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MĚSÍC ČERVENEC 
Červenec je sedmý měsíc v roce, má 31 dní. Tento měsíc je pro mnohé děti nejlepším, 

začínají nám totiž velké prázdniny! Dne 5. července oslavíme 1150 let od příchodu Cyrila a 

Metoděje, tito věrozvěstové k nám přišli, aby šířili k řesťanství ve slovanském jazyce. Hned za jeden 

den a 552 let byl římskokatolický kněz,  reformátor a kazatel mistr Jan Hus v Kostnici upálen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mistr Jan Hus    Cyril a Metoděj 
 

Znamení a horoskopy 

 
RAK 22.6.-23.7. LATINSKY: Astacus 
 
Povaha: flegmatická 

Vládce: Měsíc 

Živel zanemení: voda   

Kov: stříbro 

Barvy: bílá, oranžová, fialová 

Kameny: karneol, jaspis, perly 

Šťastná čísla: 2,5,9,12,48,81 

Partner pro Raka: RYBY, ŠTÍR, PANNA, BLÍŽENCI, KOZOROH  

Slavné osobnosti: Olga  Havlová, Harrison Ford, Louis Armstrong, Meryl Streepová 

 
Horoskop na celý rok 2013: Neusněte v tomto roce na vavřínech. Díky dalšímu studiu a kurzům se 
z vás totiž může stát vyhlášený specialista v určitém oboru! Nic se ale nebude odvíjet rychle. Tak si 
uvědomte, že se z nikoho nestane mistr v oboru za jednu noc, a buďte trpěliví! Neptun si pluje ve 
vašem sektoru vzdělávání a ciziny pomalými tempy, občas se i zastaví a medituje, tak se chovejte 
jako on. Ke konci roku vás může pořádně vytočit nespolehlivost nadřízených nebo někoho z kolegů 
do té míry, že se rozhodnete udělat ze dne na den náhlou změnu. Všechny načerpané vědomosti z 
předchozích měsíců se vám budou hodit při hledání jiného profesního uplatnění! 
 
 
 Sedmopolis 
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LEV 24.7.-23.8. LATINSKY: Leo 
 

Povaha: cholericko-flegmatická 

Vládce: Slunce 

Živel znamení: oheň 

Kov:  zlato 

Barvy: černá, oranžová, žlutá 

Kameny: rubín, jantar, diamant, granát 

Šťastná čísla: 1, 3, 6, 9, 36, 93 

Partner pro Lva: BERAN, STŘELEC, BLÍŽENCI, VÁHY, ŠTÍR  

Slavné osobnosti: Bolek Polívka, Fidel Castro, Madonna, Eva Pilarová 

 

HOROSKOP NA ROK 2013: Okolo své rodiny v tomto roce vytvoříte symbolický kruh, a za jeho 
hranice pustíte pouze optimisticky naladěné lidi. Dokážete se totiž vcítit do pocitů svých blízkých, a 
jakmile se někdo pokusí narušit vaše nebo jejich soukromí, hned zjednáte pořádek. Stejně bravurně 
se snažte popasovat i s drby, kterými si jeden zamindrákovaný človíček bude kompenzovat pocity 
méněcennosti. Někomu totiž začne vadit, že dokážete zúročit své vůdčí ambice, a tak na vás začne 
útočit, aby vyvolal konflikt. Jenže to by vás mohlo přivést i do křížku s paragrafy. Po své cti si 
nenechte šlapat, ale nenechte se vyprovokovat, protože vaší nejúčinnější zbraní budou úsměv a 
přehlížení závistivých lidí. 
 

Tereza Ondašíková, 7. třída  

 
Zdroje: články:  http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-rak , http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-lev 
, http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/35352-velky-horoskop-2013-laska-zdravi-a-penize, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistr_Jan_Hus , kalendář Astrologie, vlastní 
  
obrázky: http://tema.novinky.cz/mistr-jan-hus , http://www.hushrad.cz/den-slovanskych-verozvestu-cyrila-metodeje,  
http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-rak , http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-lev 
      

    

 

Sedmopolis 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 4 



Významné dny a události 

5. 7. - Cyril a Metoděj 
 

Cyril a Metoděj, neboli slovanští věrozvěstové, přišli na Velkou Moravu pravděpodobně na 

jaře roku 863. Díky poselství od knížete Rastislava přišli, aby šířili k řesťanství ve slovanském 

jazyce.  Cyril, jehož vlastní  jméno je Konstantin, vytvořil ze slovanského jazyka obyvatel z okolí 

Soluně první slovanské písmo – hlaholici. Oba bratři pak začali překládat do staroslověnštiny Bibli 

a další církevní spisy. Ve staroslověnštině pak byly i slouženy bohoslužby.  

