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Michaela Křížová, 7. třída 
http://knihovna.ujep.cz/soubory/kalendarium/smetana.jpg 
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140318140813/creepypasta/images/ 
b/b4/Golden-gate-bridge-sunset.jpg 
http://modellode.websnadno.cz/Tramvaje/Brnenske_tramvaje/Parni_CAROLINE_z_r.1884.jpg 

 

UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. květen 1953 – Při příležitosti oslavy svátku práce bylo spuštěno vysílání ČS televize  
3. květen 1931 – Narodila se Jiřina Bohdalová, česká herečka 
4. květen 1904 – Spojené státy americké začaly stavět Panamský průplav 
6. květen 1889 – V Paříži byla během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž 
8. květen 1945 – Konec druhé světové války v Evropě 
11. květen 1949 – Emil Zátopek překonal rekord v běhu na 10 km 
12. květen 1884 – Zemřel Bedřich Smetana, český hudební skladatel 
13. květen 1950 – Na okruhu v Silverstone se konala historicky první Velká cena vozů F1  
16. květen 1868 – V Praze měla premiéru opera Dalibor od Bedřicha Smetany 
17. květen 1296 – Zemřela Anežka Přemyslovna, česká princezna a rakouská vévodkyně, 

druhá dcera Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské 
18. květen 1923 – Bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu 
21. květen  987 – Zemřel král Ludvík V., poslední příslušník rodu Karlovců na  

francouzském trůně 
24. květen 1934 – T. G. Masaryk byl počtvrté zvolen československým prezidentem 
25. květen 1977 – Premiéru měl první film série Hvězdných válek: Epizoda IV – Nová naděje 
27. květen 1937 – Byl otevřen most Golden Gate Bridge  
28. květen  1884 – Narodil se Edvard Beneš, druhý československý prezident 
29. květen 1953 – Tenzing Norgay a Edmund Hillary stanuli jako první lidé 

na Mount Everestu 
30. květen 1866 – V divadle  v Praze měla premiéru opera B. Smetany Prodaná nevěsta 
31. květen 1884 – Byl zahájen provoz parní tramvaje v Brně 
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NOVINKY  
V kinech 
 
Zloba – královna černé magie 

Fantasy/ Dobrodružný/ Drama/ Rodinný 

USA, 135 min 

Režie: Robert Stromberg 

V kinech od: 29. 5. 2014 

Hrají: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley, 

India Eisley, Miranda Richardson, Brenton Thwaites, Imelda Staunton, 

Sam Riley, atd … 

 

Obsah: Tento film je o malé dívce, která své dětství trávila v lesním království. Ve zlomku 
vteřiny se ale změnila ve zlou a chladnou. Proklela novorozenou dceru Auroru. Aurora je 
skrytý klíč pro záchranu království a návratu štěstí. 

 

Sousedi 

USA, 96 min 

Režie: Nicholas Stoller 

V kinech od: 29. 5. 2014 

Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franc, Jake M. Johnson, 

Christopher Mintz-Plasse, Lisa Kudro, Ali Cobri, Chasty Ballesteros 

 

Obsah: Mac a Kelly žijí v útulném domečku s jejich dcerkou. Jednoho dne 
se do domu vedle nich přistěhují vysokoškoláci. Mac a Kelly nejprve chtěli udělat dobrý 
dojem. Hned se dohodli, že budou dodržovat noční klid a nebudou volat policii. Najednou se 
to ale zvrtne a začnou si mezi sebou dělat naschvály. 
 

Veronika Synková, 7. třída 
 
Zdroje, obrázky: http://www.kinobox.cz/film/341448-zloba-kralovna-cerne-magie 
  http://www.kinobox.cz/film/364393-sousedi 
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CD 
 

Britská skupina Coldplay vydá 19. 5. 2014 desku. Bude se 

jmenovat Ghost Stories. Je to již jejich šestá studiová deska. 

Raper Ice Cube 13. 5. 2014 vydá album. Nese název 

Everythans corrupt. V novém albu se také můžeme těšit na 

Eminema, Diezela nebo na Kid Rocka.  

