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ÚVODNÍČEK 
 

Určitě si zrovna užíváte plnými doušky zasloužené jarní prázdniny. My jsme pro vás 

zatím nachystali nejnovější číslo našeho školního časopisu, který vám opět přináší spoustu 

zajímavostí a soutěží! A tak si společně s námi zkraťte čas, který nám zbývá do 

Velikonočních prázdnin, a začtěte se do článků, které pro vás nachystali sedmáci a osmáci. 

 

Přečtěte si Novinky ze světa i Čech – věděli jste, že v letošním roce uplyne 700 let od 

narození Karla IV.? V rubrice Knižní a filmové recenze na vás čeká rozbor nejnovějšího 

filmového příběhu o Alvinovi a chipmancích nebo seznámení s knížkou Doktor Ulipispirus 

a jiné pohádky. Měsíc březen je V přírodě spojen mimo jiné se slunéčkem sedmitečným nebo 

konvalinkou vonnou. Technika a vynálezy vám vysvětlí, jak funguje web, jak se k nám 

dostávají věci ze serveru a seznámí vás s počítačovou hrou South Park. Svoje jazykové 

znalosti si procvičte v rubrice Language corner, ve Sportu si vyluštěte křížovku 

a v Parlamenťáckém okénku nepřehlédněte zprávu z posledního zasedání, kde se dočtete 

o dalším tematickém dni, který se uskuteční na první jarní den. Dotazníček vás seznámí 

s Kateřinou Kazíkovou, asistentkou v 5. třídě, a co se dělo v průběhu února ve škole, najdete 

v rubrice Ze života školy spolu se slohy, které psali žáci 9. třídy. V Zábavě na vás opět čeká 

soutěž pro jednotlivce i další várka oblíbených vtipů, s Willy Fogem tentokrát oslavte 

americké Velikonoce. 

 

Přejeme vám krásný březen a co nejvíc pohodových chvil, strávených třeba 

i s časopisem Sedmopolis ☺ 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Hrad Karlštejn 
připomene 700 let 
od narození otce 

vlasti. 
 
 

Na Kanárských 
ostrovech vzniklo 
první podmořské 

muzeum v Evropě. 
 

Facebook dostal nové 
emotikony, uživatelé mohou 

vyjádřit vztek i smutek. 
 

Moravské zemské 
muzeum slaví 
výročí a láká 

návštěvníky na zlatý 
poklad. 

 

Renault oficiálně ukázal 
nový model Scénic. 

 

Špičkový mobil 
od LG se ukázal 

na scéně. 
 

Nejdražší mince 
světa poprvé 

zavítala do České 
republiky. 
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Pentagon chce využít hackery k testování svých bezpečnostních systémů. 
 

Martin Hajsler, 8. t řída 
Nikola Rozmahelová, 7. třída 
Jana Šedová, 7. třída 

 
http://www.novinky.cz/ 
http://www.phonesreview.co.uk/wp-
content/phoneimages/LG-G5-design-c.jpg 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda 

 Chipmunkové uspořádají párty pro Dave jako překvapení. 
Poté co Dave se vrátí domů a uvidí párty, je naštvaný. Příští den 
se mají poprvé sejít s Dejvovou přítelkyní, narazí tam na Milese, 
který je nemá moc v lásce, a po ně jaké době zjistí, že to bude 
jejich bratr. Alvin, Simon a Theodore si myslí, že Dave chce 
požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou získají 
jednoho naprosto příšerného, nesnesitelného bratra Milese a 
navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí. Toto žádání o ruku 
se má konat za tři dny v Miami. A tak mají dost práce a málo 
času a před sebou spoustu kilometrů, aby zabránili naprosto 
příšerné věci. I když se Chipmunkové vždy snaží udělat správnou 
věc, nakonec se jim to nepovede. Hned od začátku jejich výpravy 
mají v patách hodně naštvaného palubního detektiva z letadla. 
Protože Theodor osvobodí všechny přepravované domácí mazlíčky - pustí je ze 
zavazadlového prostoru mezi cestující. A tak se dostanou na černou listinu. Poté, co utečou 
detektivovi, se vydají do Miami, ale je to dlouhá cesta. Detektiv je neodbytný a pronásleduje 
je. Tento film je teď v kině, a tak skončím tuto recenzi. 

