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ÚVODNÍČEK 

 Za námi jsou jarní prázdniny, tak zase hurá do školy! Doufáme, že jste si volno 

hezky užili… Ať už na horách, u příbuzných, nebo doma s rodinou a nasbírali jste 

hodně sil. Na další volno si totiž musíme počkat až do Velikonoc, které jsou letos na 

začátku dubna. 

 V březnovém čísle Sedmopolisu vám opět přinášíme tipy na výlety – tentokrát 

předběhneme dobu a podíváme se do aquaparku Aqauland Moravia, který si určitě 

naplánujte na léto. V rubrice Knižní a filmové recenze vám představíme Hru o trůny – knihu, 

která se stala předlohou stejnojmennému seriálu, jednomu z nejsledovanějších pořadů 

současnosti.  

 Rubrika V přírodě vám představí fyzika a matematika Isaaca Newtona, od jehož 

úmrtí uplyne letos v březnu 288 let. Máte rádi auta? Pak si nenechte ujít článek 

o H. M. Fordovi a Ford Motor Company v rubrice Technika a vynálezy. V Dotazníčku 

vás tentokrát seznámíme s Helenou Lundovou a co se v průběhu února dělo ve škole, 

to vám zrekapitulují rubriky Parlamenťácké okénko a Ze života školy. 

 A nezapomeňte na naše soutěže! Zodpovězte tři jednoduché otázky, které 

najdete v rubrice Zábava a své odpovědi vhazujte do schránky naproti 9. třídě! 

A nevzdávejte ani záchranu lidstva, na třídní kolektivy čeká tentokrát velmi 

jednoduchý úkol! 

 Přejeme vám spoustu příjemných chvil strávených nad časopisem Sedmopolis! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Nového Vetřelce má točit režisér 
Distriktu 9. 

Společnost 20th Century Fox 
podepsala smlouvu s režisérem 
Neilem Blomkampem, který má 
na kontě slavný Distrikt 9, aby 
pokračoval novým Vetřelcem. 

 
Půlkilometrový 
asteroid proletí 

těsně kolem Země. 

NASA ukázala fotky 
odvrácené strany Měsíce. 
Jupiter se přiblíží Zemi. 

 
Vědci našli lebku, 
která asi dokládá 
migraci člověka 

z Afriky. 

Windows 10 budou zadarmo. 
Téměř pro všechny. 

V Mexiku 
vybuchla ohnivá 

sopka, popel 
vystoupal do 
výšky 4 km. 
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Oscara získal film Birdman, nejlepšími herci jsou 

Julianne Mooreová a Eddie Redmayne. 

Adéla Sojková, Martin Hajlser, 7. třída 
Jan Sojka, 9. třída 
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KAM NA VÝLET  
m vás neviděl na O jarních prázdninách jsme si užili spoustu zimních radovánek. 

O jarních prázdninách jsme si užili spoustu 

zimních radovánek. Ale ti, co mají radši teplo než 

zimu, si toho asi moc neužili. Naštěstí jsem něco 

našel pro milovníky léta. 

Aqauland Moravia je nejmodernější 

a největší aquapark v celé ČR.  Nachází se 

u Novomlýnských nádrží, asi cca 20 minut od 

Brna. Můžete se tu vyřádit celkem na dvaceti tobogánech o celkové délce 1,7 km. Jsou tu 

různé druhy tobogánů. Je tu např. U wave. To je jedna velká U rampa, na kterou vjedete na 

malém dvoumístném člunu. Najdete tu také spoustu saun, relax zón a vířivek. Nechtělo se mi 

věřit tomu, že se v areálu nachází 24 saun. Můžu vás ujistit, že je to pravda.  Pokud se 

rozhodnete zůstat přes noc, můžete si vybrat mezi hotelem, který je v nedaleké vesnici 

Pasohlávky, penzionem nebo kempem, který se také nachází v Pasohlávkách.  

Osobně jsem v Aqualandu 

Moravia nebyl, ale brzy do něj pojedu. 

