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MĚSÍC KVĚTEN 
Květen má 31 dní. Svůj název dostal podle 

dění v přírodě – květiny i stromy jsou v plném 

květu. V květnu je mnoho svátků. Dne 1. května 

oslavíme svátek práce. Ten zavedla v roce 1889 

II. internacionála na paměť vypuknutí stávky 

amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 

1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 

1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Dne 8. 

května roku 1945 tankové jednotky Rudé armády 

osvobodily židovské ghetto a věznici gestapa 

v Terezíně, v tento den si tak připomínáme konec 

II. světové války v Evropě. 

Znamení a horoskop 

BÝK 21. 4.-21. 5.  LATINSKY: Taurus 

Povaha: melancholicko flegmatická 

Vládce: Venuše   

Živel znamení: země 

Kov:  měď 

Barvy: zelená, hnědá 

Kameny: citrín, růženín, jaspis 

Šťastná čísla: 4, 6, 7, 8, 22, 49 

Slavné osobnosti: Wiliam Shakespeare, Karel IV., Valdimír Iljič Lenin, Jaroslav Hašek 

Horoskop na celý rok 2013: Nový rok přinese mnoho pozitivních změn ve vašem životě. Vaše 

vůle bude pevná a díky vaší chuti dotahovat věci do konce budete moci dosáhnout i nemožného. 

Hvězdy stojí na vaší straně při dosahování cílů, které jste si předsevzali. Vaše rozhodnutí budou 

naprosto neotřesitelná a pomohou vám zdolat všemožné překážky.  

Neptun vám dá do vínku i sklony pomáhat druhým, což vás  

obohatí především na duši. 
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BLÍŽENEC 22. 5.-21. 6.  LATINSKY:  Gemini 

Povaha: melancholický sangvinik  

Vládce: Merkur 

Živel znamení: vzduch 

Kov:  rtuť 

Barvy: zlatá, žlutá, modrá 

Kameny: citrín, růženín, jantar 

Šťastná čísla: 3,8,12,13,23,64 

Slavné osobnosti: Edward Beneš, Jiří Voskovec, Libuše Šafránková, Helena Růžičková 

Horoskop na celý rok 2013:Události nového roku pro vás budou velmi vzrušující, což díky své 

nepokojné povaze uvítáte. Skvěle vycítíte, co je potřeba dělat lépe. Dejte si pozor na přílišný 

optimismus, mohli byste ztratit smysl pro realitu. Očekávejte možnosti, které vás mohou popostrčit 

k vašim vysněným cílům. Neusněte ale na vavřínech, do klína vám nic samo nespadne. V červnu se 

vám bude dařit v právních záležitostech. 

Zdroje: http://astrocafe.centrum.cz/horoskopy/blizenci/rocni-horoskop-2013/ , vlastní, kalendář: Astrologie 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 

Květnové hospodaření 

Letos to mají hospodáři celkem obtížné kvůli dlouhé zimě. V březnu se ještě nemohlo set, 

takže se setí muselo nechat až na konec dubna. To už je ale velký skluz, spousta setí proběhne asi až 

v květnu. Tím je velmi ohrožena úroda. Největší problém bude s bramborami, i když u nich se 

někdy vyplatí počkat na počasí a sázet je později. V květnu se pak stříká obilí a případně i 

brambory, ale u nich to záleží na tom, kdy se zasadí. 

Kvůli pozdnímu příchodu jara a opožděným pracím na poli můžeme očekávat zdražení, 

hospodáři předpokládají malou úrodu. I když se všechno může ještě otočit. Bohužel, hospodaření je 

risk a úspěch závisí na spoustě věcí.  

Zdroje: vlastní 

Michal Šeda, 7. třída 
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 V PŘÍRODĚ 

Bobr kanadský 

Bobr kanadský je vodní hlodavec s hustou řezavě červenou srstí. Má nepromokavou srst, 

široký, plochý ocas pokrytý šupinami. Slouží mu také jako kormidlo a pro pohon, ale také jím 

oznamuje hrozící nebezpečí, když sním plácne o vodu. Má plovací blány mezi prsty. Nozdry a uši 

se mu pod vodou uzavírají, oči má chráněné průhlednou blanou. Bobr kanadský se vyskytuje 

v Severní Americe, byl vysazen i v Evropě. 

