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ÚVODNÍČEK 

 Máme tady poslední školní měsíc a pak nás čekají dva měsíce dlouhé 

prázdniny! Těšíte se? ☺ 

 Ještě než ale nastanou, tak se musíme poprat se závěrečnými písemkami, 

uzavíráním známek a podobnými nepříjemnostmi, a tak jsme pro vás nachystali další, 

předposlední číslo časopisu Sedmopolis, který vám snad tohle stresové období trochu 

zpříjemní. 

 V minulém čísle jsme předeslali, že se zúčastníme vyhlašování soutěže školních 

časopisů, konkrétně krajského kola. To se uskutečnilo v pondělí 25. května v Brně na 

Malinovského náměstí a všechny Sedmopolisáky reprezentovali redaktoři časopisu – 

žáci 9. třídy. Zúčastnili se nejrůznějších workshopů, kde se dozvěděli, jak časopis má 

a nemá vypadat, jak nejlépe vyfotit zajímavé fotografie a mnoho dalšího. Na závěr se 

konalo samotné vyhlašování – I. stupeň, I. a II. stupeň a II. stupeň, kam patří právě 

časopis Sedmopolis. Jaké bylo naše překvapení, když jsme získali ocenění za Nejlepší 

titulku a následně i 3. místo celkově, to si nedovedete ani představit! Ještě po cestě 

domů jsme se shodli, že nám to ještě pořád nedošlo. Všichni máme obrovskou radost 

a vás prosíme, abyste nám drželi palce do celostátního kola, kam jsme postoupili s naší 

titulní stránkou.  

 Teď už vám ale přejeme hezké počtení, ať už u novinek, knižních recenzí, 

výletu do Zlína, reportáží ze života školy nebo zábavy. Určitě nezapomeňte na rubriku 

Zachraňme lidstvo! Dozvíte se, kdo byl nejúspěšnějším průzkumníkem při našem 

cestování po planetách Sluneční soustavy, a že nás čeká ještě spousta práce, protože 

naše mise nebyla úplně úspěšná. Proto máte znovu všichni šanci si zasoutěžit a vyhrát! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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Vědci objevili první teplokrevnou rybu. 

Je jí leskyně, která na rozdíl od 
dalších ryb vytváří při plavání teplo 

a toto teplo po celou dobu distribuuje 
po celé struktuře těla pomocí 

speciálních cév. Má rovněž speciální 
mechanismus na udržení tepla. 

 
 

NOVINKY  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

17. května skončilo 
79. mistrovství 
světa v hokeji. 

Nový model Hyundai I30 je 
v prodeji. 

TOYOTA a MAZDA se dohodly 
na společném vývoji. 
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Novinky z obce: 

Obecní úřad dostal novou střechu. 

Jan Sojka, Nicola Matoušková, 9. třída 
Adéla Sojková, Martin Hajsler, 7. třída 

Čeští fanoušci 
prosázeli na MS 

miliardu Kč. 

Silná erupce 
na Slunci způsobila 
výpadek rádiového 
spojení na Zemi. 
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KAM NA VÝLET  
Město Zlín 

 Už je to tady. Zbývají jen dvě čísla 

tohoto časopisu a začínají prázdniny. Tady 

máte jeden dobrý tip na výlet. 

 Zlín je krajským městem Zlínského 

kraje a v současnosti má necelých 80 tisíc 

obyvatel. Nachází asi 90 km od Brna. První 

písemná zmínka o osadě Zlín pochází z roku 

1322, když jej koupila královna Eliška 

Rejčka. V 1894 zde Tomáš Baťa založil svoji 

obuvnickou firmu a ovlivnil tak vývoj celého města. Vybudoval zde i panelový dům č. 21, ve 

kterém je výtahová kancelář. V této kanceláři pracoval. Ostatní měli smůlu, museli chodit po 

schodech.☺  

Ve Zlíně je zámek s parkem, který je 

chráněnou kulturní památkou od roku 1958.  

