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ÚVODNÍČEK 

  

Tak nám začal ten pravý podzim nejen datem v kalendáři, ale i zabarvenými 

stromy a sychravým počasím. Ideální čas zalézt do tepla domova a přečíst si druhé 

číslo časopisu Sedmopolis, které pro vás tentokrát připravili nejen osmáci, ale také 

sedmáci pod vedením právě žáků 8. třídy. 

  

Stejně jako v minulém čísle, i v listopadovém si přečtěte Novinky ze světa 

i Čech. Pokud jste neviděli film Fakjů pane učiteli nebo nečetli Deník malého 

poseroutky, snad vás nalákají naše recenze! K podzimu neodmyslitelně patří kaštany, 

a tak si nenechte ujít článek o jírovci nebo praseti divokém. V Technice a vynálezech 

jsme se tentokrát zaměřili na vynález atomové bomby a pro milovníky počítačových 

her přinášíme recenze dvou akčních her. Procvičte si svoji angličtinu a němčinu, 

seznamte se s novinkami a zajímavostmi ze světa sportu a přečtěte si o posledním 

zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Deblín a Drakiádě, které jste se všichni 

zúčastnili. V Dotazníčku tentokrát přinášíme rozhovor s p. učitelem Doleželem 

a o akcích 3., 7. a 8. třídy informuje rubrika Ze života školy. Nezapomeňte se zasmát 

u Zábavy a odpovědět na otázky v naší soutěži pro jednotlivce. A s Willy Fogem se 

tentokrát zastavíme v Anglii. Víte, co patří do typického anglického čaje? A budete ho 

umět uvařit? 

  

Přejeme Vám krásný listopad a co nejpříjemnější chvíle strávené nad časopisem 

Sedmopolis.  

 

Vaši Sedmopolisáci   
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NOVINKY  

Najít v Česku houbu je štěstí, v některých částech nerostou vůbec 

Extrémně teplé a suché léto má fatální následky na úrodu hub v České republice. V některých 

částech vůbec nerostou, jinde je najít houbu spíše otázkou štěstí. Podle mykoložky rostou 

houby spíše na severu Čech, a to jen v místech, která jsou dlouhodobě vlhká. Obrat k lepšímu 

by však měl přijít ve druhé polovině října. 

 

Martin Hajsler, 8. třída 

Nikola Rozmahelová, 7. třída 

Jana Šedová, 7. třída 

 

U Prahy otevřeli nové laserové 

centrum 

 

 

V lesích u 

Bratislavy viděli 

medvěda 

Aston Martin představil 

elektrický Rapide 

Western Digital 

koupí výrobce 

paměťových čipů 

SanDisk za 453 

miliard korun 

Na Galapágách objevili nový 

druh želvy 

 

Velký pátek bude 

novým svátkem 
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miliardy. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Fakjů pane učiteli 

Fakjů pane učiteli je německá komedie z roku 2013. V hlavních rolích hrají: Elyas 

M´Barek, Karoline Herfurthová, Max von der Groeben, Jella Haase. 

Fakjů pane učiteli je 

o zloději, kterého právě pustili 

z vězení. Chtěl si zrovna 

vyzvednout své úspory/kořist, ale 

zjistil, že na místě, kde úspory 

schoval, právě postavili tělocvičnu. 

Dozvěděl se, že tam právě zemřel 

školník a chtěl ho nahradit a tajně 

vykopat lup. Jenomže přišel zrovna 

ve chvíli, kdy se přihlašovali noví 

učitelé a místo školníka se stal 

učitelem (ale musel zfalšovat 

vysvědčení i maturitu). Svůj lup tak 

musel vykopávat po nocích. Dostal třídu „odpadlíků“. První den se mu moc nevydařil, a proto 

hned druhý den si na ně vzal painball (painbolku). Hned pak získal respekt. Potom ho 

vyhodili z jeho dočasného bytu, a proto začal bydlet u dvou svých kolegyň ve sklepě. 