Má délku těla asi délka těla 74 - 88 cm. Délka ocasu je 

20-30 cm. Hmotnost má asi 11-26 kg. 

Staví si vodní hráze, ve kterých bydlí. Živí se 

převážně rostlinou stravou např. kůra, dřevo, 

pupeny a kořeny dřevin (vrba, topol, javor), byliny. 

Vyskytuje se u rybníků, jezer a pomalých řek Severní 

Ameriky. Dožívá se ve volné přírodě 10-20 let a 

v zajetí 25 let. Bobři mají jedno až čtyři mláďata 

ročně. 

 

Jakub Crha, 7. třída 
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Užovka červená 

Tato užovka má domovinu na jihu Severní Ameriky. Je to had dorustající délky 140-180 

centimetrů. Většinou má horní stranu těla červenou se světlejšími pruhy, které jsou lemované 

černými proužky. Spodní strana těla je bílá s černými skvrnami. Tento popis popisuje přírodní verzi 

užovky. Dnes je však možné pořídit i velmi odlišné zbarvení. Není to jedovatý had, patří mezi 

škrtiče. Je aktivní hlavně v noci. 

Tento druh je asi nejchovanějším hadem, 

protože je velmi nenáročný. Živí se myšmi - 

podáváme jednu dvakrát až třikrát do měsíce. Když 

je užovka ještě mládě, krmíme ji holátky myší. Po 

krmení by se užovka měla pár dní nechat v klidu. 

Terárium by mělo být příměrné jeho velikosti. Mělo 

by obsahovat zdroj světla a tepla-žárovku nebo 

topný kámen. Další nutností je miska s vodou, do 

které by se mohla celá stočit.  Vzhledem k tomu, že užovky velmi rády šplhají, je vhodné pořídit 

jim do terária i větve, po kterých by mohly lézt. Poté můžeme rozmístit různé kameny, na kterých 

by se mohly vyhřívat. Z kamenů se dají udělat i růzé skrýše, do  nichž se užovky mohou schovat. 

Jako podestýlka je vhodný kokosolit, písek nebo oboje smíchané dohromady. Dále můžeme umístit 

nějaké rostliny, nejlépe umělé. Teplota v teráriu by se měla pohybovat okolo 25 stupňů přes den, v 

noci může klesnout na pokojovou teplotu. Také je 

vhodné terárium občas zvlhčovat, například 

rozprašovačem. Pokud byste chtěli odchovat mladé 

užovky, měli byste je na 1-3 měsíce nechat 

zazimovat-snížíte teplotu na pokojovou teplotu a 

méně často je krmíte. Poté se užovky začínají pářit. 

 

Martin Zav řel, 7. třída 

 

 
 
 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_%C4%8Derven%C3%A1 
Obrázky Google 
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POČÍTA ČOVÉ HRY  

Bulánci 

Je to akční hra, ve které je hlavní hrdina polštář. Hra je ve 2D, při tom na hru dohlížíte ze 

zhora. Ve hře je 6 rozdílných malých map, na kterých se svou postavičkou máte za úkol postřílet co 

nejvíce nepřátelských postav zbraněmi, které se náhodně oběvují po ploše mapy. Je to klasický 

deadmatch (pokud vaši postavu zastřelí, objeví se jinde na mapě). Hra je buď na čas, nebo na počet 

poražených nepřátel. Ve hře je obsažen i multiplayer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky: minimální...rozjede to každý počítač.  

