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Monika Kubinová, 7. třída 
 
http://i.space.com/images/i/000/004/042/i02/090123-annular-eclipse-fischer-02.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Marston_Moor_JBarker.jpg 

 

UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. června 2006 – V Česku se začal prodávat automobil Škoda Roomster. 

2. června 1541 – Vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany. 

3. června 2006 – Probíhaly volby do Poslanecké sněmovny. 

4. června 2007 – Do Prahy přijel na návštěvu americký prezident George W. Bush. 

6. června 1523 – Vzniklo Švédsko. 

8. června 1600 – V Praze se konala první anatomická pitva lidského těla. 

9. června 1934 – Na filmovém plátně se poprvé objevila postavička Kačera Donalda. 

10. června 1348 – Byl položen základní kámen hradu Karlštejn. 

12. června 1898 – Filipíny získaly nezávislost. 

14. června 1948 – Klement Gottwald se stal prezidentem Československé republiky. 

15. června 1363 – Václav IV. korunován českým králem. 

17. června 1866 – Začala prusko-rakouská válka. 

18. června 1311 – Jan Lucemburský uspořádal v Brně zemský sněm. 

20. června 2001 – Byla ukončena výroba vozu Škoda Felicia. 

21. června 1925 – Do městské hromadné dopravy v Praze byly zařazeny autobusy. 

23. června 1960 – V Praze začala II. celostátní spartakiáda. 

25. června 1964 – Bylo zatmění Měsíce. 

26. června 1967 – První bankomat se ukázal světlu světa. 

28. června 1922 - Začala Irská občanská válka. 

30. června 1945 – Vznikla Státní bezpečnost. 
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NOVINKY  
V kinech 
 
Všiváci 

Režie: Roman Kašparovský 

Scénář: Roman Kašparovský 

Premiéra: 16. 6. 2014 

Herci: Tereza Voříšková, Kryštof Hádek, Ondřej Vetchý, Jiří 

Langmajer, Jiří Mádl… 

 

Obsah: Jedná se o příběh rodiny Rohanů. Životy dvou bratrů 
Mikuláše a Richarda, rozdělily spory již v dětství a stále je řeší. 
Další postavou je Olda, kamarád Richarda. 
 

 

Jak vycvičit draka 2 

Režie: Dean DeBlois 

Scénář: Cressida Cowell Dean DeBlois 

Premiéra: 19. 6. 2014 

Herci: Gerard Butler, Kristen Wiig, Jonah Hill, Jay Baruchel, Kit 

Harington … 

 

Obsah: Druhý díl trilogie vypráví o dvou přátelích Vikingovi 
Škyťákovi a jeho věrném příteli draku Bezzubkovi. Bojují o mír 
na zemi a proti mocichtivému drakovi Dragovi. 
 

 

Zdroje: http://www.kinobox.cz/film/344884-jak-vycvicit-draka 
              http://www.kinobox.cz/film/315560-vsivaci 
 

Veronika Synková, 7. třída 
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CD 
 
Lipo vydal druhé sólové 
album s názvem O duši. 
Album vyšlo 13. května 
2014. 
Cena je asi 260 Kč 
 

 

Zdroje, obrázek: http://www.bontonland.cz/lipo-o-dusi/ 
              http://www.musicrecords.cz/catalogue/hudba/zagorova+hana/vyznani/ 

Eliška Horáková, 7. třída  

Knihy 
 
French Nicci 

Pětiletého Matthewa unesou, na všech titulních stránkách je jeho portrét. 

Jediný člověk, který pomalu nalézá vysvětlení, je psychoterapeutka 

Frieda. Její pacient vidí ve snech chlapce podobného Mattheowi.. Podaří 

se Matthewa najít nebo už bude pozdě? 

- datum vydání: 14. 5. 2014 

- strany: 308  

- cena: 298 Kč 

Krysburger 

Walliams David 

Zoe zemřela máma, její táta se však znovu oženil, ale velké štěstí to 

nebylo. Její nevlastní matka ji vůbec neměla ráda. Ve škole to nebylo o 

moc lepší, největší násilnice si ji totiž vybrala jako svou oběť na žertíky. 

Šťastná opět byla když se v jejím pokoji objevilo krysí mládě. Ochočila si 

je a naučila různým kouskům, mělo to však jeden háček.  

