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UDÁLOSTI MĚSÍCE 
• 1. listopadu  1945 - Byla  československá měnová reforma, která měla za úkol snížit   

objem peněz v oběhu a opět zavést Československou korunu. 

1755 - Bylo zemětřesení v portugalském Lisabonu a následná 

tsunami… O život přišlo 60–90 tisíc lidí. 

• 2. listopadu  1985 - Byl otevřen úsek metra Smíchovské nádraží – Florenc. 

1988 - Vypuštěn „Morris“, první počítačový červ šířený internetem. 

• 3. listopadu  2009 - Prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou Smlouvu 7. 

• 4. listpadu  1922 - V Egyptě objevil britský archeolog Howard Carter vchod do  

hrobky krále Tutanchamona. 

• 6. listopadu  1611 - Vymřel rod pánů z Rožmberka.  

• 8. listopadu  1980 - Zprovoznění dálnice D2.  

• 9. listopadu  1967 - start kosmické lodě Apollo 4. 

• 11. listopadu  1918 - skončila 1. světová válka 

• 16. listopadu 2001 - Byla uvedena premiéra prvního filmu o Harry Potterovi. 

• 17. listopadu 1558 - na anglický trůn nastoupila Alžběta I.  

• 20. listopadu 2010 - premiéra muzikálu Mary Poppins v Divadle v Brně.  

• 23. listopadu 1991 - Freddie Mercury z kapely Qeen zemřel na AIDS. 

• 25. listopadu 1915 - Bedřich Hrozný oznámil, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo. 

• 28. listopadu 1414 - Jan Hus byl v Kostnici zatčen. 

• 30. listopadu 1938 - Novým československým prezidentem byl zvolen Emil Hácha. 
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4. 11. 1922 
Objevení hrobky Tutanchamona 

http://www.freeinfosociety.com/media/images/716.jpg 

1. 11. 1755 
Zemětřesení v Lisabonu 

http://www.sci.muni.cz/~herber/tsunami/chile.jpg 

Monika Kubinová, Michaela Křížová, 7. třída 
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NOVINKY  
V kinech 
Ledové království 

Film: USA  

Žánr: dobrodružný, animovaný 

Režie: Chris Buck Jennifer Lee 

Herci: Kristen Bell Josh Gad, Idina Menzel, Jonathan Groff, … 

Premiéra: 28. 11. 2013 

Obsah: Hlavní hrdinka Anna se rozhodne, že zachrání království od věčné zimy. Na pomoc 

potřebuje svoji sestru Elsu, Sněhovou královnu. Na této dobrodružné cestě se setká s horalem 

Kristoffem a jeho sobem Svenem. Potká se s trolly, sněhulákem Olafem, ledovou krajinou a 

bude čelit mnoha nebezpečím. S přítelem Kristoffem je odhodlaná udělat cokoli pro záchranu 

království. Je to rodinný film od známého spisovatele pro děti a mládež - Hanse Christiana 

Andersena. 

 

Křídla Vánoc 

Drama / komedie 

Česko, 2013, 110 minut  

Režie: Karin Babinská 

Hudba: Richard Krajčo 

Herci: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař, David 

Novotný, Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková atd… 

Obsah: Tento film vypráví o životě čtyř přátel. Odehrává se v období Vánoc a všichni pracují 

v nákupním centru. Optik Tomáš a Nina balí dárky, Ráďa je manažer prodeje, Zajíc je herec. 

Všichni čtyři mají svá přání a sny. Uvidíme, jestli se jim vše splní, vždyť je zde kouzelný čas, 

čas Vánoc. Film můžete vidět už od 14. 11. 2013 v kinech. 

 
Zdroje:  http://www.kinobox.cz/film/350192-ledove-kralovstvi  
 http://www.csfd.cz/film/16022-ledove-kralovstvi/¨ 

http://www.csfd.cz/film/330299-kridla-vanoc/galerie/?type=1  
http://www.kinobox.cz/film/358530-kridla-vanoc 
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Veronika Synková, 7. třída 
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CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:  http://ocko.tv/archiv- 

poradu/ocko-news-97/  
 
 

Knihy 

Stručné dějiny světa 

 Gombrich Ernst Hans  

- naučná literatura 

- dějiny lidstva pro velké i malé 

- datum vydání: 17. 10. 2013 

- stran: 264 

- cena: 248 Kč 

  

Záskok  

 Nicholls David   

- humorný román z divadelního prostředí, 

že i druhořadí herci dostanou svou šanci  

- datum vydání: 14. 10. 2013 

- stran: 320   

- cena: 348 Kč  

  Sedmopolis      II – 2013/2014 

Skupina One Direction vydala album s 

názvem Midnight Memories. 

Toto album bude obsahovat i hit léta „Best 

song ever“. 

Kategorie hudby: pop, power pop, teen pop. 

Cena je asi 698 Kč. 

Populární zpěvačka Lady Gaga vydá své nové 

album,které pojmenovala ARTPOP. 

Album vyjde 11. listopadu 2013. 

Toto album je čtvrté, co zpěvačka vydala za 

posledních pět let. 

