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ÚVODNÍČEK 
 V neděli začal jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, květen. První máj slaví všichni 

zamilovaní  jako odkaz na Karla Hynka Máchu a jeho báseň Máj. My jsme kromě hledání 

třešní pilně pracovali, aby se vám se začátkem měsíce dostalo do rukou další číslo časopisu 

Sedmopolis. 

A co v něm tentokrát najdete?  

Jako vždy Novinky ze světa i Čech. V Knižních a filmových recenzích se dočtete 

o knižní verzi Mimoňů a titulu Bitva na řece Pádu. V přírodě se právě zelená jasan ztepilý 

a na zahrádkách vylézají ježci obecní. V Technice a vynálezech se dočtete o Charlesi 

Ginsburgovi, videokazetě a počítačové hře The Elder Scrolls V: Skyrim. Znalosti angličtiny 

a němčiny si opět prověřte v Language corner a ve Sportu 

si přečtěte o novinkách ze světa tenisu, hokeje i fotbalu a 

vyluštěte si křížovku! V Dotazníčku uveřejňujeme rozhovor 

s prvňákem Jakubem Bělušou a dozvíte se, jestli je mezi 

druhostupňaři oblíbenější hokej, nebo fotbal. Rubrika Ze 

života školy přináší tentokrát nejen články o tom, co 

jednotlivé třídy podnikly v dubnu, ale také slohové práce 

páťáků, kteří se ve snu přesunuli do jiné doby, a osmáků, 

kteří se vydali do přírody psát svá první líčení. 

Nezapomeňte na vtipy v Zábavě a na naši soutěž pro 

jednotlivce. Moc děkujeme všem, kteří pomohli Willy 

Fogovi svými čarodějnicemi, byli jste úžasní! Jako důkaz 

přikládáme foto živoucí čarodejnice! A těšíme se na vaše 

obrázky. Čeho? Koukněte na Cestu s Willy Fogem! 

Přejeme vám co nejkrásnější dny v měsíci květnu a mnoho příjemných chvil 

s časopisem Sedmopolis. 

 
Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Chytré hodinky od Applu 
oslavily první narozeniny. 

 

 
Den otevřených 
dveří na Hradě 

přilákal tisíce lidí. 

Fotbalová Viktoria Plzeň se velmi 
přiblížila k ligovému titulu, když v 

neděli 24.4. porazila svého největšího 
protivníka Spartu Praha výsledkem 

3:0. 

Mistrem hokejové 
extraligy 2015/2016 
se stal Liberec, který 

vyhrál sérii 
poměrem 4:2. 

Infiniti p ředstavilo koncept, který 
připomíná již vyráběné SUV 

 

V současnosti vyrábí Infiniti kompaktní 
SUV s označením QX30. Nový koncept, 
který bude oficiálně představen na 
autosalonu v Pekingu, toto auto silně 
připomíná. 

 
Pražská ZOO slaví 
nečekané narození 
gorilího mláděte. 
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Jana Šedová, 7. třída 

Nikola Rozmahelová, 7. třída 
 

Zdroj: 
http://www.novinky.cz/ 
http://media.novinky.cz/345/483459-
original1-z24kl.jpg 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Mimoni (kniha) 

 
Autor  : Brian Lynch 
počet stran: 144 
 

Pochybuji že mimoně někdo nezná. Příběh začíná,  

když Kevin pořádá výpravu, její cíl byl najít si největšího 

padoucha na zemi. První zastávka byla v New Yorku. Našli 

si zde nový styl oblíkání, ale hlavně náhodou se spojili 

s kanálem (v TV) pro padouchy, kde se dozvěděli 

o největším srazu padouchů. Druhý den si stopli dodávku 

s padouchy, kteří také jeli na sraz. Když dojeli, sedli si do 

podia a čekali na zvolení největšího padoucha na zemi. 

Čekali a najednou se ozvalo: přivítejte SCARLET, 

největšího padoucha na zemi. Scarlet hledala pomocníky, 

a proto uspořádala soutěž: kdo mi vezme tento rubín, 

dostane práci. Bob upustil svého medvídka, a když ho honil, omylem spolknul rubín a díky 

tomu mimoni získali práci. Scarlet je vzala do svého sídla a dala jim úkol ukrást královně 

Alžbětě korunu. Málem se jim to povedlo, ale uviděla je stráž, a proto mimoni utekli. Ale 

zastavili se u slavného meče, který uvízl v kameni. Bob ten meč vytáhl a tím se stal novým 

KRÁLEM ANGLIE. Ale Scarlet je chtěla zničit, a proto Bob změnil zákon, aby Scarlet mohla 

být královnou Anglie. Potom mimoně dala do mučírny, mimoni byli ale velice pružní 

a nezemřeli. Utekli kanalizací a potom Scarlet nezáměrně zničili korunovaci. Potom Scarlet 

málem zabila Stuarta a Boba. Jenže Kevin byl statečný a Boba a Stuarta zachránil a znovu 

korunoval královnu Alžbětu, ale bez koruny, protože korunu ukradl mezi tím malí 12 letý 

zločinec. Tohoto zločince pak mimoni hledali až do konce života. 