(300 MHz 64 MB RAM 16-bit zvuková karta síť (TCP/IP, IPX) DirectX 6.0 a vyšší) 

 
Jan Sojka, Zdeněk Sendler, 7. třída 

 
Zdroje:http://www.cdh.cz/pc/Bulanci-14254/ 
 http://www.gamepark.cz/bulanci_326460.htm 
 
 

 

 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 7 

Sedmopolis 



SPORT 
Hokej 

Mistrovství světa 2013 Stockholm–Helsinky 

Po třetím místě na hokejovém mistrovství světa 2012 se naši 

reprezentanti těší na další ročník. Hned 1. zápas  dne 3. 5. budeme 

hrát proti Bělorusku, o den později pak proti Švédsku. 6. května se 

bude konat zápas Švýcarsko–Česko. Dne 9. 5. vyrazí naše 

reprezentace proti Dánům, příští den nastoupíme na led proti 

reprezentantům ze Slovinska. O dva dny později budeme čelit 

ledovým borcům ze severu, Kanadě. A jako závěrečný zápas 

základní části se sehraje utkání  Česko–Norsko. Doufejme, že tento 

zápas nebude posledním vystoupením naší reprezentace na tomto 

mistrovství světa. 

Fotbal 
Norwich City  

Zápasy:  

4. 5. 2013 v 16:00 hrají s Chelsea 

12. 5. 2013 v 16:00 hrají s Swansea 

19. 5. 2013 v 16:00 hrají s Newcastle 

 

Tenis 
Monte Carlo 

Český tenista Tomáš Berdych  vypadl z turnaje Masters v Monte Carlu, když v 

osmifinále podlehl  hráči světa Fabiu Fogninimu 4:6 a 2:6. 

Fed Cup 

Alergie Kláry Zakopalové vyřešila před  semifinále Fed Cupu s Itálií dilema kapitána 

Petra Pály,  českou tenistku dal místo dvojky Lucie Šafářové. České tenistky ale skončily 

v zápase s Italkami a neobhájily tak loňský titul. 

Martin Müller, Filip Soukup, Markéta Štulpová, 7. t řída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

Romeo a Julie 

Dne 8. 4. 2013 navštívili žáci 7. třídy ZŠ Deblín divadelní představení Romeo a Julie v 

Mahenově divadle v Brně. Navázali tak na hodiny literatury, kde se učili o Williamu 

Shakespearovi a jeho nejvýznamnějších dílech. Jak se jim představení líbilo, se můžete dočíst 

níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Crha: 8. 4. jsme jeli do Mahenova divadla v Brně na představení 
Romeo a Julie. Jeli jsme večer od školy autobusem do Brna, kde 
kolem 19. hodiny začínalo představení. Seděl jsem ve 3. řadě 
s mými spolužáky ze 7. třídy.  Představení  byla tragédie, i když 
ze začátku mi to tak nepřipadalo. Představení se mi líbilo, 
takové divadlo jsem ještě nikdy neviděl a byl to pro mě zážitek.                                                                          

 

Tereza Ondrašíková: Dne 8. 4. 2013 jsme se společně vydali na divadelní představení, 
konkrétně tragédii, ale v pojetí brněnských herců to nebylo tak 
dramatické. Nejvíce se mi na představení líbila chůva, která 
vyřizovala vzkazy od Julie pro Romea a naopak. Nejdříve to 
bylo docela směšné, ale po přestávce to začalo být dramatické a 
velmi smutné. Na Romea a Julii se chci i se svou třídou podívat 
na balet!!! Už se těším. ☺ 

 

Martin Zav řel: Divadlo se hrálo 8. dubna v krásně zdobené budově Mahenova 
divadla. Na představení se mi velmi líbila večerní atmosféra, 
příběh v roli herců i jejich kostýmy. V původním znění je tato 
hra vážná, ale v podání herců byla i veselá. 
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Jan Sojka:   V pondělí 8. 4. 2013 jsme vyjeli do Mahenova divadla na 
          představení Romeo a Julie. Tato hra byla napsána  jako tragédie, 

ale v podání herců z Mahenova divadla to byla spíše komedie. 
Snažili se udělat ze všech scén legraci. A povedlo se to výborně. 
Herci to zahráli dobře. Kostýmy se mi zdály trochu zvláštní, ale 
hra se mi i tak líbila. 