Jinak koho nebaví památky ve městě, tak si 

může zajet do ZOO a zámku Lešná. Tato 

Zoologická zahrada patří k jedněm 

z nejpěknějších ZOO u nás. 

 Ve Zlíně i v Lešné jsem byl. Oboje mi 

přišlo velmi pěkné. Na ZOO Lešná se mi krásně 

vzpomíná. I v Baťově pojízdné kanceláři jsem byl. Připadal jsem si tam jako Wili Wonga 

v jeho proskleném výtahu ☺ 

Martin Müller, 9. t řída 

 

Zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1n%C3%A1_(z%C3%A1mek,_okres_Zl%C3%ADn) 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Brána času - Boj černého rytíře 

Autor: Thomas C. Brezina 

 Děj této knihy se odehrává na hradě Sokolí skála. Zde žije 

profesor Erasmus. Je to známý specialista na nadpřirozené jevy a 

duchy. Na hradě se schází klub záhad, který založil syn profesora, 

který se jmenuje se Jupiter. Se sestřenicí Vicky a s bratrancem 

Nickem se tentokrát přesunou do středověku a všichni se vydají 

přes Bránu času do rytířské doby. Narazí tam na Černého rytíře, 

jenž se snaží zachránit svou zemi, ale také potkají Lotra, kterého 

znají ze současnosti. Nakonec pomohou Černému rytíři odvrátit 

nebezpečí pro současnou dobu. Kniha se mi líbila a má 109 stran. 

Dobře se mi četla. 

Martin Skoupý, 7. třída 
Zdroje: http://www.fragment.cz/sys.php?action=image_detail&show=1&typ=FGA&src=picture/shop/cz/zbozi/u

pload/v_brana%20casu_boj%20cerneho%20rytire_202081-01.gif 

Ml čení jehňátek 
 
Autor: Thomas Harris 

 Clarice Starlingová je pozvána do oddělení FBI pro masové vraždy. Je zatím 

studentka, ale i přesto je přidělena k případu, kdy vrah, kterému se přezdívá Buffalo Bill, 

zohavuje těla svých obětí. Jack Crowford ji pošle za doktorem Lectrem, který je sám vinen 

vraždami, zohavováním a kanibalismem. Pošle ji, i když nepřímo, hledat auto. To je po 

nějakém čase objeveno v skladišti. V autě agentka Starlingová nalezne figurínu. Místo 

plastové hlavy má však lidskou hlavu naloženou v lihu. Práci na místě činu ztěžují média. 

Když se vrátí, jde za Hannibalem Lectrem. Je totiž podezřívám i z této vraždy. Clarice se od 

doktora dozví, že hlava je přítele jednoho z jeho dřívějších pacientů. Tohoto pacienta nakonec 

sám zabil. Když je objeveno další tělo, na němž jsou viditelné stopy po Buffalo Billovi, je 

Clarice pozvána k odbornému ohledání.  

Sedmopolis          X – 2014/2015 
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Po nějakém čase je unesena dcera senátorky. Tím je vyšetřování nuceno zrychlit. Buffalo 

vždy svoje oběti nechá několik dní naživu před tím, než je zabije. A tak mají pár dní čas. 

Doktor Lecter vymění pár informací za celu s mírnější ochranou a oknem. Při převozu se mu 

však podaří utéct. Postupně se přes různé stopy Clarice dostane až do domu Billa… 

 Nedá se říci, že je tato kniha pěkná normálním způsobem. To u psychologické 

a hororové detektivky ani není možné.  Je to téměř klasická kniha s vyšetřovací tématikou, 

nebýt doktora Lectera. Příběh se zajímá spíše o osobu vraha. Ve skutečnosti je však on pouze 

„zástěrkou“ pro příběh již zmíněného Hanibala Lectera a Clarice Starlingové. Tento příběh 

pokračuje v dalším díle a předchází mu také jedno. Všechny tři jsou i zfilmovány. Mlčení 

jehňátek patří k nejlepším filmům vůbec. To nasvědčuje i počet získaných Oscarů. Podle 

mého názoru je film velmi povedený. Myslím si, že kniha je lepší kvůli klasické věci – je 

podrobnější. Mimo to je psána v kratších kapitolách a velmi dobře se čte. Rád bych toto dílo 

doporučil všem, ale musím ho doporučit spíš těm z vás, kteří mají „silnější žaludky“. Těm 

mohu jen vřele doporučit! 