 

Zdroje, obrázky:  
http://www.hiphopstage.cz/clanky/eminem-dr-dre-a-ice-cube-zahostuji-na-novem-albu-trick-tricka/ 
http://top40.about.com/b/2014/03/03/coldplay-announce-ghost-stories-album-and-magic-single.htm 

Aneta Zavřelová, 8. třída 
Zdroje: http://musicserver.cz/clanek/46527/ben-cristovao-prave-vydal-novou-desku-made-in-czechoslovakia/ 

http://www.topzine.cz/skrillex-predstavil-nove-album-opet-dokazal-ze-je-kralem-elektra 

Knihy 
 
Zlato  
Dan Rhodes 

- kniha je o dívce Mijuki a o touze zachytit unikající věci. Dívka každý rok dojíždí do zapadlé 
vesničky u oceánu. Dívka si zde užívá života a čeká na návrat své lásky. Sbližuje se s 
vesničany a některým dokonce změní jejich dosavadní život. Román je stavěn na pozorném 
vidění a humoru  
- datum vydání: 7. 4. 2014 

- stran: 208 

- cena: 248 Kč 

 

Mrtvol na t ři hroby  
Jamie Masonová  

- Američan Jason Getty má na zahradě zakopanou mrtvolu, společnost mu dělá jen toto 
tajemství, ale netuší jak hrůzný nález vyjde najevo jen pár kroků od jeho domu. 
- datum vydání: 25. 3. 2014 

- stran: 329 

- cena: 348 Kč 

Zdroje, obrázky: http://www.argo.cz/knihy/novinky/ 

    Jana Pokorná, 7. třída 
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KAM NA VÝLET  
Státní zámek Hluboká 

 V minulém díle jste se dočetli, jak si udělat docela hezký cyklistický výlet v okolí. 

V tomto vydání se podíváme dále, a to na zámek Hluboká. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Hluboká leží poblíž Vltavy v obci Hluboká nad Vltavou asi 15 km od Českých 

Budějovic. Patří mezi nejnavštěvovanější památky v České republice. Původně stála na místě 

zámku gotická tvrz, ale v 15. století ji nechal přestavět Vilém z Pernštejna. Majitelem hradu 

se později stal král Ferdinand I. Habsburský, který ho prodal roku 1562. Hluboká tak přešla 

do majetku pánů z Jindřichova Hradce. Ti ji přestavěli na renesanční zámek. Počátkem 18. 

století přestavěl Hlubokou Adam František z rodu Schwarzenbergů na barokní zámek. Ve 

třicátých letech 19. století se rozhodl kníže Jan Adolf II. Hlubokou téměř od základu strhnout 

a vybudovat nový zámek v romantickém stylu po vzoru královského zámku Windsor v 

Anglii. V zámku jsou bohaté a velmi cenné interiéry. Některé pokoje jsou také zdobeny 

obrazy z 16. až 18. století, zachycujícími hlavně členy rodu Schwarzenbergů. Největší 

místností je sál knihovny se stropem, který sem byl přenesen z Německa. 

 Na zámku a v zahradách jsem byl jako malý a moc si z toho nepamatuju, a proto bych 

se tam chtěl v létě vydat znovu. 

Martin Müller, 8. t řída 
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KNIŽNÍ RECENZE 
Percy Jackson - moře nestvůr 

Autor: Rick Riordan 

Po klidném školním roce se Percy vrací do Tábora Plnokrevných. Zjistí ale, že Táboru 

hrozí zničení, protože někdo otrávil Thaliinu borovici, strom, ve který byla proměněna padlá 

hrdinka Thalia, a který chrání hranice tábora. Strom i Tábor Polokrevných by mohla zachránit 

pouze jediná věc – Zlaté rouno, které je podle pověsti v moři Nestvůr na ostrově kyklopa 

Poryfoma. Proto se hrdinové musí zúčastnit výpravy. Na 

výpravu je vybrána Clarisse LaRue. Proto Percy, Anabeth a 

Tyson z tábora utíkají. Uprostřed noci se nalodí na loď 

Princezna Andromeda, kde se setkají se starým nepřítelem 

Lukem. Zjistí však, že i Luke Rouno potřebuje k oživení 

Krona, vládce Titánů. Z lodi se jim naštěstí podaří uniknout. 