Karel Weigl, 8. třída 

Doktor Ulipispirus a jiné pohádky 
 

Kniha je plná poučných příběhů, které jsou  krásně vysvětleny i pro menší děti, navíc  
má krásné, jednoduché ilustrace. Doporučuji ale spíš ročníkům 
10 let a více. V knize je příběh i o profesorovi Ulispispirusovi, 
který se snaží najít jazyk srozumitelný pro všechny. Mně se ale 
asi nejvíce líbil příběh o princezně. Princezna byla nemocná a 
jakási mastičkářka řekla, že princeznu vyléčí jen pohled na 
nejkrásnější tvář. Král vyhlásil,  že princeznu dostane ten, kdo ji 
vyléčí. To si asi dokážete představit, jak se nápadníci snažili. 
Nikomu se ovšem princeznu vyléčit nepodařilo.  Až když 
princezna umírala, přišla na hrad stařena, která princeznu 
uzdravila. A jak? Podala princezně zrcadlo. Když se do něho 
princezna podívala, uviděla nekrásnější tvář na světě.  

Veronika Sojková, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Slunéčko sedmitečné 

Je to jeden z nejznámějších brouků v České republice. 

Jinak se tomuto brouku říká beruška. Slunéčko sedmitečné se 

vyskytuje všude, kde se nachází potrava. Mezi její potravu patří 

škůdci např:. mšice a červíci. A proto je považována za užitečný 

druh. Má červeně zbarvené krovky a na nich 7 černě zbarvených 

teček. Pod krovkama má blanitá křídla, která jí umožňují létat. 

Tento měsíc (březen) samička naklade vajíčka. Z vajíček se po zhruba 7 dnech vylíhne larva. 

Larvy se zakuklí a po 14 dnech z nich je beruška. Jejich hlavním predátorem jsou ptáci. 

Pokud je v nebezpečí, dělá mrtvou. Pokud však tato metoda nepomůže, tak vyloučí oranžovou 

šťávu, která ptákům nechutná. Já osobně jsem berušku už viděl. Tento rok bych ji chtěl vidět 

znovu. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slun%C3%A9%C4%8Dko_sedmite%C4%8Dn%C3%A9 

Jakub Urban, 8. třída 

Konvalinka vonná 

Je to 20 cm vysoká a jedovatá bylina. Na konvalince 

jsou jedováté listy a červené plody. Stvol je jednoduchý, 

přímý a zpravidla kratší než listy, na jeho konci vyrůstá 

jednostranný hrozen květů. Květy jsou bílé až narůžovělé, tato rostlina se vyskytuje v ČR a 

dále je roztroušeně od nížin do horských oblastí, celkově roste skoro v celé Evropě. Tato 

rostlina se využívá i v lékařství, z květiny se sbírá květ. Suší se co možná nejrychleji ve stínu 

nebo při umělém sušení za teplot do 45°C. Tato rostlina upravuje a posiluje srdeční činnost, 

konvalinkové květy se hojně užívají v parfumeriích a při výrobě mýdel.  

Petr Hála, 8. třída
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Jak funguje web 

Všichni víme, že když si do prohlížeče napíšeme odkaz na webovou stránku, jako je 

například www.zs.deblin.cz, tak se nám objeví stránky naší školy, ale jak se k tomu vlastně 

dostaneme? Web je obrovské množství kódu, které je uložené někde na serveru a které vám 

nic neříká, ale když si tento kód „přečte“ počítač, tak vám ho převede do formy, jak ho vidíte. 