Martin Zav řel, 9. třída 

Sám doma 

Autor:  Todd Strasser 

Tento film a zároveň knížka povídá o sedmiletém klukovi, který se jmenuje Kevin 

McCallister. Jednoho dne, když u nich byla návštěva, Kevin zlobil a máma ho poslala spát na 

půdu. Další den jela rodina McCallisterů na vánoční svátky do Paříže. Když se probudili, 

zjistili, že zaspali a tak museli spěchat, aby stihli letadlo. Ale v tom spěchu zapomněli na 

Kevina, který spal na půdě. A tak Kevin zůstal na vánoční svátky sám doma. A ještě k tomu 

se na jejich ulici potulovali dva zločinci - Marve a Harry, kteří seděli v dodávce a čekali, až 

McCallisterovi odjedou, aby jim mohli vykrást dům. A to se jim taky splnilo, ale nevěděli, že 

tam zůstal Kevin. Když Kevin uslyšel, že se někdo pokouší otevřít dveře, honem nachystal 

pasti. Nad dveře dal plamenomet, a když Harry otevřel dveře, začala mu hořet hlava. A tak to 

s pastmi pokračovalo dál, dokud je Kevin nechytil a nezavolal policisty. Kevinova rodina se 

nakonec vrátila za Kevinem a strávili vánoční svátky doma. Tento film i knížka se mi moc 

líbí. Je to moc srandovní, takže si to určitě přečtěte a komu se nechce číst, ať se na film 

podívá v televizi. Doporučuji to všem! 

Sedmopolis          X – 2014/2015 
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V PŘÍRODĚ 
Tasmánský čert 

 Je to malé zvíře, které žije jen v Tasmánii. Pozůstatky 

jeho kostry se našly také v celé Austrálii. Jeho tělo je pokryto 

černou srstí, ale pod krkem má bílý proužek. Má velmi ostré zuby 

a hmatavé vousy, kterými je schopen vyhledat si potravu. Vylézá 

většinou v noci, kdy hledá potravu. Do jeho jídelníčku patří 

vombat, domorodí savci, domácí zvířata (i ovce), ptáci, ryby, 

hmyz, žáby a ještěři. Jejich strava se liší tím, kde se v Tasmánii 

nachází. Dokonce jí i mršiny, které sní celé. Umí silně řvát, jeho řev je slyšet až na kilometry daleko. 

Dříve ho lidé hubili a označovali ho za škůdce. Poté se mezi nimi rozšířila rakovina tváře, proto se 

zařadil do chráněného druhu. Já v životě jsem se s žádným tasmánským čertem nikdy nesetkal, ale 

chtěl bych ho vidět raději jen v ZOO.   

 
 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8E%C3%A1bel_medv%C4%9Bdovit%C3%BD#Systematika 
 http://tasmanskycertickek.sweb.cz/tas.%20cert.html 

Jakub Urban, 7. třída 

Aligátor severoamerický 
Aligátor severoamerický je největší z aligátorů. 

