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ÚVODNÍČEK 

Zdravíme vás v novém školním roce! 
 

Máme tady další školní rok, který jsme úspěšně zahájili díky rekonstrukci školní 

kuchyně až 5. září! Přestože se ve škole udály mnohé změny – některé třídy dostaly nové 

podlahy, některé byly vymalovány, na zahradě za školou nám vyrostlo nové dětské hřiště, 

začala fungovat venkovní učebna v podobě dřevěného altánu a výrazně se nám obměnil 

pedagogický sbor -, na jednu věc se můžete spolehnout, a to je vydávání časopisu 

Sedmopolis, jak jste byli zvyklí, každý měsíc ☺ 

Sedmopolis začíná svůj 5. rok a stejně jako dříve i letos ho pro vás budou chystat žáci 

7. třídy pod vedením svých starších spolužáků ze třídy 8. Opět se můžete těšit na Novinky ze 

světa i Čech, Knižní a filmové recenze nebo rubriku V přírodě. Chybět nebude ani Technika 

a vynálezy, jejíž nedílnou součástí budou Recenze počítačových her. Své jazykové znalosti 

z angličtiny a němčiny si můžete i nadále rozvíjet v Language corner a nepřehlédněte 

zajímavosti a novinky ze světa Sportu. V Parlamenťáckém okénku vám přineseme nejnovější 

informace z dění žákovského parlamentu, o nových učitelích se dozvíte v  Dotazníčku 

a o tom, co se událo v naší škole, vás informuje rubrika Ze života školy. Budeme vám také 

každý měsíc zprostředkovávat slohové Práce žáků naší školy a pokusíme se vás rozesmát 

v Zábavě. Nenechte si ujít !Soutěž! pro jednotlivce, kde můžete každý měsíc odpovídat na 

5 jednoduchých otázek. Své odpovědi napište na papírek, připojte své jméno a třídu a vhoďte 

ho do krabice naproti 6. třídě. V dalším čísle Sedmopolisu se dozvíte, kdo byli úspěšní řešitelé 

předešlého kvízu, a na konci roku vyhodnotíme ty nejlepší z vás! 

Nyní se ale již pusťte do čtení prvního letošního čísla, které pro vás sestavili osmáci. 

Od dalšího měsíce jim budou pomáhat jejich mladší kamarádi, a tak nám držte palce, aby se 

všem dařilo. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené nad časopisem Sedmopolis. A pokud 

byste se s námi chtěli podělit o svoje články, neváhejte nás vyhledat v 8. třídě, za jakýkoliv 

příspěvek budeme moc vděční a velmi rádi ho uveřejníme! 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Harry Potter a prokleté dítě 
Překlad Harryho Pottera a prokletého 

dítěte, nejočekávanější knihy roku, trval 
tři týdny, česky vyšel 24. září. Autorem 

překladu je Petr Eliáš, jenž nahradil 
dlouholetého překladatele potterovských 
příběhů Pavla Medka, který loni zemřel. 

 

Příští Světový 
pohár v hokeji by 

mohl být už za 
čtyři roky. 

 

Sonda Rosetta po 12 letech 
přistála na kometě. 

 
Stát chce mezi 

náctiletými vyhledat 
talenty a dále je 

vzdělávat. 
 

Virtuální realita od Sony se 
chystá do Česka, nabízet se 

bude za méně než 11 000 Kč. 

Bratislava 
zakázala 

pyrotechniku, 
zákaz platí i na 

Silvestra. 
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TÉMA MĚSÍCE 
Svatý Václav 
 

Ve středu 28. září jsme si užili den volna – slavili jsme státní svátek. Víte ale, co 

v tento den slavíme a proč je pro nás tak významný?  

Při pohledu do kalendáře zjistíme dvě informace: svátek slaví Václav a slavíme Den 

české státnosti. Tyto dvě věci spolu úzce souvisí a my se pojďme podívat, proč tomu tak je. 

Přenesme se společně do 10. století. Kníže 

Václav z rodu Přemyslovců žil pravděpodobně v letech 

907–935. Vychovávala ho babička Ludmila, která ho 

učila číst a psát a vštěpovala mu křesťanské zásady. Měl 

vládnout po smrti svého otce, ale protože byl velmi 

mladý, panovala za něj jeho matka Drahomíra, sám začal 

vládnout v 17 letech. Byl velice vzdělaný, zbožný, vedl 

příkladný život, konal mnoho dobrých skutků. Pečoval 

o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval ubytování 

a stravu cizincům a pocestným, stavěl kostely. Kvůli 

způsobu vládnutí měl neshody se svým bratrem Boleslavem, který ho se svou družinou dne 

28. září zavraždil na cestě do kostela ve Staré Boleslavi. 

