
 

  



 

Ahoj kamarádi, 

vítám vás u 18. vydání školního časopisu! I letos jsme se rozrostli o nové členy a tak 

vám tu přinášíme časopis plný skvělých nápadů!  

Na co se můžete těšit? Přidali jsme recenze na filmy a knížky, pár zajímavých rozhovorů 

pod názvem Odposlechnuto ve škole, dále již tradičně článek s výlety v Česku i 

zahraničí, což se o prázdninách může hodit! Můžete si potrápit hlavu rébusy 

v zábavném koutku a přečíst si pokračování příběhu Halloweenská noc. A na konec 

samozřejmě nesmí chybět pár vtipů. 

Doufáme, že se vám letošní vydání bude líbit, pilně jsme na něm pracovali. Přejeme 

vám pěkné známky na vysvědčení a spoustu zábavy o prázdninách, budeme se na vás 

těšit v novém školním roce u dalšího vydání Sovího Speciálu!    

PS: Celý časopis vznikl zásluhou Šimona Matěje Kůtka a Ondry Záruby z 6. třídy, Sisi 

Myslíkové, Elišky Veselkové a Ondry Veselky ze 7. třídy a samozřejmě paní učitelky A. 

Kuřeové, která nám s celým vydáním hodně pomohla! 
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Léto 

Začíná léto, už se těšíš, Péťo? 

Já se těším moc a co ty? 

Začínají prázdniny! 

To máš pravdu a co teď? 

Zeptáme se na to hned! 

Šimon Šulc, 3. třída  



Knižní a filmový koutek 

       Michael Vey, uprchlík z  cely 25 

       Richard Paul Evans 

Michael je vcelku nenápadný obyčejný patnáctiletý kluk. Tedy, až na 
jedno tajemství… Ovládá elektřinu. Umí vyvolat elektrický výboj 
pouhým dotekem. Když zjistí, že jeho kamarádka má podobné 
schopnosti, přijde mu to divné a tak se snaží zjistit víc. Jenže ho to 
přivede do problémů a jeho maminku a kamarádka unese jistá 
skupina lidí, která chce Michaela dostat na svou stranu. Proto se vydá 
se svým kamarádem Ostinem na nebezpečnou cestu za záchranou 
svých blízkých a odhalením pravdy. Podaří se mu to? Nebo bude jeho 

cesta zbytečná? To si přečtěte v příběhu! Za mě tuto knihu určitě doporučuji. Ze začátku byla 
pomalejší, když se však rozjela, stálo to za to. Co se mi taky líbilo, bylo, že autor moc 
nepopisoval a víc se zaměřil na akci. Pokud tedy nemáte rádi zdlouhavé popisy, ale spíše 
dobrodružství, je tato kniha přesně pro vás!  

EV 

Avengers : Endgame  

Zamýšlený vznik filmu byl oznámen v říjnu 2014 pod názvem Avengers: Infinity War – Část 2. 
V červenci 2016 Marvel tento název zamítl s odůvodněním, že se jedná o dva velmi rozdílné 
filmy a příběhy. Nový název filmu byl veřejně oznámen až při publikování traileru 7. prosince 
2018. Film vyšel z rozpočtu okolo 356 milionů amerických dolarů a už v prvním promítacím 
víkendu překonal rekordy a v USA utržil 357 milionů dolarů. Předstihl tak v celkových tržbách 
film Titanic z roku 1997 a dostal se na druhou příčku za snímek Avatar z roku 2009 – ten dosáhl 
celosvětových tržeb 2,78 miliardy dolarů, překonání dvou miliard mu však trvalo dlouhých 47 
dní. Jelikož nechci nic prozradit těm, kteří film ještě neviděli, tak za mě můžu film jen 
doporučit. Mně se film zdál tak 9 z 10, efekty výborné, děj taktéž. Herecké výkony dobré a 
scénář výborný, jen s pár chybičkami. Co mě zarazilo a musím tak strhnout jeden bod, je za 
zestárnutí Capa. To je jen můj osobní názor, ale i tak doporučuji. 
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Tipy na výlety  
nejen v České republice, ale i v zahraničí 

Jánské Lázně  

Chtěla bych vám dát tip na výlet, na kterém jsem byla, a moc se 

mi líbil. Po příjezdu do Janských Lázní, zaparkujte na bezplatném 

parkovišti pod lanovkou. Hned u parkoviště je lanový park, skládá 

se z cca 40 překážek ve dvou okruzích. Kromě jiných zajímavých 

lanových překážek se zde můžete ze stromu na strom dopravit i 

na saních nebo na kole. Dále na vás v lanovém parku čeká 

adrenalinový zážitek v podobě skoku z 12 metrů a několik 

přejezdů na kladce. Velký lanový park je určen osobám nad 140 cm výšky, pro menší je zde dětský park. 