Roku 869 Cyril zemřel. Téhož roku na podzim byl etoděj vysvěcen za prvního arcibiskupa na 

Moravě. Následovaly časté spory s latinským klérem. Metoděj se musel obhajovat před samotným 

papežem a byl též na čas uvržen do vězení. Po smrti Metoděje r. 885 byli jeho žáci vyhnáni ze 

země. 

 
Zdroje:http://najdidatum.info/cyril-a-metodej-5-7-863/ 
 

6. 7. – upálení Jana Husa 
 

Jan Hus se narodil asi roku 1371 v Husinci u Prachatic. Nelíbilo se mu, že se církev stala 

držitelem moci. Kněží bohatli prodáváním odpustků. Právě proti tomuto režimu kázal mistr Jan Hus 

v Betlémské kapli. Inspiroval se z učení anglického reformátora J. Wiklefa. Na jeho kázání 

přicházelo až 3000 posluchačů, mezi nimi i manželka českého krále Václava IV - Žofie Bavorská. 

Církev v Husovi viděla nezvaného protivníka. Jan Hus byl arcibiskupem prohlášen za kacíře a roku 

1411 na něj byla uvržena klatba a 6. července roku 1415 byl upálen v Kostnici, protože odmítal 

odvolat své učení a názory. 

 
Zdroje:http://www.zsdobrichovice.cz/programy/obcanka/svatky/6_cervenec.htm 

 
Veronika Crhová, 7. třída 
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MĚSÍC SRPEN 
Název měsíce pochází od slova srp, to je hlavně 

proto, protože srpnem začínaly zně. Tento měsíc pro 

děti je i není krásný. Sice jsou stále ještě prázdniny, ale 

koncem srpna se děti už chystají do školy a nejsou 

moc nadšené, že se musí opět do školy vrátit.   

 

Znamení a horoskopy 
PANNA 24.8.-23.9. LATINSKY: Virgo 

 

Povaha: melancholicko-flegmatická 

Vládce: Merkur 

Živel znamení: země 

Kov: rtuť  

Barvy:  zlatá, žlutá 

Kameny: jantar, achát, jaspis 

Šťastná čísla: 3, 4, 8, 1, 33, 64 

Partner pro Pannu: BÝK, KOZOROH, ŠTÍR, LEV, ST ŘELEC 

Slavné osobnosti: Lev Nikolajeviš Tolstoj, Michael Jackson, Freddie Mercury 

 
HOROSKOP NA ROK 2013: Ačkoli děláte chyby jenom výjimečně, počátkem roku narazíte na 
nedořešený problém z minulosti. To vám ale svým způsobem prospěje. Uvědomíte si, že i vy 
můžete občas šlápnout vedle, a tak si v následných měsících každou akci či důležitý krok 
promyslíte do detailu. Vaše pečlivost se stane odrazovým můstkem v postupu v kariéře. Vy totiž 
budete mít vždy jasný plán, dokážete rychle reagovat, ostatní budou pouze řečnit. Dokonce v létě 
místo dovolené začnete pracovně cestovat, což vám poradí někdo z přátel. Do svých aktivit mnohé 
z vás zapojíte i někoho z rodiny, a je možné, že spolu v posledních dvou měsících roku založíte 
firmu. 
 
Zdroje: text:http://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen  , http://www.jiskra-benesov.cz/clanek/vyznamne-udalosti-dne-28-srpna-
1018 , http://www.jiskra-benesov.cz/clanek/vyznamne-udalosti-dne-29-srpna-1028 , http://www.jiskra-
benesov.cz/clanek/vyznamne-udalosti-dne-30-srpna-1031 , http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-lev , 
http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-panna , http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-
styl/tajemno/35352-velky-horoskop-2013-laska-zdravi-a-penize 
obrázky: 
http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-lev , http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-panna , 
http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/srpen-v-zahrade 
 
Tereza Ondrašíková, 7. třída 
 Sedmopolis 
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Významné dny a události 
 
1867 – Do Prahy byly trvale vráceny české korunovační klenoty. 

1885 – Gottlieb Daimler sestrojil první motocykl. 

1914 – Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Belgii. 

1918- Fanny Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na Vladimíra Iljiče Lenina. 