Jinak co bych doporučil, vyhraďte si na 

návštěvu celý den, ať si můžete všechno 

v klidu vyzkoušet. ☺ 

 

 

Zdroje: http://www.aqualand-moravia.cz/ 

http://www.palavapenzion.cz/inpage/aqualand-moravia/ 

http://www.turistika.cz/mista/aqualand-moravia  

 

Martin Müller, 9. t řída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Hra o trůny 

Autor:  George R. R. Martin 

 

Král Robert Baratheon 

přijede na Zimohrad za svým 

starým přítelem a strážcem 

Severu Nedem Starkem, aby 

ho pověřil úřadem svého 

pobočníka. Bývalý pobočník 

totiž zemřel. Nedův syn Bran 

je zmrzačen kvůli pádu z věže 

a jeho nemanželský syn odejde na Zeď, aby se stal mužem Noční hlídky, která již po staletí 

chrání Sedm království proti všemu za zdí. Manželka strážce Severu dostane od své sestry 

dopis, v kterém se domnívá, že jejího manžela a pobočníka krále zabili Lannisteři. Ned se 

i přes to připojí ke králi a jeho družině, ve které jsou i zástupci tohoto rodu, a putuje s nimi na 

jih. Brana se někdo pokusí zavraždit vzácnou dýkou a Catelyn Stark se vydá do Králova 

přístaviště za svým manželem, aby ho varovala, protože se domnívá, že se Lannisteři pokusili 

zabít Brana a pokusí zabít i jeho. Mezi tím se na východě dědic Železného trůnu Viserys 

Targaryen snaží získat armádu pro znovudobytí Králova přístaviště a celých Sedmi království.  

Armádu chce získat od khala Droga, za kterého provdá svoji sestru Daenerys Targaryen. 

Ta dostane jako svatební dar zkamenělá dračí vejce. Noční hlídka začíná zjišťovat, že se za 

zdí budí dávní nepřátelé.  Král Robert je na lovu zraněn a umírá. Regentem jmenuje Neda. 

Ten je však královnou Cersei Lannister a jejím synem Joffreym označen za zrádce 

a uvězněn… 

Toto kolosální fantasy dílo mě uchvátilo. Velmi se mi líbilo, že autor z postav nedělá 

ideály s nejlepšími vlastnostmi, které bojují proti těm „zlým“, jak to většinou bývá. Je na 

čtenáři, aby se rozhodl, které postavě bude „fandit“, nebo kterou „zavrhne“. Mnoho lidí 

odradí počet stran, které kniha má (něco málo přes 800).  
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Pokud mohu doporučit, odradit se nenechte. Z mého 

pohledu je to dobře, protože je v knize „čas“ na více 

podrobností. Zatím pokračuje čtyřmi navazujícími částmi, 

ale dohromady jich má vyjít sedm. Souhrnně se nazývají 

Písně ledu a ohně. Zajímavé na knihách je, že jsou 

jednotlivé kapitoly vyprávěny různými postavami, a tak se 

často přemisťujeme přes tři dějové linie a s nimi přes celé 

kontinenty. I přes to však na sebe navazují.  

Na motivy knihy byl a je natáčen jeden 

z nejúspěšnějších seriálů současnosti. Oproti knize se liší 

jen minimálně, dá se říct, že kniha je scénářem pro seriál. 

Ten má zatím úspěšné čtyři série. Je velmi kvalitně natočen.  

Tento příběh bych doporučil již staršímu obecenstvu. Já osobně jsem ho zařadil mezi 

jedny z mých nejoblíbenějších knih a seriálů. Mohu vám jen radit, abyste si ho přečetli 

a podívali se na seriál. Stojí za oboje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje : https://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/160737_big.jpg 

http://www.quasenerdoficial.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Game.jpg 

 

Martin Zav řel, 9. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Činčila vlnatá 

Činčila žije v jihoamerických Andách na 

severu Chile. Bydlí v norách a skalních puklinách 

v nadmořské výšce 3000 m. Dorůstá délky 30 cm, 

chlupatý ocas 

je dlouhý 15 

cm. Tělo má 

pokryté neobyčejně měkkou, hedvábnou, stříbrnošedou 

srstí. Živí se převážně trávou, zrním, skoro tím, čím se 

živí králík.  