- datum vydání: 13.5.2014 

- strany: 268 

- cena: 238 Kč 

 

 

Zdroje, obrázky: http://www.argo.cz/knihy/193369/krysburger/                      
http://www.argo.cz/knihy/193407/zle-pondeli/                      
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Aneta Zavřelová, 8. třída 

Hana Zagorová vydala své 
dvacáté album.  
Nese název Vyznání.  
Vyšlo 9. 5. 2014.  
Na albu je 12 skladeb.  
Cena je asi 332 Kč. 
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KAM NA VÝLET  

Punkevní jeskyně a propast Macocha 
Léto je za dveřmi, už jen měsíc a budeme obdivovat krásu 

cizích zemí. Ale nejdřív bychom se měli podívat na krásu těch 

našich. 

Punkevní jeskyně a propast Macocha najdete v CHKO 

Moravský kras, která se nachází cca 40 km od Brna. Oblast 

prozkoumal na počátku 20. století profesor Karel Absolon. 

Jeskynním systémem protéká řeka Punkva a navazuje na něj 

i propast Macocha. Tato jeskyně je zpřístupněná veřejnosti a svou 

návštěvností 200 000 lidí ročně patří k nejnavštěvovanějším 

jeskyním v celé ČR. Jeskyně nabízí i svezení lodičkou po Punkvě. Na prohlídce si neuchodíte 

nohy, celá pěší exkurze měří jen 1 250 m. 

Prohlídka začíná v Pustém žlebu, kde se do jeskyně vchází 

prostřílenou štolou. Vstupujeme do Předního dómu, právě sem kdysi 

sestoupil badatel Absolon. Uvidíte zde zrcadlové jezírko, které odráží 

okolní stěny. Vydáme se dál do Reichenbachova dómu. Štítky na jeho 

stěnách označují, až pokud byl zaplaven. Reichenbachův dóm je totiž 

nejnižší místem celé prohlídky. Nejpozoruhodnějším krápníkem je 

dlouhý, úzký stalaktit. Tento krápník již nikdy neporoste, ale chybělo 

mu málo ke spojení s kamarádem stalagmitem. Potom už na nás čeká 

krápník pojmenovaný Anděl strážný a radí nám, abychom šli do propasti Macocha. 113 metrů 

byste padali, než byste dopadli na její dno, ale být vámi, raději bych se kochal pohledem na 

mohutnou propast bezpečně. Cestu zakončíme plavbou na lodičce. Co vám první padne do 

oka, je zelená voda. A na konci jasný svit slunečního světla. 

Punkevní jeskyně a propast Macocha patří mezi nejhezčí přírodní úkazy ČR. Mě 

dostala hlavně tím, že si můžu prohlédnout propast jak zezdola, tak i seshora. A co se tady 

bude líbit vám? Je na čase se to vydat zjistit. 

Martin Müller, 8. t řída 
zdroje: http://www.punkevni-jeskyne.cz/prohlidka-jeskyne.php 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B 
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Washingtonův monument 
 

 

Washingtonův monument se nachází v National Mall ve 

Washingtonu D.C. Také se mu říká bílý obelisk. Jde o jeden z 

prezidentských památníků ve Spojených státech postavených na 

počest George Washingtona, který byl prvním prezidentem 

Spojených států a velel revoluční armádě, jež získala nezávislost na 

britské nadvládě.  

 

Tento monument je vyroben z mramoru, žuly a pískovce. Byl 

navržen americkým architektem Robertem Millsem. Stavba byla 

přerušena kvůli občanské válce, ale v roce 1876 se pokračovalo. 

Toto přerušení zapříčinilo, že přibližně od 50 metrů výšky má stavba 

jiný odstín.   

 

Tato památka je celkem 

169 metrů vysoká a do roku 1889 byla 

nejvyšší památkou světa. Monument 

byl postaven v letech 1848 až 1884 a 

pro veřejnosti byl otevřen 9. října 1888. 