Vymyslel výjimečnou hodinu výtvarky s učitelkou Karoline Herfurthová (Lisi), kdy dělali 

grafity na vlaky (Wholetrain). Potom vzal svou třídu na výlet za svými přáteli, aby zjistili, jak 

to vypadá, když lidi berou drogy nebo když žijí na podpoře. Potom jedné holce ze třídy 

(Chantal)  řekl, že je ze třídy nejchytřejší a že by mohla klidně jednu až dvě třídy přeskočit 

a že by měla pomoct šikanovaným spolužákům, protože jsou to podobní inteligenti jako ona, 

Potom se jeden kluk (Daniel) přihlásil do dramaťáku. Hra Shakespeara ho ale nebavila a celé 

to s učitelem přepsali, a dokonce s tím pak v soutěži vyhráli druhé místo. Mezitím vykopal 

svoje úspory a zároveň se zamiloval do již zméněné učitelky  Karoline Herfurthové.  
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Nakonec se rozhodne nepodlehnout pokušení kamarádů a odstoupí od naplánované 

loupeže. Ředitelka zjistí, že zfalšoval maturitní vysvědčení, ale protože ho ve škole potřebuje, 

tak mu vyrobí nové pod podmínkou, že se přes prázdniny doučí se „učit“ a že tu příští rok 

zůstane. 

Film se mi líbil, byl poučný a zábavný. 

Zdroje: http://www.ckpisek.cz/fs/0a276fa8-10e7-11e4-b372-000c29731ff1-fack-you-goethe-film-plakat.jpg 

Jana Juranová, 7. třída 

Deník malého poseroutky 2 
 

Autor: Jeff  Kinney 

 

 Každou sobotu chodil Greg na plavecké závody. 

Když skončil, tak Greg čekal na Rodricka, aby ho odvezl. 

Greg musel jezdit vždycky vzadu v dodávce, aby Rodrickovi 

nezamokřil sedadlo. Když přišel Greg do třídy, všichni začali 

od něho utíkat. Vzpomněl si, že z minulého roku mu zůstal 

sejrový dotyk. Využil příležitosti příchodu nového žáka, 

a tak ho plácl. Každý večer musel Greg a Rodrick umývat 

nádobí. Rodrick se vždycky snaží něco vymyslet, aby 

umývat nemusel. Když se Gregův kamarád Rowley vrátí 

z dovolené, chová se tak, jako by tam strávil celý život. 

Vždycky, když Rowley přijde ke Gregovi, táta jim říká, aby nechodili do kotelny. Jednou se 

stalo, že Rowley a Greg do kotelny šli zaskákat si na trampolíně a Rowley skočil přímo na 

tátův model bojiště. 

 

Tato kniha se mi líbila, dobře se čte a je zábavná. Tuto knihu jsem dostal na Vánoce. 

 

Zdroje: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/f4c/f4c1066b3fd7fae0dd1b8c4062f38ca8.jpg 

 

 Filip Klusák, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Jírovec maďal 

 
 Jírovec maďal, také znám pod názvem kaštan koňský. Je to 

strom, který roste ve volné přírodě. Vyskytuje se úplně všude, kromě 

polárních oblastí. Dorůstá výšky až 30 metrů. Kvete v květnu až v 

 červnu. Má velmi velké dlanitě složené listy, které mohou dorůstat až 

25 cm. Na zimu opadávají. Používá se jako okrasný strom, ale má 

i jiné využití. Plody tohoto stromu jsou jedlé, tudíž slouží jako 

potrava pro zvěř. Plody tohoto stromu se 

nazývají tobolky, které jsou velké až 

6 cm. Jsou ostnité a mají nazelenalou barvu. Uvnitř tobolky se 

nachází 1 až 3 tmavě hnědá semena. Semena se sbírají od září až 

do začátku listopadu. Kůra tohoto stromu je léčivá, používá se 

k léčbě křečových žil.   

Jakub Urban, 8. třída   

Zdroje: http://botany.cz/cs/aesculus-hippocastanum/   
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADrovec_ma%C4%8Fal 

Prase divoké 

Je to zvíře, které žije převážně v lesích. Samice se nazývá bachyně, samec kňour 

a mláďata selata. Váží 50 - 200 kg. Patří mezi sudokopytníky, 

žije převážně v listnatých nebo smíšených lesích. Vytváří 

tlupy, starší samci žijí většinou samotářsky. Nejčastěji 

v květnu rodí samice 3 až 12 pruhovaných mláďat, v té době 

může být nebezpečná i člověku. Je významnou lovnou zvěří. 