Jakub Crha, 9. třída 

Isaac Newton 

Dneska si povíme o anglickém fyzikovi 

a matematikovi, který se jmenuje Isaac Newton a v březnu 

uplyne 288 let od jeho úmrtí. Narodil se 4. ledna 1643 

a zemřel 31. března roku 1727. Newton popisuje zákon 

všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři 

staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. 

Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní 

teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí 

stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles.  

 

Jakub Zavřel, 7. třída 

 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Henry Martin Ford 

* 30. července 1863 – † 7. dubna 1947 

Za to, že se automobil stal nedílnou součástí našeho 

života, vděčíme Henrymu Fordovi. Byl synem farmáře, ale už 

jako malý se o parní vozidla a vše kolem nich zajímal. 

V šestnácti odešel z domova a vyučil se zámečníkem. Poté 

nastoupil jako opravář parních strojů do firmy Westinghouse. 

V roce 1891 získal místo ve firmě Thomase Alva Edisona, 

kde později získal pozici hlavního inženýra. V té době se 

zabýval benzínovými motory. Teprve v roce 1896 sestrojil 

svůj první automobil, který vyvolal zájem nejen veřejnosti, ale 

i investorů. Díky penězům, které vydělal, vytvořil firmu 

Detroit Automobile Company, která mu ale dlouho nevydržela. Až v roce 1906 založil firmu 

Ford Motor Company, která během prvního roku svého působení vytvořila až 1700 

automobilů. S těmito automobily vyhrál několik závodních soutěží a pokořil rychlostní 

rekordy. Jeho úmyslem ale bylo, aby vytvořil automobil, který by si mohl dovolit každý. 

V letech 1906 až 1908 začal zavádět modely N a T, které se prodávaly za 825 dolarů (okolo 

20 000 Kč). V roce 1913 vytvořil pásovou továrnu Highland Park. Díky výtěžkům z této 

továrny mohl zdvojnásobit denní mzdu na 5 dolarů. V roce 1927 byl vyroben 15 000 000. kus 

modelu T.  

Henry Ford zemřel na mozkovou příhodu ve svém domě v noci 7. dubna 1947. Jeho 

úspěch znamenal nejen revoluci v průmyslu, ale i velký vliv na moderní kulturu.  

 
Petr Bartoš, 7. třída 

 
Zdroje:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/878119-byl-jednou-jeden-vynalezce/296352129930020-ford-a-

dobrodruzstvi-jmenem-automobil/ 
              cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford 
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Ford Motor Company 

Ford Motor Company je 

nadnárodní automobilová společnost 

založená 16. června 1903 bratry Henrym 

a Edselem Fordovými a ještě dalšími 

9 investory Dearbornu ve státě Michigan 

ve Spojených státech amerických. 

Prvním automobilem této společnosti byl Ford model A, tento automobil byl 

dvousedadlový nebo čtyřsedadlový, na přání se střechou. Měl dvouválcový motor o výkonu 

8 koňských sil (6 kW), mohl dosáhnout rychlosti až 72 km/h. Tento model se vyráběl pouze 

v červené barvě. 

Ford zavedl masovou výrobu vozidel. V roce 1913 uvedl do provozu montážní linku 

s použitím univerzálních součástek, díky tomu mohli levně, opakovatelně a spolehlivě vyrábět 

auta až 8 krát rychleji. Na pásových linkách se zjednodušila výroba, a proto ji mohli 

vykonávat i nezkušení dělníci. A tím se automobil stal cenově dostupným. 

Ford motor Company má továrny po celém světě a také i v České republice, např.: 

   Nemak Czek Republik, Starcam - výrobci hliníkových hlav motorů 

RAI Most - výrobce interiérových prvků 

Osram – výrobce diodového osvětlení  

Barum Continental – výrobce pneumatik 

Ford patří mezi první automobilky, které se zabývají ochranou životního prostředí 

a nabízí hybridní a elektrické vozy, vozy s motorem poháněné bioetanolem, LPG a CNG. 

Ford se také podílí na vývoji vozidel poháněné vodíkem a vodíkových palivových článků. 