 
 
 
 
 

 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Washington%C5%AFv_monument 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Washington%C5%AFv_monument#mediaviewer/Soubor:Washmonument_
cropped.jpg 

 
 

Filip Steinhauser, Kamil Bednář, 7. třída
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KNIŽNÍ RECENZE 
Perry Panter a návrat mumie 

Autor:  Markus Grolik 

Jednou, když Perry relaxoval na křesle, přišel domů páníček a oznámil, že začnou jíst 

zdravě. Když to Perry uslyšel, dostal hlad, tak se šel podívat do lednice. V lednici bylo jen 

dietní jídlo, tak odběhl do své kanceláře. Když Perry dorazil do kanceláře, přišel za ním 

kocour Hamid a oznámil, že musí vyřešit případ „Návrat 

Mumie ”. Perry mu neuvěřil, tak se hamida zeptal, jak na to 

přišel. Hamid řekl, že jeho páníček měl nehodu a to bylo 

znamení, že se vrátí mumie. Když Perry vyšetřoval, Hamid se 

ztratil. Perry ho našel v krabici na parkovišti po několika dnech. 

Potom zavedl Hamid detektiva k Setji a Šabakám, které 

Perrymu začali vyprávět příběh o Návratu mumie. Když to 

dořekli, začalo se Egyptské muzeum otřásat. Hamid a Šabaky 

začali utíkat a řekli Perrymu, ať zůstane ve skříni. Perry se 

dozvěděl, že se žádný návrat můmie nekoná, ale že někdo chtěl 

ukrást Miatinu mumii, protože před několika lety ji Hrabě starší objevil ve vykopávkách 

v Egyptě. Ten, kdo chtěl ukrást mumii, byl Hrabě mladší s hlídačem muzea. Šabaky totiž 

přísahali, že Miatini odvezou zpět do Egypta. Vše nakonec dobře dopadlo. Šabaky dopravili 

mumii zpět do Egypta a Perry se vrátil domů. 

Tato kniha se mi velmi líbila, protože je to dobrodružná kniha a dobře se čte. Od této 

knihy jsou ještě dva díly a doporučovala bych ji všem čtenářům. 

Nikola Kropá čková, 7. třída 

Zdroje: http://image.srovname.cz/cz/500/1445473/fortuna-libri-perry-panter-a-navrat-mumie.jpg 

Dracula 

Autor: Bram Stocker 

Londýnský právník Jonathan Harker se vydá do neprozkoumaných částí Transylvánie, 

aby s tamějším hrabětem Draculou vyjednal podmínky koupě domu v Londýně. Již při 

příjezdu se setká s pro něj záhadnými příhodami, hlavně s podivným 

  Sedmopolis      IX – 2013/2014 
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chováním vlků a kočího. Na zámku se s hrabětem setkává pouze v noci, nikdy ho nevidí jíst a 

nikde nenašel zrcadlo. Později mu dojde, že je s hrabětem v zámku sám a uvězněn. Jedné noci 

mu hrabě zakáže spát mimo jeho pokoj a právník toto nařízení poruší. Vydá se bloudit po 

zámku. Usne v jedné nezamčené místnosti, kde ho probudí tři půvabné ženy. Jedna se mu 

začne přibližovat ke krku. V tom přijde hrabě a pošle ženy pryč. Ty se uklidní, až jim 

předhodí pytel s dítětem a poví jim, že Jonathana dostanou až za několik dní. Další den mu 

hrabě nařídí napsat dopisy s pozdějším datem do Londýna o tom, že je v pořádku. Už však ví, 

že mu zbývají poslední dny života a tak propátrá zámek důkladněji. Dostane se do krypty, kde 

hraběte najde v rakvi. Poté se mu podaří dostat ze zámku po 

římsách. Kniha pokračuje zápisníkem a dopisy harkerovy 

snoubenky Miny a její kamarádky Lucy. Mina k ní 

přijede na pár dní na návštěvu. V novinách se objeví článek o 

tajemném příjezdu lodi lodi s jediným a mrtvým člověkem na 

palubě. Ale podle některých svědků z lodi vyskočil také vlk 

nadměrné velikosti. Lucy znovu začne trpět náměsíčností. 

