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ÚVODNÍČEK 

Milí čtenáři! 

Ačkoliv je to neuvěřitelné, tak září již máme zdárně za sebou! A se začátkem měsíce 

října se Vám samozřejmě hlásíme s novým číslem časopisu Sedmopolis! 

 Možná jste si všimli, že první číslo vytvořili výhradně naši deváťáci. Během září se již 

do procesu zapojili i sedmáci, kteří se nejprve zařadili k jednotlivým rubrikám a následně 

podle požadavků svých starších spolužáků začali psát články. Jak se jim to povedlo, to už 

posuďte sami, ale prosíme Vás o shovívavost, jsou to novinářští začátečníci! 

 Jistě jste si také všimli, že některé rubriky zůstaly z loňského roku, některé prošly 

malými změnami, jiné byly nahrazeny úplně novými. Těšit se můžete na osvědčenou Zábavu, 

Kam na výlet a Language corner / Sprachecke. V Novinkách se budeme soustředit na 

nejdůležitější momenty, které se odehrály ve světě, v České republice, ale i v Deblínsku. 

V rubrice Recenze se setkáte nejen s knihami, jak jste byli dříve zvyklí, ale také filmy 

a porovnáním knižních předloh se svojí zfilmovanou verzí. Proměnou prošla i Příroda, kde se 

budou objevovat nejen články o zvířatech a rostlinách, ale i významné přírodní objevy 

a osobnosti s nimi spojené. Mezi nové rubriky patří Technika a vynálezy, kde se dočtete 

o nejnovějších technických vymoženostech moderní doby, ale i vynálezech z minulosti, které 

byly pro současnost velmi zásadní. A s rubrikou Zachraňme lidstvo!, která v sobě obsahuje 

soutěž pro jednotlivé třídy, jsme Vás seznámili již v minulém čísle, takže už se spolu s námi 

můžete pustit do prvního úkolu! 

 Přejeme Vám řadu příjemných okamžiků nad stránkami nového čísla Sedmopolisu, a 

pokud budete mít cokoliv k naší práci, neváhejte se na nás obrátit! 

 Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  
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Ozonová 
vrstva poprvé 
po 35 letech 

zesílila! 
 

Panasonic 
představil 

revolučního 
křížence mobilu a 

fotoaparátu. 
 

Skupina Kabát měla koncert, na 
který přišlo neuvěřitelných 75 tisíc 

lidí. 
  

 

V pátek 12. září se po 
dlouhé přestávce 

rozeběhla hokejová 
extraliga. 

 

 

Keira Knightleyová se do Pirátů z Karibiku nevrátí.  

Pátý film z pirátské série se bude jmenovat Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No 
Tales. Premiéra je naplánovaná na rok 2017. 

 

 

V Deblíně se budou 
v ulici Na Zahrádkách 

asfaltovat cesty. 

Nezapomeňte se 
zúčastnit komunálních 

voleb!  
Ty se budou konat 

v termínu 10. a 11. října. 
 

Mercedes ukázal 
AMG GT, 

konkurenta Jaguar 
F-Type a Porsche 

911. 
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KAM NA VÝLET  
Trojský zámek v Praze 

Původní jméno zdejší osady bylo Zadní Ovenec. 
Nám známé pojmenování Troja má přímou souvislost s 
vnitřní výzdobou zámku. Zámek má mohutná 
dvouramenná schodiště zdobená motivy olympských 
bohů a Titánů. Lidé si tyto výjevy volně spojili s trojskou 
válkou a dobytím Troje. Odtud tedy tento dnešní název 
zámku, který se přenesl na celou obec. 

Zámek si v letech 1679–1705 nechal postavit 
Václav Vojtěch Baltazar, hrabě ze Šternberka, jako své 
letní sídlo. Několikrát zde přivítal císaře Leopolda I., 
který mu udělil roku 1699 Řád zlatého rouna. Roku 1763 Troju koupila Marie Terezie.  Posledním 
majitelem byl stakář Alois Svoboda. Ten roku 1922 daroval zámek a všechny pozemky 
Československému státu. Od roku 1989 je zámek užíván Galerií hlavního města Prahy a slouží jako 
muzeum českého malířství 19. století. 

Vojt ěch Pancer, 7. třída 
Zdroj: 100 výletních míst ČR 

Dívčí hrad 
Zřícenina hradu Děvičky, nazývaného také 

Maidburk, Maidenburg, Dívčí hrady či Děvín, stojí na 
strmém návrší na severovýchodním okraji Pavlovských 
vrchů nad obcemi Dolní Věstonice a Pavlov, na 
Břeclavsku v Jihomoravském kraji. 

Původní dřevěný hrad vznikl na počátku 13. 
století, pak byl 
koncem 13. 
století přebudován na zděný gotický. V 1. polovině 16. století 
byl hrad v souvislosti s tureckým vpádem do Podunají 
opraven a nově opevněn. Koncem 16. století byl hrad 
renesančně upraven. V roce 1645 obsadili hrad Švédové a 
před svým odchodem jej vydrancovali a vypálili. Poté zde 

sídlili už jen hlídač a hlásný a kolem roku 1750 byl zpustlý hradní areál definitivně opuštěn. Hradní 
jádro mělo tvar protáhlého obdélníku se zaobleným západním čelem, při delší jižní straně stával palác. 
Dochovaly se mohutné zříceniny plášťové zdi, část zdiva paláce, předhradí a renesanční dělová bašta 
se střílnami.  