 

Kniha se četla dobře, z pěti hvězdiček bych dala dvě. 
 
                                                                               Jana Juranová, 7. třída 
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Bitva na řece Pádu 

Autor: Oldřich Selucký 
 

Bongo je černošský chlapec. Inženýr a majitel 

parníku Bonga zajal jako otroka. Bongo slouží na 

parníku jako topič a snaží se utéct, ale je hlídaný 

strojníkem Adamem. Při zátěžové zkoušce parního 

motoru musí být Bongo u kotle a topit. Těsně před 

výbuchem kotle s vařící vodou stihne skočit do řeky 

Pád a zachrání mladého inženýra. Bongo je chycen 

a obviněn z výbuchu lodi, při kterém zahynula posádka 

lodi. Před popravou mu pomůže utéct mladý inženýr, 

kterého při výbuchu zachránil. Bongo se ukryje na 

okraji města Turína. Objeví ho tam chlapci, ke kterým 

se přidá. Jsou to chlapci bez domova a mají hlad, a proto kradou. Při loupeži je chytí strážníci 

a jsou posláni do vězení kromě Bonga. Bongo jako černoch je prodán do otroctví. Kupuje ho 

hodný kněz jménem Don Bosco. Ten se stará o opuštěné chlapce bez domova. U Dona Bosca 

Bongo zůstane a pomáhá mu. Po roce se mu podařilo našetřit na lístek na loď, která ho odveze 

do jeho rodné Afriky. Vrátil se ke své rodině a byl šťastný.  

 

Tato kniha je napínavá. Vystupují v ní skutečné postavy, které v té době žily v Turíně. 

Kniha je ale dlouhá má 257 stran. 

Filip Klusák, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Ježek obecný 

Ježek obecný (západní) je náš jediný 

bodlinatý savec. Na sobě má až 8500 bodlin. 

Ty jsou dlouhé 2 až 3 cm a 1 mm silné. V 

horní čelisti má 20 zubů, v dolní 16. Je 25 až 

30 cm dlouhý. Váží okolo 1 kg. Samička je o 

něco větší než sameček. Vyskytuje se v celé 

České republice na louce, zahradách a v lese. 

Páří se od května do října. Samice rodí 4-9 mláďat ročně. Ježek se od ostatních savců liší ještě 

jednou zvláštností. Je velmi odolný vůči živočišným jedům, takže klidně požírá i jedovatý 

hmyz, bez následků snáší žihadla vos i včel. Je známý případ, že ježka pobodalo kolem 50 vos 

a nic se mu nestalo. 

Petr Hála, 8. třída 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEek_z%C3%A1padn%C3%AD 

 

Jasan ztepilý 

 Je to velký strom dosahující výšky až 40 metrů. 

Průměr kmene je až 1,5 metrů. Větve má šedozelené. Dřevo 

jasanu ztepilého se využívá hlavně v truhlářství, při výrobě 

nábytku a sportovního náčiní. Kůra tohoto stromu se používá 

na srážení horečky. Listy z jasanu ztepilého začínají růst až 

v květnu. Vyskytuje se skoro v celé Evropě. V České 

republice roste roztroušeně od nížin do horských poloh celého 

území.  

Jakub Roubíček, 8. třída 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jasan_ztepil%C3%BD  
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Charles Ginsburg 
Charles Ginsburg se narodil 27. července roku 1920 a zemřel 

9. dubna roku 1992. Byl to inženýr a vedoucí výzkumného týmu, který 

vyvinul jeden z prvních praktických videorekordérů. Ginsburg získal 

bakalářský titul na státní univerzitě v San José v roce 1948. Byl zvolen 

členem Národní akademie technických věd v roce 1973 pro vynález 

a průkopnický rozvoj magnetické pásky a její záznam pro okamžité 

přehrávání. Do týmu Ampex se připojil v roce 1951 a zůstal zde až do 

svého odchodu do důchodu v roce 1986, drží titul Více President 

moderní technologie.  

Videokazeta 

Většina z nás videokazety zná a někteří 

je používají dodnes. Ale kdo je vymyslel a jak 

vlastně fungují?  Kazety byly poprvé 

představeny již v 60. letech. Ty ale byly drahé 

a jejich přehrávače ještě dražší. Obrovskou 

popularitu kazet ale způsobily firmy JVC se 

svým formátem ''VHS'' a SONY se svým ''Betamaxem''. Betamax byl oficiální projekt SONY, 

zatímco vývoj VHS byl v roce 1971 zastaven kvůli nedostatku financí a formát byl tajně 

dokončen dvěma vědci. Bitva těchto formátů byla vyrovnaná, ale nakonec zvítězila japonská 

firma JVC. To kvůli tomu, že VHS byla něco jako levnější, ale méně kvalitní verze 

Betamaxu. A jak funguje? Funguje podobně jako audiokazeta. Na plastový pásek je nanesena 

železitá směs, která je při nahrávání zmagnetizována. 