V jeden den ji o ruku požádají tři nápadníci – ředitel místního 

blázince Dr. Seward, dobrodruh Quincey Morris a 

hrabě Godalming, jehož nabídku přijme. V dalších dnech začne slábnout, její snoubenec 

zavolá Dr. Sewarda a ten, po tom, co ji uvidí, zavolá svého univerzitního profesora Van 

Helsinga. Po několika transfúzích přece jen zemře. Mina se vydá za svým snoubencem, který 

je v nemocnici. Tam se vezmou. Lucy se změní na nemrtvou a zničí ji Van Helsing s jejími 

nápadníky a s Jonathanem, který se mezitím do Londýna dostane. Mina začne mít podobné 

příznaky jako Lucy. Od profesora se dozvídají informace o Draculovi. Může spát jen v hlíně 

ze své rodové hrobky. Tu si nechal poslat do různých domů po celém Londýně. Společníkům, 

kteří byli u zničení Lucy, se podaří zneškodnit všechny bedny kromě jedné. V té se Dracula 

nechává odvést zpátky do své domoviny. Společníci jsou mu však v patách…. 

 Tato kniha se mi líbila hlavně kvůli nezvyklému způsobu napsání – forma deníků, 

novinových výstřižků a dopisů. Tento příběh byl jeden z prvních, které se týkají upírů. Dočkal 

se také mnoha zfilmování. Mnoho dalších příběhů bylo inspirováno právě tímto dílem. Pokud 

chcete vědět, jak tento napínavý příběh dopadl a jestli Dracula ještě není mezi námi, přečtěte 

si jej! Mohu jen znovu vřele doporučit. 

Martin Zav řel, 8. třída 
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SPORT 

MS v ledním hokeji 2014 
 

MS 2014 je 78. mistrovstvím, které se konalo od 9. do 

25. května v běloruském Minsku. 

Maskotem šampionátu je zubr, který je jedním ze symbolů 

Běloruska. Zubr nese jméno Volat, slovo pochází ze staré 

slovanštiny a znamená v překladu „obrovský“ a bylo vybráno na 

základě internetového hlasování obyvateli Běloruska. 

Náš český tým byl mezi 16 týmy, které se kvalifikovaly na 

MS. Všichni jsme napjatě u televizních obrazovek sledovali jejich 

výhry i prohry a pořád doufali a věřili v jejich postup dále. Určitě 

nejnapínavější byl čtvrtfinálový zápas s USA kdy Češi měli třígólový náskok a mnozí si 

mohli myslet, že mají postup do semifinále „v kapse“. Ale do poslední minuty byl každý 

fanoušek napnutý, protože Američané 

neuvěřitelně zabrali a během minuty nám 

dali 2 góly. Tento zápas skončil 4:3 pro 

český tým, takže postoupili do semifinále, 

ale bylo vidět, že trne i trenér Růžička. 

Český tým s USA neprohrál už 8 let na MS. 

V dalším zápase se Češi utkali s Finskem, ale tentokrát prohráli, a poslední utkání o 3. a 4. 

místo, o které jsme soupeřili se Švédy 25. 5., dopadlo bohužel vítězně pro druhý tým, českým 

hokejistům se nepodařilo dát ani jeden gól. 

MS v ledním hokeji 2015 se uskuteční v Praze a v Ostravě na což se hokejoví fanoušci 

moc těší. 

Martin Ho řinek, 7. třída 
Zdroje:  vlastní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji_2014#medi
aviewer/Soubor:Volat_or_Valera_%28official_mascot_of_IIHF_WC_2014_Belarus%29_in_Minsk.jpg 
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://img1.hokej.cz/static/files/clanky/2014/reprezentace/ms-18-
finsko/osmnactka-radost-oslavy-cze-fin-wp_main.jpg
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V PŘÍRODĚ 
Duha 

Skoro každý z nás někdy viděl na obloze za deště duhu. 

Také skoro každý z nás ví, jak taková duha vzniká. Ale věděli 

jste třeba, že duha může vzniknout i za světla měsíce? 

Takže duha je tedy optický úkaz, který vzniká za 

ustávajícího deště. Déšť ještě padá, ale zároveň se od kapek 

láme, rozkládá a odráží sluneční světlo. Vyskytuje se na opačné 

straně, než svítí slunce. Mohlo by to být i měsíční světlo. Duha 

ale může vzniknout i v oblaku jemných kapek vodopádu... 