 

Michal Šeda: Dne 8. 4. 2013 sme byli v Mahenově divadle v Brně na 
představení Romeo a Julie. Divadlo se mi moc líbilo, bylo 
zajimavé a poupravené, ale bylo  to pěkné. Jednou za čas to není 
špatné, vyrazit do divadla, vřele doporučuji. 

 
Tereza Kupská: Toto divadlo se mi hrozně líbilo, čekala jsem nudné divadlo, ale 

naopak! Divadlo jsem si hrozně užila, vše bylo dokonale 
vymyšlené i vtipné. 

 

Martin Müller: Dovolte, abych vám představil slavnou divadelní hru od 
Wiliama Scheakspeara Romeo a Julie v podání herců Mahenova 
divadla. Divadelní hra je plná vtipných scén, romantických a 
dramatických chvil. Je také plná vražd. Divadlo se velmi líbilo. 
Vtipné scény byly nejlepší z celého divadla. Celkově se mi 
divadlo velmi líbilo a doporučuji nižším i vyšším ročníkům. 

 

Veronika Crhová: Toto představení se mi líbilo, protože mám ráda dobré konce. A 
i když zemřely hlavní postavy, tak se oba rody smířily. A tak to 
má být. ☺ 

 

Markéta Štulpová: Moji spolužáci byli 8. 4. 2013 na divadle Romeo a Julie. Když 
jsem je viděla druhý den ve škole, tak si o tom povídali. Podle 
toho, co jsem slyšela, si myslím, že se jim to moc líbilo. Já tam 
nebyla. 

 
Nicola Matoušková: Divadlo se mi strašně ale strašně moc líbilo. Zvlášť chůva, ta 

byla opravdu srandovní. Hrála tam pěkná hudba. Na Romeo a 
Julii jsme jeli 8. 4. Cesta tam byla dobrá. V divadle měli i malý 
bufet, ale strašně drahé ceny. Cesta zpátky uběhla rychle, asi to 
bude tím, že jsme byli ospalí. 

 
Aneta Zavřelová V pondělí 8. 4. 2013 jsme navštívili divadelní představení 

Romeo a Julie. Přestože to byl divadelní žánr tragédie, byly tam 
i vtipné scény, které příjemně zpestřily toto představení. 
V divadle se mi líbilo a určitě bych se na to jela opět podívat.  

 
Žáci 7. třídy 
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DOTAZNÍ ČEK  

Otázky na pana ředitele 

1. Jaké období máte nejraději a proč? 

Od jisté doby mám rád všechny roční období. 

2. Máte nějaké svoje oblíbené zvíře? 

Fenku Taru 

3. Čtete školní časopis? Jestli ano, co vás tam nejvíce baví? 

Školní časopis pravidelně sleduji. Nejvíce mě baví nepřevzaté příspěvky - tedy takové 

příspěvky, které žáci sami vytvořili. 

4. Jaká je vaše oblíbená země kromě ČR? Proč? 

Mám oblíbená místa v odlehlých částech bývalého Sovětského svazu. 

5. Chtěl byste se podívat na Měsíc? 

V současné domě se na Měsíc nechystám, protože bych nemohl učit zeměpis v 7. třídě ☺ 

6. Co byste říkal na 3 měsíce prázdnin? 

Žáci by to nevydrželi ☺ 

7.  Měl byste nějaké doporučení nebo přání v souvislosti se školním časopisem? 

Žádné konkrétní doporučení nemám. Ale chtěl bych celému realizačnímu týmu poděkovat za 

jejich práci. Jsem rád, že školní časopis pravidelně vychází. Přeji si, abyste vydrželi. 