1953 - Byla otevřena Zoologická zahrada Brno. 

1988 – Na letecké základně Ramstein se odehrálo jedna z nejhorších leteckých havárií. Ve vzduchu 

do sebe narazila tři akrobatická letadla bylo 69 lidí mrtvých. 

2005– Hurikán Katrina zničil americké pobřeží od Lousiany po Floridu. Zabil více než 1836 lidí. 

 

Hospodaření v červenci a srpnu 
 

Začátkem července začíná dozrávat obiloviny. Koncem července začínají žně – začíná se 

většinou řepkou, pak následuje oves, pšenice a ječmen, ale záleží na tom, co má kdo naseté a také 

na počasí. Letos to bude velmi zajímavé, protože pořád pršelo, takže úroda byla ohrožená.  

Po žních se bude lisovat sláma. Ti, kteří ji nepotřebnují, ti ji drtí, lisují ji ti, co mají prasata a 

hovězí. Jinak se začátkem července můžou také stříkat brambory proti plísním a mandelince, 

někteří mají tato opatření udělána již z června. Koncem srpna se vybírají brambory, ale vzhledem 

k tomu, že letos se sázely celkem pozdě, tak se vše může opozdit. O prázdninách se také sklízí 

česnek. Uvidíme, jak to letos dopadne. Hezké prázdniny všem!  

Michal Šeda, 7. třída 

Sedmopolis 
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 V PŘÍRODĚ 

Sukulenty 

Tyto většinou suchomilné rostliny pochází z poštních a polopouštních oblastí celého světa. 

Patří mezi ně hlavně kaktusy a aloe. 

V květinářstvích lze dnes koupit velmi mnoho druhů odlišných barvou, tvarem nebo 

velikostí.  Kaktusy potřebují teplé a slunné stanoviště. 

Na jaře a na podzim je můžeme nechat jen na okenním 

parapetu, v létě je však vhodnější je nechat venku. 

Zalévat je stačí jednou za týden . Půda by měla být 

smíchána s pískem a na povrch je také dobré nasypat 

písek. Kaktusy se v našich podmínkách rozmnožují 

hlavně vegetativně. Od kořenů, u některých druhů i z 

těla, začne růst nový kaktus. Ten po nějaké době začne 

pouštět kořeny a poté je možné ho odtrhnout a zasadit. Rozmnožují se také pohlavně, ale u nás 

nemají přirozeného opylovače, a tak se nám semínka neutvoří. Ale i přes to kaktusy někdy kvetou. 

Aloe jsou známé svými velmi dužnatými listy, ve kterých uchovávají vodu. Jsou většinou z 

polopouštních oblastí, kde prší více. Potřebují totiž více vláhy než kaktusy. Zaléváme je proto 

dvakrát do týdne. Jinak se o ně staráme jako o kaktusy. V zimě by se měli kaktusy i aloe nechat 

přezimovat. Dáme je na cca 4 měsíce na chladnější místo a zalé váme přibližně jednou za měsíc. 

Sedmopolis 
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Panda velká 

Panda velká je nejvíce býložravá šelma. V potravě pandy je asi 99 % rostlinné složky. 

Panda je asi 1,5 metru dlouhá a má pahýlovitý ocas. Tlusté tělo má pokryto hustou bílou srstí. 

Obruby kolem očí, uší, nohy a pruh na ramenou má černé. Žije skrytě v odlehlých vrších centrální 

Číny. Domorodci ji nazývají bambusový medvěd. Živí se totiž měkkými částmi bambusu, má 

mohutné třenové zuby, které jí to umožňují. 

Dospělé pandy i přes to, že jí bambus váží až do 160 kg. Příležitostně požírá vejce ptáků 

hnízdících na zemi, různý hmyz nebo drobné savce. V zajetí mimo Čínu žije jen 14 pand velkých, 

v přírodě je odhadováno jen na 600 až 700 kusů, přestože je tento druh chráněn. Ještě dnes se stává 

středem pozornosti pytláků, protože za pandí kůži dostanou  na černém trhu až 10 000 amerických 

dolarů. 

Pand velkých je málo, protože v minulosti byly vykáceny velké plochy bambusových lesů. 

