Jarní vydání
2022

Milé čtenářky a milí čtenáři Sovin, blíží se jaro a to je taky hlavním tématem tohoto
vydání Sovin. Najdete tu kromě krásných obrázků i básničku, která byla příjemným
překvapením od autorky mnoha výtvarných příspěvků ze 6.A. A nezapomeňte si přečíst
rozhovor s paní učitelkou Kozlovou.
Přestože ani letos není toto období bezstarostné, snažte se mít radost – ze sluníčka,
které nabírá sílu, z květin, které se objevují v trávě mezi paneláky i na zahrádkách, z toho,
že se dá být déle venku, blíží se Velikonoce… Prostě si to jaro užijte
Redakce Sovin z 8.C a přispěvatelé ze 1A. 6.A, 7.A, 7.C
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Pár jarních vtipů
Bylo to
velikonoční
vajíčko
Něco se na
tobě změnilo…
Že bys
zhubnul?

Jak se pozná, že je jaro? Kočičky už jsou na stromech.
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Báseň o lásce
Láska je dech.
Láska je cit.
Pro lásku jsi schopen
třeba zemřít.
Láska je síla.
Láska je dar.
Kdo lásku odmítá,
sám sebe šidí.
Kdo lásku odpírá,
Neví, co činí.
Lásku, tu přej
a lásku i dej.

Vzpomínky na zimu 1.A a 8.C
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Kvíz – otestujte své znalosti
1. Jak se nazývá zelené barvivo rostlin
a) Chloroform
b) Chlorofyl
c) Chloroplast
2. Co znamená slovo tundra?
a) Země pokrytá sněhem
b) Země bohatá na lesy
c) Bezlesá země
3. Které planetě se říká také večernice?
a) Merkuru
b) Venuši
c) Měsíci
4. Co nepatří mezi chemické prvky?
a) Vápník
b) Vodník
c) Krápník
5. Co je to tragédie?
a) Veselá divadelní hra
b) Vážná divadelní hra
c) Improvizovaná divadelní hra
6.Jak se nazývají olympijské hry pro postižené sportovce?
a) Paracelsus
b) Paralympijské hry
c) Paralýza
7. Co platí pro plazy?
a) Většina klade vajíčka.
b) Dýchají žábrami.
c) Žijí pouze ve vodě.
8. Na kterém kontinentu se nachází
Mount Everest?
a) V Africe
b) V Asii
c) V Americe
Správné řešení najdete na konci Sovin
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Rozhovor s paní učitelkou Janou Kozlovou
1. Chodíte ráda na výlety? A je případně nějaké místo, kam se často vracíte?
Ano, procházky nejen českou krajinou mám ráda. V Praze mě nyní nejčastěji
potkáte v Hostivařském lesoparku, nebo Milíčovském lese – Viděli jste zde už dřevěné
skřítky? A také se moc ráda vracím do svého rodného města Vlašimi.
2. Máte ráda masokoule z Ikey? A co máte ještě ráda k jídlu?
Nikdy jsem masokoule neochutnala. A chutná mi česká klasika – omáčky a sladké
moučníky.
3. Jaká je vaše oblíbená pastelka (barva)?
Oblíbená barva je červená. Pastelku bych si vybrala zelenou.
4. Křičela jste někdy na někoho?
Dokud nejde o život, tak většinou nekřičím. Ale umím i ,,houknout“: Zastav, pozor
auto!

Skřítci v Milíčovském lese
Víte, o jakých skřítcích paní učitelka mluví? Je to Apolenka s Tygříkem, Radek,
Jenda, Marjánka a Bohoušek. Když se půjdete projít do Milíčovského lesa, určitě je
objevíte. Více si o nich můžete přečíst na https://www.skritekproradost.cz/