Cena je přibližně 379 Kč. 

Eliška Horáková, 7. třída 
 

Jana Pokorná, 7. třída 
 

Zdroje:  
www.argo.cz /knihy/novinky/                                     

www.czechlit.cz/nove-knihy/ 

Obrázky:  
https://www.falcon.cz/content/files/_fi
lmy/kridla-vanoc/film-plakat-orig.jpg 

http://www.josepvinaixa.com/blog/one
-direction-midnight-memories-3-
promo-singles/ 

http://www.argo.cz/knihy/180459/zask
ok/ 

http://www.argo.cz/knihy/187997/stru
cne-dejiny-sveta-pro-mlade-ctenare/ 
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KAM NA VÝLET  

Zámek Lednice 

Zámek Lednice se nachází na pravém břehu Dyje ve stejnojmenné obci, 12 km od 

Mikulova. 

Jde o zámek s rozlehlými zahradami a parkem, který patřil rodu Lichtenštejnů skoro 

700 let. Lichtenštejnové využívali Lednici a její okolí jako své letní sídlo. 

V době svého vzniku byla Lednice tvrz, která střežila významný přechod Dyje na 

obchodní cestě ze severu na jih. V roce 1322 koupil tvrz s dvorem Jan z Lichtenštejna 

a Lednice zůstala v držení rodu 

Lichtenštejnů s krátkou přestávkou (1571–

1576) až do roku 1945. V roce 1576 prošla 

Lednice první významnou rekonstrukcí 

z gotické tvrze na zámek a tehdy se začaly 

stavět i francouzské zahrady. Zámek 

změnily ještě mnohé přestavby, konečnou 

novogotickou podobu má z poloviny 19. 

století. V letech 1834–1845 byl založen 

proslulý zámecký skleník. Lednický park 

s dalšími drobnými romantickými 

stavbami, tak jak jej známe dnes, byl založen na začátku 19. století. 

Na zámku jsem osobně byl a můžu říct, že si Lednice zasluhuje být památkou 

uvedenou na seznamu Unesco. Máte se tu na co dívat celý den. Kromě prohlídky zámku 

můžete navštívit skleník, projít se krásnou přírodou k minaretu nebo se projet po kanálu až na 

lovecký zámeček Janův hrad. V přilehlých bývalých stájích se pořádají výstavy a v parku se 

předvádí výcvik dravých ptáků. Zámek Lednice opravdu stojí za návštěvu. 

 
 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_Lednice 
 

 

Martin Müller, 8.t řída 
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Eiffelova věž 

Eiffelova věž se nachází v hlavním městě 

Francie, Paříži. Byla postavena v letech 1887–1889 ke 

stému výročí velké francouzské revoluce. Se svou 

výškou 324 m byla až do roku 1930 nejvyšší stavbou 

světa. Je pojmenována po svém tvůrci Gustavu 

Eiffelovi. Měla původně stát jen 20 let, ale díky svému 

významu byla zachována.  

Věž má tři plošiny, první ve výši 57 metrů, 

druhou ve výši 115 metrů a třetí až ve 276 metrů. Ve 

třech nohách jsou výtahy pro návštěvníky a ve čtvrté 

jsou schody. Výtahy vedou do druhého patra a odtud 

do třetího vede jen výtah. Schody jsou pro veřejnost 

uzavřeny.  

Při velkém větru se věž může kymácet, a to až o 

12 cm, a při velkém vedru se může její výška změnit až o 18 cm. Když je jasno, uvidíme 

z věže až do vzdálenosti 67 km. V součastné době je to jedna z nejnavštěvovanějších 

světových památek. 

 
 
ZDROJ: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eiffelova_v%C4%9B%C5%BE 
OBRÁZEK: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg 
 

 
 

Filip Steinhauser a Kamil Bednář, 7. třída 
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KNIŽNÍ RECENZE 
Perry Panter a případ ztracené kočky 

Autor a ilustrátor:  Markus Grolik 

Tato kniha je o kocourovi Perry Panterovi, který řeší zajímavé případy. 

Jednou jeho páníčkovi přišel poštou balík. Perry byl 

zvědavý, co v něm je, a otevřel ho. V balíku byly sušenky 

a mezi sušenkami byla dvě siamská koťata. Koťata se 

jmenovala Jing a Jang. Poprosila ho, zda by jim 

nepomohl najít jejich ztracenou sestřičku Jingjang. Perry 

souhlasil a Jing s Jang začaly vyprávět příběh o tom, jak 

došlo k jejich odloučení. Zatímco Perry pátral, dal koťata 

ke svému kamarádovi Albertovi. Při pátrání potkal mnoho 

lidí i zvířat, kteří mu pomohli, jako třeba Kanálovou Elli, 

za níž ho poslal Alberto. Perry Jingjang našel u lidí, kteří 

obchodovali s kradenými zvířaty. Přivezl ji domů a sestry 

se znovu setkaly. 

Tato kniha se mi velice líbila, zaujala mě a všem bych ji doporučovala, pokud se chcete 

dozvědět více o tomto příběhu. 