K tomuto hradu se váže několik pověstí. Jedna z nich vypráví, že slavný tatarský chán měl 
dceru, která velice toužila poznávat kraje západních křesťanských pánů a rytířů. Na jedné ze svých  
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cest dorazila k hradu Děvičky. Bylo už pozdě a hradní pán ji ubytoval na noc. Při večeři 

nemohl spustit oči z princezniných drahých šperků a neustále přemýšlel, jak se jich zmocnit.  
Nakonec se rozhodl princeznu i s jejím 

doprovodem zabít, obrat je o všechny drahocennosti 
a svrhnout ze skály. Uprchnout se podařilo jen 
jednomu vojákovi, jenž hroznou novinu donesl 
chánovi. Ten potom podnikl válečné tažení na 
Moravu. Hradní pán se ale ze svého lupu dlouho 
neradoval. Když se ráno podíval z okna, spatřil 
postavy zabitých proměněné v kámen – a ty stojí na 
svém místě dodnes. 

Markéta Dvořáčková, 7. třída 

Zdroje:  http://www.turistika.cz/mista/divci-hrady 
https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&ei=agcUVIrJNcvX7Aay7oCoCg&ved=0CAQQ 

Hrad Velhartice 
 První školní měsíc za námi a dalších devět nás 
čeká. Už skončilo opakování z minulých ročníků 
a začínají se brát nové látky. Ale pro ty, co chtějí o 
víkendu cestovat a ne sedět u učebnic nebo u počítače, 
tady mám jeden tip. 
 Hrad Velhartice leží směrem na jih od Klatov 
v Plzeňském kraji. Hrad byl vybudován na přelomu 
13. a 14. století knížaty z Velhartic. Hrad je tvořen 
dvěma částmi. Tou první je gotická stavba 
pojmenovaná Rajský dům. Druhá část, která 
představuje dominantu hradu, je most se čtyřmi pilíři 

pocházející ze stejné doby, kdy byl postaven Karlův most. Ovšem tento most je zachovaný 
v původním stavu. Vede k věži jménem Putna, ta měla jak obrannou, tak i obytnou funkci. Všechny 
obranné mechanismy měly kdysi jeden prostý účel. V letech, kdy byl Karlštejn dobýván husity, zde 
byly po dobu 5 let přechovávány korunovační klenoty. 
 Hrad samotný je v dobrém stavu. Ovšem na 
hradě je i pivovar, ze kterého před pár lety zbývaly jen 
kamenné zdi, ale teď je velmi pěkně zrekonstruovaný 
a nově otevřený pro veřejnost.  
 Byl jsem na hradní prohlídce. Řeknu vám, jít 
po původním mostě starém víc jak 700 let mě opravdu 
uchvátilo. Zajímavé je také to, že tento most není na 
žádné straně připojen k věžím a býval s nimi spojen 
jen dřevěnými padacími můstky. Ty se bohužel 
nedochovaly, ale na Putně se zachovala jedna dubová 
kladka. Představte si 700 let starou kladku. Kdyby to 
uměla, hodně by toho navyprávěla ☺. 

Martin Müller, 9. t řída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Klapzubova Jedenáctka 

Autor: Eduard Bass  

Vypráví o Klapzubovi a jeho synech. Byli chudí a neměli na živobytí, přesto se 

Klapzubovi rozhodli, že chlapci budou hrát fotbal. Otec je trénoval roky, a když viděl, že to 

synům jde, koupil v Praze tabulku s nápisem SK Klapzubova jedenáctka. Chlapci nejprve 

nastoupili do 3. fotbalové třídy a netrvalo to dlouho a dostali se do první třídy. Jezdili po světě 

a vyhrávali zápasy. Poznávali lidi, dokonce se setkali i s anglickým klubem. Jednoho dne 

dostali telegram z Austrálie, kde je hráči vyzvali na zápas. Kluci neváhali a jeli. Po prvním 

poločase prohrávali a nakonec vyhráli 9:1. Při cestě domů se jejich loď zlomila. Nikdo se 

neutopil, doplavali na ostrov, kde jak později zjistili, žili lidožrouti. Rychle utekli na druhou 

stranu ostrova, kde našli loďku, kterou odpluli. Mistři světa se tak zachránili a šťastně se 

vrátili domů. Tato kniha je hlavně pro kluky a má 149 stran.  

Daniel Sobotka, 7. třída 

Želvy Ninja 

Režie: Jonathan Liebesman 

Hrají:  Megan Fox, WillArnett, Jeremy Howard, Jesse McCartney, Jason Marsden,… 

Žánr:  Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / Sci- Fi 

April O'Neilová je novinářkou, která se snaží na vlastní pěst přijít na kloub zlotřilému 

Food klanu (vedenému bojovníkem asijského původu Trhačem), který terorizuje město New 

York. Reportérka se při sledování tohoto nevyzpytatelného klanu dostane do nesnází, ze 

kterých ji vymaní čtveřice maskovaných hrdinů se zelenou pokožkou. Ano, tušíte správně, 

těmito hrdiny jsou Želvy Ninja. Leonardo, Raffael, Michelangelo a Donatello. 