Zanedlouho potkají Clarisse a s ní se plaví do Moře 

Nestvůr. V Moři Nestvůr jim mnohokrát jde o život, třeba 

v lázeňském středisku K.K., nebo u ostrovu Sirén. Na 

kyklopův ostrov se dostanou, zachrání Grovera a získají 

Rouno, avšak tím jejich problémy nekončí. Musí se dostat 

do tábora Polokrevných, než bude pozdě. V Miami je opět chytí Luke a odvede je na svoji 

loď. Naštěstí je ale zachrání Zábavní Koníci a odvezou je do Tábora. Tábor Polokrevných je 

zachráněn. 

Tato kniha se mi moc líbila a doporučovala bych si ji přečíst všem čtenářům, protože 

v této knize bylo hodně dobrodružství. Příběh se také dočkal zfilmování.  

Zdroje: 
http://3.bp.blogspot.com/pEhnt2E3M8E/TwxmM48JBUI/AAAAAAAAAEs/cBlOKHZPLvM/s1600/v_percy%2
52520jackson_more%252520nestvur_201411-01.gif 

Nela Stoklasová, 7. třída 
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SPORT 
HC Lev Praha 

HC LEV PRAHA je klub ledního hokeje, který hraje od roku 2012. Hraje mezikontinentální 

hokejovou ligu. Klub původně sídlil jednu sezónu na  Slovensku, v slovenském Popradu. 

Potom byl přestěhován do Prahy a tam vznikl nový klub, HC Lev Praha. Tým se při své 

premiéře dostal do play-off, ale po prohře s CSKA Moskva jim sezóna zkončila. Momentálně 

se tím dostal do fínále KHL a hrají o Gagarinův pohár. 

 

Hc PGS Zlín – Hc kometa Brno 
                    3 : 0 
Ve čtvrtek 17. 4. se hrál jeden z finálových 

zápasů s Hc PGS Zlín – Hc Kometa Brno. 

Ve čtvrtek  Kometa zase prospala první 

třetinu jako se Spartou, a tak za titulem 

lépe vykročil Zlín se třemi góly. Výsledek na 

zápasy je 1:0 pro Zlín. 

Zatímco Zlín slaví vyhraný zápas, tak Kometa piluje na další zápasy v pátek 18. 4., v 

pondělí 21. 4. a v úterý 22. 4. Tyto termíny jsou jisté. 

 
 
 
Min.  Tým   Hrá č     Akce 

7.           Marušák   1:0 

15.           Balaštík              2:0 

37.                       Honejsek            3:0 

 

Aktuáln ě: Je dobojováno. Zlín získává titul, Kometa je po dvou letech opět stříbrná. 

 

Zdroje: http://www.hc-kometa.cz/znaky/2013/kom.png 
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V PŘÍRODĚ 
Králík domácí 

Králíky jsme měli dlouhou dobu, než nám tento rok 

vymřeli.  Králík domácí pochází z králíka divokého. Králíci 

potřebují to, aby se o ně člověk hodně staral. Když jsme měli 

králíky, dávali jsme jim hodně sena, potřebují vodu a dávali 

jsme jim trávu, pokud nebyla zima. Když králice čeká malé 

králíčky, vytrhá si chloupky a udělá hnízdo. Na malé králíčky se 

nesmí sahat, jinak by se mohla o ně přestat jejich máma starat. 

Maminka je musí krmit, než mohou být schopni se o sebe 

postarat.  

    Jakub Zimandl, 7. třída 

 

Tasmánský čert 

Latinsky se píše Sarcophilus 

harrisii, nacházel se i v Austrálii, ale 

vyhynul kvůli evropským osadníkům 

zhruba před 400 lety a teď se vyskytuje 

jen na ostrově Tasmánie. Je to největší 

žijící vačnatec v Tasmánii.  První kdo 

popsal, tohoto tvora byl   přírodopisec 

George Prideaux Robert Harris. 

Jejich přibližná váha je 8 kg. Jejich přibližná výška 65 cm. Je to masožravec a je 

chráněný, protože se mezi nimi rozmnožila nemoc rakovina tváře. Rakovina tváře se šíří 

kolem tváří, může napadnout i oči, zvíře umírá na to, že nemůže jíst a takže umírá na hlad.  

Petr Kadlec, 7. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Románská architektura 

Románský sloh byl ve stavitelství a ve výtvarném 

umění v západní, střední a jižní Evropě v 11. - 13. století. 