  
 
Zdroje: knížka Rekordy živý svět zvířat 

 

Jakub Crha, 7. třída 

Sedmopolis 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 9 



POČÍTA ČOVÉ HRY  

Spore 

Ve hře má hráč v rukou vývoj organismů od malé buňky až po vyspělé civilizace létající do 

vesmíru. Hra se dělí na pět fází: 

Buněčná fáze – začnete jako malinká buňka, která se v meteoritu dostala do vody. Když si vytváříte 

Buňku, tak si zvolíte jestli bude masožravá, býložravá nebo všežravá. Zvolíte si ješte barvu a 

podobně. Potom ve vodě sbíráte buďto DNA masa, rostlin, anebo obojího. Po této fázi vývoje 

se vám vyvinou nohy, a tím se přesouváme do fáze tvorů. 

Fáze vývoje tvorů – Po fázi buňečné se konečně dostanete na souš. Zase sbíráte DNA, jíte, bojujete 

s ostatnímy druhy, za které dostáváte části těla, které si za DNA můžete na svoji příšerku přidělat. 

Fáze kmenů – Vaším příšerkám už dostatečně vyrostl mozek a rozhodly se založit kmen. Už sice 

nemůžete svým příšerkám přidělávat ruce, nohy apod., ale můžete jim dávat oblečení. Stavíte 

budovy, třeba jako zbrojírny nebo výrobny hudebních nástrojů. Ostatní kmeny můžete zničit nebo s 

kmenem navázat spojenectví pomocí nástrojů. 

Civilizační fáze – Příšerky se rozhodly založit město. Je to podobné jako kmenová fáze, ale už 

můžete vytvářet auta, letadla a lodě. Namísto hraní na nástroje, abyste si udobřili nepřítele, musíte 

vytvořit obchodní město. A jsou dva druhy dobití. První je město zničit, nebo zde šířit svou víru. 

Vesmírná fáze – Konečně závěr hry. Se svou vesmírnou lodí se dostanete do Vesmíru, kde 

prozkoumáváte jiné planety. 

 
 
 
Požadavky: 
 
2.0 GHz P4 processor nebo ekvivalentní 
 512 MB RAM 
 128 MB grafika s podporou Pixel Shader 2.0 
 Alespoň 6GB místa na disku 
 
 
Odkazy: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spore 
http://www.czechgamer.com/novinky/2511/Spore-hardwarove-pozadavky.html 
http://www.gamespot.com/users/Suddenstriker52/view_image?id=OdAJ4hp17hqU5Bnnlg 
 
 
Jan Sojka a Zdeněk Sendler, 7. třída 
 Sedmopolis 
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SPORT 

Hokej 

Blíží se nám konec roku a za dva měsíce začne všechna 

hokejová paráda, Tipsport extraliga, NHL, KHL, prostě všechen 

hokej začne v jeden měsíc. 

 Zrekapitulujeme si všechna vítězství i prohry všech lig 

zámořských i těch našich: 

• Tipsport extraligu po napínavém boji se Zlínem vyhrála 

titul Plzeň. 

• Mistrovství světa dopadlo nejlépe pro domácí Švédsko. 

Druhé skončilo Š výcarsko.  

• V NHL může Jágr získat podruhé Stanley Cup, zatím se to 

žádnému Čechovi ještě nepodařilo. Tak mu držme palce 

☺. 

Martin Müller, 7. t řída 

Zdroje:http://hokejdb.idnes.cz/ms/2013/?view=table&part=200203 

Fotbal 

Pamatujete, jak Brno bylo v roce 2009 v mistrovství světa a 

jak jsme málem vyhráli pohár? Měli jsme obrovskou šanci, kterou už 

možná nikdy nezískáme. Nakonec jsme skončili desátí, teď jsme 

nakonec dopadli třináctí, což není žádná sláva. Mistrovství se nám 

nepovedlo, ale snad se další šance ještě naskytnou.  

 
 

Filip Soukup, 7. třída 
 
 
Zdroje:http://www.zidenickyzpravodaj.cz/wp-content/gallery/2013/05/Fotbalov%C3%BD-klub-Zbrojovka-Brno-logo-
300x300.jpg
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
Den barev a Sportovní den pro I. stupeň 

V pátek 14. 6. 2013 byl Žákovským parlamentem ZŠ Deblín vyhlášen poslední Den barev v 

tomto školním roce. Tenotkrát naše škola ožila barvami červenou a růžovou. Tentokrát byla 

nejúspěšnější 5. třída s p. uč. Eliášovou, na druhém místě se umístila třída 9. s p. uč. Rohanovou a 

na třetím místě skončila 6. třída s p. uč. Stupňovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně ŽP nachystal pro I. stupeň Sportovní den, který se konal v okolí školy. Žáci 

absolvovali disciplíny jako skákání v pytli, skok do dálky, kuželky, držení lahví s vodou, člunkový 

běh nebo skákání přes švihadlo. Z každé třídy byli nakonec odměněni tři nejlepší sportovci. 

