
Ahoj!

Téměř po roce ovlivněném epidemickou 
situací spojenou s onemocněním Covid-19 je 
tu konečně další číslo našeho školního 
časopisu SOVA.

V redakci je nás letos bohužel málo, ale 
objevily se tu nové tváře z pátých ročníků.

Protože se blíží doba Vánoc, připravili jsme 
pro Vás několik článků s touto tématikou. 
Doufejme,že Vás alespoň něco z nich zaujme.
A pokud ne, můžete i vy přispět do dalšího 
čísla. Stačí poslat svůj příspěvek na adresu: 
casopis.sova@centrum.cz

Tak hezké počtení a příjemné prožití 
Vánoc.

SOVASOVA

Prosinec 2021

mailto:casopis.sova@centrum.cz


Ebru Şahin
Ebru Şahin je turecká modelka a herečka.
Narodila se v Istambulu 18.května 1994, tedˇ jí 
je 27 let.
Filmy, ve kterých hrála:    
Kan Parası             2016
Babam                   2017
Şuursuz Aşk          2019 

Seriály, ve kterých hrála:
Savaşçı                  2017  
İstanbullu Gelin      2017-2018
Yasak Elma            2018 
Hercai                     2019-2021
Destan                    2021  

Čerstve zasnoubila z Cedi Osman je to turecký
profesionální basketbalový hráč za Cleveland 
Cavaliers Národní basketbalové asociace.

 

                                                  A.J.B., 8.A

https://en.wikipedia.org/wiki/Yasak_Elma


      Méně známá zvířata                       
Saola je druh málo známého sudokopytníka z čeledi turovitých , ve  
které byl zařazen do podčeledi turů  a monotypického rodu saola.
Areál jejího výskytu se nachází v
Jihovýchodní Asii v Annamitském
pohoří na rozhraní států Vietnam a
Laos. Žije skrytě v hustém deštném
pralese a pro svět byla objevena až v
roce 1992 podle kosterních pozůstatků
a kůží a vědecky popsána a zařazena o
rok později. Chytit a zkoumat saolu
zblízka se žádnému vědci dlouho nedařilo, živou ji v přírodě žádný 
neviděl, fotografií existuje jen pár a v žádné zoologické zahradě 
nežije.Existují nicméně pozorování jedinců žijících krátký čas v zajetí    
V kohoutku dosahuje výšky kolem 85 cm a váží 85 až 100 kg. Přibližná 
délka jeho těla je 150 cm a ocasu 25 cm. Srst má tmavohnědou se 
světlejším odstínem na šíji a spodních partiích těla. Na hlavě má světlé 
skvrny, nad očima bílé proužky. Ocas, na kterém se střídá bílá barva s 
hnědou, je zakončen chomáčem černých chlupů. Saola má silný a 
dlouhý krk. Mírně zahnuté rohy, dlouhé 35 až 50 cm, jsou tmavé barvy 
a vyrůstají samcům i samicím. Mají vřetenovitý tvar, což bylo příčinou 
domorodého jména zvířete, saola znamená laosky "vřeteno“.

Páv konžský  je hrabavý pták žijící v pralesích Konžské pánve. Patří 
do monotypického rodu Afropavo, který se od svých nejbližších 
příbuzných oddělil již na konci miocénu. 
Dosahuje délky 60 až 70 cm a váhy 1 až 1,5 kg. Samec má bronzově, 
zeleně a tmavomodře zbarvené peří s kovovým leskem, samice je 
šedozelená. Obě pohlaví mají holý načervenalý krk a hlavu a péřovou 
chocholku na temeni. Pohlavní dimorfismus je méně výrazný než u 
asijských pávů, samec postrádá roztažitelnou vlečku z ocasních per. 
Žijí monogamně, budují hnízda na stromech, do nichž samice klade dvě 
až čtyři vejce, mláďata se líhnou po čtyřech týdnech. Páv konžský se 
živí hmyzem, ovocem a semeny. Americký zoolog James Chapin si při 
své výpravě do Konga
roku 1913 všiml čelenky
domorodého náčelníka, v níž byla
pera dosud neznámého druhu
ptáka. Určit je se mu podařilo
teprve roku 1936, když v
depozitáři Královského muzea
střední Afriky v
belgickém Tervurenu náhodou
objevil vycpaný exemplář páva konžského, který se do sbírek muzea 
dostal už roku 1896. Tehdejší vědci však nevěřili, že by v Africe mohli 
žít pávi, proto uloveného jedince označili za křížence dovezeného 
asijského páva s místní drůbeží a nedoporučili ho vystavovat. Páv 
konžský je dosud vzácný druh, žijící v neprostupných deštných 
pralesích především v národním parku Salonga, jinde je ohrožen 
vypalováním lesů a lovem pro maso.
Populace patrně nepřesahuje deset tisíc
jedinců. Jeho odchovem v zajetí se
zabývá Antverpská zoo. 