 

Michal Klusák, 7. třída 

 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_model_A_%281903%29 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company 
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LANGUAGE CORNER 
Valentine's dayValentine's dayValentine's dayValentine's day    

Valentine's day is on February 14Th. 
Many people exchange gifts or flowers. 
Valentine's day has its origin in the 
Roman holiday 
Supercalia. This 
day gives us all 
an opportunity 

to express our love for those we love. It 
can be expressed by variety of ways. 
Certainly we should not forget 
a special gift. It does not have to be anything big, just a small 
detail that the other person makes happy. 

HistoryHistoryHistoryHistory    
The tradition of Valentine's day 

was restarted in America in the early 
2OTh century, when one manufacturer 
of Christmas greeting cards was on the 
verge of bankrupcy. So he started the 
tradition of Valentine's day, which was 

then celebrated since 1907. 
Nela Stoklasová, Pavlína Slezáková, Tomáš Urbánek,  

Monika Kubinová, Michaela Křížová, 8. třída    
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Únorové zasedání 

Jako každý první pátek v měsíci se i 6. února konalo další, už sedmé zasedání 

školního parlamentu. Na začátku nám paní učitelka 

oznámila, že jsou už naše trička hotová, a tak jsme všichni 

běželi do výtvarné učebny, kde byly rozvěšené. Každý 

popadl 2-3 trička a utíkal zpátky nahoru do sborovny. 

Rozložili jsme je na stůl a každý si vybral podle velikosti 

a své oblíbené barvy (byla tam modrá, žlutá, zelená, růžová 

a červená). Já jsem si vybral červenou, protože je to moje 

nejoblíbenější barva.  

Poté jsme projednávali další tematický den. Kam se se strojem času vypravíme 

tentokrát? Bylo tam hodně návrhů, ale jeden se líbil všem, což byla Cesta do 

středověku. Tento tematický den se bude konat 20. března 2015.  

Další zasedání školního parlamentu, na které se moc těším, bude probíhat 

6. března, kde budeme probírat Velikonoční tipovací soutěž.   

Jakub Urban, 7. třída 

Bezpečně do školy a ze školy 

V březnu také proběhla dvě zasedání vybraných parlamenťáků s panem 

starostou. Přednesli jsme mu výsledky našeho projektového dne Bezpečně ze školy 

a do školy – jaké změny bychom navrhovali v Deblíně z hlediska dopravy. Naši 

zástupci se následně zúčastnili i zasedání obecního zastupitelstva, kde své návrhy 

projednávali nejen s panem starostou, ale i ostatními zastupiteli. O dalším vývoji vás 

budeme informovat! 

Parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
Helena Lundová 

V měsíci březnu vás seznámíme s paní Helenou Lundovou, která má na starosti úklid na 

naší škole.  

 

1. Máte nějaký koníček? 

Přes léto je to zahrádka 

a v zimě divadlo. 

 

2. Máte nějaké děti?  

Mám čtyři děti. 

 

3. Jaké to bylo na 

základní škole? 

Lepší než teď, když 

tady musím uklízet. ☺ 

 

4. Jak dlouho tuto 

práci děláte? 

Asi 17 let. 

 

5. Jakou školu jste vystudovala? 

Střední ekonomickou školu. 

 

6. Máte nějaký oblíbený film? 

Nemám, ale moc se mi 

líbila divadelní hra 

Donaha. 

 

7. Jaké bylo vaše 

dětství?  

Moje dětství bylo určitě 

krásné. 

 

8. Pracovala jste ještě 

někde jinde? 

Ano byla jsem sekretářka, 

to mě moc bavilo. 

 

9. Kdybyste mohla mít nějakou 

schopnost, která by to byla? 

Chtěla bych hodně pomáhat lidem.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Školní ples 

V pátek 6. 2. 2015 se konal školní ples, 

který celý den chystali žáci 9. třídy s pomocí 

našeho pedagogického sboru. Všem učitelům 

bychom tak chtěli moc poděkovat. NA plese 

hrála kapela J.BAND. Účastníci měli možnost 

vyhrát v malé nebo velké tombole, přičemž obě 

dvě byly na ceny velmi bohaté. Na plese 

vystoupili žáci 9. třídy s polonézou a také tam 

byli šermíři. Všem moc děkujeme za účast a pomoc. 

