Podzimní vydání
2020

Milé čtenářky a milí čtenáři Sovin, letošní podzim je jiný než obvykle: Halloween
jsme si užili nanejvýš online, nenacvičujeme na Playback Show, ani projektové dny tentokrát
neproběhly. Zato jsme se přesvědčili, že toho dokážeme mnohem víc, než jsme tušili: zvládat
školu na dálku, myslet si na to, že máme odevzdávat úkoly v termínu, postarat se o mladší
sourozence a vysvětlit jim, čemu nerozumí, někdy vysvětlit i starším sourozencům, jak
vylovit úkoly z virtuální učebny a zase je tam uložit... Prostě víme, že to i přes všechny
překážky dáme. A to je taky fajn.
Redakce 7.C

Společně s naší podzimní vílou vám
přejeme, abyste byli zdraví a mohli si
naplno užívat podzim a za chvíli taky
advent.
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Zeptali jsme se vás…
V této době, kdy odpadají tréninky a kroužky, zbývá víc času na čtení. Jaké knížky by
vám doporučili sedmáci?
- Nejvíce na mě zapůsobila knížka Černooká. Je v ní dobře vyobrazená deprese, vnitřní hlas
nebo problémy v reálním životě. Naučilo mě to vše o depresích a lidských problémech.
- After Polibek. Bavilo mě to číst.
- Knížka, která na mě zapůsobila, se jmenuje Padnout a vstát.
- Doktor Proktor a vana času, přišla mi srandovní.
- Zapůsobila na mě nejvíc knížka Rychlý jako vítr (Ostwind), protože je to kniha o koních.
- Aporver. Bylo to o jiné planetě, kde to bývalo nádherné, i když byla pevnina rozdělená na
sloupce. Žili tam lidé a rostliny. Za celou dobu tam byly pouze jedny vyloženě zlé rostliny.
- Deníky malého poseroutky (moc nečtu).
- The Art of War – Sun Tzu. Je zajímavá.
- Deník malého poseroutky, je to vtipná a zajímavá knížka.
- Umění války, protože fyzická síla nic neznamená, záleží na taktice.
- Dračí oko: má zajímavý děj, je zábavná a dobrodružná.
- Když jsem byla ve čtvrté třídě, zaujala mě knížka Deník malého poseroutky, protože jsou
v ní obrázky, které jsou zajímavé a díky kterým jsem si to dokážu představit. Knížka je
vtipná, mohla bych ji doporučit dětem od deseti do dvanácti let.
- Zaujala mě knížka jménem Začarovaný hvozd, protože ty ilustrace jsou extrémně úžasné.
Kniha je o dvou dětech, které se vydaly do začarovaného lesa a potkaly tam spoustu živočichů
a stali se z nich kamarádi.

A deváťáci?
- Myslím, že knížka Karel IV na mě působila nejvíce.
- Nejvíc na mě zapůsobila knížka Robinson Crusoe.
- Terezínské ghetto od Veroniky Válkové.
- Deník malého poseroutky.
- Assassin's Creed Odyssey
- Nejvíce na mě zapůsobila knížka Léto na táboře, a to svým příběhem.
- Nejvíce na mě zapůsobila bible, a to počtem stránek.
- Dvacet tisíc mil pod mořem.
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A další otázka zněla: Co je podle vás dobré a co špatné na době, ve které žijeme. Chtěli
byste žít jindy? Takhle odpověděli sedmáci:
Doba, ve které žijeme, je celkem dobrá, až na to
globální oteplování, které způsobuje tání ledovců. Ledovce
nám totiž dávají vodu. Jsou to největší zdroje pitné vody na
planetě. Znečišťujeme přírodu tím, že vyhazujeme odpadky
do přírody. Škodíme i tím, že se staví další domy, paneláky,
auta, jaderné elektrárny, silnice a další stavby na území
přírody a polí.
Nevím, tahle doba mi úplně nevyhovuje, ale kdy bych chtěla žít, tak to netuším.
Na této době je špatný covid. Ale lidé se začali zajímat víc o své zdraví. Člověk jde
prostě s dobou. Doba, ve které žijeme, mi nevadí.
Dusím se v roušce ve škole. Chtěl bych žít v pravěku, abych mohl dýchat.