Nikola Kropá čková, 7. třída 

Demonata 

Autor: Darren Shan 

Grubbs Grady žije normálním životem teenagera. Ale všechno se změní jedné noci, kdy přijde 

domů a v ložnici svých rodičů najde svět z pavučin.  Jsou v něm démoni hrající se 

s mrtvolami jeho rodičů a sestry Gret.  Uprostřed toho masakru se vznáší Lord Lítost, který 

pošle své fámuly, aby zabili i posledního člena rodiny. Grubbs se ale 

  Sedmopolis      II – 2013/2014 
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napojí na magickou energii ve vzduchu a s její pomocí jim unikne. Dále následují dlouhé 

měsíce v psychiatrické léčebně. Jednoho dne za ním přijde jeho strýček Dervish.  Ten si ho po 

zlepšení jeho stavu odvede do jeho sídla – zámečku na okraji vesničky Carkery Vale. Zde se 

seznámí s Billem-I. Dervish mu vypráví o jejich starodávném rodě Gradyů a jejich prokletí – 

většinou v době dospívání se někteří z nich za úplňku mění ve vlkodlaky. Lord Lítost je 

jediný, kdo dokáže oběti rodového 

prokletí uzdravit. Ale jen když jeden 

člověk bojuje s fámuly a druhý mezitím 

hraje šachy s Lordem. Šach je to jediné 

kromě utrpení, strachu, smutku a 

beznaděje, co Lorda těší. Pokud jeden 

z lidí prohraje, démoni zabijí oba lidi i 

dítě. Když vyhraje hráč šachu z našeho 

světa, jeho duše se odebere s Lordem do 

jeho vesmíru, aby s ním bojovala. 

Uzdravené dítě s bojovníkem se vrátí 

domů jen s tělem hráče. Pokud hráč 

dokáže porazit Lorda i v jeho vesmíru, vrátí se jeho duše do jeho těla. Jeho sestra se měnila na 

vlkodlaka a jeho matka neobstála v boji. Skamarádí se s Billem-I, který je jeden z mála jeho 

kamarádů. Bill-I Grubbsovi poví o jeho obavách a doměnkách, že se Dervish mění na 

vlkodlaka a že je jeho otec. Jednou v noci se vydají strýce sledovat, ale ve vlkodlaka se začne 

měnit Bill-I. Dervish ho uspí a vydají se do tajného sklepa, kde Dervish otevře magický portál 

do vesmíru demonat a poví Grubbsovi, že Bill-I je jeho nevlastní bratr. Ve světě z pavučin 

Grubbs bojuje s démony a jeho strýc hraje šachy. Grubbs ale začne prohrávat a nakonec se 

s Dervishem vymění. Ale ani šachy Grubbsovi nejdou…  

Tato kniha byla jedna z mých dalších přečtených fantasy knih. Velmi se mi líbila, ale 

doporučil bych ji spíše klukům. Kniha pokračuje dalšími devíti částmi, které na sebe navazují. 

Pokud se chcete dozvědět, jak tato kniha dopadla, můžete si ji přečíst. Můžete si ji půjčit 

v knihovně osmé třídy.  

Martin Zav řel, 8. třída 

Zdroje:  http://www.zbozi.cz/vyrobek/perry-panter-a-pripad-ztracene-kocky-markus-grolik/ 
http://www.fantasyobchod.cz/demonata-p-3777-kniha.html 
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SPORT 
Freestyle Motocross 

Tato motocyklová disciplína, jež vznikla při motokrosových závodech, je velmi 

oblíbená divácky. Skoky a triky jsou velice 

těžké.A dopady motorek také. Několik 

závodníků se už zabilo. Speciálně upravené 

motorky musí vydržet především dopad. 

V České republice je průkopníkem 

freestyle motocrossu Petr Kuchař. Jako první 

v Evropě skočil salto. Česká republika se 

může ještě pyšnit i dalším rekordem v 

freestyle motocrossu, čtrnáctiletý Petr Pilát jako nejmladší jezdec na světě skočil „backflip“. 

Čeští jezdci patři mezi špičku světové elity tohoto sportu.  

Petr Pilát 

Tento mladý závodník se 

narodil 12. 3. 1991 a je nejmladším 

závodníkem FMX v ČR. Závodit 

začal ve dvanácti letech. Za celou 

svou kariéru skončil se spoustou 

zranění, ale nikdy ho to neodradilo. 

V roce 2005 se před Saska 

arénou zapsal jako nejmladší 

účastník freestylového motocrossu.  

Spousta lidí očekává, že se jednou dostane na úroveň světových jezdců.  

 
 
Zdroje:  http://zivotopis.osobnosti.cz/petr-pilat.php  

 http://www.msfmx.cz/cs/tv-berlin  
 

Miloš Jůza, Libor Štulpa, 7. třída  
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V PŘÍRODĚ 
Kočka domácí 

Kočky v naší rodině chováme už přes 30let, proto jsem se o nich rozhodl napsat. 

Kočky máme venku, protože mohou mít blechy, a proto jim také dáváme odblešovadlo. 