M.M., 5.A



Základní a mateřská škola ve Velkých Bílovicích pozvala 
obyvatele Velkých Bílovic na lampionový průvod. 

Ten se uskutečnil dne 16.11.2021. Sraz byl v parku na ulici 
Svárov v 16:45. Na akci dorazilo mnoho dětí, mladistvých, ale
i dospělých. Samozřejmě se
účastnila i většina žáku ZŠ.

 Mnoho dětí mělo lampiony a
někteří i světýlka. Vycházelo se z
parku, dále se šlo přes ulici Lipová
až ke kulturnímu domu. Cestu
provázela hudba, která hrála v
rozhlase. Byla už téměř tma, takže
vše vypadalo kouzelně. Každý rok
bývá lampionový průvod ukončen
ohňostrojem, ale kvůli nemoci
Covid-19 byl zrušen. Ale i přesto, že byl ohňostroj zrušený si 
myslím, že se lampionový
průvod povedl.

A.Š., 9.B

HALLOWEEN 
v naší škole

V naší škole ve Velkých Bílovicích se každý rok koná 
HALLOWEEN.

Žáci 9.A vyhlásili soutěž o nejlepší hallowenskou výzdobu 
třídy. Každá třída zdobí tu svoji.Většina tříd vzala tuto výzvu 
zodpovědně a ve třídách se objevili pavouci, netopýři, dýně a 
čarodějnice. 

My v 8.A jsme vyráběli mrtvolu a do pytle jsme dávali 
papíry. Potom jsme nosili  něco z předchozích roků,co jsme 
měli doma. Měli jsme tam páru a hudbu. Konkurence byla 
veliká, ale nakonec jsme vyhráli a  byli obdarováni sladkou 
odměnou. 

Na 1. stupni vyhrála třída 4.A.  

                               A.N., 8.A



                         

Halloween, také psáno s malým „h“ jako halloween původně keltský lidový
svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech 
svatých.
Svátek se
zachoval
především v
anglosaských
zemích,
převážně v
USA,
Kanadě,
Velké
Británii,
Irsku a
Austrálii.
Název vznikl
zkrácením
anglického
„All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

Je to keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. 
Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou). 
Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem 
živých a mrtvých.Stavěli proto oltáře, které obsahovaly ptačí pera, či zvířecí 
lebky, a měly za účel navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly 
uctívací obřady. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. Mnohé z původního 
Halloweenu se dochovalo do dnes. Lidé před svými domy staví malé oltáře, 
ovšem k jejich stavbě jsou používány vyřezávané dýně, místo ohňů se zapalují
svíčky. 

Koledování (trick-or-treating) je halloweenský zvyk pro děti v mnoha 
zemích světa. Děti v kostýmech chodí od domu k domu a prosí o koledu jako 
jsou sladkosti (nebo v některých
kulturách o peníze) tím, že řeknou
„Trick or treat“. „Trick“ je (obvykle
lichá) výhrůžka, že pokud koledníci
nic nedostanou, vyvedou
vlastníkům domu nějakou neplechu.
Pokud si však dotyčný něco
takového nepřeje, má druhou
možnost: „treat“, tedy dát
koledníkům nějaký dárek, sladkost,
nebo jinou dobrotu. Koledovat se
obvykle chodí během 31. října
večer. Někteří lidé dávají dětem
vědět, že jsou ochotní jim dát nějakou koledu, tím, že vyzdobí svůj dům 
halloweenskou dekorací. Jiní zase jednoduše nechávají koledu na verandě.