  Sedmopolis      VIII – 2015/2016 
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Toto zmagnetizování je potom přečteno přehrávačem a převedeno zpět na obraz a zvuk. Na 

kazetu se dá také nahrávat v nižších rychlostech, což znamená horší kvalitu, ale vyšší 

kapacitu. Při zavedení DVD kazety rychle vymizely a s internetem téměř úplně. I přesto jsou 

ale velikou součástí historie. 

Petr Peška, 8. třída 

https://en.wikipedia.org/wiki/Videotape#Home_video 

The Elder Scrolls V: Skyrim 
Skyrim je akční RPG hra, 

ve které si zahrajete roli zabijáka 

draků a všech možných monster. 

Jste postava Dovahkiin, která je 

dragonborn, to znamená, že vás 

jen tak nezabije dračí oheň 

a umíte dračí jazyk. Ve hře je 

spousta úkolů, za které dostáváte 

zlato, zbraně a zkušenosti. Když 

budete mít dosti zkušeností, budete si moci vybrat, jestli budete mág, lukostřelec nebo rytíř. 

Pak si také zvolíte, co si chcete vylepšovat, jestli obratnost, nebo třeba sílu. Od věci také není 

navštěvování dungeonu (podzemní chrám s monstry), kde získáváte další zbraně a věci. Mně 

osobně se ta hra moc líbí, ale jsou tam i nedostatky: moc nepřehledný inventář nebo bugy, ale 

i ty vám občas vyhrají souboj, když se váš oponent zasekne ve skále. 

Dominik Medek, 8. třída 

 

Zdroj: http://im.tiscali.cz/games/2011/02/08/279126-the-elder-scrolls-v-skyrim-1280x716.jpg 
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LANGUAGE CORNER 
Walpurgis Night 

Walpurgis Night is celebrated on 30 April. Huge bonfires - as tall as 8 metres - are 

built and burnt in the evening, preferably on top of hills. Young people gather around. Sudden 

black and dense smoke formations are cheered as "a witch flying away". As evening advances 

to midnight and fire is on the wane, it is time to go to search for a cherry tree in blossom. 

Young women should be kissed past midnight (and during the following day) under a cherry 

tree. They "will not dry up" for a year long. First May is celebrated then as "the day of those 

in love". 

 

Walpurgis Night – pálení čarodejnic   Bonfires – ohně 

Witch – čarodejnice     Broom – koště 

the day of those in love – den zamilovaných  Blossom – květ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje : http://www.i-creative.cz/2012/07/11/anglicke-osmismerky/ 

Jaroslava Sovova a Pavlína Šiborová, 8. třída
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Witze  

Zwei Blondinen stehen in der Nähe des Aufzugs und Gift hat alle Hände voll von Taschen . 

So fragt er den anderen , den Aufzug zu rufen . Der zweite hebt den Kopf und ruft die :  

"Elevator !!!"  

(Dvě blondýny stojí u výtahu a jedna má plné ruce tašek. Tak poprosí tu druhou o zavolání 

výtahu. Druhá zvedne hlavu a zavolá: „Výtahůůů!!!“)  

Sie wissen, geschieht aus Schneewittchen , was er mit dem Finger in die Steckdose klebt ?  

Aschenputtel.  

(Víte co se stane ze Sněhurky, když strčí prst do zásuvky?  

Popelka)  

  

Füllen Sie das richtige Verb  

Gestern war ich in den Pool zu …………..  

Ich mag das Klavier zu …………….  

Ich …………. Karate  

Ich …………. Aus tschechien  

Sie ………… in Deblín   

Adriana Nečasová, 7. třída 
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SPORT 
Tenis 

• Skvělý výkon podal náš český tenista. Jiří Veselý v Monte Carlu vyhrál nad světovou 

jedničkou Novakem Djokovičem – 2:1. 

• Naopak Tomáš Berdych vypadl hned v prvním utkání s Džumhurem – 1:2. 

• Kvitová po semifinále ve Stuttgartu na žebříčku stoupla, polepšil si i Berdych. 

• Karolíně Plíškové sestra v Praze vylosovala do prvního kola Vögeleovou. 

• Šarapovová podle ředitele WADA nesplňuje podmínky pro milost. 

• Comeback brzdí komplikace! Vaidišovou zastavilo další zranění. 