Skřítkům můžete dokonce napsat dopis a nechat ho ve skřítčí schránce schované ve
vykotlaném kmeni u Apolenky. Dáte ho do obálky „Pošta pro skřítky“. Skřítci budou mít
z vašeho dopisu radost a dokonce vám na něj odpoví. Najdete ho pak v obálce „Pošta od
skřítků“. No nezní to lákavě? https://www.skritekproradost.cz/inspirace/
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Svět podle kreativní 6.A
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Nevíte, kam o víkendu? Navštivte vombata
Pražská ZOO nyní rozhodně stojí za návštěvu. Kromě toho, že se v rámci
rozvolňování protipandemických opatření opět otevřela indonéská džungle, kde je hlavním
lákadlem šestnáctiměsíční gorilí sameček Kawi, v prosinci zde našel domov roztomilý
vombat. ZOO Praha je tak prvním zařízením tohoto druhu v Čechách a osmým v Evropě,
které tohoto zajímavého vačnatce chová. Vombati žijí v Tasmánii a vlhčích oblastech
Austrálie, jsou příbuznými koaly a jako jediní vačnatci jsou aktivní i v chladnějších
obdobích se sněhovými srážkami.
Cooper k nám přijel ze ZOO
v německém Hannoveru, kde ho tak
pojmenovali podle jeho soudečkového
tvaru. Cooper totiž v překladu
znamená bednář. Narodil se tu
v červenci 2020. Časem by k němu
měla přibýt ještě vombatí samička,
která ale přicestuje už přímo
z Tasmánie.
Vombati
se
vyznačují
neobvykle
tvarovanými
bobky.
Produkují krychličky, kterými si
značkují své území bez obav, že by se
jim ze zvoleného místa odkutálely.

Co je to za zvíře – opět podle 6.A
O koho se jedná? Správnou odpověď najdete na poslední straně.
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A tohoto obojživelníka máme s detailním popisem těla a znázorněním vývojových
stádií. Víte, který to je? I tuto odpověď si můžete zkontrolovat na poslední straně.
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Zeptali jsme se vás…
1. Co je nejkrásnějšího na jaře?
Prvňáci: Kytky jako sněženky, sluníčko
Druháci: Sluníčko, teplo, kočičky na stromech, mláďata
Třeťáci: Probouzí se příroda, můžeme chodit do plavat, jezdit na kole, na chatu, na houby,
na kolečkových bruslích, na koni, chodit do skateparku, hrát fotbal, být s kamarády venku
Páťáci: Jsou Velikonoce, rozkvétají kytičky, rodí se malá zvířátka, pípají ptáčci, je teplo,
svítí sluníčko
Osmáci: Kytky, alergie, rozkvetlá třešeň, teplo, vylézají hadi, srnky, i když s námi nechtějí
kamarádit
2. Jaké by sis koupil zvíře, kdyby tě nic neomezovalo?
Prvňáci: Křečka, pejska
Druháci: Bílou sovu, slona,
Třeťáci: Opici, žirafu, koně, užovku Žofku, vlče, rybičky, prasátko, netopýra, kapybaru,
tapíra, štíra, želvu, geparda, křečka, štěně, kočičku, papouška, hada
Páťáci: Morče, křečka, kočičku, sovu
Osmáci: Strom, devítiocasou kočku, srnkozajíce ze ZOO, čínské malé prasátko, velrybu,
psa, koně, ovečku, kozla, alpaku, červenou pandu, pandu velkou

3. Co myslíte, že je reostat?
Prvňáci: Mě by nenapadlo nic, to teda nevím.
Druháci: Kytička, kočka nebo pejsek
Třeťáci: Léčivý čaj, značka auta, bylinka, ostrov, značka oblečení, něčí jméno
Páťáci: Starosta, stroj na počasí, termoska, velká hlava, kde se o něčem mluví, počasí
Osmáci: Nějaký měřič, tuňák Rio Mare, nějaké zvíře
(Správná odpověď zní, že je reostat součástka, která dokáže měnit elektrický odpor, ale to
se všichni dotazovaní teprve budou učit).
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Umělecká díla ze 7.A
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Antistresový jarní motýlokrálík

Správné řešení kvízu: 1b, 2c, 3b (Venuše svítí natolik jasně, že je vidět už při stmívání), 4c,
5b, 6b, 7a, 8b (v Himaláji)
Odpověď na otázku „Co je to za zvíře?“ Užovka obojková, skokan skřehotavý
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