Rozděluje se na dva slohy: sakrální (kostely, kláštery) a 

profánní (hrady, městsk é placy, měšťanské domy, 

kamenné mosty). Kostely byly podélné. Stavěli se 

rotundy, baziliky, kláštery, hrady,… Známé stavby: 

rotunda sv. Jiří na Řípu, rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, 

bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, bazilika Panny Marie v Tismicích u Čerského Brodu.  

 

Zdroj:  www.jaroska.cz/elearning/dk/prezentace/.../romanska_architektura.ppt 
http://www.portalroudnicenadlabem.cz/rotunda-sv-jiri-na-hore-rip-2/ 

 
Tereza Ondrašíková, 8. třída 

 

Hrad Bouzov 
 

Byl založen ve 13. a 14. století. Roku 1643 se 

Švédi snažili dobýt hrad, ale nepodařilo se jim to. Hrad 

byl poupraven v roce 1895 – 1910, jeho současná podoba 

pochází z romantismu. Najdeme ho v Litovelské a 

Mohelnické krajině. Říká se že se na hradě narodil Jiří z 

Poděbrad. Uvnitř hradu jsou různé obrazy, starý nábytek 

a plno dalších věcí. Hrad je velmi romantický. V roce 

1945 se hrad Bouzov stal majetkem státu. Kolem roku 

1999 se stal památkou. Na hradě bylo také točeno mnoho pohádek. Jako první byla O 

medvědu Ondřejovi, pak třeba i O princezně Jasněnce a létajícím ševci a mnoho dalších. 

Proto má také přezdívku pohádkový. 

Aneta Pavlíčková, 7. třída 
 

Zdroj:  http://www.hrad-bouzov.cz/ 
  http://www.hradbouzov.cz/zajimavosti/ 
Obrázek: http://turistickyatlas.cz/vse/misto/6260_hrad-bouzov.html 

  Sedmopolis     VIII – 2013/2014 



 10

   
 

 

ZDRAVÉ OKÉNKO 
Pravidelnost 

V našem životě je pravidelnost velmi důležitá. Všechno co děláme: jíme, spíme, 

hýbeme se,… bychom měli raději dělat pravidelně. Jednou za čas to moc nevadí, ale 

kdybychom všechno dělali nepravidelně, mohli bychom mít závažné životní problémy: byli 

bychom unavení, atd… Proto raději všechno dělejte pravidelně, abyste se s těmito problémy 

nemuseli nikdy setkat.  

Obilí a mouka 

Obilí je nejstarší kulturní vypěstovaná rostlina na světě. Obilnina se pěstuje pro 

škrobnatá semena – obilky. Tato rostlina je pěstována na polích ve všech státech na světě. 

Nejznámější oblasti pěstované obilniny jsou v evropské části Ruska, v západní Sibiři,... Z 

hlediska výživy obyvatelstva jsou menší obiloviny jedním z nejduležitějších zemědělských 

výpěstků. 

Druhy obilnin:  

Pšenice  
• nejvíce u nás pěstovaná  
• používá se na pečení pečiva 

Žito  
• nejrosšířenější hlavně v Evropě 
• pěstuje se na zrno nebo zelené 

krmivo 
Ječmen 

• pěstuje se v severních a horských 
oblastech 

• dělí se podle použití na sladovnický 
a krmný 

Oves 
• u nás se hlavně pěstuje ke 

zkrmování 
• hodí se k přípravě dietních pokrmů 

Kukuřice 
• pěstovaná ke krmným účelům 

 
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=1436 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ahoj tento měsíc jsme se vydali do kabinetu paní učitelky Dufkové a paní učitelky Klímové. 

Mgr. Marie Dufková 
Co děláte ve volném čase? 
Ráda čtu a chodím ráda na 
činohru nebo muzikály. 
Nejvíce se mi líbil muzikál 
Papežka. 
 
Proč jste chtěla být 
učitelem? 
Vyloženě učitelem jsem moc 
být nechtěla, ale velmi ráda 
pracuji s dětmi. 
 
Čtete ráda knihy? Jáké? 
Ano čtu. Žítkovské bohyně a 
ezoterickou literaturu. 

 
Čtete školní časopis? 
Ano, čtu. 
 
Kdyby jste mohla být zvíře, 
tak jaké? 
Psa. 
 