Tyto želvy jsou výsledky jednoho experimentu, při kterém se z nich staly bytosti ne 

zcela odlišné od lidí. Tito hrdinové nesoucí jména po slavných renesančních umělcích byli 

vycvičeni v bojovém umění svým, 
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podobně zmutovanou krysou, mistrem 

Třískou. Aby unikli lidským očím, vytvořili si 

domov ve stokách, ze kterého vychází jen v případě 

nouze. April se s nimi spojí a s pomocí se obrátí i na 

milionáře a filantropa Erica Saxe, který pracoval s 

jejím otcem. Ale ukázalo se, že je ve spojení s 

Trhačem, který mu má pomoci uskutečnit jeho plán, 

který spočívá ve vypuštění smrtícího toxinu do ulic New Yorku a vytvoření protilátky z krve 

želvích hrdinů, kterou by následně prodával a zbohatl. Návštěvou kina se dozvíte, jak vše 

skončí. 

Na tomto filmu se mi líbily akční a vtipné scény. Nejdříve jsem si myslel, že půjde 

spíše o pohádku pro děti, ale zmýlil jsem se. Doporučuji tento film všem, kdo mají rádi humor 

a akci.   

Daniel Sobotka, 7. třída 

Zdroje:  http://www.kinobox.cz/data/clanky/600x394x1/us-trzby-zelvy-ninja-zazily-velkolepy-comeback-a-

dostali-i-strazce-galaxie.jpg 

Harry Potter a kámen mudrců 

Autor: J. K. Rowlingová 

 Tato světoznámá kniha vypráví příběh Harryho Pottera. Ten žije u svého strýce, 

tetičky a bratrance, kteří jsou na něho, mírně řečeno, zlí. V den Doodleyových narozenin se 

vydají do ZOO. Tam se Harrymu povede kouzlem vypustit hada, s kterým předtím mluvil. 

Domů mu začnou chodit dopisy. Všechny však strýček Vernon spálí. Nakonec musí odjet. 

Přijedou do starého domu, kam po půlnoci a v den narozenin Harryho vejde Hagrid – poloobr. 

Ten mu poví, že je čaroděj, velmi významný. Vezme ho do Příčné ulice, kde si nakoupí 

potřebné vybavení do nové školy čar a kouzel. Do Bradavic jede Harry vlakem z nástupiště 

devět a tři čtvrtě. Po cestě se seznámí s Hermionou Grangerovou a Ronaldem Weaslym. Ti se 

stanou jeho nejlepšími přáteli. Také se potká s Dracem Malfoyem – svým novým nepřítelem. 

V Bradavicích se účastní slavnostního zařazování do kolejí – Nebelvíru (kam se dostane 

Harry i jeho přátelé), Havraspáru, Mrzimoru a Zmijozelu.  

  Sedmopolis        II – 2014/2015 
 



 8 

 

Postupně se dozvídá důvod své slávy -  rodiče mu zabil největší černokněžník všech dob – 

Lord Voldemord. Harryho se pokusil zabít také, ale nedokázal to a to ho zničilo. A tak se náš 

hrdina stal jediným, kdo kdy přežil smrtící kletbu Avada kedavra. Při výuce létání na koštěti 

profesorka McGonagalová objeví jeho talent a 

začlení ho do nebelvírského famfrpálového 

družstva. Tam má dělat chytače zlatonky. Jednou se 

ve škole objeví trol – dojde až na záchody, kde je 

Hermiona. Zachrání ji Harry s Ronem. K Vánocům 

Harry dostane neviditelný plášť. Náhodou se 

dostane k tříhlavému psu Chloupkovi, který hlídá 

padací dveře. Ještě v Příčné ulici Hagrid vyzvedne 

tajemný balíček. Nakonec Harry zjistí, že to je 

Kámen mudrců a spolu s kamarády se domnívají, že 

ho Snape (nenáviděný profesor lektvarů) chce 

ukrást. Později si domyslí, že ho chce pro 

Voldemorta. A tak se rozhodnou kámen vzít sami. 

Učitelé zabezpečili kámen mnoha zkouškami. 

Harrymu se jako jedinému podaří dojít až na konec. 

Tam se potká se svým učitelem obrany proti černé magii. Ten hostí Voldemrta svým tělem. 

Při zápasu Harry omdlí a probudí se až v nemocnici. Tím však jeho pouť jenom začíná… 

 Tato kniha se mi velice líbila. Je jednou z nejznámějších knih vůbec, určitě tomu 

pomohl také film. Ten je na to, kdy byl natáčen, povedený. Je v něm dobře zachycen příběh 

a efekty jsou zpracovány také dobře, i když v dnešní době by se daly udělat lépe. Příběh 

pokračuje dalšími šesti částmi, které jsou všechny také velmi kvalitně zfilmované. Můj 

nejoblíbenější a podle mého názoru i nejpovedenější díl je poslední - sedmý, co se filmu týče. 

Z knih mám nejraději čtvrtý a poslední díl. Vřele doporučuji si přečíst knihy a zhlédnout film, 

lepší je však si nejdříve přečíst knihy, dozvíte se více podrobností a lépe prožijete děj! 

