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MĚSÍC ČERVEN 
Název červen se odvozuje od červené barvy ovoce, které začíná v tomto měsíci dozrávat 

(třešně, višně, jahody nebo rybíz). Na měsíc červen se děti těší i netěší - těší se proto, protože je 

konec školy, a netěší se proto, protože se píší zavěrečné písemky a různé testy! Tento měsíc bude 

léto začínat 21. 6. a bude končit 23. 9. 

 
Co se stalo v tomto měsíci? 

Dne 1. června bude Mezinárodní den dětí, ke kterému se konají různé akce, které pořadají 

spolky v obcích nebo ve městech.  

Dne 10. června 1942 došlo k vyhlazení obce Lidice. Vyhlazení Lidic byla násilná 

historická událost, kdy  došlo k vyhlazení značné části obyvatel německými okupanty. Po atentátu 

československých parašutistů na Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice ve středních Čechách 

vypálena a dokonale srovnána se zemí a skoro všechno místní obyvatelstvo bylo vyvražděno nebo 

posláno do koncentračních táborů. 

             

Červnové hospodaření 

V červnu je hodně práce. Stříká se obilí a řepky proti trávě a různým nemocem. Pak se 

naorávají brambory – záleží ale na tom, jak rostou a jak je potřeba. Pak se brambory stříkají proti 

trávě, plísním nebo mandelince. Dále se suší seno. Seno se balí do jakési folie, a to ve chvíli, kdy 

ještě není úplně usušené. Po rozbalení sice hodně smrdí a musí se rychle skrmit, ale zvířata to  

mají radši než klasické seno. Také se připravují kombajny na hlavní sezonu a žně.  

Někteří hospodáři to zvládli možná už v zimě, ale na většině strojů je ještě  

spousta práce.    Michal Šeda, 7. třída Sedmopolis 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 3 

Památník 174 obětí v obci LIDICE 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 



Znamení a horoskopy  

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 
Partner pro Blížence: VÁHY, VODNÁ Ř, BERAN, BÝK, STŘELEC  
Slavné osobnosti: Edvard 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. 
 
 
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: Jan Neruda, Karel Gott, Josef Jungmann, Ota Pavel 
 
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!  

 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 

 
Zdroje:  http://horoskopy.blesk.cz/clanek/horoskopy-astroclanky/175191/mesic-cerven.html , http://know-

how.okhelp.cz/index.php?db=zpravy&post=kdy-zacina-leto , http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-rak , 

http://pravdu.cz/znameni-zverokruhu/znameni-blizenci , http://cs.wikipedia.org/wiki/MDD , 

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/35352-velky-horoskop-2013-laska-zdravi-a-penize 

Sedmopolis 
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V PŘÍRODĚ 
Zebra stepní 

Tento druh zebry je jediným rozšířeným hojným druhem z čeledi koňovitých. V Africe jich 

žije cca 750 tisíc. Žije na savanách od Keni a Ugandy až po ústí řeky Limpopo ve východní Africe a 

odtud na západ až do Namibie a Angoly. Je 7 druhů zeber, které se výrazně liší pruhy. Nejběžnější 

zebra je Böhmova. V Keni jich žije 141 000 a v Tanzanii až 390 000. Zebry žijí v rodinách na 

bohatých pastvinách a během chození za potravou se však sdružují do obřích stád.   

  

Zebra Grévyho 

Je to největší ze všech druhů. Její délka má 

až 3 metry, ocas měří 70 cm, výška je 1,6 m a 

hmotnost max. 450 kg. Žije Etiopii a Keni. Hrozí jí 

vyhubení. V Africe žije už jen 5 500 zeber tohoto 

druhu. Zebry se často loví pro jejich nádherně 

pruhovanou kůži. Zebru lidé považují za nejhezčí 

zvíře. Pruhy jí pomáhají důkladně se maskovat. Při 

pohybu zvířete pruhy způsobují, že se ztrácejí jeho 

obrysy.  Proto například šelmy, i když mají dobrý 

zrak, jen těžko rozeznají pohybující se zebru. 