K rozrývání půdy jim slouží rypák s mohutně vyvinutými špičáky. Pokud v lesích nenachází 

dostatek potravy, může způsobit škody na zemědělských plodinách, zvláště na bramborách, 

řepě a kukuřici.  

Zdroj: vlastní     Petr Hála, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY 

Robert Jacob Oppenheimer 

  Robert Jacob Oppenheimer se narodil 22. dubna 1904 a zemřel 18. února 1967. Byl to 

americký teoretický fyzik. Robert Jacob Oppenheimer řídil první 

projekt jaderné bomby (Atomové bomby). Robert studoval na 

Harvardu. Vypracoval s Maxem Boenem část kvantové teorie, 

známe ji jako Born-Oppenheimerova metoda. Robert J. O. bývá 

označován jako „Otec atomové bomby“. Atomová bomba byla 

poprvé vyvinuta v USA v rámci vojenského projektu Manhattan, 

který  probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení Roberta 

Jacoba Oppenheimera.Robert je starším bratrem dalšího fyzika 

Franka Oppenheimera. Atomová bomba byla poprvé vyvinuta 

v USA v rámci vojenského projektu Manhattan, který  probíhal v tajné laboratoři v Los 

Alamos. 

 

  

Jakub Šebek, 7. třída 

 

 

Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer 

            https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 

 

Atomová bomba 

Zbraní existuje nespočet. Někdy jsou drahé, někdy zase účinnější, než mnohé ostatní. 

Ale jednou z nejznámějších a nejúčinnějších je právě atomová bomba. První jaderná bomba 

byla sestrojena v USA v roce 1945. Pár týdnu po testu byly dvě další Americké bomby, Little 

Boy a Fat Man, svrženy na Japonsko, a to na města Hirošima a Nagasaki.  
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Při tomto náletu zemřelo asi 230 000 lidí, z toho 130 000 hned a další na následky výbuchů. 

Tyto dvě bomby byly naštěstí jediné dvě bomby svržené na civilisty ve válečném konfliktu. 

Stopy po výbuchu můžete v těchto městech najít i dnes.  

 

 

 

 

Hned po Americe se do vývoje atomových bomb pustil Sovětský Svaz. Tam byla 

kromě mnoha jiných vyrobena i největší atomová bomba na světě. Jmenovala se car-bomba. 

Předponou car- se na východě označují obrovské věci. A tato bomba si toto označení určitě 

zasloužila. Byla přibližně 1460krát účinnější než 

Little Boy a Fat Man dohromady. Byla také 

odpálena, a to na Ruské jaderné střelnici a její 

účinky byly pozorovány až 900 km daleko. 

V dnešní době se jaderné bomby nepoužívají, a to 

kvůli jejich účinku. Kdyby je ale proti sobě dvě 

velmoci použily, navzájem by se zničily. 

 

Petr Peška, 8. třída 

 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 

http://fortifikace.cz/wp-content/uploads/2015/05/fat_man.jpg 

http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/750x750/Jan2012/924256.jpg?d0c6 
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H1Z1 

Už jste někdy chtěli pozabíjet pár 

zombíků, budovat základnu, sbírat suroviny 

a mnoho dalšího? Ale v reálném světě by to 

nešlo? Tak H1Z1 je přesně pro vás! V této 

hře se probudíte uprostřed zombie 

apokalypsy a snažíte se přežít ve světě 

plném zombíků, vlků, medvědů a lidí, kteří se vás snaží zabít. Ze začátku můžete sbírat 

borůvky nebo zabíjet zvířata, potom si můžete postavit dům, anebo se můžete motat po světě 

a hledat suroviny pro přežití, to je jenom na vás. Největší zábava rozhodně je, když hrajete 

s kamarády nebo když si najdete nějakou skupinu. Hrát sám nedoporučuji, prostě to není ono. 

Mě tato hra velice baví hlavně díky nápadu a neustálému vylepšování hry (updatu). Pro 

zájemce hra stojí 549 Kč. 