K tvorbě webu jsou využívány jazyky, stejně jako k mluvě, můžeme zde najít např.: HTML 

a CSS, PHP, JAVASCRIPT nebo SQL. Každý jazyk dělá něco jiného, jeden nám designuje, 

druhý nám udává, co uvidíme za text, a pak třetí nám zajistí databázi, ve které se budou 

ukládat vaše data. Každý, kdo chce weby psát sám a nepoužívat šablony, které poskytují 

některé servery, se musí naučit jednotlivé „tagy“, kterými počítači říká, co má zobrazit. Pokud 

bych například chtěl napsat v HTML, aby stránka ukázala nadpis prvního stupně, napsal bych: 

„<h1>Toto je nadpis prvního stupně</h1>“ (bez uvozovek). Pokud si už nějaký ten webík 

sepíšeme, potřebujeme, aby ho mohli vidět i ostatní. Proto si zařídíme doménu a hosting. 

Můžeme si hostovat doménu 3. řádu, která je většinou zadarmo (mujweb.skakalpes.cz,  

mujweb je teprve to, co vy spravujete), nebo si zakoupíte doménu 2. řádu (skakalpes.cz).  Po 

obdržení domény si zařídíme hosting a pak už můžeme na svůj server nahrát stránku, která se 

nám poté, co ji napíšete do vyhledavače - tím odešlete dotaz na server, zobrazí. 

Petr Bartoš, 8. třída 

Jak se něco dostane ze serveru ke mně? 

Téměř každý z nás používá internet. Jsme na něm denně. Procházíme weby, hrajeme 

hry. Jak se ale věci dostávají z internetu, na kterém jsou umístěny, k nám? Velikou roli v tom 

hraje právě server. Je to počítač, obsahující obrovská disková pole s velkou kapacitou pro 

uložení dat a na něm jsou určité weby uloženy, tedy internetové stránky s jejich obsahem 

i soubory nebo třeba obrázky, které jsou určeny ke stažení. Prostě všechno, co na internetu lze 

najít nebo získat. 

  Sedmopolis        VI – 2015/2016 
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Když chce tedy někdo na web něco přidat, uloží se to právě na serveru, na 

kterém jsou dané internetové stránky uloženy, čemuž říkáme webhosting. Servery jsou 

většinou umístěny v dobře chlazených, zabezpečených místnostech. 

Jak se ale něco ze serveru dostane k nám? Pomocí internetové sítě www. 

internet se přenáší různými způsoby. Nejčastěji přes kabel nebo bezdrátově (wi-fi), 

může být ale také poskytován přes operátora mobilní telefonní sítě nebo třeba 

kabelovou televizí, přes satelit a podobně. Kvalita a rychlost získání takové informace 

závisí na rychlosti serveru, kde se informace nebo soubor nachází, ale důležitá je také 

kvalita a rychlost našeho připojení k internetu.  

Petr Peška, 8. třída 

South Park: The Stick of Truth 

South Park: The Stick of Truth je RPG hra plná vtípků o prdění, 

židech, Kanadě atd. Tato hra je udělaná podle jednoho z nejlepších seriálů 

South Park, který má v tuto dobu 19 sérií. Ve hře si můžete vybrat třídu, 

za kterou budete hrát: mág, lovec, bojovník a žid. Poté, co si vyberete 

třídu, můžete jít hrát příběhové mise nebo jen chodit po městečku South 

Park a dělat mise vedlejší. Hlavní náplní hry jsou boje - ať už 

s mimozemšťany, nebo s elfy. Hra má grafiku vcelku dobrou, až na Kanadu, která je udělaná 

8bitově. V tuto dobu hra na Steamu stojí kolem 30 €, což je 800 Kč. Ovšem nedoporučuji 

dětem mladším 10 až 11 let, a to nejen proto, že hra je ještě v angličtině.  

Tato hra mě moc bavila, a to nejen proto, že se dokážete vžít do hry, jako byste byli 

přímo v seriálu. 