Podobně jako po průchodu paprsku skleněným hranolem, 

kde se světlo při vstupu do opticky hustšího prostředí rozkládá, vidíme i v duze rozložené 

sluneční světlo na jednotlivé barvy. Od vnějšího okraje duhy směrem k vnitřnímu plynule 

přechází v pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová. Je-li déšť silnější, může 

se nad hlavní duhou objevit takzvaná vedlejší duha nebo sekundární duha. Tato duha již není 

tolik výrazná a pořadí barev je opačné než pořadí hlavní duhy. Takže fialová, modrá, zelená, 

atd. Na zážitek, na který určitě nikdy nezapomenete si ale musíte počkat až do noci. Zase 

musí pršet a do toho svítit měsíc. Tato měsíční duha není tolik barevná jako ve dne a také je 

poměrně vzácná, protože intenzivní svit měsíce je jenom v období kolem úplňku.  

Já bych si přála vidět takový přírodní úkaz, protože mám hodně ráda i samotný 

intenzivní déšť a světlo měsíce...      

Zdroje: http://ukazy.astro.cz/duha.php; http://cs.wikipedia.org/wiki/Duha 

Pavlína Slezáková,7. třída 

Rys ostrovid 
Je to šelma, která je chráněná u nás žije pouze na Šumavě a v horách. Rys ostrovid žije 

ve velkých lesích a pralesích  v Asii na Sibiři, ale Rysy jde nalézt všude na světě ale pouze 

v mírném a subtropickém pásu. Rys patří do šelem kočkovitých. Jsou zbarvení trochu jako 

tygr. Rysové, jsou velmi podobní kočkám, ale jsou větší. Na konci oušek mají krátké štětinky. 

Jeho kořistí jsou hlodavci, ale i větší zvířata jako jsou zajíci nebo i mláďata od srn. Mají 

výborný zrak a sluch.      Jakub Zimandl,7. třída 

  Sedmopolis      IX – 2013/2014 



 11

 

ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Romantismus v hudbě 

Romantismus je bezesporu jedním z nejzajímavějších hudebních období. Oproti 

předchozím stylům, kde byla díla tvořena podle určitých pravidel, se skladatelé snaží o co 

největší originalitu. Inspiraci hledají v přírodě, literatuře a lidových tradicích, snaží se vyjádřit 

pocity jako hněv, okouzlení nebo lásku. Na jedné straně vznikají celovečerní díla, která mají 

diváka ohromit, na straně druhé jsou to malé skladbičky určené pro pobavení.  

Poprvé v historii začínají také vznikat díla typická pro určité země. To souvisí 

s tendencí národního obrození, která se objevuje téměř po celé Evropě. U nás byla tato 

tendence nezvykle silná a vycházela z historického vývoje, který zapříčinil, že u nás začala 

převládat německá kultura a německý jazyk, český téměř zanikl. Proto se objevily snahy 

vzkřísit češtinu a s ní i celou kulturu. Spisovatelé i skladatelé měli tedy stejný cíl – vytvořit 

ryze česká díla, která by se odlišovala od cizích kultur. Německá slova byla nahrazována 

českými, pořádaly se večery, kde se četly pouze české knihy nebo hrály pouze české skladby. 

Umělci se obraceli do české historie a zobrazovali významné události, ať už na svých 

obrazech, v literárních dílech, nebo v hudebních skladbách. 

Mezi naše nejvýznamnější romantické skladatele patří Bedřich Smetana, Antonín 

Dvořák nebo Zdeněk Fibich. V tomto čísle časopisu se můžete dočíst nejen o našem 

nejvýznamnějším skladateli všech dob Bedřichu Smetanovi, ale také o pro laiky téměř 

neznámém Václavu Janu Tomášovi, který ač ne tak slavný, znamenal obrovský přínos pro 

českou hudbu. 

Bedřich Smetana 
 

Narodil se 2.března 1824 a zemřel 12.května 1884. Bedřich se 

ve svém dětství nejvíce věnoval hudbě. Jeho otec hrál na housle. Když 

byl Bedřich ještě malý, dostal housličky a na ty ho učil hrát otec. Jeho 

první vystoupení bylo 4.října 1830. Napřed chodil do školy v 

Jindřichově Hradci, potom přestoupil do Jihlavy a poté chodil 

v Německém Brodě a v Praze. 27.8.1849 se oženil s Kateřinou 

Kolářovou. Měli spolu 4 dcery. Složil Svatební  
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scény a o rok později složil klavírní cyklus Lístky, črty a polku Našim děvám. V 50 letech 

kolem roku 1874 ohluchl. I přesto skládal dál a přes nepřízeň osudu vytvořil svá nejznámější 

díla jako cyklus symfonických básní Má vlast (ve kterém najdete i oblíbenou Vltavu) nebo 

smyčcový kvartet Z mého života, který dal název i filmu natočeném o Smetanovi. Mezi jeho 

nejznámější opery patří Prodaná nevěsta, Libuše, Dvě vdovy, Čertova stěna nebo Braniboři 

v Čechách, které získali ocenění od hraběte Harracha.. 