Nicola Matoušková, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁK Ů 

Líčení krajiny v podání žáků 7. třídy 

Je jaro, všechno kolem nás se zelená, příroda rozkvétá (alergici se radují) a všichni 
začínají trávit svůj volný čas co nejvíce venku, na sluníčku. A žáci 7. třídy?  Ti všechno dění 
kolem nás zpracovali do slohových prací. Můžete se tedy pokochat výběrem z jejich prvních 
pokusů o líčení krajiny. A že se jedná o pokusy velmi zdařilé!!! N ěkterým z toho dokonce 
vyšla báseň ☺ 

 
Jarní vycházka 

Jednoho krásného, sluncem zalitého jarního dne jsem si vyšel na vycházku. Ve všemi 

odstíny zeleně hrajícím údolí se vinula zurčící bystřinka. Okraje říčky, která se po zimě zdála 

být v plné síle, byly lemovány kobercem nevinně bílých jarních květů. Na těchto bílých 

květech spočívaly kapky rosy, které se ve slunečním svitu třpytily jako diamanty. Spolu se 

mnou vnímaly omamnou vůni sněhově bělavých květů i pilné včelky. Zelenkavým mechem 

obrostlé kameny se slunily jako ještěrky nad údolím a jako velcí obři ho chránily. Zpívající 

vlnky pozimního potůčku byly doprovázeny hlasy zpívajících žab. Všechny části tohoto údolí 

mi dokázaly, že jaro je tu. 

Martin Zav řel, 7. třída 

 

Vzpomínka na zimu 

Je krásné zimní počasí, venku svítí sluníčko a to mě láka na procházku.Venku mrzne, 

tak si vezmu i brusle a hokejku. Je krásně bílo a sníh se podobá peřině. U domů stojí 

sněhuláci. Pomalu se blížím k rybníku, kde bruslí i ostatní kluci. Pěkně mrzne až praští, ale 

sníh se krásně třpytí a stromy okolo nás jsou plné sněhu. 

Filip Soukup, 7. třída 

 

Krajina kolem Deblína 

Naše malebná vesnice se nachází v Jihomoravském kraji obklopeném hustými lesy, 

mezi kterými protékají zurčící potůčky. V těchto překrásných lesích se prohánějí různá divoká 

zvířata, která pod rouškou tmy přicházejí k lidským obydlím. Za horkých letních dnů, kdy je 

obloha azurově modrá, nad loukami plnými různobarevných rostlin se vznáší pestrobarevní 

motýli a bzučící hmyz, aby je opýlil a získal tak sladkou a výživnou potravu, se chodíme 

koupat k našemu rybníku. Tím, že naší obcí protéká  
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potůček Bolehlávka, je v našem okolí svěží a čistý vzduch. V naší překrásné obci 

uprostřed okouzlující krajiny obklopené poli a lesy se mi líbí a chci tady nadále bydlet. 

Jan Sojka, 7. třída 

 

Procházka zahradou 

Jednoho krásného zimního dne jsem šla do zahrady. Sluneční paprsky dopadaly na 

sníh, který se třpytil jako třpytky. Kolem mě foukal vítr, který mi do ucha zpíval veselé písně. 

V dálce na poli byly vidět srnky, které se pásly na šťavnaté trávě. Ucítila jsem vůni 

přicházejícího jara. Slunce se schovávalo za mráčky, které byly bílé jako pasoucí se beránci. 

O kousek dál na stromě seděla veverka, která si ohryzávala oříšek. Její kožíšek se leskl jako 

samet. Než jsem se nadála, začalo sněžit a já si připadala, jako by někdo roztrhl peřiny. Sníh 

mi padal do vlasů a třpytil se jako třpytky.V tu chvíli jsem si připadala jako v ráji. Po chvíli 

přestalo sněžit, slunce vyšlo a jeho paprsky dopadaly až na zem. Celá krajina mi připadala tak 

zvláštní, jako bych se ocitla někde v pohádce. 

Markéta Štulpová, 7. třída 

 

Přichází jaro 

 Jednu překrásnou jarní neděli jsem zašel do nedalekého rozkvetlého sadu. Modravé 

nebe, jež se tak nade mnou vznášelo, bylo poskvrněno jen malinkými ptáky, kteří chytali 

první hmyz. Na zemi krásně rašila první tráva, ve které vzkvétaly jarní kytičky. Na stromech 

bujně vyrůstaly první lístky a pupeny. Zurčící potůček, který vytékal z nedaleké skály, tiše 

šuměl, jako kdyby šeptal. Voda z potůčku se vlévala do průzračného jezírka, kde se 

postříbřené rybky proháněly a vyskakovaly do vzduchu, jako kdyby měly křídla. Cítil jsem se, 

jako bych k té přírodě patřil. Ovšem jednou jaro skončí, ale nevadí, za rok přijde znovu. 