Kočky jsou přátelské a přítulné, mají rády, když je 

někdo hladí nebo drbe. Našim kočkám dáváme 

konzervy a granule. Mléko kočkám raději 

nedávejte, může je po něm bolet bříško. My jsme 

měli nejvíce koček v roce 2008, narodilo se nám 

hned 8 koťátek.  

Kočka domácí se vyvinula z kočky divoké. 

První zmínka o kočkách pochází z Turecka z roku 10 000 let před naším letopočtem. O 8 000 

let později si je ochočili a uctívali Egypťané. Kočky mají dost citlivý sluch a dobrý zrak. 

Koček existuje veliká spousta druhů, například majnská mývalí kočka nebo britská 

krátkosrstá kočka nebo kočka angorská. Ale koček existuje spousta druhů.  

Kočky bych doporučil rodičům s dětmi nebo osamoceným lidem, protože moc hezky 

vrní.            zdroje:vlastní 

Jakub Zimandl, 7. třída 

Tornádo 

       Tornádo je silně rotující vír, který dosahuje 

rychlosti 180-360 km/h i víc. Velikost tornáda se 

pohybuje zhruba kolem 100-600 metrů v průměru.  

Tornádo vznikne tak, že se studený výškový vítr střetne s teplým přízemním. Střetnutí 

způsobí rotaci vzduchu, ale to ještě není celé. Tornádo vznikne pouze tehdy, když se tyto 

větry střetnou v „bouřkovém oblaku“, proudění, jenž vychází z teplého bouřkového mraku, 

zdvihne rotující vír a vztyčí ho do svislé polohy. Spojení vztyčeného a otáčivého pohybu 

vytváří velmi široký sloup zvířeného teplého i studeného vzduch. Z dosud neznámých 

důvodů se někdy uvnitř objeví vír, který se stává viditelným, ale vzduch musí být dostatečně 

vlhký. Pokud je dostatečně vlhký, tak dojde ke kondenzaci.  

  Sedmopolis      II – 2013/2014 
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Potom se spustí dolů, teprve když se spustí až k zemi, 
můžeme tomu říct „tornádo“. Tornáda rozlišujeme na 
2 druhy: 

• supercelární tornádo 

• nesupercelární tornádo 

 
Zdroje: http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/tornada.php 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do 

Obrázky:http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/foto-dne/2013/05/storm.jpg 
http://4.bp.blogspot.com/-ooRtVEP2vV4/TaAUBVcUy_I/AAAAAAAAAyo/fUtaTjX4B2M/s400/73319_3.jpg 
http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/tornada.php   

Pavla Slezáková, 7. třída 

 

Pštros dvouprstý 
Pštros je největší pták na zemi. Žije v hejnech na savanách a polopouštích Afriky a 

Arabského poloostrova. Dosahuje hmotnosti přes 100 kg a výšky až 2,6 m. Pštros se 

vyznačuje dlouhým, téměř holým krkem a malou 

ploskou hlavou. Má veliké oči s dlouhými řasami. 

Zobák má poměrně krátký, tupý a na konci ploský. Na 

vysokých silných nohách má po dvou nestejně velkých 

prstech, zakončených silnými drápy. Kopnutí nohou 

ochrání pštrosa i před lvem. Pohybuje se jenom po zemi, 

při běhu dosahuje rychlosti 60 km v hodině.  

Samice snášejí až 15 velkých, 1,5 kg těžkých a 16 cm dlouhých vajec. Sedí na nich 

střídavě oba rodiče. Po šesti týdnech se vylíhnou mladí pštrosi. Dožívají se 40 až 50 let. Jejich 

potravou jsou převážně rostliny, jichž musí zkonzumovat velké množství. Pštrosi konzumují 

nejen listy rostlin, ale také jejich zrna, poupata, pupeny, květy, plody a také kořeny.   

 
Zdroje:  knížka Živý svět zvířat,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1tros_dvouprst%C3%BD 
 

Jakub Crha, 8. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Street dance 

Vznikl na ulici. Poprvé se objevil v USA kolem roku 1970. Tyto 

tance je možné vidět ve filmech Let's dance, Street dance,... Zahrnuje 

všechny pouliční tance, mezi které patří Hip hop, Break dance, Just 

dance, Reggaento atd. Tyto tance mají stejný životní styl i v oblékání, 

nosí plandavé kalhoty, kšiltovky, flexy, zlaté řetízky. Street dance 

tančí jeden nebo i více lidí. Tančí ho mladí lidé, kteří vyjadřují svůj 

názor hudbou. Tančí ho pro odreagování. Často se tančí na diskotékách, klubech atd. Poprvé 

jsem viděla street dance ve filmu a moc se mi to líbilo. 

Obrázek:http://riaangelikaadelweis.blogspot.cz/ 
Zdroj :  http://ocviceni.fitweb.cz/street-dance-a17.html 

http://www.street-dance-praha.cz/     Aneta Pavlíčková 7. třída 

Hip-Hop  

Hip-Hop se skládá ze čtyř druhů – DJing, Rap, Breakdance a 

Graffiti. Hip-Hop vznikl na počátku 80. let 20. století v USA. První 

zmínky pochází z Bronxu, New Yorku a LA. Zakladatelem byl jamajský 

DJ Kool Herc, který se přestěhoval z Jamajky do New Yorku. Přinesl 

jamajský způsob zpěvu „toasting“, recitování veršů do reggae. Jedna z prvních hip-hopových 

skladeb je Rapper's Delight (1967) od skupiny Sugar Hill Gang.  

