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ÚVODNÍČEK 

 A je to tady! Dlouho očekávané a zasloužené dvouměsíční volno! My 

Sedmopolisáci jsme ale prázdninovat začali trochu později, protože jsme pro Vás 

nachystali ještě poslední číslo našeho školního časopisu! 

 V pořadí jedenácté číslo je nejen závěrečným v tomto školním roce, ale také 

posledním, které vzniklo pod vedením letošních deváťáků. Ti se s námi definitivně 

rozloučili v pátek 26. června a předali „vládu“ nad školou letošním osmákům. Jako 

vždy to bylo hlavně dojemné, ale jak se můžete přesvědčit z odkazu, nechyběly ani 

humorné pasáže.  

 Moc ráda bych všem deváťákům, kteří se podíleli na tvorbě Sedmopolisu, 

poděkovala. Přestože jsme měli někdy problém s termíny, jejich práce na časopise byla 

excelentní a hodná obdivu. Není lehké každý měsíc vymyslet a sepsat článek, který 

odpovídá určitým kritériím, a ještě těžší je donutit mladší spolužáky, aby takový 

článek poslali oni, ve stanoveném čase. Přesto to celé tři roky bravurně zvládali, 

a letos se tak zasloužili o úžasné umístění Sedmopolisu v soutěži školních časopisů. 

Od září tato práce čeká letošní sedmáky, tak s námi mějte na začátku školního roku 

trpělivost, než to všechno dáme dohromady. 

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

ze života školy nebo zábavy. Užijte si prázdniny! 

Hodně odpočinku, sluníčka a dobré nálady Vám za Sedmopolisáky přeje 

 

Jitka Eliášová 
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Pár metrů od Kapského Města leží  
vrak  otrokářské lodě z 18. století. 
Mezinárodní skupina vědců identifikovala vrak 
portugalské otrokářské lodi, která se potopila 
v prosinci 1794 u pobřeží Kapského Města 
v dnešní Jihoafrické republice cestou 
z Mozambiku do Brazílie. Na její palubě bylo až 
500 otroků. Přežili všichni členové posádky, ale 
asi 212 otroků zahynulo. 

 
 

NOVINKY   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Lední medvědi v 
Arktidě začali kvůli 

oteplování žrát 
delfíny. 

Na začátku června se v 
Americkém LA konal největší 

herní veletrh E3. 

Škoda Auto zahájila v závodě v 
Kvasinách na Rychnovsku 

sériovou výrobu modelu Superb 
Combi. 
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15 Čechů, 2 derby, 1 obhájkyně. Kdo zazáří na londýnské trávě? Začal 

Wimbledon 2015! 

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

 
Vědci objevili nový 

druh dinosaura. 

V Plzni vyvinuli 
unikátní hasičský 

oblek. 
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KAM NA VÝLET  
Oslavany Permonium 

 Je to tady, konečně prázdniny. Pro mne to znamená poslední psaní do tohoto časopisu. 

Já jen doufám, že na naši práci deváťáků někdo naváže. Ale zpět k naší rubrice. Věříte na 

Permoníki, měli byste začít věřit. 

 Oslavanské Permonium je zábavné centrum nedaleko Brna (cca 30 km) Areál je 

postaven ve starém areálu důlní věže Kukla. Původně byla šachta využívána jako odvětrávací, 

později se zde začalo těžit uhlí. Kvůli velkému nebezpečí hořlavých plynů se šachta uzavřela. 

Areál je plný 

bludišť, hádanek a kvízů. 

Také tu najdete lanové 

centrum. Areál má za 

hlavní úkol seznámit děti 

se životem horníků 

zábavným způsobem. 

Dominantou celého areálu 

je 41 m vysoká důlní věž, 

která byla rekonstruována 

v roce 2012.  

 V Oslavanech se mi líbilo, hlavně lanové centrum je velká atrakce. V bludišti jsem se 

dokonale ztratil a na důlní věži jsem se podíval do blízkého okolí.  