Aligátor severoamerický obývá pouze jihovýchod 

Spojených států amerických, kde žije v močálech, 

řekách nebo bažinách, které se často překrývají 

s oblastmi, které obývají lidé. Většinou mívá 6 m, 

výjimečně se objeví i větší jedinci. Mladí jedinci se živí 

rybami, raky a jinými malými živočichy. Vetší se živí 

hady, želvami a většími rybami. Větší jedinci napadají 

i dobytek, vysokou zvěř a prasaty. Snaží se je stáhnout do hluboké vody a pak je utopí. Po zahryznutí 

se otáčejí kolem své osy a dokážou z nich vytrhnout velký kus masa. Pro kvalitní kůži se aligátoři 

v minulosti lovili do té míry, že se jejich počet hodně snížil. Za jednu sezónu se prodalo i 250 tisíc 

kůží. Dnes jsou aligátoři chránění zákonem. 

Jakub Crha, 9. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

PlayStation 4 
PlayStation 4 je herní konzole od japonské firmy Sony 

Computer Enternaiment. Výrobu zajišťuje Foxconn 

Technology Group. Firma Sony zaznamenávala úspěch v 

oblasti elektroniky už v 60. letech 20. století a dnes je jednou z 

největších firem vyrábějících elektroniku na světě. Historie PlayStationu jde až do roku 1994, kdy byl 

vydán první PlayStation. Tato herní konzole porazila konzole konkurenčních firem, jako je Nintendo 

a uchytila se na trhu. Následovaly další dva PlayStationy, které na trhu vytvořily ještě větší rozruch 

než ten první. 15. listopadu 2013 přišel PlayStation 4, kterého se do začátku roku 2015 prodalo 20 

milionů kusů. PlayStation 4 je výkonnější než jeho předchůdci, a je také více založen na internetovém 

připojení. Sebou přivedlo i nový ovladač, na kterém je také 

mimo jiné, jako třeba dotykový display, tlačítko sdílet. Stále 

je na trhu. 

Petr Peška, 7. třída 
 

Zdroje:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/PS4-Console-wDS4.jpg 
http://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4  
https://www.playstation.com/cs-cz/explore/ps4/ 
http://cz.playstation.com/media/4iFfQTPb/161/controller.png 

 

Xboxe One 
Xboxe je nástupce herní konzole Xbox 360, 

která už byla oproti nové verzi příliš zastaralá. 

Výrobcem konzole je Microsoft, která je za vytvořením 

operačního programu Windows. Konzole měla 

překonat konkurenční Playstation 4, ale PS 4 Xbox převálcovalo v prodeji. Procesor v Xboxu má 1.75 

Ghz, s porovnáním stolního počítače, je asi 1,5 Ghz rozdíl. Interní kapacita dat je 500GB, většina 

hráčů dává najevo, že je to málo. Jako PS4 taky má snímač pohybu, který se využívá na pohybové hry, 

třeba sportovní, nebo taneční.  Dokonce má některé funkce jako počítač, skype anebo internetový 

prohlížeč. Další zajímavou funkcí je ovládání hlasem, pomocí kterých se dá konzole plně ovládat. 

Zdeněk Sendler, 9. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Co se dělo v parlamentu 

Dne 15. května se konalo už desáté zasedání žákovského parlamentu. Na 

programu jsme měli řešit žákovskou diskoteku a výlet pro parlamenťáky, ale 

žákovskou diskotéku jsme nakonec zrušili. Takže jsme především probírali výlet pro 

parlamenťáky. Padlo hodně nápadů např. procházka do Předklášteří, ZOO Jihlava, 

Wellness Kuřim nebo ZOO Brno. Postupně jsme vyřazovali a skončili jsme u ZOO 

Brno. Měli bychom tam jet ve čtvrtek 11. června (neví se jistě). Už se moc těším!  

 

A ještě připomínám, dne 23. června se uskuteční tematický den, kde se 

podíváme do První republiky, takže se je určitě na co těšit!    

       

Jakub Urban, 7. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedmopolis          X – 2014/2015 

 



 21 

DOTAZNÍČEK 
Silvie Jebáčková 

Tento měsíc jsme o rozhovor požádali učitelku klavíru, paní MgA. Silvii Jebáčkovou.  
 