Martin Müller, 7. t řída 

 

Líčení krajiny 

Les je jako smaragdové království. Je zraňující a tajuplný. Má krásné usmívající 

stromy - smrky, jedle a borovice, které rostou do nebes. Rostou na nich roztomilé čarokrásné 

šišky. Pod nimi prudce teče splašený potůček, který zní jako symfonická báseň od Bedřicha 

Smetany Vltava. Sluneční paprsky pronikají jehličím jako moucha z lahve. Večer je tu  

slyšet kukání kukaček a krásné ticho. 

Nicola Matoušková, 7. třída 
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Les
Les, smaragdový les, 

kde krásné borovice rostou do nebes, 
kde líné houby lezou ze svých děr 

a kde potůček teče podél cest. 
 

Tam nechodí ptáčci v noci spát, 
kde mesíček budí obří chlad. 

A medvědi se tu v noci loudají 
a turisty do zadku kousají. 

 
Kapky se tu po stromě sbíhají 

a zvířátkům sdělují, 
že velká bouře chystá se 

a šedí beránci na nebi smějí se. 
 

Nicola Matoušková, 7. třída 

 

Palouček u lesa 

Na paloučku u lesa stála křišťálová studánka, kolem ní hopsali králičci a srny. Měli 

modřejší oči než pramenitá voda z hor. Okolo paloučku rostl čarovný les, mezi stomy se 

třpytilo slunce dřímajcí na azurové obloze. Tichý letní vánek kýval korunami stromů. Na 

palouček slunce hřálo tolik, až se všechna zvířátka šla ochladit do stínu lesa, kde vonělo 

čerstvé jehličí a lesní jahody. Nedaleko byl slyšet hučící pramen vody, který pomalu stékal po 

kamínkách ze skály. Houkající sova, která seděla na smrkové větvi, se rozhlížela po líbezném 

kraji. Slunce už zapadalo za koruny stromů a můj poetický sen končí. 

Tereza Kupská, 7. třída 

 
Okouzlující palouk 

Každý z nás má své místo oblíbené místo, kde se mu líbí a kam se rád vrací. Nyní vám 

toto líbezné místo popíši. Při jedné odpolení procházce jsme došli na místo, které mi utkvělo v 

paměti. Šli jsme hlubokým lesem, který se před námi náhle otevřel a my se ocitli na rozkvetlé 

mýtině. Připadám si jako v pohádce. Krásným zeleným paloukem posetým okouzlujícími 

žlutými pampeliškami protéká potůček. Jeho voda je křišťálově průzračná. Sundám si boty a 

svoje unavené nohy si ponořím do třpytící se chladivé vody. Chvíli se brouzdám zurčícím 

potůčkem a po chvíli si lehnu do měkké trávy. Zavřu oči a naslouchám šumění stromů, 

švitoření ptáků, zurčení potůčku a na tváři cítím hřejivé jarní slunce. Chvíli ležím a nechám se 

unášet zvuky přírody. Škoda, že se už začíná smrákat a my se musíme vrátit domů. Jdeme 

úzkou pěšinou mezi vzrostlími, sluncem prosvícenými stromy. Bylo to opravdu krásné a 

uklidňující odpoledne. Těším se, až se na toto přívětivé a malebné místo opět vrátíme. 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 
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Jarní sobotní ráno 

V sobotu ráno mě probudil zářivý sluneční paprsek, který mě donutil vstát a 

podívat se,  jak je venku krásně. Obloha byla blankytně modrá a bez jediného mráčku. Na 

zahradě, kde ještě před týdnem byl mrazivý sníh, už se zelená tráva, na které se třpytí rosa. 