Michal Šeda, 9. třída 

Karneval 

Ve čtvrtek 12. února děti z prvního 

stupně prožily opravdu veselé dopoledne v 

karnevalových maskách plné soutěží, her a 

tance. Letos byly masky opravdu originální. O 

hudební doprovod a tance se postaraly děvčata 

z 9. třídy – Terka, Aneta a Verča. 

Zápis do první třídy 

Letošní zápis do první třídy proběhl během 9. a 10. 

února tentokrát ve znamení pohádky O Zlatovlásce. 

Na jednotlivých zastávkách na děti čekali Jiříkovi pomocníci, 

mluvící ryba, Zlatovláska a jiní. Průvodce jim dělali žáci 

8. třídy. Domů si děti odnášely nejenom dáreček, keramickou 

rybičku, ale také úsměv na tváři. 

Ivana Musilová 
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Práce žáků 

Žil byl jeden král, který um ěl mluvit se zvířaty. Všichni jeho poddaní to 

považovali za obdivuhodné, obdivuhodnější ale bylo, jak tuto schopnost získal… 

 

… Uměl ale mluvit pouze se zvířaty v královském lese. Stalo se to docela dávno, bylo to noc 

před korunovací. Po večeři se princ rozhodl, že půjde na lov do nedalekého lesa. Byl úplněk a do lesa 

je zákaz vstupu při úplňku. Princ na to zapomněl a do lesa stejně jel. Zvířata se totiž za úplňku chovají 

jinak než během jiné noci. To měl princ zanedlouho zjistit. Už od začátku lovu měl pocit, že ho někdo 

nebo něco sleduje. Sedl si pod strom a čekal. Za chvíli viděl procházet lišku, která se nezvykle krčila 

u země, aby nebyla vidět. Vtom se to stalo! Z křoví vyskočila tlupa zajíců, kteří lišku napadli a začali 

ji požírat. Princ se vylekal a pomalu se začal plížit pryč. Zanedlouho se připlazil k potoku, kde si 

srovnával myšlenky a přemýšlel, co to vlastně viděl. Po chvíli spatřil krásnou srnku, která se lekla 

a začala utíkat na skálu na konec lesa. Srnka vyšplhala na skálu a začala výt na měsíc. V tom proletělo 

hejno bažantů. Princ si jich všimnul a rozhodl se jednoho ulovit na korunovační slavnost. Počkal na 

příležitost a vystřelil šíp. Bažanta ale minul a bažanti se na něj vrhli. Když se mu podařilo je odehnat, 

vzal luk a utíkal ke koni. Kůň byl ale pryč. Našel ho až po hodině hledání a viděl něco divného, co ho 

šokovalo. Spatřil tlupu veverek, jak si na něm pochutnávají. Princ začal utíkat. Veverky ho však 

dohnaly a pokousaly. Od té doby rozumí zvířatům a každý úplněk mu narostou veverčí uši, ocas 

a mívá nezvladatelnou chuť na ořechy. 

Petr Evžen Vačičák 2015, 9. třída 

 

… Jednoho dne se král dozvěděl, že sousední království do týdne vyhlásí válku, ovšem nikdo 

neznal důvod. Všem v království to lámalo hlavu, avšak královi nejvíc, proto se rozhodl, že si půjde 

popřemýšlet na kopec nad královstvím…  A jak tak seděl a díval se po krajině, skočila po něm šílená 

veverka, celého ho poškrábala a pokousala - bůh ví, jestli nechytil vzteklinu. Po dvou dnech ho vojáci 

konečně našli a odvedli na zámek. Žádné léky nezabíraly, s králem to vypadalo čím dál tím hůř. A pak 

si poddaní vzpomněli na kouzelné maliny, které rostou na vrcholkách hory, říkalo se, že dokážou 

uzdravit. Ale to nebylo všechno. Král po nich začal rozumět zvířatům a stal se pánem zvířat. Všechny 

veverky se mu omluvily a společně s ostatními zvířaty se dohodly, že pomůžou ochránit království. 