           

            

Tajenka 

• Uhodnete, v jakém fotbalovém týmu chytá náš český brankář? Do odpovědi napište 

tým (tajenka) a pokuste se i napsat jméno brankáře. 
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1. Ve kterém sportu nás reprezentuje Tomáš Rosický? 
2. Ve kterém sportu se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do 

vyznačeného prostoru? 
3. Ve kterém státě se hrálo MS ve fotbale 2014? 
4. Jaký je 3. nejlepší tenista? 
5. Jaká hra se hraje na uzavřeném hřišti se speciálními raketami a míčkem? 
6. Tým, ve kterým hraje Lionel Messi... 
7. Jaký tým vyhrál na MS ve fotbale 2014? 
8. Jak se nazývá deskové hra pro dva hráče, která se hraje na černo-bílých políčkách? 
9. Jaký tým se dostal do finále play-off v extralize? 

 
 Odpověď: Náš český brankář ___________________ chytá za tým_______________. 

 

Hokej 

• Kanadský útočník Yellow Horn posílí Plzeň. 
• Bílí Tygři Liberec poprvé vyhráli titul mistra republiky v ledním hokeji. 
• Kouč Sparty Jandač překousával zklamání: Být v plné sestavě, tak jsme pohár 

zvedli my. 
• Na šestém finále byla druhá nejvyšší návštěva v 

historii play off přišlo tam neuvěřitelných 17 014 
lidí. 

• Produktivitu play off hokejové extraligy vyhrál 
sparťan Hlinka. 

Fotbal 

• Skandál v Turecku! Fanoušek surově napadl rozhodčího, utkání se nedohrálo. 
• I Čech už pochybuje. Před Tottenham se asi nedostaneme, tuší po další remíze 

Arsenalu. 
• Sami hráči rozhodli - Alžířana ve službách Lišek 

Mahríze zvolili nejlepším playerem Premier 
League. 

• Plzeň může slavit! Sparta zažila hořký večer, k 
titulu má po výprasku na domácí půdě hrozivě 
daleko. 

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

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

Jakub Běluša 
 

Jak se ti líbí na škole? 
Nelíbí, je tu nuda, ale mám tady kamarády. 
 
Jaký předmět máš nejradši a proč? 
Výtvarnou výchovu, protože se tam maluje a kreslí. 
 
Co děláš ve volném čase? 
Jsem na notebooku, hraju tam hry. 
 
Čím bys chtěl být až vyrosteš? 
Mám rád auta, takže automechanik. 
 
Máš radši Batmana, nebo Supermana? Proč? 
Batmana, protože má dobrý auto. 
 
 

Anketa 
Jaký sport máte raději: fotbal, nebo hokej? 
 
 6. třída     8. třída  
 Fotbal: 13 lidí    Fotbal: 16 lidí 
 Hokej: 9 lidí    Hokej: 11 lidí 
 
 7. třída     9. třída 
 Fotbal: 9 lidí    Fotbal: 8 lidí   
 Hokej: 4 lidi    Hokej: 17 lidí 
 
 

Markéta Dvořáčková, Iveta Šedová,  
Hedvika Jebáčková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Výlet do Vidy 
V pátek 8. 4. 2016 žáci 3., 6. a 7. třídy navštívili VIDA science centrum v Brně. Byl pro nás 

připraven výukový program Magnetická přitažlivost a science show. Bylo to představení se 

zábavnými pokusy. Dále jsme si mohli sami prohlédnout a vyzkoušet, jak si odpálit vodíkovou raketu, 

zkusit moderovat počasí anebo zažít zemětřesení a rozpoutat tornádo atd. Všechny výše uvedené 

pokusy jsem si sám vyzkoušel. Moc se mi to líbilo a celý výlet byl velmi zdařilý. 

Tomáš Vít, 7. třída 

Festival Jeden svět dětem  

Dne 5. dubna se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili festivalové přehlídky dokumentárních filmů o 

lidských právech Jeden svět dětem v tišnovském kině Svratka. Zhlédli celkem tři krátké filmy. První z 

nich Nejsem z cukru vyprávěl příběh dívky Michelle, která trpěla nadváhou a kvůli ní musela snášet 

posměšky spolužáků. Druhý dokument se zabýval aktuální tématikou migrace a pojednával o chlapci 

Takeqovi ze Sýrie, který byl nucen uprchnout z rodné země a strávit rok bez rodičů v Nizozemsku. 

Třetí film popisoval život dívky Anne, jejíž rodiče se starají o lidi s mentálním postižením a ona jim 

pomáhá. Všem dětem se filmová přehlídka libila a donutila je k zamyšlení nad některými problémy 

současné doby.  