Také bych chtěl poděkovat své vedoucí paní uč. Eliášové za její podporu při psaní 

časopisu. Za ty tři roky co píšu, jsem napsali o spoustě zajímavých míst. Snad některé z nich 

navštívíte. ☺ 

Martin Müller, 9. t řída 

 
Zdroje: http://nvtn.rajce.idnes.cz/Jizni_Morava_-_Palava_kveten_2013/?order=create&src=0
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Raubíř Ralf 
Autor: Walt Disney 

Tento příběh je o postavě, která žije ve videohře a je tam hlavní „záporák“. Jmenuje se 

Ralf a ve hře musí bourat jeden panelák. Ten pak opraví opravář Felix, za kterého hraje 

člověk. A o tom je celá Ralfova hra. Když přije jednoho dne domů ze „záhorácké“ schůzky, 

uvidí, jak se v paneláku děje 

oslava 30. výročí jeho hry a oni ho tam 

nepozvali. Tak se rozzlobil a šel za 

nimi. Jenže všechno pokazil, stejně jako 

vždy. Ale ostatní mu řekli, že s nimi bude 

moci bydlet v paneláku, až když 

dostane „metál“ za hrdinství. Hned další 

den se tedy vydal do jiné hry, aby „metál“ 

získal. Dostal se do hry, kde se střílí 

brouci a úkolem je se dostat na vrchol 

vysoké budovy a odtud získat metál. 

Ralf tam rychle vylezl. Vzal si ho, jenže 

když se otočil, šlápl na vajíčko brouka, který 

se hned vylíhl. Rychle vlezl do rakety, ale neuměl ji ovládat., takže s ní létal nahoru a dolů. 

S raketou doletěl až do hry cukrkáry. Jenže jakmile přistál, nemohl „metál“ najít. Našla ho 

malá holka. Ta malá holka ho pak použila na to, aby mohla jet v závodu. Ralf byl na ni 

naštvaný, ale i přesto jí pomohl složit novou „cukrkáru“, s kterou pak vyhrála závod. „Metál“ 

dostala zpátky a vrátila ho Ralfovi. Ta holka však byla chyba. A chyba se nemůže dostat ven 

ze své hry. Takže nakonec tam zůstala a zmizela, poněvadž se hra odpojila… 

Tato knížka i seriál se mi moc líbil. Film je podle mě lepší. Ale klidně si to přečtěte. 

Doporučuji všem!  

Daniel Sobotka, 7. třída 

Zdroje: http://www.niagara.sk/images/products/big/ralph-rozbi-to-3d-2d-2.jpg 
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Andělé a démoni 

Autor:  Dan Brown 

 Harvardský profesor Langdon, který je odborník na symbologii, je povolán do 

CERNu, kde byl zavražděn vědec - kněz. Na hruď mu bylo vypáleno slovo Illuminati. To je 

název jedné staré sekty zaměřené proti církvi. Ve Vatikánu právě zemřel papež a očekává se 

konkláve. Přijde odtud zpráva o záhadném kontejneru. 

V něm se nachází antihmota pocházející právě 

z CERNu. Společně s dcerou zavražděného vědce se 

vydává Robert Langdon do Říma. Atentátník, který 

chce vyhodit s pomocí nové technologie Vatikán do 

vzduchu, zároveň unesl kardinály, jež jsou zároveň 

preferiti na nového papeže. Slíbí jejich vraždy každou 

hodinu od osmi večer. Zabít je má na oltářích vědy. 

Langdon z této nahrávky pozná, že jde o slavnou 

Stezku osvícení, která vede do sídla iluminátů. Stezku 

se mu nakonec podaří najít. Tři z kardinálů se mu 

nepodaří zachránit. U třetího však assasín unese Vittorii. Robertovi se podaří zachránit 

posledního kardinála a vydává se najít Vitorii. Najde ji v Chrámu osvícení. Po vítězném 

zápasu s assasínem se vydávají varovat camerlenga. Zrada je však hlouběji, než si kdokoli 

představoval… 

 Tato kniha se zařadila mezi mé oblíbené knihy. Byla skvěle napsána a měla výborný 

příběh i nápad. Velmi bych však autorovi vytkl zakončení knihy. To nedávalo až takový 

smysl a opravdu šlo napsat i lépe. Dan Brown dokázal spojit jméno zapomenuté sekty a znovu 

ho oživit a zároveň využít poznatků z oblasti částicové fyziky. Někomu by však tato kniha 

mohla připadat, jako by měla urážet katolickou církev. 

 Film na motivy této knihy je velmi povedený. Možná je ke knize trochu stručnější, ale 

není to poznatelné. Zároveň vypadá zakončení mnohem lépe než v knize.  Rozhodně stojí za 

přečtení a zhlédnutí! 