Máte smůlu v pátek 13.? 
Nevěřím na to. 
 
Dělala jste nějaké sporty? 
Plavala jsem a jezdila na 
kole. 

 

Mgr. Kateřina Klímová 
 

Dělala jste nějaké 
sporty ? 
Jezdím na kole, 
tancovala jsem a teď už 
podřizuji sporty svým 
dětem. 
 
Co děláte ve volném 
čase ? 
Pečuji o své malé děti a 
čtu si. 
 

Proč jste chtěla být učitelem ? 
Protože mám ráda děti. 
Dříve jsem byla vedoucí ve 
skautu. 
 
Čtete ráda knihy? Jáké? 
Ano, čtu všechno kromě růžové 
knihovny. 
 
Čtete školní časopis? 
Ano. Nejvíce mě baví zajímavosti 
a recenze. 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Návštěva CVC Bystrouška v Bystrci 
Ve čtvrtek 20. 3. jeli žáci první a druhé třídy do Centra volného času Bystrouška 

Bystrc na výukový program. Děti z první třídy čekala pohádka a aktivity z Lesního království, 

žáci druhé třídy se zúčastnili programu o semenech a rostlinách Vstávej, semínko, holala. 

Druháčci si kromě mnoha různých zážitků dovezli vlastnoručně upečené bochánky a 

zasazenou rostlinku v květináčku. Program se žákům i učitelům líbil a rádi by si jej někdy 

zopakovali. 

  

 

 

 

 

 

Žáci 8. třídy ve školce 
Dne 9. 4. 2014 byla část 8. třídy ve školce povídat o tom, jak se má třídit odpad a jak 

se chovat k přírodě. V rámci návštěvy proběhly také různé soutěže. Myslím, že všem 

zúčastněným se to moc líbilo!  

Michal Šeda, 8. třída 
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Panenky pro UNICEF 
Dětský fond OSN – UNICEF 
Je to hlavní světová organizace pro pomoc 
dětem. Trvale pracuje ve více než 190 
zemích. Založen byl v roce 1946, původně 
jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci pro pomoc dětem postiženým 2. světovou 
válkou. Od roku 1953 se UNICEF stal trvalou součástí Organizace spojených národů, 
specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou pomoc 
v situacích katastrof.  

Projekt Panenka pro Unicef 
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v 
rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám 
(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).  

Projekt Tvorba panenky pro Unicef dětí 3. třídy 
Tvorba panenky pro Unicef byla realizovaná v rámci celoročního projektu „ Zdraví člověka“  
Cílem je podpora zdraví dětí na celém světě, podpora a vzdělání v oblasti solidarity, úctě k 
lidskému životu a jeho zdraví, rozvoj dětské kreativity a dobročinnosti ve školách 

.Eva Bartesová 

4. třída v Podhoráckém muzeu 

 Žáci 4. třídy navštívili dne 9. 4. 2014 Podhorácké muzeum v Předklášteří. Zhlédli 
výstavu mineralogické expozice včetně regionální části „Minerály na Tišnovsku“ a tradiční 
zvykoslovnou výstavu „Jarní svátky, jarní hry“ se zajímavým výkladem PhDr. Ireny 
Ochrymčukové. Připomněli si jednotlivé svátky a tradice jarního období, např. co to byla 
„pučálka“, názvy postních neděl do Velikonoc, význam pašijového týdne, pranostiky našich 
předků a vyzkoušeli si i jarní hry, které už jsou nyní mírně v zapomnění. 

Dřevo štěpka 
Dne 23. 4. 2014 žáci 8. Třídy navštávili teplárny v Brně Bystrci, kde se topí i dřevem štěpkou, 
které sem vozí především Lesy města Brna. Byli jsme provedeni po celém areálu. Dozvěděli 
jsme se, že za den vytopí 100 kubíků štěpky (tři velké kontejnery). Exkurze byla moc pěkná a 
hlavně poučná. 

Michal Šeda, 8. třída 
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Noc s Andersenem 2014 

Tato oblíbená celostátní akce se v letošním roce konala ve dnech 4.-5. dubna 2014 a 
v naší škole se nesla v duchu dvou knižních titulů, které vydalo nakladatelství Albatros. 