Jakub Zavřel, 8. třída   
 

Zdroj: http://cdn2.pu.nl/media/games/h1z1/h1z1-sony-online-entertainment-e1404178547437.jpg   

Star Wars: Battlefront 
 

Byli nebo jste fanoušky hvězdných válek? Tak to vás potěší, že EA Games vytvořili 

hru ,,Star Wars: Battlefront“. V první kampani za Separatisty a Republiku okusíte 

nejvýznamnější bitvy z prvních tří epizod. Pak 

následuje malé outro a plynulý přechod do druhé 

kampaně, která se liší pouze planetami a stranami - 

půjde tedy o Rebely a Impérium známé ze čtvrté až 

šesté epizody. Zahrajete si zde za Republiku, 

Separatisty, Impérium a Rebely na 16 úžasných mapách. Můžete hrát i multiplayer se svými 

kamarády nebo hrát sami. Tak jak tak si hru určitě užijete. 

Dominik Medek, 8. třída 

Zdroj: http://cdn.vrworld.com/wp-content/uploads/2015/10/Battlefront.jpg 
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LANGUAGE CORNER 

Past simple 

I ______ to the cinema on Sunday. (go) My Mom _______ me a present. (give) My brother 

________ home yesterday. (stay) We ________ songs at school on Tuesday. (sing) My friend 

Harry ________ me an hour ago. (call) I __________ my Mom with the housework. (help) 

I _________ chicken for lunch. (have) My Dad _____________ TV last night. (watch) Tom 

___________ an interesting book. (read) I _________ my friends on Thursday. They're fine. 

(see) 

Marek Vyhňák, 7. třída 

Song 

___ morning daylight, 
Now you've ___ a crib out.  

Ants school ___, 

love her to ___ to. 

 

Only ours ant, 

still Hajá, lad. 

Leave me i___ the bed, 

__ make everything ___ a moment. 

 
 

 

 

 
Zdroje: http://www.i-creative.cz/category/anglictina/page/2/ 

Tonda Crha, 7. třída 
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Halloween 

Halloween ist ein Masken und Ghosts Fest. Es kommt aus Irland, Wo es als feier die 

gute ernte und Verabschiedung mit Herbst gefeiert wurde. Helloween war verbunden mit dem 

glauben an das öffnen der Tore, die gekommen war, die Geister und besuchen die Häuser von 

Freunden. die Kinder verkleiden sich als Vogelscheuchen, gehen von Haus zu Haus und 

singen. Die halloween-symbol sind geschnitzte Kürbisse mit einer Kerze im inneren. 

dýně - Kürbis   duch - geist         sladkosti - Süßigkeiten 

maska - Masken  tajemný - geheimnisvoll podzim - Herbst  

 

1

2

3

4

5

6  

 

1. dům 

2. zpívat 

3. přítel 

4. dýně 

5. maska 

6. dobrý 

Zdroje: http://zpravy.idnes.cz/obrazem-po-celem-svete-ozivly-mrtvoly-slavil-se-halloween-pnh-

/zahranicni.aspx?c=A111101_170937_zahranicni_abr 

Adriana Nečasová, 7. třída
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SPORT 

Sport ve světě 

Česká reprezentace po výhře v Amsterdamu se probojovala na mistroství světa Evropy jako 

první ze své skupiny. 

Po 10. kole Synot ligy vede v tabulce tým FC Viktoria Plzeň. 

Do slovenské extraligy se dostává Maďarský klub Myškovec. Minulou sobotu vyhrál v Číně 

závod mistrovství světa, v celkovém hodnocení šampionátu je čtvrtý.  

V sobotu od 19 hodin předvede Libor Podmol své 

kaskadérské kousky natěšené O2 Areně na patnáctém 

ročníku akce Gladiator Games. Nejlepší český freestyle 

motokrosař akci pozorně sleduje od jejích počátků. 

Za Lotus bude jezdit nováček v F1 Brit Palmer. 

Sport v Evropě 
 

Chelsea se nedaří.  Mourinho byl poslán na tribunu. Chelsea už má pátou porážka v sezoně 

a je na 15. místě v tabulce. 

Vůjtek hvězdu Sparty vzít nemůže. A upřímně, vůbec mě to 

nemrzí, říká kouč reprezentace. 

Krize Pardubic se prohloubila. Král s Čáslavou nechápou, proč 

Dynamo v derby přestalo hrát. 

Kvitová se Šafářovou vstoupí do Turnaje mistryň. 

Berdych si poradil i s Dimitrovem a ve Stockholmu je v semifinále. 