1. Máte oblíbené zvíře? 
Kromě dětí? ☺ Ne, já nepreferuji zvířata. 
 
2. Máte nějaké oblíbené jméno? 
Já asi vyloženě oblíbené nemám. Pokud, tak ty, 
co jsem dala svým dcerám. 
 
3. Jak jste se dostala k hudbě? 
Od malička, v šesti letech jsem dostala klavír 
a bylo jasné, že na něho budu hrát.  
 
4. Kam byste se ráda podívala? 
Tak já to mám ráda tady u nás, v České 
republice, ráda jezdím na Šumavu. 
 
5. Jaký je váš nejoblíbenější pořad nebo 
film?  
Já si myslím, že televize není úplně součástí 
a nutností, ale jinak spíše sci-fi. 
 
6. Na jaké hudební nástroje hrajete? 
Na flétnu, klavír, varhany a klávesy. 
 
7. Máte nějakou oblíbenou kapelu? 
Přímo oblíbenou ne, stačí, když je ta muzika dobrá. 
 
8. Měla jste v dětství nějakou přezdívku? 
Asi žádnou. 
 
Děkujeme za rozhovor! 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Druhá světová válka 
Dne 7. 5. 2015 žáci 9. třídy pod vedením Mgr. Pavlíny 

Rohanové pořádali výstavu při příležitosti výročí konce 

II. světové války. Dopoledne přednesli svoji prezentaci 

jednotlivým třídám I. i II. stupně, odpoledne pak 

veřejnosti. Po 

skončení šli 

všichni zúčastnění k desce Josefa Felkla položit věnec a 

kytici. Přestože přišlo poměrně málo lidí, celá akce se 

podařila. Děkujeme p. uč. Rohanové za pomoc, neměla 

to s námi vůbec jednoduché! 

 

Férova snídaně 

V sobotu 9. 5. 2015 na ZŠ Deblín proběhla Férová snídaně. 

Počasí nám přálo, a tak celá akce proběhla venku. Dopoledne 

se neslo v pohodovém duchu a ve znamení dobrého jídla. 

Děkujeme všem, kteří se na snídani podíleli!  

Vida! 

Dne 30. 4. 2015 navštívili žáci 9. a 8. třídy zábavní 

vědecký park VIDA! v Brně. Mohli si zde vyzkoušet 

nejrůznější fyzikální pokusy a dozvědět se řadu 

zajímavostí. Bylo to velki zábavné a děkujeme p. uč. 

Maškovi, p. uč. Cerovské a Stupňové za 

zprostředkování.  

Michal Šeda, 9. třída 
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Slavnost skřítků 

Ve středu 6. května si prvňáčci pozvali 
do školy svoje rodiče a prarodiče. Připravili si 
pro ně překvapení v podobě básniček 
a písniček. Dokonce jednu básničku si složili 
úplně sami, jako poděkování rodičům za jejich 
péči a starostlivost, kterou jim rodiče věnovali 
během první třídy. Prvňáčci se moc těšili, že 
provedou svoje rodiče centry aktivit. Společně s rodiči procházeli čtyřmi centry a na konci si 
z úkolů složili svou společnou KNÍŽKU SKŘÍTKŮ.  Maminkám pak popřáli 
k nadcházejícímu svátku vyrobenou kytičkou a darovali jim i knížku, kterou si vyráběli sami 
o sobě. A protože ke správné oslavě patří dort i naši skřítci jeden dostali. Měl podobu 
rozkvetlé louky a všem chutnal. Prožili jsme opravdu příjemné odpoledne a naši prvňáčci už 
dokázali, že se z nich stali opravdoví školáci. 