Zdroj: http://vignette2.wikia.nocookie.net/spsot/images/d/d8/Newkid-

jew-large_125891.png/revision/latest?cb=20140416164509 
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LANGUAGE CORNER 
Easter 

Easter is now the most important Christian holiday which celebrates the resurrection 

of Jesus Christ. To do this, according to the Christian faith was the third day after his 

crucifixion. Christ's crucifixion happened around 30 or 33 in the vicinity of a major Jewish 

festival of Passover, which is a monument of liberation of the Israelites from slavery in Egypt 

by Moses. Just as Pentecost is thus originally Jewish holiday of the year 325 and is celebrated 

on the same day as the feast židovský.U Slavs and Germans blend of folk celebrations with 

pagan celebrations of spring, which was celebrated nature awakening from hibernation, thus 

to its folk celebrations passed in Germanic and Slavic area, many pagan tradition. 

 
 
 
 
 

What is it? 
 

 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: http://cizijazykyhrou.cz/ajslovickavyuka/trida2.htm 

 
Antonín Crha, 7. třída 
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Karneval 

Menschen, die Sie verkleiden sich in traditionellen Kostümen und von hand 

geschnitzten Masken. Begleitet durch die Musik ziehen durch Sie Straßen und Gassen der 

Stadt, um bekämpfen die Dämonen der dunklen jahreszeit und den Frühling. Das event 

erreicht seinen Höhepunkt am so genannten "Unsinnigen Donnerstag". Nach der fast 500-

Jahr-alte Gewohnheit marschieren in die Mittagszeit des folgenden Gemeinden Tänzer mit 

Bögen, die in Masken und Kopftüchern, die so genannte“Schellenrührer“. Ihre Masken und 

Kostüme Häufig läuft in Familien bereits seit Generationen. Mehrmals in der Woche mit der 

Maske und die Jugendlichen treffen sich in den Gaststätten, dem gemeinsamen musizieren 

und tanzen. Das drama endet am Aschermittwoch. 

Jemine, domine, Karneval bestanden hat,  

jemine, domine, Karneval Weg!  

Karneval Stoppt, den Rosenkranz tritt auf,  

jemine domine, Karneval Weg!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kočka: 

a) Der Hund,  
b) Der Hahn 
c) Die Katze 
 

 
Pes: 

a) Der Hund 
b) Das Pferd 
c) Das Schwein 

Slepice: 

a) Der Hund 
b) Die Henne 
c) Die Gans 
 

 
Kůň: 

a) Das Pferd 
b) Die Kuh 
c) Das Schaf 

Kráva: 

a) Die Katze 
b) Das Kaninchen 
c) Die Kuh 
 

 
Vepř: 

a) Das Schwein 
b) Das Pferd 
c) Der Hahn 
 

Králík: 

a) Das Schwein 
b) Die Gans 
c) Das Kaninchen      
 

 
Ovce: 

a) Die Katze 
b) Das Schaf 
c) Die Kuh 
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SPORT 
Křížovka 
      1)         

     2)          

      3)         

 4)              

     5)          

               

      6)         

     7)          

  8)             

      9)         

      10)         

      11)         

 12)              

    13)           

     14)          

 
1) Příjmení hokejisty, který má na drese číslo „68“? 

2) Hra, při které se střílí z pistolí barevné kuličky. 

3) Příjmení známého fotbalisty Cristiana _________? 

4) Co používají hokejisti jako ochranu rozkroku? 

5) Do čeho se kope ve fotbale? 

6) S čím se hraje v hokeji? 

7) V jakém městě se odehrávalo MS v hokeji 2016? 

8) Naše nejznámější oštěpařka. 

9) Co to znamená anglicky „match“? 

     10) Hra, při které se pohybuje s figurkama po černobílých čtverečkách. 

     11) Jaké věci se říká „Švýcarák“? 
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12) Olympiáda pro handicapované. [hendykepované]     

13) V jakém státě vznikl hokej?    

14) Po čem se jezdí na sjezdovkách? 