Martin Zav řel, 9. třída 

Sedmopolis         XI – 2014/2015 

 



 7 

 

TECHNIKA A VYNÁLEZY  

E3 
Již několikátým rokem se konala akce Electronic Entertainment 

Expo, která je spíše známá jako E3. A o co se vlastně jedná? E3 je 

veletrh konající se v Los Angeles, který je zaměřený na prezentaci přicházejících herních 

titulů na PC, konzole a mobily. Má to ale jednu nevýhodu a tou je počet míst. Na akci se 

dostávají pouze novináři nebo lidé, kteří stojí za vývojem prezentované hry. A kvůli tomuto 

omezení je odhadovaný počet návštěvníků kolem 50 000. Ale abych Vás nezdržovat u čísel, 

přejděme k té zajímavé věci. Čeští vývojáři na výstavišti také prezentovali se svou hrou 

Blackhole. Bohužel jim firma, které jim celé vystoupení zajišťovala, nesehnala žádné 

novináře, tudíž jsme do světa velkou díru neudělali. A nakonec bych vám zde uvedl pár titulů, 

které byly letos prezentovány. Všemi nejočekávanější hrou byla Batman: Arkham Knight, o 

které se dozvíte níže. Dále následovaly tituly jako Star Wars: Battlefront, Fallout 4 nebo 

Assassin's Creed Syndicate.  

Ale my doufáme, že celé prázdniny neprosedíte u počítače a namísto toho se vydáte na 

nějaký krásný výlet! 

Petr Bartoš, 7. třída 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdroje:  https://www.e3expo.com/home 
 http://www.ign.com/wikis/e3/E3_2015_Live_Streams_and_Press_Conferences 

http://cdr.cz/sites/default/files/e3-nintendo.jpg 
http://www.twinfinite.net/wp-content/uploads/2015/06/E3-logo.jpg 
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Batman: Arkham Knight  
 

Tento díl je další pokračování hry BatMan.V teto hře si vyskytují také postavy 

z minulého dílu jako např.: Tučńák, Two-Face, Scarecrow a mnoho dalších, kteří se snaží 

cíleně šířit chaos v tomto zločinem městě. 

 

Minimální konfigurace: 

Procesor: Intel Core i5-750 2.67 GHz nebo AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz a lepší 

Operační paměť: 6 GB RAM 

HDD:  45.00 GB volno na disku 

Grafickákarta: NVIDIAGeForce,GTX660 

Operační systém: Windows 7 64-bit 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Michal Klusák 7. třída 
 
 
 

 
Zdroje:  http://www.gamesarena.cz/hra-pc-batman-arkham-knight 

https://www.google.cz/ 
 https://www.google.cz/imghphl=cs&tab=wi&ei=DhKIVbGlEoGiUqmLgOAF 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Výlet do ZOO 

Dne 11. června se za odměnu 

parlamenťáci vydali na výlet do 

Brněnské ZOO. Nejprve jsme se 

rozdělili do skupinek, následně jsme 

dostali pracovní listy a vydali jsme se 

hledat odpovědi. Pracovní listy byly 

rozděleny podle věku a náročnosti. Užili 

jsme si hodně zábavy a částečně jsme se 

tak rozloučili. Přeju všem krásné 

prázdniny a pořádně si je užijte! 

 
Veronika Crhová, 9. třída 

Stroj času: Cesta do První republiky 

 V úterý 23. června se konal poslední 

tematický den v letošním školním roce. 

Tentokrát jsme se společně vydali do období 

První republiky! Druhostupňoví parlamenťáci 

si nachystali program pro své prvostupňové 

spolužáky na 1. vyučovací hodinu, svoje 

spolužáky pak seznamovali s tímto obdobím 

v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny. Závěrečný 

testík napsala nejlépe 8. třída, která získala sladkou odměnu. Gratulujeme! 

Parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
Nejoblíbenější učitel na II. stupni 

Do posledního prázdninového čísla časopisu jsem se rozhodla udělat anketu 

o nejoblíbenějšího učitele na druhém stupni. Hlasovali žáci od šesté do deváté třídy, každý 

žák měl dva hlasy. Celkem hlasovalo 80 dětí. A jak to tedy dopadlo? Podívejte se na 

5 nejoblíbenějších učitelů… 

 

1. Jiří Mašek – 59 hlasů 

2. Jitka Eliášová – 29 hlasů 

3. Pavlína Rohanová – 25 hlasů 

4. Petra Stupňová – 17 hlasů 

5. Tereza Cerovská – 14 hlasů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneta Zavřelová, 9. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Pohádkový les 
 

Ve středu 4. 6. 2015 připravili sedmáci Pohádkový les pro první třídy. A že by se tedy 

prvňáci ocitli v pohádce? Ocitli se na školní zahradě, kde bylo připraveno několik stanovišť. 