DJing - První DJové byli na „block parties“, událostech kde se scházejí sousedé a 

přátelé a poslouchají hudbu a tancují. Toto hraní se pak stalo typické pro Jamajku a New York 

(do New Yorku ji právě začali přinášet přistěhovalci z Jamajky). Rap - Rolw „Emcee“, 

spojení DJe a hudby, kde Mcs mluvili mezi písničkami. Dříve rap dělali hlavně negroidní 

rasy, postupem času rapují i europoidní rasy – například Eminem, nebo třeba Macklemore, z 

černochů třeba Tupac Shakur, DMX, 50 Cent, Jay-Z, z ČR PSH, Indy & Wich, Supercroo 

nebo Chaozzz. Breakdance je hiphopový akrobatický tanec. Tanečníci používají Footwork a 

Topwork. Dnes se používají hlavně Power moces (točení). 

Lucie Juříčková, 7. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ahoj, tento měsíc naši reportéři vyrazili do kabinetu paní učitelky Eliášové a do 

kabinetu pana učitele Maška. Tyto otázky by vás mohly docela zajímat ☺ 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Ing. Jiří Mašek

Sedmopolis      II – 2013/2014 

Jaká byla vaše oblíbená 
hračka, když jste byla malá?  
Jedna z mých oblíbených 
hraček byl obrovský plyšový 
medvěd, kterého dostal bráška k 
Vánocům. Trošku jsem mu ho 
zabavila a používala ho místo 
křesla – vždycky jsem si mu 
sedla na klín a žalovala mu, že 
mě zase bráška zlobil ☺ 

Jaký byl největší trapas ve 
vašem životě?  
Nevím, jestli byl největší, ale 
vzpomněla jsem si na jednu 
cestu vlakem, kdy jsem seděla v 
kupé, naproti mně nějaký mladý 
sympatický pán…  

Já jsem usnula a jestli znáte ten pocit, 
kdy při usínání sebou strašně cuknete, 
tak jsem sebou strašně cukla a pána 
nakopla (nespěte nikdy s nohou přes 
nohu). Dívčí románky lžou - nebyl 
rád ☺ 

Kdybyste mohla být nějakou 
celebritou, kdo byste byla?  
Asi by mě bavilo být herečkou… Ale 
stále Jitkou Eliášovou! 

Na jakou věc ve vašem životě jste 
hrdá? 
Že mám být na co hrdá ☺ 

Měla jste nějakou přezdívku, když 
jste chodila na školu?  
Měla. Nikdo mi neřekl jinak než Elis 

Jak je možné, že se pořád 
smějete? 
To souvisí s mojí povahou a 
také ujíždím na vtipné kaši. 

Co děláte ve volném čase? 
Ve volném čase chodím na 
squash, jezdím na kole a na 
koni a provádím horolezectví. 

Jaký byl největší trapas ve 
vašem životě? 
Trapně jsem se cítil například 
v okamžiku, kdy jsem začal 
tykat učitelům, kteří mě dříve 
učili. 

Chtěl jste vždycky být 
učitelem? 
Ne, učitelem jsem chtěl být 
jen mezi 2. a 4. třídou. 
Předtím jsem chtěl být 
elektrikářem. 

Kolik je vám let?  
Je mi 25 let, ale plešatím už od svých 
17 ☺ 

Jaká byla vaše první dětská láska? 
Byla to moje spolužačka z první třídy 
– měla blonďaté vlasy, krásný úsměv 
a všichni kluci do ní byli zamilovaní. 
Mně to vydrželo asi až do 3. třídy, 
některým dokonce i déle.  

Vycházíte dobře s ostatními učiteli? 
Vycházím s nimi dobře (ďábelský 
smích) 

Denisa Mičánková, Pavlína Dvořáková, 7. třída, 
Nicola Matoušková, 8. třída 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
25471897517768&set=t.1086755042&type=
3&theater 

 http://www.zs.deblin.cz/photos.yhtml?galleryId
=357 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Terénní vyučování 

V úterý 8. 10. se vydali žáci první třídy pod vedením svých starších spolužáků z 9. 

třídy v rámci společného učení prozkoumat Naučnou stezku lesnickou v lese za deblínským 

rybníkem. 

V rámci lesní pedagogiky poznávali vzájemně lesní zákonitosti, využívali nové 

regionální učebnice naší školy. Stezku s námi prošel a odborné rady nám poskytl pan 

Ing.M.Fučík, pracovník Lesů města Brna,a.s. 