Fotbal 
Arsenal 0:2 Barcelona 

Juventus 2:2 Bayern 

Eindhoven 0:0 Atletico Madrid 

Lokomoti 1:1 Fenerbachce 

Braga 2:2 Sion 

Brno  :0 Olomouc 

Sparta 2:0 Ml.Boleslav 

Hokej 
Brno 3:1 Třinec 

Vítkovice 2:3 Zlín 

Plzeň 3:4pp Sparta 

Carolina 3:1 Philadelphia 

Tampa Bay 2:1 Arizona 

Minnesota 1:4 NY Islanders 

Tenis 
Kyrgios - Berdych 6:4, 6:4 

Kvitová - Strýcová 7:6, 6:4 

Florbal  

Česko - Slovinsko 11:0 

Česko - Itálie 13:0 

Česko - Srbsko 21:0 

 

Zdroje: http://www.sport.cz/ 

 Martin Skoupý, David Dvořák a Dan Sobotka, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Co se dělo na posledním jednání? 

12. 2. 2016 proběhlo další zasedání školního parlamentu. Vymysleli jsme pro vás další 

tematický den s názvem „Zázraky přírody: Jaro“. Tento den bude probíhat 21. března 1. a 2. 

hodinu na druhém stupni a 3. a 4. hodinu na prvním stupni. Společně si povíme 

o velikonočních tradicích v zahraničí, přečteme si úryvek z knihy a podíváme se na ukázku z 

filmu. A byli bychom rádi, kdybyste přišli buď ve žlutém, nebo zeleném tričku (mikině, 

svetru,...) Napadlo nás také udělat „hon na velikonoční vajíčka“. Abyste se však mohli sběru 

zúčastnit, musíte si vyrobit košíček. Vámi vyrobený košíček musí souviset s vaší třídou, měl 

by mít průměr 15 a víc cm a vyrobit ho můžete z libovolného materiálu. Kromě soutěže 

o nejhezčí košíček a nejchytřejší třídu na druhém stupni jsme taky vymysleli soutěž mezi 

určitými třídami. Jde o to, že žáci musí nasbírat do svého košíku přesný počet vajíček, kolik je 

žáků ten den ve škole. Ta třída, která je nasbírá první (ani o jedno víc, ani míň!), vyhraje 

bonus. 

Kristýna Sedláčková, 8. třída 

Ondřej Vít, 7. třída 

 

Zajímá Vás, informace o nás nebo se chcete podívat na fotky z našich akcí? 

Neváhejte a zavítejte na naše webové stránky a facebook! 

 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

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

Do březnového čísla jsme se zeptali paní učitelky Kateřiny Kazíkové na pár otázek. 
 
 

Kateřina Kazíková 
Proč jste se rozhodla jít na naši školu? 
Protože jsem sem chodila jako žačka :) 
 
Co děláte ve volném čase? 
Ráda plavu, jezdím na kole a věnuju se dětem. 
 
Jakou školu jste vystudovala? 
Střední zdravotnickou školu. 
 
Bavilo vás to? 
Bavilo. Chtěla jsem nějakým způsobem pracovat s dětmi a 
tohle byla jedna z možností. 
 
Máte nějaký sen? Jaký? 
Teda, je to těžké takhle říct, ale asi bych se chtěla jednou 
podívat do USA. 
 
Jak slavíte Velikonoce? 
Tradičně. 
Děti chodí na pomlázku, držíme půst... 
 

Anketa 
Kolik lidí udržuje tradice? 

 

6. třída                                                                    8. třída 
Ano: 16 lidí                                                                 Ano: 19 lidí 
Ne: 2 lidé                                                                    Ne: 1 člověk                                                             
Nevím: 2 lidé                                                              Nevím: 5 lidí 
7. třída                                                                     9. třída 
Ano: 2 lidi                                                                     Ano: 11 lidí 
Ne: 10 lidí                                                                     Ne: 2 lidí 
Nevím: 3 lidé                                                                Nevím: 1 člověk 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Fyzikální pokusy 
V pondělí 25. 1. 2016 proběhla na naší škole akce, kde jsme měli možnost zhlédnout mnoho  

fyzikálních pokusů pod vedením pana učitele Tomáše Doležela. Vše proběhlo v učebně 5. třídy, kde se 

všichni žáci postupně vystřídali. Někteří z nich se mohli i aktivně zapojit a vyzkoušet si za asistence 

pokusy také. Celkově to bylo velmi zajímavé a efektní. Mně se nejvíce líbily pokusy s  ohněm. 