Kateřina Klímová 

Sasanky na soustředění 
Děvčata se rozhodla, že si udělají pěvecké soustředění. V pátek 15. 4. 2016 jsme se všechny 

sešly ve škole. V osmé třídě jsme si nachystaly karimatky a spacáky na večer. V 17:00 jsme začaly 

zpívat. Naučily jsme se dvě nové písničky: Somewhere only we know a Forget you. Navečer jsme 

opékaly špekáčky. Když nám začínala být zima, tak jsme šly do školy, kde jsme tancovaly, zpívaly, 

hrály hry, povídaly si a dívaly se na film. V sobotu ráno jsme šly opět zpívat. V 11:00 jsme si daly 

pauzu na oběd a mohly jsme jít na školní hřiště. Potom jsme ještě chvíli zpívaly a ve 14:00 jsme se šly 

sbalit věci a šly jsme domů. 
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Přednáška  
Dne 21. 4. 2016 navštívila 8. a 9. třídu paní, která přednášela o kyberšikaně. Kde jsme se 

dozvěděly, co je to kyberšikana, její příklady, co může způsobit a povídali jsme si, jak se před 
kyberšikanou chránit. Založili jsme si znovu facebook, kde jsme se dozvěděli, co je dobré udat a co ne. 
Ke konci jsme sepsali pravidla, abychom na sociálních sítích nebyli v ohrožení. Nám se přednáška 
moc líbila.  

Blanka Oblouková, 8. třída  

Práce žáků 
Včera jsem šel spát brzy a zdál se mi krásný sen. Že jsem se probudil v úplně jiné době... 

Šel jsem brzy spát a zdálo se mi, že jsem se probudil v jiné době. Sešel jsem dolů do 
kuchyně připravit si snídani, ale zarazil jsem se, protože v kuchyni byly spotřebiče, které jsem 
nikdy neviděl. Chvíli jsem zkoušel, jak se vlastně ovládají a co umí. Po chvilce jsem zjistil, že 
stačí do přístroje zadat, na co mám chuť, a přístroj jídlo za mě udělá. Po snídani jsem se vydal 
do školy, ale měl jsem problém otevřít dveře, protože na nich nebyl zámek ani klika. Za 
chvilku jsem zjistil, že dveře se otevírají na pokyn mého hlasu. Po cestě na zastávku jsem si 
všímal nových věcí, například domy měly různé tvary a byly hlavně prosklené. Mezitím na 
zastávku přijel autobus, ale všiml jsem si podivné věci - autobus neměl kola  a vznášel se 
těsně nad zemí. Nastoupil jsem a udivil jsem se rychlostí autobusu, protože jsme se hned ocitli 
u školy. Vystoupil jsem a utíkal do třídy, protože jsem slyšel zvonění. Jak jsem došel ke 
dveřím třídy probudil jsem se a zjistil, že zvoní jen můj budík a všechno byl jen sen. 

Vojt ěch Konečný, 5. třída 
 

Když jsem se vzbudil, nevěřil jsem vlastním očím. Seděl jsem na velkém talíři a vedle 
mě seděla osoba. Měla pleš a dlouhé šedé vousy. Ale byla mi velmi povědomá. A pak jsem na 
to přišel!!! Jsem v BUDOUCNOSTI a osoba, která sedí vedle mě, jsem vlastně já, akorát o 
osmdesát let starší. Osoba, nebo spíš já, v budoucnosti si mě nevšímala a asi mě ani neviděla. 
Osoba zmáčkla červené tlačítko a talíř se vznesl. Z výšky jsem viděl mnoho věcí jako 
například dům na kachní nožce, hrad Bobrštejn nebo bonbónovou chaloupku. Ale nejenom 
budovy, ale také různá zvířata jako například: suribobry, muslona, sleopice, ale také rybočky. 
Napadlo mě, že bych se mohl podívat do školy, abych poznal, jak se tady učí. Když jsem 
vešel do dveří, byla to prostě jedna místnost, ve které byly židle. Zeptal jsem se sám sebe: 
„Kde mají tabuli a lavice?“ Jakmile zazvonilo, všechny děti si sedly na židle a učitelka jim 
dala na hlavu speciální čepice. Nevěděl jsem, proč mají čepice, tak jsem si přečetl tabuli, kde 
to bylo napsané. Dočetl jsem se, že ty čepice těm žákům ty informace hned dají do mozku, 
takže jsou chytří jako Einstein. Ale také jsem poznal, že ta škola je ta, do které chodím 
v normálním světě. Víte, jak jsem to poznal? Jednou jsem měl na svačinu červenou řepu. No a 
jaksi jsem škobrtl a řepa se mi vylila na zeď a ten flek tam je až doteď. Taky jsem poznal 
svého nejlepšího kamaráda Šimona. Měli moc dobré zákusky, a jakmile jsem si chtěl dát do 
pusy první sousto, zazvonil budík a bylo po zákusku… 

Gabriela Juříčková, 5. třída 
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Probudil jsem se v budoucnosti, v obří vile, ve které jsem uslyšel dětské hlasy - kluk a holka, 