Ivana Musilová 

Čtenářské dílničky pro nejmenší 

 V květnu připravovala 
4. třída čtenářské dílničky po děti 
z Mateřských Škol. Tématem 
těchto čtenářských dílniček byla 
kniha Ester Staré – A pak se to 
stalo.  Pro děti jsme vybrali 
pohádku Nečištěné zoubky. Téma 
pohádky jsme vybrali záměrně – 

O zoubcích, abychom obohatili téma Lidské tělo a péče o zdraví. Péči o své tělo i zdraví mají 
naší „maláčkové“ v ročním plánu a absolvují k tomuto tématu řadu aktivit, povídání a nově 
i čtenářskou dílničku. Každá mateřská škola měla v rámci naší dílničky stejný program. 
Dětem jsem přečetli pohádku a následně jsme se zaměřili na práci s textem – jak dávali pozor, 
jak pochopili děj, zda dokáží vlastními slovy interpretovat text. Další části byly praktické 
aktivity. Děti ze 4. třídy připravily hádanky (hry a přesmyčky se slovy) na interaktivní tabuli, 
kde si malé děti mohly vše bez obav vyzkoušet. Další z aktiv byly úkoly Zoubkové víly – 
vlastní obrázek, skládání puzzle, pohádková pexesa a různé další interaktivní úkoly. Na závěr 
děti dostaly děti památečný diplom a básničku, kterou se ve školce naučí. Věříme, že si děti 
odnesly spoustu zážitků a také informací jak o své zoubky pečovat. 
 Děkuji dětem ze 4. třídy, které připravily celou čtenářskou dílnu, a věřím, že opět 
vymyslíme téma dílničky, které by oslovilo i další děti. 

Eva Bartesová 
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4. třída a les 
Ročníkovým projektem 4. třídy se stal Les – les jako zdroj (vody, kyslíku, dřeva, živin 

a domova pro zvěř, rostliny a živočichy). Les poznáváme teoreticky a hlavně prakticky. 
Zpracováváme informace, které vyhledáváme v encyklopediích a na internetu. Připravujeme 
prezentace o jednotlivých lesních patrech (zástupcích těchto pater a životě v těchto patrech). 
Absolvujeme zážitkovou lesní pedagogiku. Rádi pracujeme v terénu, kde sbíráme materiály 
a informace pro naši knihu – Les. V květnu jsme měli celodenní výuku v terému – v lese 
u rybníka. 
Zpracovávali jsme pracovní listy: 

– Strom (jeho stavba, škůdci – listu, dřeva, 
paraziti, stromoví obyvatelé, vliv jinovatky, 
mrazu, větru, deště,...) 

– Lesní patra – členění 
– Poznávání stromů, keřů a rostlin 
– Struktura k ůry a listu 
– Les jako zdroj naší fantazie – jedním z 

úkolů bylo společně s rodiči vytvořit 
předměty nebo lesní krajinu z přírodních 
materiálů, které leží v lese. Výsledkem byla 
výstava originálních předmětů pocházející z 
lesa 

– Lesní architektura – posledním úkolem 
byla práce ve skupinkách, které stavěly lesní obydlí. Součástí naší práce bude návštěva 
pily ve Svatoslavi, abychom věděli, jak se dřevo skladuje, suší, řeže a zpracovává a 
výstava dřevěných hraček. 

Vyhlášení soutěže časopisů 

Žáci 9. třídy se 
v pondělí 25. 5. 2015 
zúčastnili vyhlášení 
soutěže školních 
časopisů. V rámci 
Jihomoravského kraje 
získali 3. místo, 
odměnu 500 Kč 
a vyhráli Nejlepší 
titulku, se kterou 

postupují do celostátního kola. Zúčastnili se také nejrůznějších workshopů, kde se dozvěděli 
nejrůznější zajímavosti ze světa publicistiky. Velký dík patří p. uč. Jitce Eliášové, bez které 
bychom to nezvládli. Ještě jednou mockrát děkujeme. 

Michal Šeda, 9. třída 
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Workshop „Graffiti“ 

Ve středu 20. května se na Základní škole v Deblíně uskutečnil workshop „Graffiti“. 