Jídelníček zeber stepních se skládá hlavně z trávy, někdy z listů nebo kůry, na které chodí zebry 

hlavně ráno nebo večer, kdy opouštějí své stinné úkryty. 

Jakub Crha, 7. třída 

 
Sedmopolis 
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Orchideje 

Dnes bych nechtěl psát o živočišné části světa, ale o části rostlinné. 

Tyto vztavačovité rostliny 

roustou nejčastěji v tropech, ale některé 

druhy rostou i u nás. Asi nejznámějším druhem 

je Phalenopsis, který je dnes k zakoupení skoro 

v každém květinářství. Je vyšlechtěno velmi 

mnoho barevných odstínů. Tento druh 

však v přírodě nenalezneme, protože je 

vyšlechtěn z původních orchidejí tak, aby 

dokázal snášet naše domácí podmínky. Jeho listy vyrůstají z jednoho trsu do dvou opačných stran. 

Listy rostou po jednom, mají zelenou až nafiolavělou barvu. Vzdušné kořeny jsou stíbřité barvy. 

Někdy z květního stonku začne růst nová orchidej. Začnou se jí tvořit listy a kořeny. Když je kořenů 

dostatek,  můžeme ji zasadit do substrátu pro orchideje. Jednou za měsíc je vhodné rostliny hnojit. 

Většina orchidejí by se měla pěstovat směrem na východní nebo západní stranu. Ze semen 

vypěstujeme orchidej jen velmi těžko. Jako semena jsou závislé na symbiotických houbách, protože 

váží necelý gram. Prvních pár dní svého života jí symbiotická houba poskytuje živiny. Až orchidej 

vyroste, živý houbu ona. Jsou to často parazitické rostliny. V ČR roste okolo 60 druhů, které jsou 

velmi chráněné.           

 

       

       

  

 
 Sedmopolis 
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Phalenopsis Cattleya, Honduras 

Střevíčník 

Martin Zav řel, 7. třída 



POČÍTA ČOVÉ HRY  
The Elder Scrolls V: Skyrim 

Na začátku se ocitnete v pevnosti Helgen, kde chtějí popravit hlavního hrdinu. Při popravě 

se zjeví drak Alduin, který zničí pevnost a vy musíte utéct pryč. Při útěku se musíte rozhodnout na 

jakou stranu se přidáte, buďto k Bouřným Hávum, nebo k Císařské Legii. Potom následuje spousta 

úkolů souvísejících s příběhem anebo spousta vedlejších ukolů. Ke konci příběhu se vrátíte v čase 

pomocí svitku časů a naučíte se dračí řev, který způsobí, že drak nemůže dál létat a s pomocí tohoto 

řevu konečně můžete zabít Alduina. 

 
Minimální požadavky: 
Operační systém: Windows XP/Vista/Windows 7 
Mechanika: DVD 
Procesor: 2000 MHz 
Operační pamět: 2000 MB RAM 
Grafická karta: 3D grafická karta se 512 MB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: http://www.xzone.cz/nahledgame.php3?idg=2969 
            Obrázky Google 
 

Jan Sojka, Zdeněk Sendler, 7. třída 

Sedmopolis 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 7 



SPORT 
Fotbal 

Real Madrid 

Hrají: 1. 6. 2013 v 18:00 

Jsou skoro nejlepší ze Španělska. Nejlepší jejich hráč je Cristiano Ronaldo a 

je nejlepši sólista. Jsou druzí v tabulce. 

 

Zdroje:http://www.sport.cz/fotbal/la-liga/#kalendar 

https://si0.twimg.com/profile_images/2482201087/coqnl6dutm7w9b9chf4c.jpeg 

Filip Soukup, 7. třída 

Hokej 

Mistrovství světa v hokeji 2013 

Vzpomínáte na rok 2010? Byli jsme mistři světa v ledním hokeji. Byla u toho velká sláva: 

oslavy, autogramy, šampaňské, skandování… Prostě paráda. 