Dobré: léčení a léky, samé užitečné stroje. Špatné: auta, která znečišťují přírodu,
teroristické útoky. Asi bych nechtěl žít jindy, protože v minulé době se lidé nedožívali mnoha
let.
Naše doba je fajn. Takže nikam bych jít (mimo Evropu nebo do pár dalších států)
nechtěl.
Dobrý: můj králík ☺, moji kamarádi, internet, přírodopis, matematika, škola
Špatné: koronavirus, moc plastu, distanční výuka.
Jsem ráda v tomhle století ☺
Pro mě v této době nic dobré není. Blbě se mi dýchá a hodně věcí se zavírá. Chtěl
bych žít v roce 2016, tam mám hodně vzpomínek.
Elektronika, covid-19, klimatické oteplování, zabíjení ohrožených druhů zvířat. Chtěl
bych žít v roce 2018, protože nebyl covid-19.
Dobré: vyspělá technologie, možnost letět do vesmíru, inženýrství. Špatné: covid-19.
Dobré – máme svobodu. Špatné – střílí se. Chtěla bych žít v pravěku, protože bych
chtěla lovit mamuty, ale jinak jsem spokojená.
Dobré je, že existuje spousta moderních technologií, bez kterých bychom se neobešli.
Špatné je, že mi vůbec nepřijdou dobrá rozhodnutí vlády. Jindy bych žít nechtěla, jsem ráda
za to, do jaké doby jsem se narodila.
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Špatná jsou opatření proti coroně, jinak jsem v této době celkem spokojená.
Dobré věci: online komunikace, školy, svoboda, doktoři, armáda
Špatné věci: znečišťujeme prostředí, hubíme živočichy a rostliny, hodně lidí má
deprese nebo páchají sebevraždy, lidé se k sobě chovají zle, střílí se, nejsou žádné léky proti
virům
Nikdy jindy bych asi žít nechtěla, takhle doba mi vyhovuje, i když mě mrzí, že tenhle
svět ničíme a ubližujeme si.

A takhle deváťáci:
Líbí se mi, že se rozvíjí všelijaké technologie a je krásné všechno, co lidé dokážou
vytvořit. Těším se na další vynálezy, které lidé vymyslí. Nelíbí se mi, jak si ničíme okolní
prostředí.
Líbá se mi, že je technologie (internet, počítače, mobily…), že se člověk musí učit a
umět všechno základní do života. V pravěku, když byl člověk nemocný, nebyli lékaři a ani
léky, takže zemřel. V pravěku žít nechci.
Myslím, že v této době lidé plýtvají některými zdroji víc než dříve, i když se někteří
lidé snaží o opak.
Doba, ve které žijeme, se mi líbí, protože je pokroková. Nelíbí se mi jen kvůli rasové
nesnášenlivosti.

Podzimní škola vaření
Máme pro vás recepty, které – možná s dopomocí – určitě zvládnete:

Dýňová polévka
Co potřebujete: 1 dýně Hokkaido, 4 mrkve, 4 brambory, 1 cibule, olivový olej, 1
chilli paprička, sůl, 1 hrst dýňových semínek, 1 kelímek jogurtu, 1, 5 l vývaru
Postup: Dýni pořádně umyjeme a nakrájíme na kousky.
Mrkev očistíme a nastrouháme nahrubo. Cibuli rozpůlíme.
Rozehřejeme olej, mírně na něm opražíme dýni, cibuli a mrkev.
Přidáme chilli papričku zbavenou zrníček. Osolíme.
Zalijeme vše 1,5 l vývaru a přidáme očištěné a nakrájené
brambory.
Vaříme 40 minut při mírné teplotě. Pak rozmixujeme polévku
ponorným mixérem na hladkou kaši.
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Toustová mumie
Tento recept je úplně jednoduchý, ale přesto výborně chutná a
ještě lépe vypadá!
Co potřebujeme: toustový chléb, plátkový sýr, olivy, kečup
Postup: Rozložíme si toustový chleba a namažeme ho kečupem.
Položíme na něj dvě poloviny oliv tak, aby vypadaly jako oči. Pak
nakrájíme plátkový sýr na menší kousky a obložíme jimi chleba tak,
aby vypadal jako mumie.