Workshop spadá do ročního projektu deváté třídy „Univerzita 2. a 3. věku“. Graffiti jsou 

umělecká díla ve veřejném prostoru vytvářená sprejem. Streeat art je pojem širší, zahrnující 

mnohem více médií a technik, jako jsou nálepky, plakáty, tvorba mozaik nebo instalací. 

 Zasahování do veřejného prostoru známe již v minulosti. Jako nejpůvodnější se 

nabízejí jeskynní malby ve Francii a Španělsku. Dále pak antické graffiti, které se zachovaly 

díky pompejským vykopávkám. Během druhé světové války používali lidé psaní na zdi jako 

způsob propagandy. Graffiti art, jaký známe v dnešní podobě, vznikal v 60. letech v New 

Yorku a Philadelphii. 

 Styčným bodem celého workshopu byla návštěva slovenského graffiti umělce Juraje, 

který se touto tvorbou zabývá asi deset let. V úvodní části prezentoval Juraj divákům své 

práce a současné graffiti dění v Brně a okolí. Následovala debata formou diskuze. Po 

teoretické části přišla na řadu část praktická, která se konala venku před budovou školy. 

Někteří žáci si vytvářeli své jméno, pseudonym, který se stává textovým obsahem graffiti, 

další využívali šablonu, která umožňovala dokonalejší tvary při práci, a jiní si jen zkoušeli 

možnosti, které sprej nabízí. Po ukončení workshopu využil Juraj zbylé spreje a vytvořil na 

napnuté plachty svůj autoportrét a další 

motivy. Plachtu jsme nechali vyset 

u vchodu školy až do rána, aby každý z 

žáků mohl spatřit špetku toho, co graffiti 

scéna nabízí. 

 Graffiti je často vnímáno širokou 

veřejností negativně. Je potřeba si ale 

uvědomit, že existují i legální plochy, jako 

například chátrající betonové zdi podél 

vlakových nádraží, které naopak díky graffiti znovu ožívají. Spolupráce na tomto workshopu 

nás motivovala a stala se hnacím motorem pro další obdobnou práci. 

Jana Zouharová 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Policista říká jinému: „Hele, padesátikoruna! A papírová, to už se jen tak nevidí!“ 
„Ale ta je falešná,“ řekl druhý policista. 
Tak první policista bankovku roztrhá a jdou dál. 
Po chvíli se první policista ptá: „A jak jsi poznal, že je falešná?“ 
„Padesátikoruna nemá tři nuly!“  
 
 
Muž, který dostal výpověď z práce, si dlouho hledal novou, ale žádnou nenašel. Jednou ho 
napadlo, že si založí svoji ordinaci. Před dveře této ordinace dal ceduli, na které stálo: 
Vyléčím každou nemoc za 500Kč, v opačném případě vám dám 1000Kč. Jde kolem doktor 
a říká si, že to je dobrá příležitost, jak si vydělat 1000Kč, a tak tam jde a říká, že úplně ztratil 
chuť. Nový doktor se zamyslí a říká: „Sestři, přineste vzorek č. 14 a kápněte pánovi kapku na 
jazyk.“ Sestra udělá, jak jí doktor řekl, a kápne pánovi kapku na jazyk. Ten začne všude 
kolem sebe plivat a říká: „Fuj, vždyť to je benzín.“ Doktor říká: „Gratuluji, právě se vám 
vrátila chuť, bude to stát 500Kč.“ Rozzlobený pán dá doktorovi 500Kč a odejde. Za 3 dny se 
vrátí a říká, že se mu vymazala paměť. Doktor se zamyslí a potom říká sestře: „Sestři, přineste 
vzorek č. 14.“ Pán řekne: „Ale vždyť to je bezín.“ Doktor mu odpoví: „Gratuluji, právě se 
vám vrátila paměť, bude to stát 500Kč.“ Hodně rozzlobený pán zaplatí a odejde. Z další 3 dny 
se vrátí a říká: „Pane doktore, já jsem oslepl.“ Doktor říká: „No tak na tuto nemoc nemám 
žádný lék, vezměte si 1000Kč,” ale podává mu jen 500Kč. Najednou pán řekne: „Ale vždyť 
to je jen 500Kč.” „Gratuluji, právě se vám vrátil zrak, bude to stát 500Kč.” 
 