Děti poznávaly živočichy a rostliny lesa 

a jejich vzájemné soužití. Určovaly jejich 

názvy, rozlišovaly různé zvuky, hrály 

poznávací pexesa a jiné hry, a dokonce 

probíhaly lesní opičí dráhu. Sedmáci si 

program připravili spolu s paní uč. Terkou 

Cerovskou. Děkujeme jim nejen za hezký 

Pohádkový les, ale hlavně za vstřícnou a přívětivou komunikaci s malými spolužáky! 

 
Zde hodnocení prvňáků: 
Už vím, …. 

 že se mikroskopem dají pozorovat malí živočichové. Dominik Hořínek 
 jak se jmenují všechny obiloviny a stromy. Tomáš Chromek 
 jak vypadají vajíčka od včel nebo od čmeláků. Ondra Petr 
 co můžu všechno najít v lese, třeba hady a pavouky. Patrik Jílek 
 si čmeláci dělají pod zemí úkryt a dávají tam vajíčka. Nici Semerádová 
 že je hodně druhů ptáků, líbili se mně. Maty Bytešník 
 že v lese žije plno jiných zvířat, než jsem si myslela. Když jsme odpovídali na  

hádanky o lese. Natálka Mullerová 
 že mají ptáci hodně jmen. Márinka Křížová 
 jak se jmenují různé stromy podle listů a větviček. Filda Macků 
 že šišky píchají do bosých noh. Verunka Flachsová 

 
Zkusil jsem si... 

 poznávat podle hmatu různé přírodniny. Mariana Kolaříková 
 poznávat na smyslové stezce poslepu po čem šlapu. Gábinka Borovičková 
 zkusila jsem si poznávat zvuky vody, větru, medvěda a další. Anička Musilová 
 zahrát pexeso na poznávání lesních zvířat a rostlin. Vojta Mytyzek 
 Nejlepší bylo přeskakovat medvěda na opičí dráze. Kryštof Krajča 

 

Iveta Kosová  
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Zájezd do Rakouska 
Dne 29. 5. se uskutečnil zájezd 

do Rakouska „Údolím Wachau“. 

Wachau je rozlehlé údolí v Dolním 

Rakousku, jehož jádro tvoří řeka Dunaj. 

Nejprve jsme navštívili město Melk 

a jeho dominantu barokní klášter na 

návrší nad městem. Z Melku jsme pak 

pluli lodí do malebného městečka 

Dürnstein, jehož okolí je známé 

produkcí vína. Výlet jsme zakončili 

v městě Kremže, ze kterého pochází Kremžská hořčice, ačkoli se dnes již vyrábí v jiných 

městech. Žáci si během zájezdu měli možnost vyzkoušet svoje znalosti němčiny a angličtiny 

a pochopili, že bez znalosti cizího jazyka se v dnešní době neobejdou. 

Jana Zouharová 

Páťáci na školním výletě 

V pondělí 15. 6. vyrazili žáci páté třídy na školní výlet do Ochozi u Brna. Od 

autobusové zastávky v Ochozi šli žáci asi 2,5 km pěšinou k chatám Aneta a Nela, kde byli 

ubytovaní. Po krátkém adaptováníse vydali na výlet do blízkého okolí Moravského krasu. 

Trasa vedla kolem rybníka Hádek dále k Ochozskému propadání, Ochozské jeskyni, jeskyni 

Pekárně a Hostěnickému propadání. 

K večeru žáci grilovali, opékali 

špekáčky a hráli hry na přilehlé travnaté ploše. 

Druhý den došli k rybníku Hádek, kde byla 

možnost koupání. Výlet zakončili společným 

obědem v místní restauraci. Žáci si výlet užili a 

kromě nabytých vzpomínek a fotografií si také 

odnesli pár kamenů z jeskyně Pekárna. 