Svatý Václav se stal patronem (=ochráncem) české země, který má nad českým lidem 

držet ochrannou ruku v dobách těžkých a zlých. Jeho ostatky jsou uloženy v Chrámu sv. Víta 

v Praze.  

V Praze na Václavském náměstí se nachází socha sv. Václava na koni od Josefa 

Václava Myslbeka. 

 

TIP: Podívej se na následující odkaz. V krátkém videu se dozvíš více informací o životě 

a smrti svatého Václava:  

https://www.stream.cz/slavnedny/517938-svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti-28-zari 

 

Zdroje:  vlastní 

 http://referaty-testy.webnode.cz/referaty/dejepis/vaclav-1-svaty 
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Den vzniku samostatného československého státu 

Je rok 1915 a v Evropě zuří Velká válka, které se později bude říkat první světová. 

Češi bojují na straně Rakouska-Uherska za svého císaře Františka Josefa I. A i když jsou lidé 

v monarchii nespokojení, málokoho napadají myšlenky na samostatnost. Těch mužů je 

skutečně jen několik a jsou pronásledováni: poslanci vídeňského parlamentu Alois Rašín 

a Karel Kramář, učitel Edvard Beneš a jeho univerzitní mentor Tomáš Masaryk, dále Slovák 

Milan Rastislav Štefánik. Tato pětice sní o společném státě Čechů a Slováků.  

Nejvíc tíhy leží na Masarykovi. Je mu už 65 let. Jezdí po celém světě a přesvědčuje 

spojence: Rozbijte Rakousko-Uhersko, střední Evropě tak bude mnohem lépe.  

Masarykovi nahrávají dvě věci: V roce 1916 umírá 

císař František Josef I. a jeho nástupce Karel I. chce vést 

vůči Čechům přívětivější politiku. A ještě důležitější je, 

že na ruské frontě čeští vojáci přebíhají na druhou stranu 

– za Rakousko se už bít nechtějí. Masaryk tedy míří do 

Ruska, kde se mu podaří prosadit vznik československé 

legie. Ta čítá přes 50 tisíc vojáků. To je klíčový okamžik. 

Masaryk sice stát ještě nemá, ale armádu už ano.  

Přichází rok 1918. Pro Rakousko už je válka skoro 

prohraná a český národ konečně cítí, že se schyluje k velké změně. Lidé si šeptají o profesoru 

Masarykovi, který mezitím vyjednal i podporu amerického prezidenta Wilsona. Myslí na 

konec války jako na začátek něčeho nového. To přichází 28. října 1918. V ten den se setkává 

Beneš s Kramářem ve švýcarské Ženevě. Na poslední chvíli dohadují, jak má nový stát 

vlastně vypadat. Kramář chtěl, aby nový stát byl královstvím v čele s ruským carem, ale 

Beneš rozhoduje, že to bude republika. Také se shodují na nové národnosti: československé. 

To proto, aby Němců nebylo v novém státě víc než Slováků.  

28. říjen ale nakonec vstupuje do dějin díky událostem z Prahy. Toho ospalého rána 

přichází zpráva, že Rakousko je ochotné přijmout podmínky příměří. Teoreticky to ještě nic 

neznamená, ale lidé si to vykládají po svém. Jeden z živnostníků, který kapitulaci čte, 

vykřikne: „Jsme svobodní! Jsme svobodní!“ A dav to bere za hotovou věc. Strhávají se 

rakouské znaky, německy psané vývěsní štíty.  

  Sedmopolis        I – 2016/2017 
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Klíčové je obsazení tzv. Obilného ústavu, který rozděluje potraviny. Císařská posádka se 

nezmůže na odpor, protože maďarští a rumunští vojáci odmítnou bojovat. Nakonec se na 

sochu svatého Václava pověsí československá vlajka. Tohle už nejde zastavit.  