Halloweenský test
Toto číslo jsme plánovali vydat dříve, ale nakonec jsme čekali déle na vaše příspěvky.
To se sice nepochybně vyplatilo, ale mezitím proběhl Halloween, na který jsme pro vás měli
připravených pár článků – i tento test. Tak si v něm na Halloween aspoň zavzpomínáme ☺
Správné odpovědi najdete pod testem.
1) Která noc je ta halloweenská?
a) 30. října
b) 31. října
c) 1. listopadu
2) Do čeho se o Halloweenu dává svíčka?
a) do vydlabaného jablka
b) do vydlabané řepy
c) do vydlabané dýně
3) Co dělají děti o Halloweenu?
a) učí se o tradicích své země
b) oblékají se do kostýmů a chodí na koledu
c) hrají si na zahradě domu a čekají, až je přijdou dospělí strašit
4) Kde se slaví Halloween?
a) v anglicky mluvících zemích
b) v Asii
c) ve slovanských zemích
5) Jaké jsou typické barvy pro tento večer?
a) červená a žlutá
b) oranžová a černá
c) černá a červená
6) Z jakého svátku vznikl Halloween?
a) ze svátku všech strašpytlů
b) ze svátku Samhain
c) ze svátku Dušičky
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7) Co je obdobou původního svátku Samhain u nás?
a) Dušičky
b) Vánoce
c) Nový rok
8) Co si děti vykoledují při večerní koledě?
a) sladkosti
b) brambory
c) malé dýně
9) Co je to The Vilage Halloween Parade?
a) tradiční maškarní ples v Bílém domě
b) nejznámější newyorský maškarní průvod
c) halloweenská diskotéka na bruslích 10)
10. Tipněte si, za kolik se na Halloween prodají
v USA každoročně sladkosti?
a) za 1 milion dolarů
b) za 1 miliardu dolarů
c) za 2 miliardy dolarů
Správné odpovědi: 1b/2c/3b/4a/5b/ 6b/7c/8a/9b/10c

Zajímavosti o Halloweenu
K Halloweenu neodmyslitelně patří oranžová a černá barva. Oranžová symbolizuje
podzimní sklizeň a černá značí temnotu a smrt.
Dýně (v Americe se jim říká Jack o’ Lanterns) mají svůj původ v Irsku, kde do nich
kdysi dávno lidé v průběhu svátku Samhain dávali svíčky, aby odehnali zlé síly a duchy.
Do USA se Halloween dostal díky evropským imigrantům, kteří chtěli oslavit
úspěšnou sklizeň velkou vatrou, strašidelnými historkami, tancem a zpěvem.
První čokoládová mince v USA se jmenovala Tootsie Rolls.
Staří Keltové věřili, že se o halloweenské noci po venkově potulovali duchové. Začali
tak nosit kostýmy a všelijaké masky, aby nebyli duchy rozeznáni jako lidé.
Nejoblíbenější jsou čokoládové tyčinky, přičemž naprostou jedničkou je Snickers.
Halloween je hned po Vánocích druhým nejúspěšnějším komerčním svátkem
v Americe.
Jedna z tradic, kdy se zpravidla děti snaží z kádě vylovit v zubech jablko, má svůj
původ ve starém římském festivalu, který velebil Pamonu – bohyni ovocných stromů.
Kdysi se věřilo, že černé kočky jsou spojenkyněmi všech čarodějnic, jejíž síly měly
chránit.
Vlkodlaka poznáte podle spojeného obočí, chlupatých rukou, tetování a dlouhého
prostředníčku.
Po celém světě existuje několik upířích klubů, jejichž členové se smrtelně vážně
považují za upíry.
Pokud o Halloweenu spatříte pavouka, můžete si být jistí, že někdo blízký na vás dává
pozor.
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Jak vyřezat dýni na Halloween?
Stačí mít jen lžíci, nůž a tužku, dýni, čajové svíčky. Papírová šablona vám práci usnadní.
- Odřízněte horní část dýně se stonkem, očistěte ji od semínek.
- Důkladně vydlabejte lžící obsah dýně i se semínky.
- Připravte si šablonu, nebo si od ruky předkreslete oči, nos, pusu
a další věci, které na své dýni budete chtít.
- Pak to jen nožem opatrně vyřízněte.
- Dejte do dýně čajovou svíčku, zapalte ji - hotovo ☺