 

Martin Zav řel, 9. třída 

Zdroje:  http://www.hapt.wz.cz/hpk1.jpg 

 

  Sedmopolis        II – 2014/2015 
 



 9 

 

TECHNIKA A VYNÁLEZY  
Historie Windows 

Operační systém Windows začal svoji funkci v roce 1981. Tento starý systém byl 

velice primitivní, nezvládal ani funkce, bez kterých bychom si dnešní Windows nedokázali 

představit. Až v roce 1995 se dostáváme se systémem Windows na internet. V roce 1998 jsme 

se dočkali Windows 98. Tyto Windowsy už byly určeny pro domácnosti. V roce 2001 se 

objevil Windows XP, které hodně lidí už zná a má a pro který od 8. dubna 2014 není dostupná 

technická podpora včetně automatických aktualizací, které pomáhají chránit počítač. V roce 

2006 tu máme Windows Vista. Tímto se dostáváme do roku 2009, kdy byl vypuštěn 

Windows 7, který následoval v roce 2012 Windows 8. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows 

Petr Peška, 7. třída 

Windows 9 

Konečně si na začátku října budeme moci 

vyzkoušet nový operační systém Windows 9! Ještě 

není jisté, jestli se tak bude jmenovat, protože 

společnost Windows tento název ještě nepotvrdila.  

Celkové představení systému se koná 30. 

září. Objevily se spekulace, že nový systém 

Windows 9 bude zdarma, což by mohlo vést ke 

konci pirátění tohoto systému. 

 

Zdroje:  http://mobilenet.cz/clanky/microsoft-oficialne-potvrzuje-prichod-windows-9-17458 
https://rishabhnagpal20.files.wordpress.com/2014/08/windows-9-start-menu-metro-desktop-apps.jpg 
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/343095-microsoft-se-zameruje-na-nelegalni-kopie-windows.html 

Zdeněk Sendler, 9. třída 
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LANGUAGE CORNER / SPRACHECKE 
Hi guys, 
Welcome back to school. We will meet on these pages again this year with English and 

German. We are looking forward to your articles, games and other interesting stuff. 

 
COMIC  
Is it your typical school day? 
 

 
 
 
PHRASE OF THE WEEK  

HAIR 
1) I let my hair down  
 =odvázal jsem se  
2) Keep your hair on  
 =uklidni se 
3) I´m tearing  my hair out  
 =rvu si vlasy (je to tak napínavé, že si rve vlasy) 
 

Míša Křížová, 8. třída 
 
More phrases on: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/ 

Běstvina (My holiday experience) 

This summer I was at the biological camp in Běstvina. This was my prize in Biological 

competition. I was there for two weeks. Also all of this time we were learning many topics 

from biology. In our free time we were playing volleybal, basketball, went shopping, were 

swimming in the pond. Or we could just rest in  the shadow of trees which were all around. 

And now very important thing for me – food. In fact, that was terrible.  
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If I hadn’t had some sweets and other food, I would probably have got slim more, than I did. 

And it wasn’t a bit. Next, I want to speak about program in more details. The newest for me 

was genetics and cytology. I liked that a lot. Then we had botany – my favourite topic. We 

were walking around the camp and were talking about many, many plants. We had ornitology, 

too. And we couldn’t skip mammals and invertebrates. Now, one topic I don’t like – 

parazitology. We could see many types of parasites. Last day we had pedology. There were 

some lectures, too. They were mostly about trips to other countries. We set for two trips too, 

but just around the camp (when I say around, I think in cca 20 kilometers around). One of 

them was to Žleby, where we saw white deer and birds of prey. The second trip was to a lake. 

We had two night games, too. Last night there was a disco and campfire. Some nights there 

was warm enough so we could sleep out. That was amazing.  

I’m really glad I could be there. There were great people who were very positive. 

Martin Zav řel, 9. třída 

Song for this month 

Bruno Mars: Count on me ( https://www.youtube.com/watch?v=yJYXItns2ik) 
 

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea 
I'll sail the world to find you 
If you ever find yourself lost in the dark and you can't 
….......... 
I'll be the light to guide you. 
Find out what we're made of 
When we are called to help our friends in …................ 

You can count on me like one, two, three, I'll be there 
And I know when I need it 
I can count on you like four, three, two, you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do, 
oh yeah , oooooh oooooh , yeah yeah 

If you're tossin` and you're turnin' and you just can't 
…........... asleep 
I'll sing a song beside you 
And if you ever forget how much you really …............. 
to me 
Everyday I will remind you 
Find out what we're made of 
When we are called to help our friends in need. 