Žáci I. stupně se seznamovali s dílem Nejmocnější kouzlo. Do Deblína zavítala 
autorka této knížky Zuzana Csontosová, která si pro děti nachystala milé povídání o práci 
spisovatele, zábavnou soutěž pro ty, kteří si knížku přečetli předem, a zodpověděla mnohé 
zvídavé dotazy dětí. Celá dílnička se nesla v duchu vodníků, rusalek, víl a jiných 
pohádkových bytostí, které jsou hlavními hrdiny tohoto díla. Děti měly možnost si knížku 
doplněnou překrásnými ilustracemi odnést podepsanou domů. 

Letos byla již podruhé Noc s Andersenem vyhlášena i pro žáky II. stupně. Ti měli za 
úkol si přečíst knihu Nikolina cesta, jejíž autorka Michaela Fišarová nás poctila svou 
návštěvou. Proběhla diskuze nad tématem domácího násilí, kterého se toto dílo dotýká. 
Přestože autorka sama se osobně s tímto problémem nesetkala, dokázala napsat velmi poutavý 
příběh vyprávěný dívkou Nikolou, ve kterém nechybí ani humor a příhody blízké dětem. 
Všichni žáci byli knížkou nadšeni a pro paní Fišarovou si nachystali obrázky a recenze na její 
dílo. Proběhlo také autorské čtení z jejího nově připravovaného titulu, která by měl vyjít do 
konce roku v Albatrosu. Od redaktora obou těchto knih Petra Eliáše jsme se dozvěděli, jak 
taková knížka vzniká, kdo všechno se na ní podílí a jak dlouhá je cesta k jejímu vydání. Žáci 
si tak z akce odnášeli nejen podepsané výtisky knih s osobním věnováním, ale také obrovský 
zážitek ze setkání se spisovatelkou a především motivaci k dalšímu čtení. 
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Šesťáci a jejich Dobrodružství s knihou 
 Žáci 6. třídy se zúčastnili soutěže "Dobrodružství s knihou", které vyhlásilo 
nakladatelství Albatros. Vedle ocenění odborné poroty mohou získat také diváckou cenu. 
Film s názvem "Dobrodružství s knihou aneb Jak udělat lidstvo šťastnějším?" je ke zhlédnutí 
na youtube.com pod připojeným odkazem. Pokud se Vám náš krátký příběh bude líbit, 
budeme moc rádi, když nám dáte like! Hlasování probíhá do 11. května 2014 a „lajkovat“ 
můžete přímo na youtube pod videem. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sAbK7-iS3I 

Soutěž očima dětí 

Naše třída narazila v katalogu ALBATROS na filmovou soutěž „Dobrodružství 
s knihou“ . Soutěž nás zaujala, a tak jsme se rozhodli ji zpracovat. Celá šestá třída spolu s paní 
učitelkou Eliášovou vymyslela děj naše příběhu. 
 V úterý 11. března jsme se se spoustou věcí a kostýmů vydali do kostela. Když jsme se 
převlékli (všem nám to moc slušelo ☺) šli jsme směrem na hřbitov na „zajímavou“ louku. 
Tam jsme natočili první scénu. Povedla se nám asi až na pošesté, ale stála za to. Druhou scénu 
jsme natáčeli na stejném místě, protože bylo krásné počasí. Na třetí scénu jsme se přesunuli 
do kostela. Tam se odehrál boj „záporáka“ Reného a „klaďase“ Vladimíra. Pak následovaly 
další scény. Bylo to náročné, čekat až přijde řada na vaši scénu, ale pak zazněla klapka a 
všichni se co nejvíce snažili!  

Pak byl ale už čas se převléknout a vrátit se do školy. Nikomu se na matematiku moc 
nechtělo, ale šli jsme. Jak Petr Bartoš s paní učitelkou video sestříhali, ukazovali jsme ho 
každému vyučujícímu a většině se moc líbila.    Kristýna Sedláčková 

V úterý 11. 3. jsme byli natáčet v kostele příběh Dobrodružství s knihou, do kterého se 
zapojila naše třída. Tento příběh pocházel ze starověkého Egypta. Hlavními postavami byly 
Vladimír, René a Elen. Vladimír vlastnil knihu, která mohla udělat lidstvo šťastnějším. O 
knihu měl zájem René, který požádal Elen, aby mu pomohla knihu získat. Oba ale zjistili, že 
jim kniha hoří v rukou, protože s ní mají špatné úmysly. Vladimír si uvědomil, že by měl 
knihu dát na místo přístupné všem lidem. 