Například „oheň v kleci“. 

Tomáš Vít, 7. třída 

Karneval na 1. stupni  

Ve čtvrtek 4. února si menší děti, které chodí do 1. - 4. třídy, užili školní karneval. 

Tělocvičnou se procházely princezny, indiáni, kovbojové, vojáci, ale 

i členové Republiky a Povstalci a další bytosti. Všichni maskovaní 

účastníci si mohli zahrát spoustu her a soutěží, tancovali společně s 

žákyněmi 8. třídy, které byly současně i DJkami celé akce, a nakonec 

došlo i na vyhlášení nejlepších masek a tombolu. Letos karneval 

mimo jiné zpestřilo vystoupení děvčat Tanečního kroužku pod vedením p. učitelky Valáškové. 

Karneval se všem moc líbil a už se těšíme za rok na další.  

Kateřina Klímová 

Zápis do 1. třídy 

Dne 8. a 9. 2. 2016 se konal zápis do 1. třídy na téma Večerníček. Dobrovolníci z 8. třídy se 

oblékly do večerníčkových postav (př.: Víla Amálka, Maková panenka, Pat a Mat a další). Vodili děti 

po stanovištích. Ty zde plnily úkoly, které jim učitelé zadali, a nakonec dostaly keramického 

večerníčka na památku. 

Blanka Oblouková, 8. třída 
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Projekt 8. třídy 
Letošní projekt 8. třídy nese název „Medializace ZŠ Deblín“.  Naším úkolem je připravit nové 

webové stránky školy a řídit časopis Sedmopolis, který vychází každý měsíc. Při přípravě webových 

stránek nám pomáhají manželé Vrankovi. Nejprve si s nimi domluvíme schůzku a na ní se 

dohodneme, co je třeba udělat. Práci na webu si mezi sebou rozdělujeme.  Po vypracování úkolů vše 

paní učitelka Eliášová zkontroluje a odešle ke zhodnocení manželům Vrankovým, kteří nám vše 

připomínkují tak, aby byly podklady pro stránky dokonalé. Doufáme, že se Vám naše stránky budou 

líbit a že se na ně budete rádi vracet. 

Lucie Šrámková, 8. třída 

Práce žáků - líčení 
Zimní sen 

Jednoho chladného zimního večera jsem šla na procházku do přírody. Na zemi byla vrstva 
jemného nadýchaného sněhu, který se leskl jako diamanty v zapadajícím slunci. K tomu padaly 
malinkaté vločky, které byly, jakoby je někdo vystřihl z toho nejjemnějšího sametu. Byly bílé a lesklé 
jako křišťál. Domy byly pokryty sněhem, který vypadal jako obláčky. Slunce mělo barvu červenou 
jako právě rozkvetlé vlčí máky a pomalu zapadalo za obzor. Vše kolem bylo zbarvené do červena.  

Vtom jsem zaslechla cval a uviděla nádherné stádo koní. Byli tam bělouši, čistě bílí jako sníh 
všude kolem, ryzáci, hnědáci a vraník, který ve stádě vynikal. Jeho cval byl tak jemný, až jsem si 
myslela, že skoro létal. Jeho černá hříva poletovala ve větříku, jakoby byla živá, a jeho ržání bylo jako 
nejkrásnější hudba. Slunce zapadlo a vše se zase změnilo ze zářivě červené na tajemně modrou. 

A já jsem se probudila na terase pod oblohou plnou hvězd, které vypadaly jako to stádo koní 
v tom nejkrásnějším snu, a ten měsíc byl jako vraník. Byl to překrásný sen, který se může zdát jen pod 
hvězdami v tomto úžasném období. 