You can count on me like one, two, three,  
I'll be there 
And I know when I need it 
I can count on you like four, three, two,  
you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do 
oh yeah , oooh oooh , yeah yeah 

You'll always have my shoulder when you …............. 
I'll never let go, never say goodbye 

You know you can count on me like one, two, three,   
I'll be there 
And I know when I need it 
I can count on you like four, three, two,  
and you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do 
oh yeah oooooh ooooooh ooh yea yea 

You can count on me 'cause I can count on you... 
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Computerwelt 

Wie heißt die Sache auf dem Bild? Kreuzt bitte die richtige Lösung an. 

a) Notebook                                                                           F 
b) Computer                                                     K 
c) Notebuk                                                     C  
d) Komputer                                                 H 

 
a) Die Mause                                        O 
b) Der Maus                                                    E 
c) Die Maus                                                        A  
d) Die Tastatur                                                     U 

 
a) Das Monitor                                                      D 
b) Der Regenschirm                                        T 
c) Der Bildschirm                                          C  
d) Das Bild                                                     L 

 
a) Der Kuli                                              W 
b) Das Klavesnice                                   P 
c) Die Tafel                                           A  
d) Die Tastatur                                                 E 

  
a) Die Druckerei                                            N 
b) Der Drucker                                             B 
c) Das Dach                                                         R  
d) Die Gitarre                                                        S 

 
a) Der Lautsprecher                                         O 
b) Die Kopfhöher                                              E 
c) Die Leute                                                    A 
d) Chatten                                                          J  

 
a) Die USB-Flash-Disk                                                            I  
b) Die E-Mail                                                     S 
c) Die CD                                                          O 
d) Die Disk                                                      CH 

 
a) Der Scanner                                               K  
b) Die Scanner                                            F  
c) Das Scanner                                            S 
d) Der Scannerr                                              L 

 

Hast du                                              ? Wie lange dort surfen?..................................................... 
 

Nachteile               Vorteile 
……………..     ……………. 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Seznamovací schůzka parlamenťáků 

V pátek 12. září se znovu sešel náš žákovský parlament, a to v hojném počtu. Sám jsem byl 

překvapen, kolik k nám přišlo parlamenťáků z 1. stupně. Hned na uvítání pro nás paní učitelka 

Eliášová vymyslela seznamovací hru, kde jsme se představili pomocí přídavného jména, které nás 

charakterizuje. Bohužel to nebylo tak jednoduché, protože přídavné jméno muselo začínat prvním 

písmenem našeho křestního jména. Hned v prvním dni se ukázalo, že umíme spolupracovat, jelikož 

starší parlamenťáci pomáhali těm mladším při tvoření. Některá charakteristika byla velmi zajímavá 

a některá zase humorná. Nadále jsme si zahráli hru, ve které jsme si měnili pozici podle toho, co nás 

spojuje např.: Vymění se ti, kteří mají doma psa.  

Myslím si, že jsme se spolu poznali, a těším se na 

naše další zasedání, které se uskuteční 3. října ve 14:00 

hodin. Pokud budete mít připomínky nebo otázky, 

nezapomeňte se zeptat svých parlamenťáků!!!  

Petr Bartoš, 7. třída 

 

Více informací naleznete na adresách: 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ve druhém čísle vás chceme seznámit s paní učitelkou Mgr. Michaelou Walsbergerovou a Lucií 

Piňosovou, asistentkou v šesté třídě. 

Michaela Walsbergerová 
 
Líbí se Vám na škole?  
Ano, líbí.  
 

Jak jste se k učení dostala ? 
Nevzali mě na jinou školu. 
 
Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství?  
V dětství jsem nesnila, žádné. 
 
Váš největší trapas ?  
Tak to nevím. Každý den je jiný. 
 
Vaše oblíbená hračka v dětství? 
 Tak to byla asi plyšová opice. 
 
Jaké máte hobby?  
Klavír a starání se o rodinu. 
 
Jaký je Váš sen?  
Můj sen žiju. 
 
Jaký je váš oblíbený film/seriál?  
Doma nemáme televizi. Takže nesleduji.  
 

Lucie Piňosová 
 
Líbí se Vám na škole?  
Ano moc, je to tady strašně fajn.  
 
Jak jste se k učení dostala?  
No... Vystudovala jsem a oslovila pana 
ředitele.  
 
Jaké bylo Vaše vysněné povolání v dětství? 
Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být 
hasič ☺  
 
Kolik Vám je let? 
 27 let  
 
Vaše oblíbená 
hračka v dětství?  
To byly asi pastelky 
☺ 
 
Jaké máte hobby?  
Ráda sportuji, plavu 
a zahradničím. 
 
Jaký je Váš sen?  
Můj sen je 
obcestovat celý svět.  
 
Jaký je Váš oblíbený film/seriál ?  
Ráda sleduji film Čistá duše.  
 

 

 

Kristýna Kova říková, Pavlína Šiborová, Iveta Šedová, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Sedmáci si hrají 

Žáci 7. třídy už třetím rokem hrají celoroční hru. Na začátku školního roku se obvykle 

rozdělí do tří týmů a každý z nich si vymyslí své 

jméno. Za  zapomínání a nevhodné chování 

dostávají mínusové body a naopak, když udělají 

něco pěkného nebo prospěšného, dostanou body 

plusové. Každý týden se body sčítají, a pokud tým 

dostane 5 a více bodů, získává pole. V letošním roce 

nese hra název „Staré pověsti české“, kdy jde o 

získání dílků puzzle, vloni jsme sbírali symboly 

potřebné k rozšifrování zprávy, předloni pak státy Evropy. Na konci školního roku dostanou 

kousky skládačky a snaží se je poskládat. Každý tým se snaží vyhrát. 