Já jsem v tomto příběhu ztvárnil knižního ducha. Tento příběh mě zaujal a rád jsem si 
v této hře zahrál. Díky hezkému počasí jsme mohli natáčet venku. Tato hra byla poslána do 
meziškolní soutěže.     Martin Hajsler 
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Jednoho dne v únoru jsme se s paní učitelkou Eliášovou a celou 6. třídou rozhodli, že 
natočíme krátké video, kterým se zapojíme do soutěže v Albatrosu. Výhry jsou kamera a 
knihy pro třídu v hodnotě 10 000 Kč. Všichni, co se chtěli zapojit, si museli vytvořit oblek. 
Hráli tam: Kája Weigl alias Vladimír, Kuba Zavřel jako René, Kristýnka Sedláčková alias 
Elen, Martin Hajsler coby Knižní duch a více než polovina třídy jako lidé v knihovně. V úterý 
11. 3. 2014 jsme šli do kostela točit scény. Všechny scény se točily asi 20krát, ale bylo to 
super ! Ani jsme se nenudili, vždycky se najde práce. pak jsme se ale šli do školy se zase učit 
� Cestou jsme se stavili v obchodě všichni si koupili zmrzlinu, protože bylo velké horko. 

Jakub Urban 
 

Extra t řída – sedmáci pokračují v práci! 

Sesbírat velké množství otázek byl pro nás obtížný 
úkol. Nejprve jsme se snažili vymýšlet je sami. Ptali jsme 
se prarodičů, rodičů, sousedů, ale brzy jsme poznali, že to 
sami nezvládneme. Proto jsme ve škole vyhlásili soutěž o 
nejlepšího sběrače otázek do soutěže Deblínskou hrou ... 
znáte to tady? Výzva ke sběru otázek vyšla ve školním 
časopise a byla zveřejněna na školních facebookových stránkách. Přibližný počet sesbíraných 
otázek se pohyboval okolo 90, a to od 6 soutěžících (Natálie Hořinková, Jakub Roubíček, 
Martin a Jakub Müllerovi, Tereza a Eliška Štěrbovy). Vítězem se stal Jakub Roubíček, moc 
blahopřejeme! Oficiální vyhlášení této soutěže však proběhne až 31. 5. 2014 na turnaji v naší 
hře. 

Následovalo třídění otázek. Soubor otázek do historie 
jsme poslali paní Ochrymčukové, pracovnici Podhoráckého 
muzea, aby kriticky posoudila, které otázky jsou vhodné 
k zařazení do soutěže a které ne. Dokonce jsme zastihli pana 
starostu při jeho krátké návštěvě školy, abychom mu 
připomněli náš projekt a svěřili se mu, co nám dělá potíže a 
co naopak zvládáme bez problémů. Poctila nás svou 

návštěvou paní Antlová, kronikářka Deblína. Dvouhodinová beseda s ní nám byla velkou 
inspirací k tvorbě dalších kvízových otázek. Velmi jí děkujeme, že si na nás udělala čas. Další 
velkou událostí bylo natáčení dokumentu o naší práci v extra třídě, které proběhlo ve středu 
23. 4. 2014. Natáčecí štáb přijede také v den konání turnaje, tedy 31. 5. 2014. Věříme, že nás 
přijdete podpořit i vy!!! 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

V bytě zvoní telefon. Otec tří dcer jej zvedne a v telefonu se ozve mužský hlas:  
„To jsi ty, žabko?“ Otec odpoví: „Ne, u telefonu je majitel rybníka!“  
 
 

Přijde žena k doktorovi: „Pane doktore, cítím se špatně.“ 
Lékař jí radí: „Každé ráno nalačno vypijte jedno syrové vajíčko.“  

„Pane doktore, ale já vajíčka nesnáším.“  
„A kdo po vás, proboha, chce, abyste je snášela?“  

 

Povídá jedna blondýnka druhé: 
„Ten plynový sporák je krásná věc. Minulý týden jsem ho zapálila a ještě pořád hoří!“ 

Křížovka 

 

Přesmyčky 

Kuobokl?     Rakteba?      Mleša?  
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KOMIKS 
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