 
Zdroje:  http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=smetanab&kat=umehu 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Smetana.jpg 

 
Aneta Pavlíčková, 7. třída 

Václav Jan Tomášek 

*17.dubna 1774 Skuteč  
† 3.dubna 1850 Praha  

Václav Jan Tomášek působil jako jeden z 

nejvýznamějších skladatelů a klavíristů v Čechách v první 

polovině 19. století. Byl známý nejen v Čechách, ale i v 

zahraničí. Skládal především moderní písně jak v češtině, tak i v 

němčině. Od mládí se věnoval hudbě. Základy hudebního 

vzdělání jej naučil Pavel Wolf v letech 1783-1790. Ve 

jednadvaceti už byl známý jako klavírista v Praze, vyučoval 

hudbu a začal komponovat. Napsal tři symfonie, ouvertury, 

klavírní koncerty, chrámové skladby, z nichž vzniká Missa solemnis. Do roku 1815 působil 

Tomášek jako skladatel a učitel hudby, později se stal draze placeným a velice vyhledávaným 

soukromým učitelem klavíru a hudební teorie, ale vybíral si pouze nadané žáky. Od roku 

1844 začal na přání svého přítele Aloise Klara psát autobiografii, která vycházela na 

pokračování v ročence Libussa.  

Zdroje: http://www.rozhlas.cz/klasika/skladatele/_zprava/vaclav-jan-tomasek--1002570 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Tomasek_jv.jpg 
 

 
Lucie Juříčková, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Vyhlášení soutěže časopisů 
Dne 30. 4. 2014 se žáci 8. třídy s paní učitelkou Eliášovou zúčastnili vyhlášení soutěže 

školních časopisů Jihomoravského kraje. Bylo tam celkem 13 redakcí časopisů, které se do 

soutěže přihlásily. My jsme bohužel nic nevyhráli, byli jsme na 4. místě, a tedy jsme 

nepostoupili do dalšího kola, ale nelitujeme toho, alespoň jsme to zkusili. Shodli jsme se, že 

se v příštím roce pokusíme některé věci napravit a časopis tak vylepšit. Kromě vyhlašování 

jsme měli také možnost účastnit se workshopů o dějinách novin nebo debaty s redaktorem 

Rovnosti. Bylo to zajímavé. Žáci osmé třídy děkují paní učitelce Eliášové za to, že nás tam 

přihlásila a za vše co pro nás dělá. 

Michal Šeda, 8. třída 

Povídání o českých a moravských pověstech 
V pondělí 12. 5. 2014 jsme navštívili Městskou 

knihovnu Tišnov. Knihovnická lekce byla zaměřena 

na povídání o českých a moravských pověstech. 

Seznámili jsme se s charakteristikou pověstí 

pověrečných, historických, místních a národních. 

Upřesnili jsme si jejich základní rysy i rozdíly mezi 

pohádkou. Význam pověstí v české literatuře nám 

připomněla také pestrá výstavka knih známých autorů,  
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kteří se tématem pověstí zabývali: Aloise Jiráska, Eduarda 

Petišky, Marty Šrámkové, Františka Langera, Heleny 

Lisické, Aleny Ježkové a dalších. Paní  knihovnice Marie 

Šikolová nám na závěr jednu ukázku z pověstí přečetla. 

Žáci 4. třídy 

Den otevřených dveří v první třídě 

Se konal v pátek 9. května. Maminkám jsme ukázali, co jsme se za ten rok všechno 

naučili a že matematika ani čtení není nuda. Poděkovali jsem jim za jejich starostlivost 

a popřáli ke Dni matek z lásky vyrobenými dárky. A aby nás čtení bavilo ještě víc, dostali 

jsme velký dort ve tvaru knihy se symbolem našeho ročního projektu LESOHRANÍ. Převzali 

jsme si ho v tričku, které jsme si sami vyrobili. 