Byla to ohromná válka, mnoho mrtvých, ale království bylo zachráněno. 

Tímto se navždy spojili lidi se zvířaty a jiný člověk než král, už zvířatům nerozuměl. 

Tereza Kupská, 9. třída 
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… V jeho zemi se o tom šeptaly nejrůznější příběhy a legendy. Ty nejstrašidelnější hovořily 

o jeho krvavé smlouvě s temnými duchy. Z těch méně strašlivých se povídalo třeba o kouzelné rybě. 

Z této legendy se stala pohádka O Zlatovlásce. Já vám však povím pravdivý příběh… 

Král se před tisícem let narodil ženě z Prvních a muži z lidského rodu. Ty dva od sebe 

oddělovaly moře, pevniny, hory a hlavně vůle mnoha tvorů i netvorů. 

První byli krásní tvorové, moudří, mírumilovní a byli často 

přirovnáváni k elfům. Ti žili ve svých královstvích společně 

s nejkrásnějšími tvory – draky a mnoha dalšími bájnými tvory. A tak 

se stalo, že mladý člověk se vydal hledat… něco, sám ani nevěděl co. 

Po mnoha letech útrap, štěstí a dobrodružství přišel až do království 

Prvních. Ti ho neuvítali ani mu nic nenabídli. Až na jednu dívku. 

Muž, jehož jméno se již zapomnělo, se do ní zamiloval a ona jeho 

city opětovala. První jim nepřáli. Jediní, kdo jim požehnal, byli draci. 

Ti jim uspořádali svatbu a nechali je u sebe bydlet, když je První 

nepřijali. Muž se chtěl vrátit ke svému rodu. Draci jim přislíbili, že jejich syn bude z části Prvním 

a z části člověkem. První měli mnoho schopností, mimo jiné i mluvení se zvířaty. Podobu měl lidskou 

a jediné, co zdědil po své matce, byla schopnost mluvit se zvířaty a dlouhověkost. Po smrti svého 

manžela se jeho matka vrátila k Prvním. Její syn se stal králem a vládnul dlouho a moudře. 

Tato pravdivá verze příběhu zanikla před mnoha generacemi. Jen král pamatoval… 

Martin Zav řel, 9. třída 

 

… V malé chaloupce uprostřed lesa žil mladý hoch. Neměl rodiče a jediným jeho majetkem 

byla chaloupka a létající jednorožec. Jednoho dne se jednorožec ztratil a doletěl až do zámecké 

zahrady. Tam ho našla princezna a začala se o něj starat. Jednorožec jí prozradil, že je začarovaný 

a kdysi byl chlapec. Princezna na zámek pozvala všechny čaroděje a vědce, aby chlapce vysvobodili. 

Za pár dní přišli s lektvarem, jednorožec ho vypil a proměnil se v klokana. Další den přišli s jinou 

lahvičkou, ale klokan se změnil v rybu. Druhý pokus se opět nezdařil. Následující den vypil třetí 

lahvičku a proměnil se v mouchu. Všichni už byli bezradní. Moucha létala sem a tam, až se zachytla 

na mucholapce. Jako zázrakem se moucha změnila v hocha. Princezna se do hocha zamilovala. Vzali 

se a chlapec se stal králem. Od té doby rozumí řeči jednorožců, klokanů, ryb a much. 

Aneta Zavřelová, 9. třída 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Ke dvěma vojákům dopadne granát. Jednomu to utrhne obě nohy a druhému to rozerve pusu 
od ucha k uchu. Voják bez nohou se na kolegu koukne a povídá mu: „Ty magore, mohlo nás 

to oba dva zabít, a ty se tomu ještě směješ!“ 

Velitel: „Smithe!“ 
Smith: „Ano, pane?“ 
Velitel: „Dneska jsem vás neviděl na maskovacím cvičení.“ 
Smith: „Děkuji, pane.“ 

Víte, jak zabavit blondýnu? 
Na každou stranu papíru napíšete „Prosím otoč!“ 

 

- Sluníčko! 
- Ano, medvídku. 