Žáci první třídy tím tak zahájili práci na svém celoročním třídním badatelském 

projektu LESOHRANÍ.      Ivana Musilová 

Záložka do knihy spojuje školy: Namaluj mi svého 

oblíbeného hrdinu  

Záložka do knihy spojuje školy, je název projektu, do 

kterého se naše škola zapojila již podruhé. Cílem projektu je 

navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a 

podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  

Pod vedením svých třídních učitelek a p. uč. Kovaříkové 

se zájmem tvořili a libovolnou technikou na záložkách ztvárnili 

svého oblíbeného literárního hrdinu žáci 1. - 9. třídy.  Jak se to 

všem povedlo, jsme mohli posoudit v minulých 

dnech v prostorách školy, kde  

Sedmopolis      II – 2013/2014 
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vznikla pěkná výstavka rozmanitosti a tvořivosti vás všech.  

Záložky jsme odeslali partnerské škole ze Slovenska společně s dopisy dětí z 2. třídy, 

které projevily zájem se slovenskými kamarády si dopisovat. Těšíme se a jsme plni 

očekávání, jaké záložky pro nás vytvořili naši noví přátelé ze ZŠ Zeleneč na Slovensku. 

Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci projektu.  
 

Marie Dufková 

Žáci 8. a 9. třídy na letišti v Tuřanech 
Dne 3. 10. 2013 se vybraní žáci z 8. a 9. třídy jeli podívat na letiště v Tuřanech. Byli 

provedeni letištním provozem, bylo jim vysvětleno, jak se řídí letadla ve vzduchu a další věci, 

které patří k letišti. Exkurze byla pěkná a zajímavá. 

Žáci 8. a 9. třídy na strojírenském veletrhu 

Dne 10. 10. 2013 byli žáci 8. a 9. třídy na strojírenském veletrhu v Brně na Výstavišti. 

Zde byly různé střední školy Jihomoravského kraje. Každá škola měla svůj stánek, kde se její 

zástupci představili a řekli něco málo o té škole – co nabízí s tím, že návštěvníci se mohli ptát, 

na co chtěli. Bylo to velmi zajímavé, výborná příležitost udělat si vlastní názor na dané školy 

a začít se rozhodovat, kam jít na střední školu.   Michal Šeda, 8. třída 
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Práce žáků 

O egyptském princi 

Jaký byl podle žáků 6. třídy osud egyptského prince, kterému sudičky předpověděly, 

že ho zabije pes, krokodýl, nebo had? 

Kristýna Sedláčková 

Král rozhodl, že prince bude muset někde ukrýt. Když své  rozhodnutí oznámil 
manželce, byla velice zarmoucená, ale nakonec kvůli synovi svolila. Král poručil, aby 
malému princátku Michaelovi přichystali tu nejvyšší a nejodlehlejší věž. Malé princátko tam 
uložili a rozloučili se s ním. V královské  kuchyni vařila jedna chudá kuchařka, která zrovna 
čekala dítě. Za pár týdnů se jí narodila krásná, zdravá holčička Ela. Uběhlo už osmnáct let od 
doby, kdy uložili král s královnou prince do věže. Princ Michael už byl dospělý, a tak se král 
rozhodl, že dá princi do komnaty meč a třeba se s ním naučí zápasit. Michaelovi to ze začátku 
nešlo, ale pak uměl zápasit jako pravý mistr. (Král to věděl, protože se mohl dívat do jeho 
komnaty dalekohledem.) 
 Asi si říkáte, že princ musel umřít hlady. Ne, každý den mu nosila jídlo mladá slečna 
Ela, kterou princ nesměl vidět, protože byla velice krásná, a tak by se do ní patrně zamiloval. 
Nosila mu tedy jídlo tajně v noci. Princ ale chtěl vědět, kdo mu jídlo nosí a tak si na malou 
služebnou počkal. Jakmile ji uviděl, opravdu se do ní zamiloval. Když  Ela zahlédla jeho oči, 
tak se  jí  rozbušilo srdce a hned věděla, že je to ten pravý. Michael  se velice trápil, a tak se 
s Elou rozhodli, že utečou.V noci se s Elou spustili z věže na prostěradlech a utíkali, co jim 
nohy stačily. Doběhli do lesa a Ela dostala žízeň. Došli k potoku. Najednou se z potoka 
vynořil krokodýl a „dostal na ně chuť“. Princ vytáhl meč a krokodýla probodl. Sice utrpěl pár 
zranění, ale jinak přežil a Ela také. Šli dál a trochu otravná  Ela dostala hlad a princ též. Zčista 
jasna uviděli strom plný zralých jablek, oba se natáhli, ale Ela nedosáhla  a nechala prince, 
aby trhal sám. Když jich natrhal dost, sedli si a hodovali. Michael najednou uviděl překrásné 
jablko úplně nahoře. Chytl se za větev, aby se lépe odrazil. Ale připlazil se had a uštknul ho. 
Princ umíral bolestí. Naštěstí měla Ela kurz první pomoci, a tak prince hravě zachránila. 
Začalo se stmívat. Ela s Michaelem neměli kde přespat. Bela už byla unavená, a tak si sedla. 
Michael zatím vylézal na vysoký posed, který byl nedaleko. U Ely se objevil holoubek, který 
měl krvavé křídlo. Ela mu ho obvázala a ochladila. Holoubek jí na oplátku dal dvě dubové 
větvičky a lidským hlasem promluvil: „Děkuji, že jsi mne vyléčila, když si dáš ty i princ 
jednu větvičku pod polštář, ochrání vás před nočními můrami a nebezpečím.“ Holoubek 
odletěl, jelikož  se blížil Michael. Ela vstala a vydali se s Michaelem hledat nocleh. Po pár 
metrech narazili na starou chatrč, ve které bydlel starý dědeček, který měl krásného pejska. 
Dědeček je nechal, aby tam přespali. Ela měla divný pocit, a tak jim dala pod polštáře 
větvičky a okamžitě usnuli. Tuhle noc byl úplněk a pes se proměnil ve zlého vlka. Vlk se 
doplížil do pokoje mladého páru. Vyskočil, ale najednou po něm šlehl plamen a vlk zahynul, 
tudíž i ten hodný pejsek.  