V roce 2013 český národní tým přilétl z mistrovství světa poražen. Ve čtvrtfinále prohrál se 

Švýcary 1: 2. Žádná sláva se nekonala: vyšli z areálu letiště, dali pár autogramů a rozešli se. Tento 

rok bylo jedno z nejhorších mistrovství světa pro českou reprezentaci. Skončili jsme nakonec na 

sedmém místě. Hráče to mrzí, přesto se nevzdávají. Sice se jim nepovedlo mistrovství, ale chtějí si 

odpočinout na domácí ligu a NHL. Takže doufejme, že se snad bude NHL hrát (☺). 

  
  
 
Zdroje: reportáž sportovních televizních novin televize NOVA 

Martin Müller, 7. t řída 

 Sedmopolis 
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Pohled na druhý a rozhodující gól, který rozhodl 
o postupu Švýcarska. 

 

Takhle to vypadalo v Praze v roce 2010 



Tenis 

Tomáš Berdych v Římě 

Tomáš Berdych porazil na antukovém turmaji v Římě ve třetím 

kole Jihoafričana Kevina Andresona 7:5, 6:2. Postoupil do čtvtfinále, 

kde se utká s Novakem Jokovičem ze Srbska. Tomáš Berdych ze 

čtrnácti zápasů nad Djokovičem vyhrál jen jednou, a to před třemi lety na travníku ve Wimbledonu. 
 

Následně se Tomáš Berdych se probojoval do semifinále v 

turnaji v Římě. Djokovič prohrál na sety 2:6, 7:5 a 6:4. Příští soupeř 

bude král Rafael Nadal. Berdych se z Djokovičem utkal jen 

patnáckrát. 

 

Berdych zakonřil cestu turnajem v římě z Nadalem.Španěl vyhrál první set 6:2,v druhém 

setě se Berdych probral,ale prohrál4:6.Šestý hráč světa nenavázal na čtvdfinálovou výhru,nad 

světovou jedničkou NovakomDjokovičem.Pátý hráč žebříčku hned v prvním gemu sebral 

Berdychovi podání a další úspěšný brejk ,přidal šestinásobný římský šampion v páté hře. 

 

  
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Markéta Štulpová, 7. třída

Sedmopolis 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
Píšeme s Andersenem rok 2030 

Již tradičně se ve dnech 5.-6. dubna 2013 konala oblíbená celostátní akce Noc s 

Andersenem, do které se několik let zapojují i učitelé a žáci ze Základní školy v Deblíně. Dětem z 

I. stupně se tak nabízí možnost přespat ve škole se svými kamarády, prostřednictvím knížek se 

seznámit s nejrůznějšími autory a ilustrátory, projít si literární stezku odvahy a dozvědět se to 

nejdůležitější o fungování a chodu knihoven. 

Letos byla poprvé Noc s Andersenem vyhlášena i pro II. stupeň. V rámci kampaně Celé 

Česko čte dětem do školy dorazili redaktoři z nakladatelství Albatros. Ti žákům 6. a 7. třídy 

vyprávěli o své práci a celém procesu vydávání knížek, přivezli dětem ukázat spoustu materiálů a 

rozebírali s nimi knížku Říkali mi Leni od Zdeňky Bezděkové. Pod jejich vedením proběhl také 

čtecí maraton, kdy si každý žák připravil krátké povídání o své oblíbené knížce a přečetl ostatním 

ukázku.  