A.P.,5.A



Mikuláš

 Už za svého života byl velmi
oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k
potřebným, jako obránce víry
před pohanstvím a zachránce
nespravedlivě obviněných. Pro množství
zázraků, které se udály na jeho
přímluvu, je také někdy zván Mikuláš .
Jde o jednoho z nejuctívanějších
svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je 
druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).

V západní liturgické tradici jeho
svátek připadá na 6. prosinec a
oslava tohoto svátku je spojena s
rozdáváním dárků dětem (obvykle v
předvečer 5. prosince). Byl
inspirací pro vytvoření mytické
postavy Santa Clause, dodáním
dalších atributů.

Svatý Mikuláš je uctíván 
jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, léká
rníků, právníků, studentů a vězňů. 

S.T., 5.B

Mikuláš ve škole



Tradice, která se neodmítne. Parta dětí či dospělých lidí se převleče 
za Mikuláše, anděly a čerty. Po zatmění chodí po domech dávat 
mikulášskou nadílku a přinutit děti zpytovat své chování.

V pondělí 6.12. se žáci devátého ročníku domluvili, že budou 
procházet 1. stupeň základní školy, aby pro své potěšení postrašili 

mladší 
spoužáky. To 
taky bylo i 
splněno. 
Stačilo 
jen řvát, dupat
a douchat 
silně do dveří.
Ve vzduchu 
panoval 
dětský chaos 
neklidu, 

smíchu a radosti.  „ Tak co děti, byly jste celý ten rok, co jsme se 
neviděli, hodné?“ A v tomto případě chce každý vypadat jako ten 
andílek, který vlastně ani neví, co je zač špatné chování. Jen aby si ho 
čerti neodnesli. Pak jednoduše řeknou to prosté „ Ano.“  Myslím si, že 
znají to přísloví „Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe“. Řeknou si, že 
přece nic neukradli (doufám) a jednoho krátkého ,,Ano" si nikdo 
nevšimne. Ale bacha! čerti jsou odborníci a pár dětem to nevyšlo.

 Ale jinak to bylo zábavné. Upřímně si myslím, že pro většinu lepší 
než učení. Děti po tomto zážitku dostali zaslouženou mikulášskou 
nadílku.    

Karolína Zapletalová 9.B

Dne 6. prosince se u nás na škole konala Mikulášská nadílka, proto 
jsme přišli do školy dřív, abychom se oblékli do kostýmů a nalíčili.

 Okolo osmé 
hodiny jsme vyraziiy 
na první stupeň, kde 
jsme začali u prvních 
tříd.Stalo se nám, že 
čerti museli zůstat za 
dveřmi, protože se 
děti bály, ale v tom 
jsme samozřejmě 
neviděli problém. Děti
nám zpívaly písničky, 
nebo říkaly 
básničky.V dalších 

třídách dovnitř mohli i čerti, chodili okolo lavic a kreslili dětem po 
obličejích uhlím, odnášeli děti v pytlech a spoustu dalších „lumpáren“.  
Mezitím andělé rozdávali dětem balíčky se sladkostmi a Mikuláš 
k dětem mluvil.

Na druhém stupni už to bylo úplně o něčem jiném, jelikož jsme do 
tříd vešli o přestávce, tak všem může být jasné, že to vypadalo úplně 
jinak.Nezlobili už jen čerti, ale i děti, my jsme se ale nevzdali a 
pokračovali dál. Naháněli jsme je po třídě, jen proto, abychom je mohli 
taky trochu ušpinit, kreslili na tabule a hodně se při tom nasmáli.

Nakonec jsme se všichni odlíčili, převlékli do normálníhooblečení a 
pokračovali ve výuce.

Lucie Cagášková 9.B 



Vánoce v parku

 Ve Velkých Bílovicích se konala akce, kde se zapojila 
celá základní škola. Akci vyhlásila paní starostka 

Ing. Lenka Grofová.

 A o co vlastně šlo?
Každý ročník měl vyrobit ozdoby

na vánoční strom v parku a potom
ho ozdobit jako celá třída. 