Lucie Šrámková a Blanka Oblouková, 7. třída 

 

Postřehy druhé třídy ze 2. týdne šk. roku 2014/2015 

Naše třída má 7 kluků a 10 holek, vlastně 11 i s paní učitelkou. Schválně! Víte, co 

chytnete v trávě na naší školní zahradě? Tak my už drželi saranče proužkované, mravence a 

motýlům jsme jen mávali. A ve školním sadě už dozrávají jablka a hrušky. Zapomněli jsem 

Vám představit náš projekt „Sad a zahrada“. Tak teď už asi víte, proč běháváme v okolí školy.  

Jinak se učíme češtinu a matiku. Máme přestávky a tělocvik. Už jsme přečetli skoro 

celého „Dubového mužíčka“, ve kterém byla kapitola „Jak se Slávek rozzlobil na Jiřku“. A 

viděli jsme Pepu, pana jezevce. Zažili jsem spolu hodně a dál uvidíte, uslyšíte, ucítíte.... 

Druháci! 
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Adaptační odpoledne 5. třídy 

V pátek 12. 9. jsme měli adaptační den, který trval až do soboty ráno. V 16:00 jsme se 

sešli ve třídě a začali jsme hrát hry: např. tichá pošta, loď, hutututu, stroje,… Nejvíce se nám 

líbila hra stroje. Ve 20:00 byla diskotéka, která trvala až do 21:30. Pak přišli kamarádi 

p. učitelky Jany Zouharové, se kterými jsme se chvilku seznamovali. Jeden z nich si s námi 

zahrál páku. Pořád prohrával, jen jednou vyhrál nad Tomášem Vítem, který se k nám přišel 

podívat. Pak jsme se dívali na seriál Simpsonovi a zazpívali si s kytarou písničku PÁTÁ. Pak 

jsme hráli lechtací bitvu. A potom byla bohužel večerka. Ráno jsme vstali a začali poklízet 

celou třídu. 

Žáci 5. třídy 

Návštěva knihovny v Tišnově 
V měsíci září navštívila 3. třída tišnovskou knihovnu. Žáci se zúčastnili besedy o 

Ondřeji Sekorovi, autorovi oblíbených postaviček Ferdy Mravence a brouka Pytlíka a mnoha 

dalších zajímavých knih. Dozvěděli se zajímavé podrobnosti o jeho životě, např. že se narodil 

v Brně-Králově Poli nebo jak mu změnila život 2. světová válka, a mohli si prohlédnout 

většinu z jeho knih.  

Kateřina Klímová 

Devítka v Brně 

Dne 23. 9. 2014 byli žací 9. třídy v Brně v laboratořích, kde zkoumali DENA Grepu. 

A pak se byli projít po Brně - kolem Petrova, pivovaru a jinde. Vše se nám celkem vydařilo. 

Žací 9. třídy děkují p. učitelce Tereze Cerovské za hezkou exkurzi. 

Michal Šeda 

Grafity 

Žáci 8.a 9. třídy jeli dne 18. 9. 2014 na výstavu jménem Grafity. Jakmile dojeli na 

místo, tak se rozdělili do tří skupin a začali vytvářet grafity. Na památku si každý mohl odnést 

tužku.Všichni si výlet užíli.  

Veronika Synková, Jana Pokorná, 8. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 

Moje fantastické prázdniny 
Já jsem si prázdniny užil moc pěkně! Na začátku prázdnin jsem byl u tety ve Veverské 

Bítýšce, kde jsme společně se sestřenicí sportovali. Každé ráno jsme chodili běhat se psem, 
který se jmenuje Jerry. Jezdili jsme se koupat do Kuřimi a také jsme jezdili na kole. Další 
týden jsme jeli s celou rodinou na chalupu do Jesenného, který je blízko Liberce. Tam jsme 
společně zdolali nejvyšší horu České republiky Sněžku. Zpátky jsme se svezli lanovkou do 
města Pec pod Sněžkou. Navštívili jsme hrad Bouzov, Kost a Solné jeskyně v Bozkově. Poté 
jsem svoje prázdniny strávil na fotbalovém soustředení, které jsme měli v Lažánkách. To je z 
mých prázdnin asi vše. Prázdniny se mi moc líbily! 

Martin Hajsler, 7. t řída 
  

   
Moje prázdniny byly fantastické už jen kvůli tomu, že jsem byla v obklopení 

kamarádů a rodiny. O prázdninách jsem jela na návštěvu k bráchovi, byla jsem u babičky a na 
táboře. Mé prázdniny se odehrávaly asi takto:  

Je začátek prázdnin,  skončila škola a mám dva měsíce volno. Hned první týden 
prázdnin jedu na návštěvu k bráchovi. Strašně moc se těším. Konečně jsem se dočkala a jsem 
tu! Sice nám ze začátku moc počasí nepřeje, ale potom se to zlepší a můžeme dělat mnohem 
více aktivit. Chodíme na procházky, výlety, hřiště  a pak i na koupák. Nebo si zajedeme do 
města na zmrzlinu. Týden utekl a jedu domů. „Né“, vůbec se mi nechce odjet. Už jsem doma. 
Chodím s kamarády ven a pak jedu na týden k babičce. Od 29. 7. 2014 jedu na taneční tábor 
do Křižanova. Strašně moc se těším. „Už jsem tu!“ Jako první nás vedoucí rozdělí do oddílů a 
do pokojů. Každý den tančíme a nacvičujeme skladbu s hůlkami nebo hrajeme hry do CTH 
(celotáborové hry). Téma tábora máme Pán Prstenů. Já jsem v týmu Hobitů. Je konec tábora 
a jedu domů! Nechce se mi... Když jsem byla na táboře, narodila se mi neteřinka, tak jsem se 
s mámou na ni hned v moment, kdy jsem dojela, jela podívat. Pak na mě čekaly hody v 
Maršově a poslední víkend prázdnin jsme jeli na Chytálky, kde jsme ukončili naše 
prázdniny... I když jsem nebyla v zahraničí, tak jsem si tyto prázdniny užila! Nejlepší 
prázdniny 2014! ☺  