Bílé sněženky, zlatě žluté narcisy a barevné krokusy byly zavřené do poupat a čekaly, aby se 

mohly do plné své krásy rozvinout. Ptáci, kteří byli v zimě v teplých krajinách, se již vrátili, 

prozpěvují si a vyzobávají v krmítku poslední zbytky semínek. Studený zurčící potok proudí 

krajinou. Na březích mezi suchým listím se objevují první zelené lístky blatouchů. Nad nimi 

se tyčí nakvetlé kočičky, které lákají probouzející se včelky. Holé stromy začínají sílit a 

vyráží se na  nich pupeny. Za okny už nedočkavě vykukují sazeničky rajčat, paprik a okurek. 

Každý rok nás tyto zázraky přírody dokáží okouzlit a naplnit novou energií a elánem.  

Aneta Zavřelová, 7. třída 

Líčení krajiny 

 Jeden nádherný sluneční den jsem si všla na letní vycházku do přírody. Žlutý pastýř 

hlídal své ovečky na modroučké pasece. V dáli zurčel potůček, který se třpytil jako hvězdičky 

na nebi. Na učesané travičce byly květy připomínající barevné diamanty. Byl slyšet šum listí, 

ve kterém se schovávala zvířátka před slunečním žárem. Lehký vánek si pohrával s mými 

vlasy a sluneční paprsky mne hladily po tváři. Tu a tam zahrál cvrček na své housličky. Cítila 

jsem se jako v nebi, dokud nenastal čas vrátit se domů. 

Veronika Crhová, 7. třída 
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ZÁBAVA  

Vtipy 
 
Přijde stará paní k doktorovi a říká: „Pane doktore, mám velký problém. Trápí mne větry, ale 
co je horší, nejsou slyšet a nemají žádný zápach. Třeba teď, co jsem tady, jsem si prdla už 
nejmíň desetkrát. Poraďte, co mám dělat?“  
Doktor jí napíše recept: „Berte tyhle pilulky třikrát denně a přijďte za týden na kontrolu.“  
Babka dorazí o týden později a vypadá naštvaně: „Pane doktore, nejenže prdím stejně jako 
před týdnem, ale navíc po těch pilulkách to teď úplně hrozně smrdí! Co mi k tomu řeknete?“ 
„Uklidněte se, paní. Teď, když jsme vám srovnali čich, napíšu vám ještě něco na sluch.“  
 
Jak si blondýnka zlomila nohu při hrabání listí? 
Spadla ze stromu. 
 

Vyluštěte si sudoku 
 

 
Aneta Zavřelová, 7. třída 

Zdroje: http://www.ftipy.com/ 
     Google-sudoku 
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Nové album 
 
Dreadzone   

Britská taneční skupina Dreadzone, která příjde s 

novým albem Escapades! 30. května. Skupina 

vznikla v roce1993. Současnou sestavu trvoří 

bubeník Greg Dread, Basista Leo Williams, MC 

Spee, legendární reggae zpěvák Earl, kytarista 

Chris Comptom a klávesista DJ Bazil. Skupina se 

zaměřuje na styl hudby electro a reggae. 

 

Co dávají v kinech? 
 
Iron Man 3 

Je  akční dobrodružný a sci-fi film 

Režije:Shane Black 

Hudba:Brian Tyler 

Ve filmu je Irom Man  nucen čelit nepříteli. Když je 

rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v živote vážil, tak 

se vydá nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný. V kinech od 2. 5. 2013 

 
Scary Movie 5 

Komedie 

Režie: Malcolm D. Lee 

Hudba: David Zucker,Malcolm D. Lee 

Ve filmu Scary Movie si sťastně ženatý pár Dan a 

Jody přinese z nemocnice novorozené miminko. 

Krátce na to se v domě začnou dít divné věci. O chvíli později se dozví, že jejich rodinu 

pronásleduje děsivý démon. Společně a za pomoci týmu specialistů a videokamer musí najít 

řešení, jak se démona zbavit, dokud nebude příliš pozdě. V kinech od 2. 5. 2013 

Tereza Kupská, 7. třída 
 
Zdroje:Kino premiéry|ČSFD, Lucerna music bar, google-obrázky 
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