Matějovský v dramatickém posledním závodě potvrdil titul mistra Evropy. 

Dráhový cyklista Pavel Kelemen je mistrem Evropy v keirinu. 
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Zajímavosti 

Jediný sport, který se hrál na Měsíci, byl golf v roce 1971. 

První puk v ledním hokeji byl vyroben z kusu kravského lejna. 

Jo-jo není jen hračka. V šestnáctém století ho na filipínských ostrovech používali jako zbraň 

a jako hračka bylo jo-jo představeno ve Spojených státech až v roce 1929. 

V televizi se světově nejvíce sledují letní olympijské hry, na druhém místě je mistrovství světa 

ve fotbale a třetí příčku má Formule 1. 

Lukostřelba je národním sportem v Bhútánu, buddhistické zemi v Asii. 

Box se stal legálním sportem v roce 1901. 

Pittsburgh je jediným americkým městem se třemi sportovními týmy, které nosí stejné barvy. 

Americký fotbal má nejvyšší úrazovost ze všech sportů. Většina vrcholových fotbalistů končí 

kariéru kvůli zdravotním potížím, nikoli z důvodu věkových. 

Fotbal je nejnavštěvovanějším a nejsledovanějším sportem na světě 

Na olympijských hrách se rozdá více než 1800 medailí. 

Thajsko, Laos a Kambodža budují 27 jamkové golfové hřiště na hranicích těchto tří států, 

s devíti jamkami v každé zemi. 

New York Yankees vyhráli 26 titulů World Series, což je více, než se povedlo komukoliv 

jinému. 

V NHL nosí domácí tým bílé dresy a hostující tmavé. Je to proto, že v roce 1960 ligu napadlo, 

že by bylo obtížné udržet bílé dresy čisté, zatímco jsou hráči na cestě. 

 

Martin Skoupý, David Dvořák a Daniel Sobotka, 8. třída 

Zdroje:  http://fanda.nova.cz/clanek/sport/silene-zajimavosti-ze-sportu.html 

 http://www.sport.cz/ 

 http://sport.aktualne.cz/ 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
 

Co se dělo na parlamentu? 

Na druhém zasedání parlamentu jsme měli velmi napilno, protože jsme si rozdávali 

funkce, které budeme po celý rok vykonávat. Naší předsedkyní se stala Denisa Mičánková 

a místopředsedou se stal Petr Urbánek. Poté jsme přešli k projednávání návrhů a požadavků, 

které jsme zrealizovali. Realizovanou akcí se stala Drakiáda, o které si můžete přečíst níže. 

Pokud se chcete dozvědět více o dění na parlamentu, můžete sledovat naši facebookovou 

stránku a naše webové stránky. 

Ondřej Vít, 7. třída 

Drakiáda 

Na druhém zasedání parlamentu jsme projednávali Drakiádu. Ta se uskutečnila v úterý 

27. října. Každá třída měla za úkol vyrobit 

draka, který musel létat a být co nejhezčí. 

Čtvrtou vyučovací hodinu jsme se pak 

sešli na hřišti a šli jsme naše vyrobené 

draky společně pouštět. Pokud máte zájem 

se podívat, jak naši draci vypadali, 

neváhejte zavítat k naší parlamenťácké 

nástěnce! 

 

 Kristýna Sedláčková, 8. třída 

Zajímá Vás, co se děje na parlamentu? 

Sledujte naše webové stránky a facebook! 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin/ 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/
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DOTAZNÍČEK 
 

V dnešním čísle našeho časopisu vás seznámíme s novým panem učitelem Doleželem  

A anketa tu taky bude  

 

Poznej svého učitele: Mgr. Tomáš Doležel 

Líbí se Vám na naší škole? 

Určitě  

 

Jaký byl váš největší trapas? 

Bylo jich hodně, ale už si žádný nevybavuju. 

 

Co učíte za předměty? 

Zeměpis, fyziku, informatiku a pracovní činnosti. 

 

Baví vás to? 

Baví mě to moc. 

 

Co děláte ve volném čase? 

Sportuji a opravuji písemné práce  

 

Vaše oblíbená barva? 

Zelená a hnědá. 

Anketa 

Jste spokojení s novými učiteli? 