Michaela Křížová, 9. třída 
Ranní procházka 

Probudila jsem se v sobotu ráno a ještě byla tma. Nemohla jsem usnout, a tak jsem na 
sebe oblékla kalhoty, mikinu a bundu a šla jsem na procházku. Už se začalo rozednívat, takže 
jsem viděla na každý svůj krok. Běloučký sníh pod mýma nohama křupal jako každou 
krásnou zimu. Nevěděla jsem, kam jdu, ale někde v podvědomí mě to táhlo tam, kde jsem 
přesně věděla, že je mi dobře. Krásné ranní sluníčko se už vyhouplo na horizont. V tu chvíli 
se překrásná krajina rozzářila, jako když babička rozsvítí svíčku v komůrce. Sluníčko zbarvilo 
třpytivý sníh do růžova a já jsem si užívala pohled na tu krásu. Východ sluníčka a narůžovělé 
červánky mi připomněly letní romantickou dovolenou u moře. Šla jsem pořád hlouběji do 
lesa, až jsem došla na to místo. Je to místo plné překvapení a radosti. Nádherný výhled na 
celý náš kraj a na všechny ty malilinkaté vesničky zakryté sněhem. Sedla jsem si na největší  
pařez, který stál přímo uprostřed té vykácené části lesa, a nechala jsem se unášet  
tou krásou zimní přírody. Stačila jen chvilička ticha a pozornosti 
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a už se to dělo. Z keříku se vynořila krásná srnečka s bílým ocáskem, který byl přesně tak 
čistý a bílý, jako ten nádherný, na slunci třpytivý sníh. Za ní vyběhla dvě neposedná mláďata 
a utíkala rozpačitě přímo přede mnou. Sluníčko pořád dávalo celé té nádherné přírodě 
narůžovělý odstín a já jsem se zadívala na sýkorky, které si postupně sedaly na pařez pár 
metrů ode mě a vyzobávaly asi nějaká semínka. Vtom začal datel tlouct svým specifickým 
zobáním do stromu. Marně jsem se ho snažila najít očima, ale místo toho jsem zpozorovala 
další roztomilé zvířátko. Zrzavá veveruška seskočila ze stromu a utíkala si pro žalud, který 
byl na cestě. Měla jsem obrovskou radost, že jsem se takhle časně ráno vydala na tak 
nádhernou procházku okouzlující zimní přírodou plnou překrásných zvířátek. Už mi ale 
začínala být zima, protože děda mráz udělala zase pěknou jinovatku. Nasadila jsem si 
rukavice, udělala si sněhovou kouličku a vydala se tou stejnou cestou domů. Sluníčko mi zase 
překrásně svítilo na cestu. V tu chvíli jsem byla vděčná za každý krásný den, jaký právě 
začínal... 

Pavla Slezáková, 9. třída 
 

Líčení krajiny 
Po dlouhém čekání konečně napadl sníh a mám pocit, že pravá zima začala teprve teď. 

Koukám se z okna na nadýchané vločky, které lehce padají k zemi. Rozhodnu se, že bych si 
mohla tuhle okouzlující zimní atmosféru víc užít venku, proto po chvíli vyjdu ven, kde mě 
všude obklopuje zářící sníh. Ten je úplně všude, až přes něj nevidím na cestu. Miluji tuhle 
kouzelnou část roku, díky které můžu obdivovat líbeznou zimní krajinu. Vydám se k jednomu 
tajemnému místu, o kterém nikdo neví, ale já ho znám moc dobře, protože tam chodívám 
sledovat za každého ročního období čarovnou krajinu, která je díky mému tajemnému místu 
překrásně vidět. Už tam skoro jsem. Právě přecházím po mostě, kterým procházím pokaždé, 
když na moje oblíbené místo jdu. Tento most vede přes zurčící potůček, který vždy slyším. 
Ale tentokrát ne. Celý potůček je zamrzlý a pokrytý třpytícím se ledem. Most je také zamrzlý 
a velice kluzký, ale přesto jdu dál. A konečně jsem na tom jedinečném místě, na kterém se 
pokaždé cítím jako bych tu nikdy předtím nebyla. Je to tak neuvěřitelné! Mám pocit, že je 
celá moje vesnice obklopená sněhem jako v měkoučkých peřinách, ve kterých vesnice spí. 
Okolo mě jsou mohutné závěje a přijde mi, že mě chtějí pohltit. Po chvíli je mi velká zima, 
proto se rozhodnu, že bych se měla zasněženou cestou vrátit domů. V této chvíli mě ozáří 
magické světlo slunce, které prosvítá přes nedaleký les. Už mi není zima, nechci jít domů 
a cítím se jako v nádherné zimní pohádce, ze které nikdy nechci odejít. 