První československý prezident Masaryk se do své vybojované země vrátí až za dva 

měsíce – 21. prosince. Všude, kde zastaví jeho vlak, ho vítají nadšené zástupy. Je mu 68 let a 

svůj největší životní úkol splnil. Až mu za nějakou dobu budou přát k osmdesátinám, 

československý parlament přijme zákon, který v dějinách nemá obdoby. Ten zákon totiž 

obsahuje pouze jedinou větu: Tomáš Garrigue Masaryk – zasloužil se o stát.  

 

           část Československa   

           
československé vojenské jednotky 
v 1. světové válce   

           první prezident Československé republiky 

           státní symbol   

           II. světová válka začala napadením...  

           zkratka první republiky   

           vůdce nacistů v Německu   

           část Československa   

           část Československa   

           prezident po Masarykovi   

           
jeden ze států, který podepsal Mnichovskou 
dohodu 

           
Kdo si spolu s Německem rozdělil Polsko      
v II. světové válce? 

           část Československa   

           křestní jméno Hitlera   
 

Pavlína Rohanová 
Zdroje: 

https://www.stream.cz/slavnedny/526294-den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen 

http://www.masaryk.nazory.cz/ 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Hvězdy nám nepřály 
Originální název:  The Fault in Our Stars 
Knižní předloha:  John Green 
Rok:    2014 
Země:    USA 
Stopáž:   124 minut 
Žánr:    romantický / drama 
 
 Hazel je dívka, které je šestnáct let a má rakovinu. 

Chodí na sezení podpůrné skupiny, kde pozná kluka, který 

se jmenuje Gus. Ten si rakovinou prošel a přišel kvůli ní 

o nohu. Hazel a Gas se do sebe zamilují a tráví spolu hodně 

času. Hazel má moc ráda spisovatele Petera Van Houtena a časem si ho oblíbí i Gus.   

Když Hazel napíše Peterovi Van Houtenovi, bude mít možnost ho jet navštívit do 

Amsterdamu a chce s sebou vzít i Guse. Když to sdělí lékařům, hned to zamítnou kvůli jejímu 

stavu. Nakonec se dohodnou, že může jet jen na tři dny a musí jet i matka Hazel.  

První den v Amsterdamu jsou pozvaní do luxusní restaurace. Další den měli navštívit 

Petera Van Houtena, na kterého se moc těší, ale nakonec jsou ze setkání zklamaní, protože 

Peter Van Houten byl opilý a nepříjemný.  

Další dny se prošli po památkách ve městě. Hezké chvíle ale ztrpčí návrat do reality: 

Gus řekne Hazel, že se mu rakovina vrátila a umírá… Hazel se s tím ale nemůže smířit. Gus 

pomalu umírá, dokonce se může pohybovat pouze na vozíčku. Přeje si ale zažít svůj pohřeb, 

proto chce, aby mu jeho nejlepší kamarád Izzák a jeho přítelkyně Hazel přečetli pohřební řeč, 

kterou budou na jeho pohřbu říkat. Gus zemřel nečekaně brzo. 

 I když film trvá déle než dvě hodiny, určitě stojí za zhlédnutí. Chvíli se smějete 

a chvíli pláčete, celou dobu ale doufáte v zázrak. Protože se jedná o romantický film, 

doporučuji ho spíše holkám, ale myslím, že by se mohl líbit i chlapeckému publiku.  

Natálie Hořinková, 8. třída 
 

 
zdroje: vlastní 
obrázek: http://www.filmarena.cz/obrazky/film_20555_2.jpg
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V PŘÍRODĚ 
Růže šípková 

 Růže šípková (latinsky rosa canina) je velmi 

častý keř rostoucí u lesa, v mezích či stráních. 

Vyskytuje se po celé Evropě. Má ráda sluníčko. 

Můžeme se setkat i s pojmenováním psí růže, což 

údajně souvisí s tím, že ji staří Římané používali proti 

vzteklině. Její květy mají růžové nebo bílé zbarvení. 

Může dosáhnout výšky až 3 metry. Plody (neboli šípky) jsou odolné proti mrazu. Šípky jsou 

nejsladší po prvních mrazících na podzim.  

 Zkuste si uvařit domácí šípkový čaj! Zeptejte se maminky nebo babičky, jak tuto 

léčivou lahůdku připravit.  

Zdroj: http://pecinskealeje.brontosaurus.cz/upload/pecinskealeje.web360.cz/obr%C3%A1zky/image012.jpg 

Jana Juranová, 8. třída 

Medvěd hnědý 

 Medvěd hnědý je mohutná šelma se silnými 

končetinami opatřenými velkými, dlouhými drápy (až 15 cm). 