 

6. třída                                                  8. třída 

 
Ano - 1 člověk                                                   Ano – 3 lidé 

Ne – 2 lidé                                                         Ne – 12 lidí 

Nevím – 16 lidí                                                  Nevím – 9 lidí 

 

7. třída                                                  9. třída 

 

Ano – 6 lidí                                                        Ano – 3 lidé 

Ne – 5 lidí                                                          Ne – 2 lidé 

Nevím- 5 lidí                                                     Spíše Ano – 7 lidí 

                                                                           Spíše Ne – 10 lidí 
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Markéta Dvořáčková, 

Hedvika Jebáčková, 

 Iveta Šedová, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Výlet 7. třídy 

Dne 15. 10. jsme se jako sedmáci byli v rámci hodin přírodopisu podívat do otevřené zahrady 

v Brně. Nejprve nám učitelé z univerzity odpovídaly na otázky. Potom nám promítli zajímavou 

prezentaci o počasí a podnebí. Dále nás rozdělili do 

skupinek a rozdali  nám pracovní listy, které jsme 

venku na různých stanovištích vyplňovali. Ve volném 

čase jsme si vyzkoušeli dělat vítr. Nakonec nám paní 

učitelka Dušová dala 15 minut rozchod na oběd.  Moc 

se nám to líbilo. Informace o otevřené zahradě nejdete 

na: http://www.otevrenazahrada.cz. 

Adéla Kulíšková, 7. třída 

Kaštanové mámení   

Ve středu 23. 10. o velké přestávce jste si možná vy, na druhém poschodí, všimli nás, 

pobíhajících třeťáků, loučili jsme se s létem a vítali podzim. A protože v prvouce probíráme 

bezpečnost chodce, vyjeli jsme do města! Za kostelem sv. Václava v Tišnově jsme potkali první 

podzimní pátek školku, která nám prozradila, komu je kostel zasvěcen a čí hody začínají. Do Tišnova 

jsme jeli nacvičit cestování v MHD a přecházení přes přechod. Tam na nás čekala hned dvě 

překvapení! Pravda, prvnímu jsme až tak neporozuměli. Že prý kolem nás prošel pan ministr... Druhé 

překvapení bylo fakt barevné! Jestli jste ještě nebyli v podchodě, který místní nechali vymalovat, tak 

neváhejte! A ještě jsme si vyzkoušeli pohyb ve městě, bezpečné přecházení a dodrželi všechna 

pravidla při cestě tam i zpět. Kaštany za kostelem už určitě sesbírala školka. Nevadí, přece jsme už 

třeťáci.  

Michaela Walsbergerová 

Projekt 8. třídy 

Žáci osmé třídy si vybrali jako svůj projekt časopis a tvorbu nových webových stránek školy. 

Pro potřeby nových webových stránek jsme vytvořili otázky do dotazníku. V pondělí ráno jsme se 

vydali do tříd, kde jsme sbírali vaše návrhy a názory. Následně budeme dotazník vyhodnocovat a na 

základě vašich odpovědí vytvoříme nové webové stránky. Děkujeme za 

pomoc.   
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ZÁBAVA 
 

Vtipy 

Manžel doskáče po jedné noze domů úplně opilý, chybí mu noha a oko. Manželka se ho v 

afektu ptá, co se mu stalo. My jsme se v hospodě vsadili, že mi chlapi neutrhnou nohu, no a já 

vsadil oko. 

 

Položili jsme v několika zemích následující otázku:  

„Prosím vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?"  

Výsledek byl katastrofální:  

V Africe nikdo nevěděl, co je to jídlo.  

V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to nedostatek.  

Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je to váš názor.  

V Jižní Americe nikdo nevěděl, co je to prosím vás.  

V USA nikdo nevěděl, co je to v jiných částech světa. 

 

Přijede Čech do Anglie a zajde tam k zubaři, protože ho bolí zub. 

Zubař: „Který?" 

Čech: „Ten." 

A zubař mu vytrhne deset zubů. 

 

Leží blondýnka v nemocnici. Má zlomené obě ruce i nohy a na obličeji má plno boulí, 

odřenin i modřin. Po chvilce přijde do pokoje sestřička a blondýnka se jí z posledních sil 

zeptá:  

„Sestřičko, nevíte, jestli jsem ten řidičák udělala?" 