Filip a Markétka. Přiběhly za mnou a objaly mne. Chvíli jsem si s nimi povídal a potom nás někdo 
zavolal do jídelny na snídani. Byla to má žena, která se jmenovala Štěpánka. Na snídani jsem měl 
chutná vajíčka s chlebem. Když jsem dojedl snídani, šel jsem ven. Zjistil jsem, že pracuji jako kuchař 
v té nejdražší restauraci. Ta restaurace se jmenovala U ZLATÉHO BÝKA. Hned, jak jsme tam přišli, 
začali jsme vařit. Ale já si myslel, že vařit neumím, tak jsem začal vařit polévku a dával jsem do ní 
takové blbosti, že jsem si myslel, že to bude úplně nechutné. Vše šlo v pohodě, dokud za mnou 
nepřišel šéf. Zeptal se: „Co to vaříš?“ a já mu odpověděl koktavým hlasem, protože jsem se ho bál: 
„Popolévku.“ On se mně zeptal: „A jakou polévku?“ a já mu odpověděl: „Já nevím, jakou polévku 
vařím.“ Nakonec mne vyhodil, protože ta polévka byla hrozná. Chutnala jako shnilé vejce. Když jsem 
přišel domů, oznámil jsem své manželce Štěpánce, že mě vyhodili z práce. Pak, abych si zlepšil 
náladu, jsem si šel hrát s Filipem a Markétkou. Pak jsem šel spát, protože bylo už hodně pozdě v noci. 
Ráno jsem se probudil zase ve své posteli a byl jsem zase malé dítě.  

Lucie Sedláčková, 5. třída 
 

Vzbudila jsem se, ale nebyla jsem malá, bylo mi asi dvacet let. Měla jsem svou farmu, 
jednoho psa Sáru (Zlatého retrívra), dvě kočky - Amálku a Báru, čtyři koně - Belu, Skarlet, 
Gingersnepa a Aztéka, a také kocoura Ferdu. Měla jsem dvě pastviny a na nich ovce, koně a kozy. 
Hlídala je Sára. Měla jsem dvě děti, dvouletého Tomáška a desetiletou Marušku. Říkala jsem si, že to 
je snad jenom sen a taky to sen byl! Žila jsem si dobře, měla dost peněz na jídlo a tak dál... V tom ale - 
co to? Byla to máma, šla mě vzbudit do školy. Ach jo, doufám, že se to jednou splní! 

Valentýna Růdová, 5. třída 
 

Byl jsem v temné jeskyni u ohniště, kde seděli zarostlí, chlupatí muži a mluvili 
nesrozumitelným jazykem. Potom vstali a začali poskakovat kolem ohniště. Já jsem šel ven z jeskyně 
si prohlédnout okolí.Viděl jsem neočekávané věci, stádo mamutů, vlky a orly, potom jsem se otočil 
k jeskyni, ze které vybíhali muži s kopím a ukazovali mi, abych běžel s nimi na lov mamutů. Bál jsem 
se, tak jsem se schoval do křoví a pozoroval muže, jak loví mamuta, začali křičet a nahnali ho do 
propasti, kde ho ukamenovali velkými kameny. Potom rozdělali oheň tím, že křesali dvěma kameny o 
sebe. Na ohni opekli maso z mamuta a snědli ho, dostal jsem taky. Byl výborný, ale v ten okamžik 
zazvonil budík a vzbudil jsem se zase doma v posteli. A byl jsem rád, že můžu jít ráno na autobus a jet 
do školy a že nemusím jít lovit mamuta.  

Tomáš Klusák Br., 5. třída 
 

Vzbudila jsem se ve zvláštním výtahu s tlačítky. Tak jsem naťukala číslo:2005. Nevím, proč 
mě to číslo napadlo. Za chvilku, se výtah začal velkou rychlostí pohybovat. Potom se zastavil a 
otevřely se dveře. Objevila jsem se před naším domem . Pak jsem zkoušela otevřít branku, ale vždy mi 
proklouzla. Zkusila jsem se rozběhnout (protože se branka někdy zasekává) a zjistila jsem, že mohu 
procházet věcmi. A taky že jsem neviditelná. Vešla jsem dovnitř a viděla, že rodiče někam spěchají. 
Moc mě to nezajímalo a tak jsem šla dál. Všechno bylo nějaké jiné. Nějaké starší ?...A pak mi to 
docvaklo. Já jsem se přesunula do roku 2005. Takže ten výtah nebyl výtah ale ČASOSTROJ ? Já jsem 
cestovala v časostroji ? Zkusím jít do budoucnosti a třeba se díky časostroji stanu slavnou celebritou. 
Představte si to ve všech novinách na titulní straně: ...CESTOVALA  JAKO  PRVNÍ  V  
ČASOSTROJI , KTERÝ  SAMA  VYNALEZLA. Začala jsem usilovně přemýšlet kde vůbec je a 
najednou jsem uslyšela zvláštní zvuk. Prvně jsem si myslela, že je to ten Časostroj. Pak jsem se 
zaposlouchala a vzpomněla jsem si, že ten zvuk odněkud znám. Už vím co to je! Byl to můj budík. 
Otevřela jsem oči a vypnula jsem ho. Až po jedné dlouhé chvilce jsem si uvědomila, že to celé byl jen 
jeden dlouhý sen... 