 

 

 

 

 

 

 

Žákovský parlament
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DOTAZNÍ ČEK  

Co plánujete na prázdniny? 
 

• Tereza Kupská – Pojedu do Jeseníků 

• Tereza Ondrašíková – Jedu do Anglie 

• Aneta Pavlíčková – Na dovolenou                                                   

• Karolína Rašovská – Budu jezdit po závodech 

• Lukáš Polák – Budu na chatě 

• Martina Rubešová – Plánuje 

• Milan Matoušek – Chodit do Křižinkova 

• David Polák – Tancování na hodech 

• Nikola Lahodná – Pojedu na chatu, k babičce a na dovolenou 

• Pavlína Šiborová – Taneční tábor 

• Kristýna Šimková – Jižní Čechy 

• Nikola Kropáčková –  Tábor 

• Simona Vitulová – Jedu k babičce 

• Nicola Matoušková – Budu stanovat 

• Petra Nastulčíková -  Aquapark a stanování 

Nicola Matoušková, 7. třída 
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ZÁBAVA  
Novinky v kinech 

Červenec  

Jako malí kluci 

Premiéra: 4. 7. 2013 

Žánr: komedie 

Obsah: Thomas se právě zasnoubil. Musí se ale setkat s otcem své 

nastávající a doufá, že mu dá požehnání. Omyl. Gilbert, její otec, ho 

přemlouvá, aby si ji nebral a užíval si života. Oba se ponoří do svého nového 

divokého života jako malí kluci. 

Srpen 

Šmoulové 2 

Premiéra: 8. 8. 2013  

Žánr: animovaný, komedie, fantasy, rodinný 

Obsah:  V tomto pokračování si Gargamel vytvoří skupinku, která je 

podobná šmoulům, Naughties. Jenže tato skupinka nemá šmoulí 

esenci. Jediná šmoulinka zná kouzlo, kterým mohou esenci dostat. 

Gargamel unese šmoulinku do Francie. Taťka šmoula se vše dozví a 

šmoulové se vrátí do světa lidí. Patrik a Grace jim pomáhají. 

 

Millerovi na tripu 

Premiéra: 29. 8. 2013 

Žánr: komedie 

Obsah: David Bruke ja malý obchodník, který má strach se pustit do 

velkého podnikání. Jednou ale pomůže místním teenagerům a skončí 

zmlácený a bez peněz. David dlužil mnoho peněz, aby celou situaci 

vyrovnal, musel se stát pašerákem drog a dovézt drogy z Mexika. O pomoc 

požádá své tři sousedy, aby s ním  hráli na rodinu Millerových. 

 
Zdroje: http://www.csfd.cz/film/ 
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Vtipy 

Tchyně přijde navštívit zetě. Ten otevře dveře a vítá ji: ,,Dobré odpoledne, maminko. Jsem tak rád, 
že vás vidím. Je to tak dávno, co jsem vás viděl naposledy. Pojďte dál! Jak dlouho se zdržíte?“ 
„Dokud tě nebude moje přítomnost unavovat.“ „Vy nechcete zůstat ani na čaj?“ 
 
Syn se doma učí gramatiku: „Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?“ „Ztracený, 
synku, ztracený!“ 
 
Alenka se vrátí domů ze školy: „ Mami, já už se tam nevrátím.“ „A pročpak ne?“ „Ta naše učitelka 
nic nezná, pořád se nám se jenom na něco ptá.“ 
 
Zdroje: http://humor.mysteria.cz/ 

Aneta Zavřelová. 7. třída 

Nová CD 

• Americká zpěvačka Ciara vydává 8. července svoji už 5. desku. Ta bude obsahovat 11 písní. 

Desku pojmenovala podle vlastního jména „CIARA“. 

• Zpěvačka Selena Gomez vydává své album 23. července - tedy v den jejích jednadvacátých 

narozenin. Album se bude Jmenovat „Stars dance“ a bude obsahovat celkem 11 písniček.  

 

 

 

 

Sudoku
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Tereza Kupská, 7. třída 



 

Tým Sedmopolisu 

Vám všem přeje 

pohodové a prosluněné 

léto!!!  

http://www.b-fitsterezou.cz/wp-content/uploads/2013/06/Sun.jpg 