Jana Zouharová 
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Labyrint vzpomínek 

Dne 30. 5. 2015 se uskutečnilo zakončení projektu 

sedmé třídy, které se konalo v Domově sv. Alžběty na 

Žernůvce. Program byl takový: Začátek byl naplánován 

na 15:00, protože se ale před třetí hodinou spustil 

obrovský liják, program se posunul téměř o čtvrt hodiny, kdy jako zázrakem vysvitlo 

sluníčko. Nejdříve zazpíval Pěvecký sbor Sasanky ZŠ Deblín, který při svém vystoupení 

využil i nástroje vyrobené v rámci projektu - ty následně hosté vyzkoušeli při společném 

zpěvu lidových písní. Na závěr oficiální části 

proběhlo čtení ze sborníku sestaveného z 

vyprávění klientů. Následovalo promítání video 

projekce z průběhu projektu, které sestříhal Peťa 

Bartoš, turnaj v deskových hrách a všichni měli 

možnost si užít bohaté občerstvení z velké části 

nachystané maminkami žáků. Celý program se 

všem líbil. 

Lucie Šrámková a Blanka Oblouková, 7. třída 

Celoroční projekt 3. třídy: Voda v lese 

V letošním školním roce si 3. třída 

vybrala projekt ve spolupráci se sdružením 

Tereza, Voda v lese. Žáci celý rok 

zkoumali, kde všude se v lese nachází 

voda, jaký les vodu nejlépe udržuje a proč 

je v lese chladněji a vlhčeji než třeba na 

louce. Několikrát byli v rámci projektu na 

vycházce v lese, kde prováděli průzkum přímo v terénu a sbírali důkazy pro svá tvrzení. 

Projekt ukončili prezentací před ostatními dětmi a zástupci školy a obce. Kromě důležitých 

poznatků a zážitků získali za své celoroční snažení od sdružení Tereza certifikát Lesní třída 

a roční patronaci nad 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. 

Kateřina Klímová 
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Loučení se základní školou 

V pátek 26. 6. 2015 bylo zakončení školního roku 2014/2015. Ale hlavně jsme se po 

devíti letech loučili my, žáci 9. třídy. I když nás bylo pouze 13, tvořili jsme jeden kolektiv, 

spoustu jsme toho dokázali a strašně moc si vážíme toho, jak skvělé učitele jsme měli – že 

jsme je měli šanci poznat, protože spoustu z nich jsme brali spíš jako kamarády než jako 

učitele. A i když každý půjdeme jinam, moc rádi se do školy budeme vracet a za našimi učiteli 

se podívat. Všem třídám přeji, ať na naši práci navážou a užívají si školní léta. Vždycky jsme 

vykřikovali, jak se těšíme, až ze školy odjedeme, ale najednou nám došlo, jak složité to teď 

bude…  

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem učitelům za celou 9. třídu. Především děkuji 

Jitce Eliášové, že to s námi vydržela s časopisem Sedmopolis. Díky ní je časopis na takové 

úrovni a vypadá tak, jak vypadá! Dále děkuji Pavlíně Rohanové, díky níž jsme si mohli udělat 

každý svoji kroniku. Moc si toho vážím a děkuji za tu šanci. A děkuji Tereze Cerovské, která 

to s námi jako naše třídní neměla vůbec jednoduché. Děkuji i všem ostatním a přeji vám 

krásné prázdniny! 

Michal Šeda, 9. třída 
Naši písničku Vzpomínky si můžete poslechnout zde. 
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ZÁBAVA  

Vtipné poznámky ze žákovských knížek 
• Běhá po třídě a zvrací židličky. 

• Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. 

• Pořád se hlásí. 

• Plive kuličky z železné trubičky. 

• Honza zakřičel: „Ticho!“, třída ho vyslyšela a on ze sebe vypustil toxické plyny, což 

bylo slyšet po celé třídě. 

• Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později. 

• Poznámka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích. 

Odpověď otce: Tomu nevěřím. Holub. 

• Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 

• Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor. 

• Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím 

opravdu vážně. 

• Svačí cibuli a obtěžuje zápachem. 

• Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej. 

• Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu. 

• Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom. 

• Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a nyní 

i přiznat. 

• Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet jej na učiteli. 

• Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: „Pokud tě má ráda, vrátí se.“ 

• Neustále se baví a odmítá mi říct, o čem. 

 

Krásné prázdniny plné smíchu a zábavy vám přejí Sedmopolisáci! 
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