- Vstaneš a uvaříš kafe, broučku? 
- Samozřejmě, zajíčku. 

- Děkuji ti, beruško. 
- Není zač, zlato. 
- Miluju tě, kotě. 

- I já tě miluju, plyšáčku. 
- Počkej chvilku. Ty si taky nemůžeš vzpomenout, jak se jmenuju, viď? 

Tereza Kupská, 9. třída 

Osmisměrka 

S M R K D U B L 

T E B U K R J Í 

O L E H O L I P 

P D Č V R B A A 

O E A Ň O L Š E 

L J A B Ř Í Z A 

N M O D Ř Í N Y 

B O R O V I C E 

 

Jak se nazývá skupina stromů s jehličím? ________________________ 

1. SMRK     2. LÍPA     3. JAVOR     4. BUK     5. DUB     6. JEDLE     7. MODŘÍN     

8. BOROVICE     9. VRBA     10. BŘÍZA      11. OLŠE     12. TOPOL 
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!Soutěž! 
OTÁZKY A ODPOV ĚDI Z MINULÉHO M ĚSÍCE 

1) Jak se řekne anglicky Beruška?  
→ ladybug 

2) V jakém roce upálili mistra Jana Husa?  
→  1415 

3) Jak se kdysi říkalo New Yorku?  
→  Nový Amsterdam 

 
  

Kdo správně odpověděl?  
 

MARTIN ZAVŘEL 
VERONIKA CRHOVÁ 

MARKÉTA ŠTULPOVÁ 
MATRIN MŮLLER 

TEREZA ONDRAŠÍKOVÁ 
NICOLA MATOUŠKOVÁ 

 
Gratulujeme, všichni jste získali 1 bod! 

Doporučujeme pokračovat v soutěži, odměna vás nemine. ☺ 
 
 

NOVÉ OTÁZKY NA M ĚSÍC LEDEN 
 

1. Vyjmenuj alespoň 3 známé české sportovce. 
2. Nakresli obrázek, jak si myslíš, že vypadá mimozemšťan? 
3. Kdo objevil Ameriku? 
 
 

PAPÍRKY S ODPOVĚDMI HÁZEJTE DO KRABICE VE 2. PATŘE 
VEDLE AUTOMATU NA PITÍ. 

PŘIPOMÍNÁME! K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ JMÉNO A TŘÍDU! 
 

Tereza Kupská, 9. třída 
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ZACHRAŇME LIDSTVO! 
Vyrážíme → Saturn 

  Svoji vlajku nám ukázali pouze prvňáčci, a to 1. A, děkujeme. Máte 

splněno a můžete pokračovat. 

 Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy a kvůli svým prstencům je 

jedna z nejkrásnějších planet ve vesmíru. Saturn patří mezi velké planety, podobá se 

Jupiteru však s menší hmotností. Je z velké části plynné těleso, složené převážně 

z vodíku s nejnižší hustotou v celé sluneční soustavě. 

 Leopold a Arnošt letěli dlouhou dobu na náš Saturn. Než tam doletěli, tak se 

ztratili, protože je ve vesmíru tma a oni nevěděli, jak Saturn vypadá. Pořád se 

dohadovali, kde může být. Je snad nejmenší? Má něco okolo sebe? „Arnošte, to je 

ona!“ vykřikl Leopold. „Ne, to je Mars, jsme špatně, vracíme se zpátky k Zemi, 

musíme se otočit.“ poznamenal Arnošt. Když konečně našli tu správnou planetu, tak 

zjistili, jak je krásná a že je něčím zajímavá. Čím?! 

Víte, čím je výjimečný a zajímavý Saturn? Tak se ukažte! 

� Najděte obrázky všech planet, které budou v obálkách. 

� Vylovte z obálky správnou planetu → SATURN 

� Uvidíte, čím je výjimečný a zajímavý. 

� Obálky můžete hledat od 16. března 2015 

� A správný obrázek přineste ukázat do 9. třídy nejpozději 27. března 2015. 

� A máte splněno, je to velmi jednoduché. 

� Hodně štěstí! :) 

zdroj: http://planety.astro.cz/saturn/1833-saturn 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 
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