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 Léto je nenávratně pryč, pomalu se začíná stmívat, je zima, ale 
hlavně – začala škola. 

 

S novým školním rokem se  Vám představuje zbrusu nová redakce 
školního časopisu Sovík pod vedením paní učitelky Renaty 
Bachtíkové a občasného kontrolora našich prací – češtináře pana 
učitele Martince.
A kdože letos pro Vás bude připravovat nejčerstvější informace a 
novinky ? 

6. A – David Kravcov, Štěpán Popelka, Jan Bittner
6. B – Lucie Kočandrlová, Katrin Assiová, Denisa Matějková
7. A – Eliška Břundová, Jennifer Franková, Lukáš Brůža
7. C – Martin Šťastný, Michal Hoang
8. B – Petra Novotná, Bára Bělohorcová, Josef Tvrdý, Petra 
Semerádová
9. C – Marek Černý, Michal Endt 

Nápadů sice máme dostatek, ale pokud byste se chtěli 
s ostatními ve škole podělit o nějakou napínavou akci vaší 
třídy, obraťte se na někoho z nás nebo na 
                  paní učitelku Bachtíkovou.

Přejeme všem úspěšný školní rok, pohodu a úsměv 
na tváři. 

 Redakční tým



  Úspěchy našich                      sportovců

                 ZLATÉ               STŘÍBRNÉ                   BRONZOVÉ CELKEM

1. Čína            51                       21                        28                      100                   
2.USA             36                      38                         36                      110
3.Rusko            23                      21                         28                      72                   
24.ČR               3                        3                          0                       6

                               

Ondřej Synek 
stříbrný skifař 

                                                                                                  BarboraŠpotáková zlatá oštěpařka   

Kateřina Emmons zlatá a stříbrná střelkyně  
                                        Volf a Štěpánek stříbro ve vodním slalomu 

                            

                                    David Kostelecký zlato ve střelbě

                                
                                                     Stránku připravil – Štěpán Hodač 8. A

                                    



1)Změny na škole.
Za dva měsíce prázdnin proběhlo mnoho změn: 

a) 1., 2.,  6. a 7. ročník se vzdělává  podle nového ŠVP SOVA.
b) Do školní jídelny byl nainstalován čipový systém a položena nová podlaha 

(lino).
c) Nově se vymalovaly třídy -sokly, zdi

d) Do šaten byl instalován kamerový systém.

2) Co se ještě změní?
a) Rádi bychom změnili školní hřiště.

b) Čeká nás  oprava velké tělocvičny - bude položena  nová podlaha.
c) Vybudují  se 2 betonové nájezdy pro děti, které nemají to štěstí se volně pohybovat 
po škole - jeden bude před vchodem do tělocvičen a druhý  před vchodem na druhý 

stupeň.
d) Letos k nám přibylo několik nových kamarádů a spolužáků, a tudíž se musí 

přikoupit i nové skříňky do šatny.
e) Renovujeme školní sad.

f) Jak už jsem se zmínil, tak v šatnách je kamerový systém a  rádi bychom tento 
systém rozšířili i ven na školní pozemek.

3) Je čipový systém výhodný?
Čipový systém je výhodnější než karty, které  rychleji ztácí na životnosti.

4) Zrušíte domácí úkoly?
Tato otázka napadla už určitě každého v naší škole, ale protože domácí příprava je 

velice důležitá, tak se zatím úkoly zrušit nechystáme.

Stránku připravily Eliška Břundová a Jennifer Franková 7.A