 
Skáče Čech a indián z mrakodrapu a indián zvolá: „Watawata.“ Čech na to: „Žádná vata, vata, 
ale beton, beton.“   

Tereza Kupská, 9. třída 
 

Osmisměrka 

 H Y A C I N T N 

Ř Í A V Í J S A 

G O G S E Ř V R 

K O N I K L E C 

B L E D U L E I 

N A K N A S A S 

S N Ě Ž E N K A 

T U L I P Á N Ř 
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1. jíva 
2. narcis 
3. sasanka 
4. sněženka 
5. tulipán 
6. bledule 
7. koniklec 
8. vřes 
9. hyacint 
 

Dominik Medek, Petr Hála, 7. třída 
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!Soutěž! 
OTÁZKY A ODPOV ĚDI Z MINULÉHO M ĚSÍCE 

1. Tipni si, kolik je kostek cukru v 1 litru Coca-Coly. 
→ 27 kostek 

2. Vyjmenuj planety sluneční soustavy. 
→ Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

3. Vyrob vlaštovku. 

 

Kdo správně odpověděl?  

Martin Müller, 9. třída 
Veronika Crhová, 9. třída 

Jakub Crha, 9. třída 
Nicola Matoušková, 9. třída 

 

NOVÉ OTÁZKY NA M ĚSÍC ČERVEN 
 

DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: 

1. Lepší vrabec v hrsti, ...? 

2. Dvakrát řež, ...? 

3. Kdo jinému jámu kopá, ...? 

 
Tereza Kupská, 9. třída 
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ZACHRAŇME LIDSTVO! 
Zpět na Zemi! 
 

Již jsme ukončili na naši výpravu na planety v naší Sluneční soustavě a máme 

vítěze!!! Ostatním děkujeme za účast! 

 

 Na ostatních planetách jsme nemohli zůstat, protože tam nebyly podmínky pro život. 

Například na Merkuru teplota dosahuje až +427 ºC, Venuše má ovzduší z oxidu uhličitého, na 

Marsu je z 95,3 % atmosféra tvořena oxidem uhličitým. Jupiter je plynná planeta, na které my 

žít nemůžeme, to samé má i Saturn. Na Uranu je povrch tvořen ledem a kamením,,atmosféra 

je tvořena 83% vodíku a 15% hélia, teplota je -220 ˚C. Na Neptunu je také velmi nízká teplota 

-213 ˚C. 

  

Vzhledem k tomu, že ani jedna planeta naší Sluneční soustavy není vhodná pro přežití 

lidstva, nezbývá nám, než se začít chovat tak, abychom nezničili planetu Zemi a mohli na ní 

žít nejen my, ale i další generace. Proto vyhlašujeme druhou část soutěže! Ve druhé části se 

budeme věnovat problémům naší Země, kterými jsou především nedostatek ropy, vody a jídla. 

Naši Zemi trápí hlavně znečištění životního prostředí a přelidnění. Pokud chcete vyhrát 

druhou část naší soutěže, vymyslete, jak bychom se měli všichni chovat, abychom naši 

planetu uzdravili! Sepište co nejvíc pravidel, kterými bychom se měli řídit a doneste je do 9. 

třídy. Na slavnostním zakončení školního roku vyhlásíme nejen nejlepší průzkumníky planet 

Sluneční soustavy, ale také třídu, která má největší potenciál přežít na planetě Zemi.  

 

Nejlepším průzkumníkem po planetách je 1. A ! Moc gratulujeme a doufáme, že se 

zapojíte do naší druhé části. ☺☺☺☺ 

 
 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 

Karel Weigl, 7. třída 
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