Podzimní dekorace
Děti ze 3.C, 6.A a 6.C pro vás mají náměty na tvoření z listů a jiné podzimní dekorace.
Podívejte se ☺
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Co se děje na podzim?
Co dělají živočichové?
Vosy a sršni pátrají v odrostlých květech po posledních
zbytcích cukru. Někteří ptáci odlétají na jih za teplem a ježci
se chystají na zimu. Během zimního spánku se nadechnou jen
dvakrát za minutu, v létě je to až padesátkrát. K zimnímu
spánku se chystají například i jezevci a vytvářejí si na to
tukové vrstvy. A také u svých domácích zvířátek můžete
pozorovat jednu z charakteristických změn: narůstá jim zimní srst.
Proč opadává listí?
Rostliny denně přijímají velké množství vody, která jim slouží jako potrava i jako
„dopravní prostředek“ pro látky, které získávají z půdy. Většina vody se zase vyloučí, stromy
ji odpařují prostřednictvím svých listů. Odpařenou vodu kořeny stromů stále nahrazují – do
chvíle, než přijde mráz. Pak se příjem vody z půdy zastaví a kdyby ji strom odpařoval,
usychal by. Proto se musí listí na čas zbavit.
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Přejeme vám, abyste se všemi viry, nejen tím nejobávanějším,
bojovali úspěšně ☺
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Zvíře na přání: zakrslé prasátko

Miniprasátka sice nejsou typickým domácím mazlíčkem, ale jejich obliba rychle roste.
Jsou to tvorové společenští, přátelští, tiší a překvapivě čistotní. Mají rádi děti a dobře se snáší
i s jinými domácími zvířaty. Jejich chovatelé se domnívají, že jsou do budoucna vážnou
konkurencí pro kočky a psy. Mívají méně zdravotních problémů, jsou všežravci a představují
ideální alternativu pro alergiky. Nemají totiž kožešinu, ale štětiny.
Prasata patří k nejchytřejším živočichům, na žebříčku inteligence zaujímají po lidech,
opicích a delfínech čtvrté místo. Mohou se naučit pohybovat kurzorem na monitoru a rozliší u
obrázků, které vidí poprvé a které už znají. A umí chodit na WC a zvonit na zvonek.
V bytech se prasata chovají od druhé poloviny minulého století, kdy Ameriku
okouzlila vietnamská zakrslá prasátka, ale až v poslední době přestává být jejich chovatelství
vzácností. K popularitě prasátek přispívají také celebrity, především díky fotkám na
Instagramu.
Miniprasatům se říká šálková prasata,
protože se při narození skutečně vejdou do
čajového šálku. Dospívají ve 2 letech, kdy váží
10 – 30 kg a jsou vysoká 30 – 35 cm. Dožívají se
18 – 20 let. Při nákupu ale hrozí riziko, že si
koupíte malé prasátko, které mini nebo mikro
nezůstane. Proto je bezpečnější seznámit se i
s jeho rodiči a ověřit si, že jsou také malincí.
Pro zachování zdraví prasátek je důležité
je nepřekrmovat, stejně jako jejich velcí příbuzní
mají sklon k ukládání tuku. A také je důležité je
něčím zabavit. Když se prasátko nudí, může být
agresivní.
Jedním z nejznámějších prasátek byl
vietnamský černočervený Max, mazlíček G.
Clooneyho, který se svým páníčkem spal
v posteli a ochotně pózoval fotografům a
kameramanům.
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Tradiční antistresové omalovánky
Na vaše přání máme v tomto čísle ledňáčka. Na fotce vidíte, jak vypadá ve skutečnosti
– pro inspiraci při vymalovávání.

Velká malovací soutěž
A je tu zase nová malovací soutěž. Posílejte, prosím, na kolocova@zsmikulova.cz své
obrázky na toto téma: Ukázalo se, že Sněhurčiných kamarádů nebylo sedm, ale osm. Jak
myslíte, že vypadal osmý trpaslík? A jak se asi jmenoval? ☺
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