Eliška Štěrbová, 5. třída 
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Líčení 

Malebné údolí zahalují poslední paprsky zapadajícího sluníčka. Zapadá za stromy vysoké jako 
skála. Svěží vánek pročesává travičku, která je poseta květinami, které voní létem. Po té rozkvetlé 
louce se prohání běloučký zajíček s úžasně chundelatým  kožíškem. Za ním poletují pestrobarevní 
motýlci. Bělásci, modrásci, žluťásci.. U čirého jezírka se pase srnka s kolouškem. Najednou se ale na 
dřív azurové obloze objeví mráčky a hvězdičky. To znamená, že se údolí chystá ke klidnému spánku. 
Zvířátka cupitají do svých domovů po hebkém mechu. Sluníčko už úplně zapadlo za vrcholky hor. 
Celý palouček je tichý, jen potůček pořád trošku šumí.  Kristýna Sedláčková, 8. třída 

 
Ráno byla na louce třpytivá rosa. Měla takový diamantový lesk. Když jsem se podívala na 

nebe, sluníčko mělo zrovna zlatavou barvu. Najednou jsem uviděla líbezného motýlka, jak letí na 
rozkvetlou květinu. Ucítila jsem slaďoučkou vůni, která mě dovedla až k neodolatelným jahůdkám. 
Musela jsem je ochutnat, jelikož byly opravdu vynikající. Slyšela jsem šumivý potůček, který protékal 
kolem lesíku. Voda v něm byla průzračně čistá a měla duhový lesk. Šepotavý vítr se proplétal mezi 
stromy a shazoval na zem suché a nažloutlé listí. Byl tu nádherný čisťoučký vzdoušek. Na zemi rostla 
se tam nějaká květina, ale jedna mě velice zaujala. Vypadala velmi elegantně a výjimečně. Barvu měla 
tmavoučkou a voněla létem a nádherně rozkvetlou loukou. V dálce hopsal chundelatý zajíček. Měl 
neobyčejně krásňoučký kožíšek. Jeho obličej vypadal mírumilovně. Zajíček hopsal dále až ke 
studánce. Voda v ní odrážela okolní stromy, bylo tu opravdu nádherně. Za nějakou chvíli jsem si 
všimla, že už se stmívá a já musím jít domů.    Lucie Šrámková, 8. třída 
 

Kalendář mi napovídá, že dnes je 27. 3. 2016, neděle. Vlastně byla neděle, protože je osm 
hodin večer a to krásné, jako právě vylíhnuté žluté kuřátko, sluníčko už sestoupilo za obzor. 
Připomnělo mi, že se nemění jen čas na mém protivném budíku, ale i roční období, které z bíloblátivé 
zimy překračuje pomyslnou startovní čáru jara. Bledule už krásně blednou v předzahrádkách. Dnešek 
byl výjimečný i něčím jiným. Na startovní čáře při hledání Velikonočního zajíčka se sešlo hodně 
prcků a i těch, co mají už delší nohy. Já jako pomocnice pořadatelů jsem měla za povinnost v časovém 
předstihu vytyčit trasu s pomocí krepových fáborků, takže jsem společně s kamarádkami obcházela 
kolem krásného lesíka a průzračného potůčku, a když jsem se vrátila, tak jsem šla působit na jedno ze 
stanovišť, kde se plní neskutečně složité úkoly, v roli Šebestové, se sluchátkem a bez Macha. Jonatán 
během chvilky utekl pod elektrickým ohradníkem ke koníkům, jejichž výběh sousedil s trasou naší 
sportovní akce. Čekání na prvního zájemce o splnění daného úkolu bylo celkem delší, ale stálo to za 
to. Všimla jsem si větviček břízky, i když foukal větřík, který se mi je snažil držet mimo zorné pole. 
Pupeny byly velké a popraskané. Za pár dní z nich budou lístky krásně mlaďounce zelené, čerstvě 
probuzené. I pole a louky kolem najednou nejsou cítit hnojem, ale něčím nádherně 
nepojmenovatelným. Jarem. Není možné mít v tomto krásně provoněném, slunečném počasí, 
nepěknou náladu. První soutěžící jsou zde, v kapuckách s ouškama, s očkama dokořán, se šiškami 
nebo klacíky v rukou, mnozí netuší, co je čeká, co se po nich požaduje, ale rychle a s odhodláním plní 
své úkoly. Lidičky,  je snad něco krásnějšího? A jejda,  jde moje neteřinka. Dvouletý andílek se vším, 
co k tomu patří. Krásná modrá očka a dlouhé řasy, nosánek, co nemá ani nejhezčejší modelka, chytrá a 
šikovná. Osobně si myslím, že si ji můj brácha se švagrovou koupili v obchodě s panenkami. Přišla 
v doprovodu s maminkami, s její a mojí. Desítky dětí s rodiči chodily postupně a trpělivě čekaly, až 
předchozí mrňata splní své úkoly. Bylo mi moc a moc hezky, když jsem si uvědomila, jak odpovědně 
a s vážností to špuňťata berou. Co je asi hezčího na světě, než dělat radost jiným. Jonatán se zatím 
neobjevil. Akorát při zpáteční cestě po krásně dlouhé a zakřivené polní cestičce jsem si všimla, že tři 
koníci na louce s ohradníky stojí pořád na jednom místě a koukají stále do stejného prostoru. Cíl jejich 
zájmu byl pro mne neviditelný díky zvlněné krajině. Když nad tím přemýšlím, tak tam měli buď 
kopku sena nebo velkoplošnou telku s ordinací, já osobně bych dala přednost ordinaci ☺ 