Dále si můžete vyzkoušet lukostřelbu nebo lezení na stěně. Pokud ještě nejste unaveni, můžete si půjčit 

koloběžku  a nechat se s ní vyvézt na Černou horu, tam se jet podívat na vysílač nebo rašeliniště a 

potom na ní sjet zpět dolů do půjčovny u lanovky. Tak snad se tam někdy potkáme! 

SM 

Stezka korunami stromů  

V Krkonoších ještě chvíli zůstaneme a řekneme si něco o Stezce korunami stromů. Cesta vám bude 

z Litoměřic trvat přibližně 2 hodinky autem.  Rodinné vstupné vás vyjde na 650 Kč. Kdybyste se chtěli 

potom dostat dolu jednodušší cestou, můžete se svést dolů železným nasvíceným tobogánem. Za cestu 

v tobogánu si připlatíte 50 Kč. Otevírací doba je po celý rok proměnlivá. V dubnu a květnu je otevírací 

doba 10:00-18:00, v červnu, červenci, srpnu a září je otevírací doba 9:30-19:00. ´ 

OZ 

Tropical Island 

Tropical Island je obrovský vodní svět nedaleko Berlína! Tropical Island se nachází v největší volně 

stojící kopuli na světě a nabízí krytý deštný prales, lázně a bazén ve stylu Laguny. Nachází se zde 

venkovní zóna Amazonia a dětský ráj Tropino, který si rozhodně zamilujete. Je zde i tropické vstupné. 

Základní vstupné na den je za rodinu (2 dospělí a 2 děti) v přepočtu 3 650 Kč. Rozhodně ovšem stojí 

Tropical Island za návštěvu.  
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Odposlechnuto ve s kole 

V tomto díle jsme se zaměřili na projektové dny naší školy. Tento školní rok se konaly 3 projektové dny. 

Byl to Den techniky, Čeština hravě a poslední projektový den naší školy byl sportovní den na Střeleckém 

ostrově, nesoucí název Celá škola sportuje. Všech tří projektových dnů se zúčastnila celá naše škola, do 

sportovního dne se zapojila dokonce i Školičky Sovička a Puštík. Na pár otázek ke sportovnímu dni jsme 

se zeptali dvou žaček, které společně s celou svojí třídou nastupují příští rok na druhý stupeň. Ano, jsou 

to naši páťáci! Přesněji jsme se zeptali Adély Bursové a Magdaleny Dudové. Ty nám ke sportovnímu 

dni řekly, že se jim líbil, že byla spousta legrace a že si ho užily. Našemu časopisu také řekly, že by byly 

rády, aby se sportovní den opakoval každoročně. Jeden z nejlepších zážitků byl, když všichni účastníci 

dostali medaile a nějakou tu sladkost. Ještě jsme se jich také zeptali, jak se jim líbily ostatní projektové 

dny naší školy? Na to nám řekly, že všechny projektové dny je bavily a že doufají, že i nadále budou 

pokračovat.  My vám můžeme prozradit, že se projektové dny budou v příštím školním roce určitě 

znovu konat! Zajímají vás i další novinky, co se plánují na školní rok 2019/2020? Naše škola se zapojila 

do projektu Edison, díky kterému nás navštíví stážisti z celého světa! Dále si zkusíme, jestli angličtinu 

umíme použít i v jiných předmětech než jen přímo ve výuce anglického jazyka. Vypadá to, že se opět 

první i druhý stupeň podívá na týden do Německa. Čeká nás toho mnohem víc, ale to vám přiblížíme 

zase v dalším čísle našeho časopisu! 

 

 

Předávání medailí v cíli závodu! 

OZ 

  



Př í be h na pokřac ova ní  

V minulém vydání časopisu jste si mohli přečíst, že dýně byly za jejich hrozné provinění poslány do 

lidského světa a zaklety. Dýňovému chlapci Tomovi se to nelíbilo, takže se rozhodl kletbu zlomit. Spojil 

své síly s lidským klukem Leem a společně se vydali hledat prvního Boha, jenž dýně zaklel. Povede se 

jim to? Nebo bude všechno ztraceno? To si můžete už teď přečíst! 

Otevřel padací dveře na konci chodby a vysunul železný žebřík. Jakmile po něm vylezl, přeběhl mu mráz 
po zádech. Byla tam tma a z pootevřeného okna sálal nepříjemný chlad. Spousta prachu poletovalo 
vzduchem. Místnost byla plná starých hudebních nástrojů, knih a nepotřebných lavic. 