 

 
 

Sedmopolis 
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Nezůstalo ale pouze u teorie. Na vlastní kůži si žáci zažili, jak je těžké vytvořit 

knihu. Vyzkoušeli si roli autora při vymýšlení slohů na téma „Píšeme rok 2030“ a 

ilustrátora při kreslení doprovodných obrázků. Byli nuceni zapojit fantazii a představit si, jak by 

mohl vypadat svět za sedmnáct let, k jakým změnám ve společnosti dojde a jaký bude jejich osobní 

a pracovní život. Následně provedli korekturu prací svých spolužáků a grafickou úpravu. Vytvořili 

obálku knihy a trpělivě několik týdnů čekali, než do školy dorazily vytištěné exempláře jejich 

vlastnoručně vyrobené knížky, které ve všech vyvolaly obrovské nadšení. Zpětně tak žáci ocenili 

práci redaktorů ještě víc. Poznali, jak je jejich práce náročná a zodpovědná, ale také krásná a 

přinášející radost. Takže pokud by vás zajímalo, jak bude podle žáků za Základní školy v Deblíně 

vypadat svět v roce 2030, zastavte se do naší školní knihovny! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Eliášová 

Sedmopolis 
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ZÁBAVA  
Novinky v kinech 

 
Po zániku země 
Premiéra: 6. 6. 2013 
Žánr: akční, dobrodružný, sci-fi 
Obsah: Následkem nouzového přistání, ztroskotají otec se synem na Zemi, na nezmapovaném 
území. Otec je vážně zraněn a syn se musí vydat na cestu pro pomoc. Cesta však není jednoduchá a 
syn bude čelit mnoha nástrahám, které na něj čekají. 
 
Světová Válka Z  
Premiéra: 20. 6. 2013 
Žánr:Akční, drama, horor, thriller  
Obsah: Gary pracuje v OSN, je expert na řešení nouzových situací. Tato schopnost se mu hodí, 
protože lidstvo začala napadat morová epidemie, pokud se mu to nepodaří nebude už koho 
zachraňovat. Garyho úkolem je najít zdroj epidemie a zničit ho, situace je o to horší, že zdroj může 
být kdekoli na světě. 
 
Zdroje: http://www.csfd.cz/film/283015-po-zaniku-zeme/videa/ 

http://www.csfd.cz/film/234454-svetova-valka-z/videa/ 
 

Nová CD 
 
Skupina Black Sabbath vydá 10. 6. nové album s názvem 13. Na albu je 11 skladeb. Je to 
19. album, které skupina vydává. 
Kategorie hudby: Heavy metal 
 
 
Kapela Boards of Canada, vydá 10. 6. desku. Deska se jmenuje 
Tomorrow´s Harvest. Na desce je 17 skladeb. 
Kategorie hudby:  Ambient, elektronická hudba 
 
Zdroje: http://aktualne.centrum.cz/kultura/hudba/clanek.phtml?id=768580 

http://www.indiemusic.cz/2013/04/29/boards-of-canada-vydaji-novou-desku-tomorrows-harvest-jiz-v-cervnu-
2013/ 

 
Aneta Zavřelová, 7. třída 

 
 

 

Sedmopolis 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 12 



 

Vtipy 
 
O blondýnkách 
 
Povídá jedna blondýna druhé: „Dnes už nevěřím ničemu. Otevřela jsem dveře s nápisem Muži a byl 
tam jen záchod.“ 
 
Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a jedna se ptá průvodčího: „Prosím vás, doveze mě ten vlak 
do Prahy?“  
„Ne, slečno, lituji...,“ odpoví průvodčí.  
A ta druhá se zeptá: „A mě jo?“ 

 
O Pepíčkovi 
 
Pepíček sedí nad kaluží a brečí. Přijde k němu dědeček a ptá se: „Proč pláčeš, chlapečku?“ ¨ 
Pepíček odpoví: „Tatínek mi utopil koťátko...“ 
„A tobě je to líto, viď?“  
„Ne, já jsem si ho chtěl utopit sám!“ 
 
 
Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!“  
„No to je pěkné,“ říká mamink. „A na co se paní učitelka ptala?“  
„Kdo rozbil okno na chodbě.“ 

 

Něco na luštění 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroje: www.vtipy.NET.cz 
 google/obrázky 
 

Tereza Kupská, 7. třída 

Sedmopolis 
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