 
Kristýna Vítová, 9. třída 
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ZÁBAVA  
 

Vtipy 
 

Víte, co je to vrchol obezity? 

Když spadnete ze všech stran postele najednou. 

„Víš, kdo je to barbar?“ „Ne.“ 
„To je muž, který chodí z baru do baru.“ 

„Byl jsem na fotbalu v Paříži, byla to bomba, ale bylo tam dost mrtvo.“ 

Rekordy 
 

Nejtěžší narozené dítě byl chlapec, který vážil 10,8 kg a měřil 76 cm. Narodil se v roce 1879 
Anně Batesové, která měřila 2,27 metrů. Bohužel po 11 hodinách zemřel. 

Nejlehčím narozeným dítětem byla holčička s hmotností pouhých 280 g v roce 1989 (Illinois, 
USA). 

Nejdelší nehty na světě měl Shridhar Chillal (Indie), které měřily 6,15 metrů. 

Tetování na těle Toma Lepparda ze Skotska zabírají 99,9 %. Tetování nemá jen v uchu a mezi 
palci. 

Soutěž 
 

1)Tajenka  

 

 

2) O jaké 
osobnosti se 
psalo v 
rubrice Technika a vynálezy? 

3) O jaké hře se psalo v rubrice Technika a vynálezy? 

 

 

Michal Klusák, Karel Kocman, 8. třída 

Michael Sláma, 7. třída 
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 
 

Velikonoce v Americe 
 

Ahoj kamarádi, po tom, co jsme procestovali celou Jižní Ameriku, jsme se přesunuli 

do USA. Hned po vystoupení z vlaku jsme potkali malého chlapce, který byl smutný. Čika 

a mě to velice ranilo, a tak jsme si s ním šli popovídat. Řekl nám, že se jmenuje Aspen a že je 

ze sirotčince, který nemá ale dost peněz na to, aby 

měli krásné Velikonoce. Jelikož nemají zahradu, 

tak jim nemá kam Velikonoční zajíček 

(Easter Bunny) schovat vajíčka. Mně, Willymu, 

to bylo líto,  a tak jsem se rozhodl jim pomoct. Už 

jsem se chystal to probrat s Barnabášem a Čikem, 

jenže jsem si uvědomil, že nevím, jak velikonoční zajíček vypadá! O amerických 

Velikonocích toho už sice víme hodně - třeba že na sváteční oběd na Velikonoční neděli 

(Holly Sunday) mají sladké bonbony a jehněčí maso. Ale jak vypadá velikonoční zajíček, to 

opravdu netuší nikdo z nás. Taky je vám Aspena a ostatních dětí líto? Pomůžete nám? 

Tak nám do středy 23. 3. přineste obrázky toho, jak si myslíte, že takový 

velikonoční zajíček vypadá. Těšíme se na vaše výtvory v 8. třídě. Mějte se. :-) 

 

Kristýna Sedláčková, Adéla Sojková 

a Kristýna Kovaříková, 8. třída 

 

Zdroje: http://files.viaweb.cz/image/27/cestovani_velikonoce_clanek.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 2016 
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