťku čar, a gumu na 
vymazání již namalované části obrázku. Každý ocení možnost barev a jejich kombinování.  
Když vytvoříte barvu s odstínem, který není běžný, můžete ho uložit a pak opět použít. Plátno, 
na kterém kreslíte, můžete i oříznout, zvětšit nebo zmenšit. Vytvořené obrázky jdou uložit, 
sdílet na internetu, jdou do nich vepisovat texty. Obrázky jdou rozšiřovat, zmenšovat, kroužit 
s nimi, vzdalovat je, hýbat s nimi, rozostřit je, vybrat jen část obrázku a přesunout ho na jiný 
konec plátna nebo do jiného obrázku. V aplikaci je celý postup kreslení uložen na jednotlivé 
kroky, na které se jde podívat. Takže vidím, jak jsem obrázek kreslila třeba co pět minut. 

Tuto aplikaci bych ráda doporučila všem, co se chtějí zdokonalit v kreslení jak na papír, 
tak hlavně v počítači. Pořád zjišťuji nové možnosti, které aplikace má.  

Nikola Broďáková 
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Recept na vafle 
 

Ahoj, dnes jsem si pro vás připravil recept na vafle, tak pojďme na to :) 

Budeme potřebovat: 

220 g polohrubé mouky 

1 sáček prášku do pečiva 

2 lžičky krupicového cukru 

špetka soli 

300 ml mléka 

2 velká vejce 

2 lžíce rozpuštěného másla 

máslo, nebo olej na potření plotýnek vaflovače 

Postup: 

První čtyři přísady smíchejte v misce. V mléku rozšlehejte vejce a máslo, vlijte k mouce a 
zpracujte v hladké těsto. Nechte ho dvacet minut odpočívat. Pak rozehřejte vaflovač a plotýnky 
potřete tukem. Vlijte těsto, uzavřete a pečte dozlatova. Hotové vafle pocukrujte a přepulte. 

Wafle můžeme ozdobit dobrým ovocem, či kakaem, nebo čímkoli, co máte rádi :). 

DOBROU CHUŤ PŘEJE 

 

 

Vašík Formánek 
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Shawn Mendes 
Vybrala jsem si tohle téma, protože je to můj nejoblíbenější zpěvák. Jeho celé rodné 

jméno je Shawn Peter Raul Mendes. Je to kanadský zpěvák, hudební skladatel, kytarista, 
písničkář, klavírista a předváděč spodního prádla Calvin Klein. Věnuje se nejvíce těmto 
žánrům: pop music, folk pop, pop rock.  

Narodil se 8. srpna 1998 v kanadském Torontu, kde vyrostl na předměstí Pickering. Je 
synem Karen, realitní makléřky, a Manuela, podnikatele. Jeho otec má portugalské předky a 
jeho matka anglické. Má také sestru Aaliyah, které je 15 let. Jeho nejoblíbenější barva je modrá, 
nejoblíbenější jídlo jsou muffiny, miluje vaření, nesnáší slunéčko sedmitečné a rajčata. Je 
vysoký 187 cm, ve škole si užil hraní ledního hokeje, fotbalu a longboardingu. Miluje Harryho 
Pottera. Než se stal zpěvákem, Shawn řekl, že se chce stát hercem, ale nevyšla mu herecká 
kariéra.  

Ve třinácti letech se sám učil hrát na kytaru pomocí videí na YouTube. V roce 2012 
začal získávat úspěchy po nahrávání několika coververzí písniček na svůj účet v aplikaci Vine. 
Následující rok si ho všiml manažer Andrew Gertler z Islands Records a získal nahrávací 
smlouvu. Shawn vydal své debutové EP album, The Shawn Mendes EP, v červenci 2014 vydal 
svůj debutový singl „Life of the part“. Za svoji celou hudební kariéru natočil 4 alba: The Shawn 
Mendes EP (2014), studiová alba Handwritten (2015), Illuminate (2016) a Shawn Mendes 
(2018). Můj nejoblíbenější singl je „Seňorita“, který nazpíval i se svou partnerkou Camilou 
Cabello. 

Markéta Sobolová 
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Mirai 
 O kapele Mirai už jste určitě slyšeli. Jejich hit „Když nemůžeš, tak přidej“ už slyšel 
téměř každý. Kapela pochází z Frýdku – Místku a vznikla v roce 2014. Je to česká popová 
hudební skupina. 

 Členy kapely jsou bubeník Šimon Bílý, kytarista Michal Stulík, kytarista Tomáš Javůrek 
a zpěvák a kytarista Mirai Navrátil. 

 A právě muzikant a kytarista Mirai Navrátil je frontmanem a zpěvákem kapely, jež nese 
název po jeho japonském jménu Mirai. Mirai pochází z česko-japonské rodiny. Jeho otec je 
Čech, maminka pochází z Japonska, sám Mirai se narodil v Japonsku v Ogaki 11. 8. 1992 ve 
znamení lva. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. S muzikou začal 
společně s Šimonem Bílým ve skupině Dolls In The Factory. Zaujali mj. i Richarda Krajča, 
který si jejich skladbu vybral do filmu Křídla Vánoc a Dolls In The Factory vzal coby 
předkapelu na jejich druhou část turné skupiny Kryštof Inzerát 2014. Zlom v kariéře muzikantů 
Miraiho Navrátila a Šimona Bílého nastal na podzim v roce 2014, kdy podepsali smlouvu 
s vydavatelstvím Universal Music, věnujícím se zejména výrazným talentům. Roku 2015 se 
stali členy kapely Mirai Michal Stulík a Tomáš Javůrek a debutovali singlem „Dítě robotí“. 