Pavlína Šiborová, 8. třída 
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ZÁBAVA  
 

Vtipy 

„Kde máš ženu?“ ptá se soused souseda. 

„Ále, ve sklepě.“ 

„Ve sklepě? Tys ji tam zamkl?“ 

„Ne, zabetonoval.“ 

 

V Chicagu se potkají dvě ženy, jedna je v černém. 

„Proboha, Mary, kdo ti umřel?“ 

„Manžel.“ 

„Ubohý John! A co se mu stalo? Nějaké neštěstí? 

„Ano, elektřina.“ 

„Opravoval vedení?“ 

„Ne. Posadili ho do křesla.“ 

 

Víte, kolik je na světě zatáček? 

Dvě, doprava a doleva. 

Rekordy 
 

1) Nejdelší skluzavka měří neuvěřitelných 600 metrů a momentálně se nachází ve Vernonu 

v americkém státě New Jersey. 

2) Největší počet piv dokázal ve dvou rukou udržet německý číšník Oliver Struempfel. S 

dvaceti sedmi pivy dokázal ujít čtyřicet metrů. 

3) Světový rekord v počtu ujetých kilometrů za 24 hodin jednoho jezdce na skútru drží jezdec 

Mark Brown. Ten se v roce 2011 zúčastnil australského závodu Le Minz 24 Scooterthon. Pod 

sebou měl skútr o objemu 50 ccm. Nikdo tohoto jezdce nestřídal a celý závod absolvoval na 

jediném stroji. Po uplynutí 24hodinového limitu byla sečtena data najetých kilometrů, 

markovi se podařilo ujet úctyhodných 1189,685 km. 
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Soutěž 

 

1) 

 

2) O čem je „hra“ geocaching? 

3) Kdo má svátek 29. 4.? 

 

 

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

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

Rusko 

Moc vám děkujeme za vaše výrobky, neboť se nám podařilo Čika uzdravit! ☺ 

Jenomže jsme nechtěli riskovat, že by náš jedlík Čiko zase snědl špatnou sušenku. A tak 

jsme se vydali do největšího státu světa, Ruska. Když jsme přijeli, tak jsme byli šokovaní 

možná víc než v Číně. Nikdo neuměl mluvit česky a navíc i všichni zvláštně psali. Tomu 

písmu se prý říká Azbuka. Já Willy jsem ale 

velice učenlivý. Pomocí všech možných 

slovníků jsem se naučil trošku psát i mluvit 

v ruštině. Díky tomu jsem nám brzy sehnal 

průvodce, který se stal naším kamarádem. 

Jmenoval se Alexander, a jak jsme později 

zjistili, jeho babička byla taky Češka, takže nám 

sem tam nějaké slovo rozuměl. Provedl nás po hlavním městě jménem Moskva. Podívali 

jsme se na Rudé náměstí, kde jsme navštívili Chrám Vasilije Blaženého. Dále jsme se 

podívali na Kreml. To je soustava chrámů a paláců, které jsou opravdu ohromující. Nakonec 

jsme si chtěli odpočinout na hezkém místě, a tak nás Alexander vzal do Aleje lásky. Bylo to 

tam moc hezké. Často jsme potkávali ploty nebo lavičky, na kterých byly připevněny zámky 

popsané iniciály. Díky tomu jsme si vzpomněli na to, že v Česku se blíží první máj, svátek 

lásky, a já bych měl nějak udělat radost princezně Romy. Sám jsem ale nepřišel na to jaký 

dárek jí dát nebo co pro ni udělat. 

Napadá vás něco, co se v České republice dělá 1. května? Zkuste mi Vaše návrhy 
nakreslit. A třeba díky Vám udělám Romy radost… 

 
Kristýna Kova říková, Kristýna Sedláčková,  

Adéla Sojková, 8. třída 
 

Zdroje: http://www.radynacestu.cz/img/w-900,h-750/2016-04-05/shutterstock-360409262.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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