Pavlína Šiborová, 7. třída 
 
 
 Poslední den školy po rozdání vysvědčení jsem šel domů. Doma jsme si ještě rychle 
dobalili, co jsme mohli, a vyrazili jsme na letiště Tuřany. Na letišti jsme si nechali odbavit 
kufry a čekali jsme 2 hodiny, než jsme mohli nastoupit do letadla. V letadle před startem jsme 
si já, sestra i máma dali žvýkačku, jelikož to pomáhá, aby nezalehly uši. Za chvilku jsme už 
byli na dráze a vzlétali jsme. V letadle se nad námi vysunula taková malá 
 televize, která ukazovala údaje o letu.  
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Na letišti na Krétě na nás čekal autobus, který nás odvezl na hotel Royal Belvedere do města 
Hersonissos. Každý den jsme šli ráno na bázen a odpoledne k moři. Jednou jsme si půjčili 
auto a jeli jsme na jížní stranu ostrova na pláž Matala, kde bylo strášně moc mušlí. Večer po 
návratu jsme se jeli podívat do hlavního města Heraklión. Tam jsme si prošli různé trhy a já si 
v jednom obchodě koupil přívěšek. Poslední den ráno jsem už museli odevzdat klíče od 
pokoje v 10 hodin. Potom jsme si kufry dali skříňky u recepce a odpoledne jsme šli ještě k 
moři. Před odjezdem nám dali k dispozici náhradní pokoj, abychom se měli kde vysprchovat a 
nachystat. Poté jsme čekali před hotelem na autobus, který ná odveze na letiště. Do Brna jsme 
přileti až po půlnoci. 

Daniel Sobotka, 7. třída 
 
 
Začátek mých prázdnin byl odjezd do Itálie. Jeli jsme tam 4. července 2014. Odjížděli 

jsme ve dvanáct hodin a i jízda nám trvala dvanáct hodin. Do Itálie jsme jeli s máminou 
sestřenicí a její rodinou. Po dlouhé cestě jsme dorazili na místo, které mělo název Rosolina 
Mare a poznali jsme je podle velkého vysílače, který byl hned vedle našeho apartmánu. Začali 
jsme si vybalovat věci, což nebyla taková práce, protože k moři si nic moc brát nemusíte. 
Hned po vybalení jsme si oblékli plavky a šli na pláž, která byla asi tři sta metrů od 
apartmánu. Došli jsme tam a já cítila, jak mě do chodidel hřeje písek. Na pláži jsme si roztáhli 
deštníky a já si hned vzala brýle a šnorchl a běžela do moře, které bylo úžasné (samozřejmě 
jsem si hned „lokla“ vody). Každý den jsme chodili na pláž a u obchodníků jsme si kupovali 
čerstvé ovoce a sbírali mušle. Ale ve středu byla velká bouřka, takže se k moři nešlo, místo 
toho jsme šli na pizzu a na zmrzlinu. Obě tyto pohoutky byly úžasné. 

Ve čtvrtek, už po bouřce, jsme vyrazili do Benátek. Ty mě zklamaly. Všude po celých 
Benátkách samé obchody, stánky a zase obchody. Také to tam strašně páchlo. V kanálech 
mezi domy jezdily Gondoly, které vypadaly jako rakve, protože byly černé, naleštěné a byly 
vystlány červenými poduškami a vepředu byla květina. Přijeli jsme z Benátek a já si pomalu 
začala shromažďovat svoje věci. V sobotu jsme totiž z Itálie odjížděli. Cestou zpátky jsme 
počítali tunely, kterých bylo dohromady čtyřicet osm. Dojeli jsme domů, vytáhli některé věci 
z auta a šli spát. Celá dovolená byla jak jinak než FANTASTICKÁ. 

Eliška Horáková, 8. třída 
 

 
V pátek 27. 6. byl konec školního roku a všechny děti se rozeběhly co nejdál od školy. 