Ivana Musilová 

Férová snídaně 

Dne 10. 5. 2014 se konala férová snídaně, kterou pořádali žáci osmé třídy. Bylo to pro 

podporu fairtradových výrobků. Přišlo přibližně kolem 60 lidí. Akce se celkem vydařila, sešlo 

se tam vše možné od slaného jídla až po sladké. Bylo to pěkné. Děkujeme všem, kteří přispěli 

svojí pomocí nebo jiným způsobem.  

 
 

Michal Šeda, 
8. třída 
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Panenka pro UNICEF 
Na naší škole proběhla sbírka na podporu projektu "Panenka pro 

UNICEF", kterou organizovala 3. třída v rámci svého ročníkového 
projektu Zdraví člověka. Děti tak podpořily děti, které pomoc potřebují. 
Složenkou jsme uhradili částku 1.555 Kč, kterou jsme vybrali na škole. 
Tato částka bude použita jako jednorázový příspěvek na podporu 
programu, který je v současnosti aktuálně řešen organizací UNICEF. Jde o 
program pomáhající bojovat s podvýživou prioritně podvýživou u dětí. 
Fond UNICEF posílá zpětně dárci zprávu o tom, kde jeho dar pomáhal. 
Tedy v nejbližší době bude fondem UNICEF poslána zpráva, kde 
konkrétně náš finanční dar pomáhal. 

Velké díky patří všem, kteří se podíleli na tomto projektu, ať už organizační činností 
nebo finančním příspěvkem. Děkujeme.   

Eva Barterová 

Hmyzí hotel 
Prostory školního pozemku se zaplnily dalším 

objektem, který bude sloužit ke vzdělávacím účelům. 
Hmyzí hotel vznikl jako jeden s monoprojektů 
realizovaných ke Dni Země. Na jeho vzniku se podíleli 
žáci 1.a 6.třídy. Žáci se v rámci hodin prvouky, 
přírodopisu, anglického jazyka a pracovních činností 
seznamovali s druhy hmyzu, rekordy z hmyzí říše 
a plánováním stavby hmyzího hotelu. Společně potom na 
pozemcích celý hotel sestavili a žáci 6. ročníku ještě 

vytvořili tématickou nástěnku pro své spolužáky.  

Lesní pedagogika 
21. května se  4. třída vypravila do lesa za poznáváním.  Výukový  program, který pro 

nás připravili lesní pedagogové z Lesů města Brna, se zabýval  těžbou a zpracováním dřeva. 
Program byl pestrý. Žáci se seznámili s nejrůznějšími povoláními, která souvisela s danou 
tématikou. Poznali nástroje i stroje  spojené s těžbou a zpracováním dřeva i odborné pojmy. 
Učení bylo zpestřeno oblíbenými  hrami v přírodě, včetně stavby domků z přírodnin. Na závěr 
své poznatky žáci zúročili ve skupinovém kvízu. Odměnou pro všechny bylo opracování 
dřevěné placky s obrázkem mravence lesního.  Počasí nám přálo a dobrá nálada nechyběla. 
Do školy jsme se vrátili osmahlí sluncem, ošlehaní větrem, příjemně unaveni  a opět o něco 
moudřejší. 
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LANGUAGE CORNER 

Osmisměrka 
Suche Tiere und schreib sie auf. / Hledej zvířata a napiš je. 

 

 

 

 

KOZA   ………………..   
KRÁLÍK   ……………….. 
KOCOUR  ……………….. 
TYGR   ……………….. 
KROKODÝL ……………….. 
NOSOROŽEC ……………….. 
PAVOUK  ……………….. 
SLEPICE  ……………….. 
PES   ………………..         