 My jako třída 8.A jsme dnes
vyráběli dřevěné vánoční 
ozdoby, které mají na přední
straně nejkrásnější fotky místa
ve Velkých Bílovicích.

Stromečky stojí v parku u
betlému,

jejich tam dohromady dvanáct
a z toho tři zdobila školka.

Teď tam už všechny
nastrojené stromečky stojí a lidi

se na ně můžou chodit  dívat.  

          Veselé Vánoce   S.S., 8.A



   

Vánoční stromek

Ozdobený vánoční stromek, u kterého se rodiny schází a pod 

kterým nachází na Štědrý

den dárky, už patří

neodmyslitelně

k Vánocům. Bývá to

většinou jehličnan – smrk,

borovice nebo jedle, který

je ověšený ozdobami

v různých barvách a

vánočním osvětlením. Může být živý nebo umělý.

Jmelí

Dalším rozšířeným zvykem je jmelí. Větvička jmelí patří 

k vánoční výzdobě, zavěšuje se tak, aby bylo možné pod ním 

projít nebo se pod ním políbit. Dvojici

má polibek pod jmelím přinést lásku

po celý další rok. Pokud někomu jmelí

věnujete, ochrání ho před nemocemi a

do domu přinese štěstí.

Betlém

Betlém je vyobrazení scény narození Ježíše Krista. 

Uprostřed jsou jesličky, ve kterých leží

Ježíšek, kolem něj je Marie s Josefem,

osel, vůl, pastýři se stádem ovcí a tři

králové. Betlémy dnes mají mnoho

podob, jsou v životní velikosti na



náměstích nebo malé z papíru, dřeva nebo jiných materiálů 

umístěné například v domácnostech.

   Štědrovečerní večeře

Na Štědrý den – tedy 24. prosince večer – se usedá ke 

štědrovečerní slavnostní večeři. Tradiční večeře se skládá 

z rybí polévky a kapra s bramborovým salátem.

Štědrovečerní večeře

má svá pravidla –

prostírá se pro

jednoho navíc, pro

nečekanou návštěvu, od stolu se během večeře nevstává, 

dokud všichni nedojí. Ten, kdo během večeře vstane, podle 

pověry příští rok spolu s ostatními u stolu sedět nebude. Po 

večeři se rozbalují dárky, které jsou pod vánočním 

stromkem.

Půlnoční mše

Štědrý den vrcholí v kostelech na půlnoční mši, kde se zpívají

koledy. Koná se v předvečer svátku narození Krista, který je  

25. prosince.  

A.P., 5.A



                           
                    vánoční kvíz
_____________________________

        1. Kde se narodil Ježíšek?
a)Ve Francii (na Eiffelově věži)
b)V Betlémě (v chlívku)
c)Ve Velkých Bílovicích (ve sklepě)

           2. Kdo byli jeho rodiče?
a) Markéta a Marek
b) Katka a Adam
c) Marie a Josef

            3. Jak zemřel?
a) zastřelili ho
b) probodli ho
c) ukřižovali
   

A.I., 5.B

Vánoce v Rumunsku
(zážitky mého taťky)

Vánoce v Rumunsku se slaví tak, že 24.12. se
drží celý den půst. Celý den se chystá na
večeři. U večeře musí mít každá osoba
stoužek česneku ,  od každého ovoce a
čokoládu. Dělá se to proto, aby byl každý
zdravý a bohatý. 

Jí se houbová nebo rybí polévka, ryba z bramborami a jako 
dezert opékance s mákem. 

Potom se rozbalují dárky. V době mého taťky
byly rádi, když měli stromeček. Po rozbalení
dárku se chodí koledovat a navštěvujím se
známí. Chodí se na půlnočni mši. Ráno chodí
skupiny, kreré zpívají příchod Ježíše Krista.

  
Zvyky: 
Holky po večeři holky chodily ven a z jaké strany zaštěkal pes, z 

té strany si musely najít přítele. 
Ve tmě si musely vzít dřevo,

jestli měly sudé, tak měly štěstí a
jesti liché, tak měly smůlu.
                                                      

A.J.B., 8.A.
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