Asi si říkáte, jestli dal král prince hledat. Samozřejmě, ale už měsíc ho s Elou nenašli. 
Po nějaké době se jim začalo stýskat. Rozhodli se, že se vrátí a nějak to rodičům vysvětlí. Po 
návratu do království  je všichni  s radostí vítali. Když jim vyprávěli, co spolu zažili, nakonec 
král s královnou a kuchařka povolili jejich sňatek. Brzy se konala velká svatba a ženich 
s nevěstou pozvali i hodného dědečka a darovali mu nového pejska.

Sedmopolis      II – 2013/2014 
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Hedvika Jebáčková 

Když bylo princi 12 let, zavřel ho král do komnaty a poslal tam stráže. Komnata byla 
veliká, bez oken. Uprostřed místnosti stála obrovská postel se závěsy. Vedle postele byl stůl 
se samým dobrým jídlem. A princ si pomyslel: „Nevím, proč mě sem otec zamknul, ale líbí se 
mi tady.“ Otec ho pořád sledoval malou dírkou ve dveřích, jak se mu daří. Vždy když princ 
usnul, nanosili mu tam čerstvé jídlo. Uplynulo 6 let a princ dospěl. Najednou se dveře samy 
otevřely. Princ se polekal, ale chtěl vědět, co je za nimi. Bylo otevřené všude, tak vyšel 
z paláce.  

Přišel na poušť. Zčista jasna se u něho objevily sudičky a říkaly mu: „Zahubí tě 
krokodýl a pes.“ Princi nabídly jídlo, pití a řekly mu: „Princi, musíš být velmi silný! Dávej 
pozor na krokodýly a hady a psy!“ „Ale nebojte se! Jsem tak silný, že bych uzvedl i koně!“ 
řekl princ. „Jen aby!“ promluvily sudičky. „Dáme ti poslední pomoc. Vezmi si tohoto 
velblouda, ať ti cesta lépe ubíhá!“ řekly a zmizely. Princ si naposledy nabral vodu, aby 
nežíznil a nasedl si na velblouda. Jel, až dojel k velkému městu Saa, měl všechnu vodu 
vypitou. Přišel do hospody, ale tam ho vyhnali. „Když nemáš peníze, nechoď do hospody!“ 
Bylo odpoledne, princ přišel do paláce, kde žil Sultán. Princ vysvětloval celý svůj příběh. 
Sultán ho ubytoval v paláci. Princi se žilo dobře, ale sultánova dcera Šehrezáda, do které se na 
první pohled zamiloval, milovala jen hady. Jednou princezně jeden had utekl. Princ si 
vzpomněl na proroctví a hada ušlapal. To se ovšem nelíbilo princezně Šehrezád. Naštvala se a 
za trest poslala na prince svého psa Tooka, aby prince roztrhal. Princ bojoval se psem Tookem 
statečně a nakonec ho zabil. To princeznu tak naštvalo, že se sama proměnila v krokodýla a 
šla na prince. Bojovali spolu dost dlouho a princezna utrhla princi nohu. Nakonec se slitovala 
a proměnila se zpátky v Šehrezádu. Princ vyvázl sice bez nohy, ale jinak úplně zdravý. 
Šehrezádě odpustil její čin a vzal si ji za ženu. Měli spoustu dětí a žili šťastně až do smrti. 
Ale to ještě není konec. Co otec prince? Jak zjistil, že princ utekl, začal ho hledat. Když se 
jednou princ procházel s Šehrezádou, otcovi vojáci zajali prince a nechtěli ho pustit. Princ 
slíbil, že s Šehrezádou otce navštíví. 

A teď už žili šťastně až do otcovy smrti. 
 