 Kapela Mirai bodovala na Zlatém slavíkovi Mattoni 2017. Získali tři sošky Českého 
slavíka v kategorii Objev roku a dva díky hitu „Když nemůžeš, tak přidej“, který se stal jak 
nejoblíbenější písní Radia Impuls, tak nejstreamovější skladbou. V říjnu 2017 vydala skupina 
Mirai debutové album „Konnichiva“, nadaní muzikanti pokračují ke slávě písněmi „Cesta 
z města“, „Anděl“, „Chci tančit“… Skupina zabodovala i v cenách Anděl 2018, a to v kategorii 
Objev roku. V roce 2019 kapele Mirai vychází album „Arigato“. 

 V současné „koronavirové“ době skupina Mirai v rekordním čase přišla s osvětovým 
minisongem „Dej si roušku“ jako reakce na aktuální dění. S vlnou optimismu také přicházejí 
s novinkou songu „Yahoda“ a přidali k ní pozitivní plážový videoklip. Uvedená skladba je na 
albu „Arigato“. Klip k ní se natáčel loni na Bali, kam Mirai odjeli na společnou dovolenou. 
S vydáním Yahody se čekalo na pravou chvíli…. 

Josef Teixeira 

autor referátu a přední fanoušek skupiny Mirai  
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Připomínka 75. výročí konce 
II. světové války 

 Letos jsme si 8. května připomínali 75. výročí konce II. světové války. Bohužel 
vzhledem k situaci bylo mnoho zajímavých akcí zrušeno. Proto jsme si poradili po svém a 
vydali se na toulku po ostravských ulicích a hledali všechny možné připomínky této události 
v názvech ulic, pomníků, parků, náměstí apod. Jiní z nás zase poprosili o vyprávění vzpomínek 
na tento čas své blízké. Vzniklo tak mnoho krásných příspěvků, které by se nám zde všechny 
nevešly – najdete je na webových stránkách školy.  

  

 

Tank T-34 číslo 51 stojí u Sýkorova mostu ve Slezské Ostravě. Posádku tanku 
tvořili:  

• Velitel – Nikolai Avasjuk – byl raněný  
• Radista – Ivan Ahepjuk – zahynul 
• Střelec – Josef Vaněk – zraněn 
• Řidič – Alexandr Hroch – zraněn 

 

Pomník u Sýkorova mostu, připomínka Miloše Sýkory. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roman Pistovčák 
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Milí čtenáři, 

těšíme se na Vás u nového 
časopisu Sovička ve školním 

roce 2020/2021. 

Přejeme Vám krásné 
prázdniny plné sluníčka, 

pohody a aktivit, které máte 
rádi. 

Vaše redakce časopisu 
Sovička . 
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Odkazy 
Úvod 

https://pixabay.com/cs/photos/slune%C4%8Dnice-v%C4%8Dely-l%C3%A9to-zahrada-
kv%C4%9Bt-1643794/ 

https://pixabay.com/cs/photos/myt%C3%AD-rukou-m%C3%BDdlo-um%C3%BDt-hygiena-
4818792/ 

Psi 

https://pixabay.com/cs/photos/pes-smutn%C3%BD-%C4%8Dek%C3%A1n%C3%AD-patro-
sad-dog-2785074/ 

V pražské zoo se narodilo mládě slona indického 

https://www.youtube.com/watch?v=9r6e0IX0UL4 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-prazske-zoo-se-narodilo-zdrave-slune-
96057?fbclid=IwAR3Cf13rAIgbDE2cl1hGQEe7SbY5bcZ2GEyYoI0o5EVYzwFOLpZHZAs
6dY8 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/zoo-praha-troja-slon-indicky-slune-
miroslav-bobek-sloni-udoli-slonu_2003270724_gak 

https://www.zoopraha.cz/aktualne/novinky-u-zvirat/12265-v-zoo-praha-prisla-na-svet-sloni-
slecna 

Šerm 

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

Živá voda 

https://www.svetcestovatele.cz/ziva-voda-modra-u-velehradu/ 

Max Habanec 

kniha Maxim Habanec – Život je skejt 

https://www.blackcomb.cz/skateboard-ambassadors-maxim-habanec-
doctor/?gclid=EAIaIQobChMItvHov4CV6gIVBZ7VCh2JrQAQEAQYBCABEgKsjfD_BwE
#825h 

Slunečná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%A1_(seri%C3%A1l) 

Velké podmořské dobrodružství 
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https://www.csfd.cz/film/262789-velke-podmorske-dobrodruzstvi-3d/galerie/?type=1 

Recenze na hru Minecraft 

https://pixabay.com/cs/photos/minecraft-prase-cihly-hra%C4%8Dka-1275065/ 

Transport Fever 2 

Steam hodnocení, časopis SCORE 

Shawn Mendes 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Shawn_Mendes#/media/Soubor:Shawn_Mendes_at_The_Queen'
s_Birthday_Party_(cropped).jpg 

Mirai 

https://www.ticketportal.cz/event/MIRAI-139885 

 

 

 

 

 