Rekordy 

Nejdelší jazyk na světě má Nick Stoeberl. Jazyk mladíka z Kalifornie dorostl až do délky 10,1 

centimetrů, Stoeberl si svoji přednost pochvaluje například při lízání zmrzliny nebo vyjídání 

zbytků pudinku ze dna kelímku. 

 

Karsten Maas z Dánska Je vášnivým golfistou, na čemž by nebylo nic zvláštního, kdyby po 

greenu nenosil golfovou hůl o délce 5,37 metrů. Maas s holí odpaluje míčky, jako by se od 

těch běžných nijak nelišila. 

 

Brit Yannick Noah postavil nejmenší karavan světa. Na délku měří ani ne 2,5 metru, na šířku 

necelý metr a na výšku 1,5 metru, Noah do malilinkatého interiéru dokázal zabudovat postel, 

umyvadélko i televizi, Jednou z výhod miniaturního karavanu je kromě skladnosti také 

i lehkost. 
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Soutěž 
1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Co je to světelný rok? 

3) Ve kterých dvou ročních obdobích uvidíme na večerní obloze souhvězdí Labutě? 

4) Jaký je hodinový úhel Slunce v okamžiku jeho západu v den jarní rovnodennosti? 

5) Mezi buněčné organely sloužící k pohybu u jednobuněčných organismů nepatří: 

a) bičíky 

b) cysty 

c) brvy 

d) panožky 

e) nic z toho mezi buněčné organely sloužící k pohybu u jednobuněčných organismů 

nepatří 

 

Nezapomeňte své odpovědi vkládat do krabice 

naproti 5. třídě! 

 
 

Michal Klusák, Daniel Hemzal, Karel Kocman, Jakub Roubíček 8. třída  

Michal Sláma, 7. třída 

 
Zdroje:-http://www.evtipy.cz/ 
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 

Čaj s královnou 

Ahoj kamarádi, právě jsme projeli Evropu a dostali jsme se do Velké Británie. Po 

příjezdu jsme byli sice moc unavení, ale nedalo nám to a šli jsme se podívat na památky. 

Nejdříve jsme se šli podívat na London Eye, z něhož jsme viděli Tower Bridge. Po té jsme se 

vydali na Stonehedge, který byl postaven 3100 let p. n. l. Čiko už měl zase hlad, a tak jsme šli  

Barnabášem jsme si  moc chtěli 

prohlídnout Big Ben a budovu 

parlamentu zblízka. A tak jsme 

 ho poslali odpočinout na 

hotel. Dorazili  jsme sem 

právě včas, protože právě tudy 

projížděla královna. Jenomže kvůli 

obvyklému deštivému a větrnému 

počasí královně ulétl klobouk.  Já – 

Willy jsem byl tak pohodový, že jsem klobouk rychle chytil a předal královně. Královna byla 

nadšená, a tak nás pozvala na tradiční anglický čaj. 

Čaj nám velice chutnal, protože v něm bylo něco neobvyklého. Škoda, že s námi nebyl 

Čiko. Ten by určitě věděl, o jakou ingredienci se jednalo. Pomůžete nám vy? 

 

Do pátku 27. listopadu doneste vyrobený čaj i s přísadou typickou pro anglický 

čaj do 8. třídy. :) Mějte se moc hezky a těšíme se na Vaše lahodné nápoje.   

 

Kristýna Kovaříková, Adéla Sojková, 

Kristýna Sedláčková, 8. třída 

 

 

Obrázek: http://imgs.idnes.cz/lidicky/A010618_DIP_BRITAIN3_V.JPG 
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Martin Hajsler 

Knižní a filmové recenze:    Karel Weigl 

V přírodě:     Jakub Urban 

Technika a vynálezy:    Petr Bartoš 

Language corner:    Pavlína Šiborová 

Sport:      Martin Skoupý 

Parlamenťácké okénko:   Petr Bartoš 

Dotazníček:     Iveta Šedová 

Ze života školy:    Lucie Šrámková 

Zábava:     Michal Klusák 

Cesta kolem světa s Willy Fogem:  Kristýna Sedláčková 

 

Texty: 

      Žáci 7. a 8. třídy (viz jednotlivé články) 

Grafická úprava: 

      Petr Bartoš 

 

Šéfredaktor: 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

 

V Deblíně 2015 
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