Iveta Šedová 

Když král rozhodl, že princ musí žít v osamění, napadla ho různá místa, kde by princ 
mohl žít. První místo bylo v lese, kde bude mít domek, druhé bylo na louce, kde by měl také 
domek a třetí v druhém Království, které král vlastnil. Král tedy rozhodl pro Království. Princi 
dali jméno Merston. Když princ vyrostl, zavezli ho rodiče do Království, kde měl princ po 
celý život žít. Moc se s rodiči loučil a slíbili mu, že ho budou navštěvovat. Princ tedy vešel do 
krásného zámku, moc se mu to tam líbilo, ale stýskalo se mu po rodičích. Jednou večer, když 
Merston jen tak seděl a četl si, přišli za ním tři sudičky, které mu předtím, když byl malý, 
prorokovaly osud. Řekli mu, že jestli nechce žít v osamění a aby se mu nevyplnil osud, musí 
splnit tři úkoly. První byl zkrotit psa, druhý rozseknout hada a třetí utopit krokodýla. Princ 
řekl, že je splní. Prvně šel na psa, pes byl schovaný na louce, ale zkrotil ho. Na hada šel hned 
po psovi, had byl schovaný na poušti. Prince málem uštknul, ale princ ho rychle rozsekl. A 
poslední byl asi nejtěžší krokodýl, pořád sebou házel a škubal, ale princovi se to opravdu 
povedlo. Princ šel domů, za chvíli přišli rodiče, a princ jim všechno pověděl. Tak jeli domů. A 
za pár týdnů se konala svatba. Merston si vybral takovou hezkou mladou dívku, jmenovala se 
Elizabeth. A za pár měsíců měli krásnou dcerku, která se jmenovala Penelopa. Žili spolu 
šťastně na zámku, ve kterém se princ narodil ☺  
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LANGUAGE CORNER 
Halloween 

The end of October is traditionally connected with a popular 
festival called Halloween. 
Here is some information about Halloween. 
 
Can you match two parts: 
 
Halloween is celebrated on the USA and United Kingdom. 

The name Halloween comes from Jack-o-lanterns. 

Halloween is celebrated in 31 October. 

People carve pumpkins and they call them trick or treat. 

Children are walking around the city and asking 
for sweets, it is called  

All Hallows Eve (Svátek všech svatých). 

 
Here is some Halloween vocabulary. Can you find the words in the wordsearch? The 
pictures can help you. 
 
A D M P U M P K I N L P 

L M C S R V K C Y Z Z O 

F G H D E F H A P T L M 

E I C Z Y X T L A S K L 

J R T I J T M B M O O Y 

S P I D E R O T Z H R A 

U Z W G H K N A H G R T 

A A D U L D R C M N K Y 

 
Students of 9th class and Monika Mandelíčková 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Vidli čka pro koně      O blondýnkách 

Malá Líza je poprvé      Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna  

ve stáji. Uvidí vidle      se druhé ptá: „Tak co?  

a povídá:       Složila jsi řidičák?“  

„Musíte tady mít dobré koně,    Druhá blondýnka smutně odpoví: „Ne, 

dokonce umí jíst vidličkou!“     vyhodili mě!“  

„Vážně? A proč?“  

Přijde blondýnka k doktorovi.     „Protože před kruhovým objezdem bylo  

„Pane doktore, mě hrozně bolí břicho!“   naznačené 30, tak jsem ho třicetkrát objela.“ 

„A co jste jedla?“     „A nepřepočítala ses?“ 

„Sardinky v konzervě.“ 

„A nebyly zkažené?“ 

„Já nevím, já jsem je neotevřela!“ 

 
Něco na luštění  
 
 

 
Zdroje: 

http://www.thebcobserver.com/wp-

content/uploads/2010/04/sudoku1.jpg 

 
 

Eva Mašková, Michaela 

Mihulová, 7. třída 
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Rekordy v říši zvířat 

NEJrychlejší zvíře - Gepard štíhlý 

- dokáže běžet rychlostí až 112 km/hod. 

NEJvětší pták – Pštros dvouprstý 

• 2,5 m výška, hmotnost až 150 kg 

NEJmenší pták – Kolibřík kubánský 

• velikost 6 cm, hmotnost 1,5-2,5 g 

NEJvětší a NEJtěžší savec – Plejtvák obrovský 

• váží až 180 tun ( tolik jako 25 slonů dohromady) 

• zároveň je i nejdelší – měří okolo 30 metrů 

NEJdéle žijící zvíře – želva Adwaita  

o dožila se věku 255 let (1750 – 2006) 

NEJvětší pavouk – sklípkan 

• má tělo dlouhé 12 cm, rozpětí nohou až 30 cm, váha 250 g 

• dokáže sežrat potkana nebo ptáka  

NEJmenší savec – Bělozubka nejmenší 

• bez ocásku měří 3–5 cm 

NEJdelší had – Krajta mřížkovaná 

• rekordní délka nejdelší ulovené krajty je 9,76 m 

NEJjedovatější had – Taipan menší 

• jed z jeho uštknutí by dokázal zabít až 100 lidí nebo 250 000 myší 

NEJošklivější pes na světě 

 
 
Zdroje: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10311317276-dokonaly-dravec/ 
http://www.seniorum.cz/volny-cas/hobby/fauna-a-flora/6046-
stehovani-plejtvaku 
http://inpejsci.bloger.cz/Fakta-a-rerody-zvirat/Nejmensi-zvirata 
http://bleskove.centrum.cz/fotogalerie/foto/168229/?cid=566015 

Sedmopolis      II – 2013/2014 

Petr Urbánek, 7. třída 
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