A já jela za babičkou, abych jí ukázala vysvědčení. A když už jsem tam byla, tak jsem jela za 
kamarádkou na kole, která bydlí nedaleko. Vždy děláme hlouposti, skáčeme na trampolíně, 
jezdíme na kole a na bruslích,... Mám ráda, když se díváme na hvězdy a říkám, že je tam ufo, 
i když na ně moc nevěřím. Asi ve 23:00 jsem od ní odjížděla a na obloze něco moc podivně 
lítalo a blikalo. Myslela jsem si, že to je letadlo, ale to jsem se mýlila... V půlce cesty jsem 
upadla a na nic víc si už nepamatuji. Když jsem se probudila, byla jsem uplně někde jinde. Po 
chvíli jsem zjistila, že mě unesli ufoni! Byl to divný svět. Byli tam skřítci,  
zmutovaní psi a hlavně ti ufoni! Docela jsem se bála,  
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ale pak jsem zjistila, že jsou moc hodní. Měli i divné jídlo - žluté jahody s červenými tečkami. 
Stýskalo se mi po rodině, ale nechtěli mě pustit domů. Já je ale přemlouvala, takže mě 
nakonec pustili. Jako zázrakem jsem se objevila na stejném místě, ve stejný den i čas. Od té 
doby věřím na ufo. Jinak celé prázdniny probíhaly tak, jak měly, bez komplikací ☺ 

Nela Stoklasová, 8. třída 
 
 Sázíme ve Sportce a čekáme, jestli vyhrajeme. Každý týden díky Sportce přibyde šest 
milionářů. A tak i my pokoušíme štěstí. Díváme se na televizi na slosování a nestačíme se 
divit! Skoro každé třetí číslo máme na tiketu! Vyhráváme přesně jeden milion korun!!! 
Jediné, co si přeji, je letět do vesmíru. Mamka souhlasí, a tak jdeme do směnárny směnit 
peníze. Jedeme na brněnské letiště a odtud letíme do Spojených států amerických, do New 
Yorku, kde je sídlo turistických letů do vesmíru se startovací rampou. V našem turistickém 
vesmírném raketoplánu je dokonce televize, kde říkají, že za hodinu do Země narazí veliký 
asteroid. Já mám s sebou balicí papíry na jídlo a pití, aby se mi jídlo a pití nerozletělo po 
prostoru raketoplánu, protože v raketoplánu je jiná gravitace než na Zemi. A tak ustřihnu 
desetikilometrový balicí papír o velikosti toho asteroidu a naviguji raketoplán k Marsu, kde se 
s asteroidem máme setkat. Mám to vypočítané! Asteorid se zachytí do papíru a pošleme ho na 
jinou dráhu, aby už neohrožoval Zemi. A Země je zachráněná!!! 

Jakub Roubíček, 7. třída 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Z kasina v Monte Carlu vycházejí dva. Jeden má na sobě trenýrky a druhý je zcela nahý. 
Ten druhý říká: „Člověče, já tě obdivuji. Ty vždycky víš, kdy máš přestat hrát.“ 

 
Zemře hráč počítačových her a dostane se do pekla. 
Po týdnu Lucifer volá Bohovi:  
„Co za blázna jsi mi sem poslal?  
Zničil mi všechny kotle, poškrtil všechny čerty  
a už tři dny bezhlavě běhá po všech chodbách pekla a řve:  
„Kde je přechod do druhýho levelu?“ 
 
 

Starý kormidelník vypráví námořníkům: 
„Já jsem se prvně opil, když mi bylo třináct let.“ 

„A co potom?“ 
„Co by? Od té doby jsem nevystřízlivěl.“ 

 

Vsadí se tři koktaví, kdo dokáže v trafice koupit cigarety bez toho, aby se zakoktal. 
Přijde první do trafiky a povídá: „P-p-pe-pet-petry!“ 

Přijde druhý a říká: „Ma-ma-mall-bor-ky.“ 
Přijde třetí do trafiky a povídá: „LM.“ 

Prodavačka na to: „Červené nebo modré?“ 
„Ty-ty-ty kr-kr-krá-krávo!“ 
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Tereza Kupská, 9. třída 
Dominik Medek, 7. třída 
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ZACHRAŇME LIDSTVO! 
Přípravy na výpravu 

Než se vydáme prozkoumat planety, zda-li tam jsou podmínky pro život, 
samozřejmě se musíme řádně vybavit! Každá třída si musí vyrobit alespoň jeden 
skafandr, se kterým bude každý měsíc plnit úkoly. Buď si za třídu uděláte 
skafandr jen na jednoho člověka, nebo klidně i na víc lidí, je to na vás. Minimáln ě 
ale žákům 9. třídy musíte předvést jeden, a to do 24. října!  

Abychom tam přežili, tak se bez 
řádného oblečení, nebo-li skafandru, 
neobejdeme, proto je splnění tohoto úkolu 
nezbytné pro vstup k dalším úkolům. 
Musíme být také ekologičtí, takže náš 
skafandr bude z recyklovatelných věcí. 

Můžete použít: 

• plastový kyblík 
• potravinářskou folii 
• staré oblečení 
• karton 
• zakrývací folie (malířský igelit) 
• PET lahve  
• a další 

Já jsem zvolila jinou cestu, kdy jsem použila 
malířskou folii, obmotala jsem si ji kolem 
sebe a přidělala izolepou. Na hlavu jsem si 
dala kyblík, kde jsem si vyřízla otvor pro 
obličej, na nohy jsem si dala PET lahve a na ruce chirurgické rukavice.  

PS: Nakonec jsem zjistila, že se z toho musím vystříhat! Takže tento postup 
neopakujte, vy si to musíte opakovaně sundat a nandat. ☺ 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 

Karel Weigl, Kristýna Sedláčková, Filip Klusák, 7. třída 
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