 
Kristýna Vítová, 7. třída 

 

Das Vokabelheft 
 

die Ferien    prázdniny   koupat se v moři  im Meer baden  
die Sonne    slunce    hezké město   eine schöne Stadt 
schwimmen    plavat    zamluvit   buchen 
das Eis    zmrzlina   jezdit na kole   Rad fahren 
das Meer    moře    vysvědčení   das Zeugnis 
die Bräunung   opalování   léto der   Sommer  
nicht in die Schule gehen  nechodit do školy  filmovat   filmen  
der Juli     červenec   jízdenka   die Fahrkarte 
der August    srpen    setkávat se s přáteli  Freunde treffen 
reisen     cestovat   vlakem   mit dem Zug 

 
 

Kristýna Vítová,  
Denisa Mičánková,  

Jana Pokorná, 7. třída 

K A T E R X T I C B 
R A R N R B A E A E 
O R N N H O R R N L 
I A X I U I N Q R I 
X N R P N E A E O D 
R I I S D C Q N H O 
E X E A N I H N S K 
G O I Z I E G E A O 
I R A C N E T H N R 
T R T D O N B F R K 
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Hänsel und Gretel / Jeníček a Mařenka 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MHr7l6uTn5E&feature=share 

 

Das Lied hören und einen Lückentext füllen – aber nicht mit Wörter, sondern mit Bilder! / Poslechněte 

si písničku a vyplňte prázdná místa – ne slovy, ale obrázky! 

 

Hänsel und Gretel verliefen sich im   1.................. 

Es war so finster und auch so bitter kalt. 

Sie kamen an ein Häuschen von  2..................... fein. 

Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? 

 

Hänsel war hungrig, stibitzt ein Stück vom 3................... 

Und auch die Gretel macht es dem Bruder nach. 

Es schmeckte gar so 4.................., sie aßen immer mehr. 

Plötzlich da knackt es und sie erschraken sehr. 

 

Huhu, da schaut eine alte 5................ raus. 

Sie lockt die Kinder ins 6.................................. 

Sie stellt sich gar freundlich, oh Hänsel welche Not. 

Sie will dich braten, im 7................... braun wie 8................... 

 

Du alte 9...................., du bist ein böses Weib. 

Frisst kleine Kinder nur so zum Zeitvertreib. 

Wir stellen dir 'ne Falle, dann ist's mit dir vorbei, 

das ist die 10................... für Kinderbraterei. 

 

Doch als die 11.............. zum 12.................. schaut hinein. 

Ward sie gestoßen von unserm Gretelein. 

Die 13............... musste braten, die Kinder gehen nach Haus. 

Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. 

  

(Die Wörter / Slova: Hexe, lecker, Brot, Strafe, Pfefferkuchenhaus, Dach, Ofen, Wald, Pfefferkuchen) 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

 
Učitel k žákům ve druhé třídě:  
„Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i 
když jim nepatří?” 
Děti nechápou. 
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, 
kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy a 
vytáhl 50 korun?” 
„Kouzelník, pane učiteli.” 

 
Viděl jsem šest mužů kopat do tchýně.  

Můj soused říká: „Chceš jít na pomoc?“ 
“Ne, šest by mělo stačit.“ 

 
Byl jsem dobrý v matematice, dokud se 
nepřidala čísla. 

 
Osmisměrka a omalovánka 
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Zajímavosti 
Sněhový komín 

Na Antarktidě se jich vyskytuje nejvíc na celé 

Zeměkouli. Jde o sních v útvaru vyššího komínu, ve 

kterém je díra do země, ze které uniká plyn, který ve 

vzduch zamrzá,může být velký až 20m 

 
Polární záře 

Polární záři zná asi každý, jde o to, že  magnetické pole 

Země zachytí protony, elektrony a alfa částice (tzv. 

sluneční vítr) vymrštěné ze slunce a ony při cestě k zemi 

reagují s atmosférickými částicemi. 

Duha ohnivá 

Jde o útvar, který se objevuje ve vysoko položených 

mracích, pokud obsahují větší množství šestihranných 

krystalů ledu a slunce na ně svítí ve vhodném úhlu. 

 
 
Zdroje: http://zoom.iprima.cz/clanky/obrazem-nejbizarnejsi-prirodni-jevy-planety-zeme 

http://zoom.iprima.cz/clanky/obrazem-nejbizarnejsi-prirodni-jevy-planety 

Petr Urbánek 7. třída 

Michaela Mihulová, Eva Mašková, 7. třída 
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KOMIKS 

  Sedmopolis      IX – 2013/2014 



 21

 

 
 

  Sedmopolis      IX – 2013/2014 