 
 Leo si vzpomněl, co mu řekl Tom. Prý má pronést proroctví, jež mumlal stařec a Grep se objeví. To 
také udělal. Nejdřív se nedělo nic, pak však zaslechl rychlý pohyb v klavíru. 

  Chlapec se k němu pomalu přiblížil a zvedl poklop. Povaloval se tam grep bez obličeje - bylo to 
normální ovoce. Jenže Leo věděl, že je to Bůh. Přeci co by dělal čerstvý grep na půdě pod víkem klavíru?  

  „Já vím, že jste uznávaný Bůh Grep. Nemusíte se schovávat,“ pronesl pobaveně. Ovoce před ním 
otevřelo oči. Zlatá zář kolem něj zasvítila, byla však slabá a málo viditelná. 

  „Bývalý Bůh, abys věděl,“ opravil chlapce milým hlasem. „Jak je možné že víš, kdo jsem?“ Leo pozvedl 
dýni před Grepa a vylíčil, co se stalo. Bůh se zamračil. 

  „Nechci mít s nimi nic společného. Jsou to nevděční zrádci. Nezaslouží si se mnou mluvit.“ 

  „To není pravda!“ stál si za svým Leo. „Znám Toma sice jen chvíli, ale stačil jsem už poznat, že není zlý. 
Chce pomoct své rodině a všem ostatním. Prosím, vyslechněte ho.“  

  Grep si chlapce chvíli prohlížel. Pak svolil: „Tak dobře. Udělám, oč mě žádáš. Ale pokud se mi bude 
snažit ublížit, potrestám jeho i tebe,“ a mávl stopkou na hlavě. Tom se probudil. Jakmile spatřil Boha, 
vylekaně se uklonil. 

  „Děkuji vám mockrát za možnost promluvit si s Vámi,“ vyhrkl. „Žádám Vás jen o jedinou věc. Abyste 
zrušil kletbu, kterou jste seslal na všechny dýně.“ 

  „Co prosím?“ zahřměl Grep. Najednou jeho hlas nezněl tak přátelsky - zněl skoro děsivě. Kdyby byl 
Leo menší než on, s hrůzou by se přikrčil v koutě. „Málem jste zničili domov všem obyvatelům říše. Proč 
bych ti měl vyhovět? Jste jen podvodníci!“ 

  „Už nejsme takoví. Ti, co vás zradili, už nežijí. Není fér nás trestat za něco, co udělali naši předci. My 
za to přece nemůžeme!“ bránil se Tom. 

  „Ovoce ani zelenina se nemění. Nemám důvod ti věřit a nemohu vědět, že to samé neudělá i vaše 
generace. Vrať se zpátky, hochu a vyčkej do příštího roku. Víc pro tebe neudělám.“ Grep napřáhl stopku 
a chtěl uspat Toma, Leo však vykřikl: „Počkejte!“ 

  Bůh se na chlapce podíval. „Ty se do toho nepleť, lidské dítě. Tohle tvůj problém není.“ 

  „Ale ano, je. Tom je můj přítel a já mu věřím. Já… myslel jsem si, že bohové mají být spravedliví.  
Nemůžeme ovlivnit, kdo byli naši předci. Dýně snášeli trest až příliš dlouho. Teď je načase je propustit.“ 
Tom se překvapeně na Lea podíval, nečekal, že mu pomůže, ale byl za to vděčný. 



  Grep si je oba prohlížel, pak si povzdechl. „Máte pravdu. Není to spravedlivé. I my, bohové, děláme 
chyby. Ruším trest, který jsem před mnoha lety nařídil. Už zítra se všechny dýně přenesou znovu do 
světa ovoce a zeleniny a vás dva si navždy budou pamatovat jako hrdiny.“ 

  Tom překvapeně vykulil oči a začal se klanět. „Mockrát Vám děkuji!“ opakoval. 

  A bylo to. Poslední den strávili Leo a Tom spolu, stali se z nich dobří přátelé. Hned ráno se pak všechny 
dýně přenesly a byly moc šťastné. Konečně se dočkaly toho, po čem celá ta dlouhá léta toužily - byly 
osvobozeny. Každá dýně si pamatovala dva osvoboditele, dva hrdiny, kteří byli ochotní riskovat pro 
spravedlnost, a už nikdy na ně nezapomněly.  

Jděte si za tím, co je pro vás důležité a nevzdávejte to. Jednou toho jistě dosáhnete, protože nic není 
nemožné    

 

  



Za bavný  koutek 

Vtipy 

Chuck Norris doma neuklízí. Špína se bojí překročit práh jeho domu. 

Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. Od první chvíle, kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně výská: 

"Jéé, opička, mamí, koukej, opička!" "Ticho, Pepíčku, to je teprve paní pokladní!" 

EV 

Rébus  

 

Komiks 

 

 OV 