Zbarvení srsti se značně liší podle několika druhů. Mláďata 

mají do druhého roku života bílý pruh na hrdle. Dožívají se 

v průměru 20 až 30 let, v zajetí až 40 let.  

Základní informace 

• délka těla: 2 až 4 m 

• délka ocasu: 5 až 20 cm  

• hmotnost: 100 až 800 kg 

• výška v kohoutku: 87 až 126 cm 

Zdroje:  http://www.people.cz/gallery/gallery_photo/13854.jpg 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD#Chov.C3.A1n.C3.AD 

 

Jana Šedová, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

V USA testují samořídící taxíky 

Americká společnost Uber odstartovala v americkém 

Pittsburgu testování autonomních automobilů (tedy automobilů 

bez řidiče) k přepravním službám. Firma testuje čtyři hybridní 

vozy Ford Fusion. Automobily jsou určeny pro dva pasažéry, 

kteří mohou v případě problémů převzít řízení. Poprvé si mohou 

jízdu v autonomním automobilu vyzkoušet běžní zákazníci. Tyto 

automobily jsou vybaveny videokamerami, radary, čidly a dalšími snímači. Vzniká tak další velká 

konkurence firmám  Google, Tesla Motors a General Motors. Jízda bez pedálu, brzd, volantu a řidiče 

v USA zatím není povolena. Firma Uber vznikla v roce 2009 v San Francisku, rychle se rozšířila 

do světa, známá je i u nás. 

 
Zdroj: http://www.auto.cz/uber-uz-zahajil-testovani-aut-ridice-se-dvema-ridici-palube-98245 
Obrázek: http://img.auto.cz/news/img/art/2016-20/620_573eb4efe7511.jpg 
 

Ford Motor Company 
Ford je americký výrobce automobilů. Tato 

společnost byla založena Henry Fordem a jeho synem 

Edselem již roku 1903. Ford zavedl masové výroby 

vozidel a hromadného managementu průmyslové pracovní 

síly. Uskutečnil nápady Eli Whitneyho, který vynalezl 

první montážní linky. Ford použil pásové dráhy k pohybu 

vozidel k dělníkům. Tento způsob se rychle stal 

oblíbeným. Tento pás umožnil výrobu prvního světového 

automobilu Ford modelu T. Tento automobil byl prvním cenově dostupným automobilem. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company 
Obrázek: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company#/media/File:TModel_launch_Geelong.jpg 

Jakub Šebek, 8. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
Besiege 

 Besiege je sandboxová hra, která nemá příběh ani časové zasazení. Je to prostě hra, 

která má jediný účel – abyste se u ní „vyblbnuli“. Ve hře jsou zatím jen dva ostrovy 

s množstvím levelů, které musíte 

rozdrtit tím nejepičtějším způsobem 

nebo logicky projít. Obě dvě 

možnosti jsou občas velmi těžké, 

a pokud vám to nepůjde, stáhněte si 

nějaký ten stroj z workshopu. Lze 

tam najít vše od obrovských tanků 

až po hodinový stroj. V Besiege je 

mnoho stavebních dílů, například kola, dřevěné bloky, plamenomety atd. 

 

Minimální systémové požadavky: 

� Operační systém: Windows XP 
� Procesor: 2.2Ghz Dual Core  
� Paměť: 2 GB RAM  
� Grafická karta: 512mb Dedicated 

VRAM  
� DirectX: Verze 9.0c  
� Pevný disk: 1 GB volného místa 
  

 

Marek Vyhňák, 8. třída 

 

Zdroje: http://s1382.photobucket.com/user/SpiderlingGames/media/2015-07-15_00006_zps7v8zy5uf.jpg.html 

http://www.pcgamesn.com/sites/default/files/Besiege%20Pacific%20Rim.jpg 
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LANGUAGE CORNER 
AUTUMN - English quiz 
1. Podzimní počasí se týká hlavně září, října 
a listopadu. Jak se tyto měsíce řeknou 
v angličtině? 

a) Movember, October, September 
b) Octobear, Septembear, Novembear 
c) November, September, October 
d) September, December, October 

2. Počasí během podzimu je chladné, větrné 
a částečně deštivě. Jaká možnost charakterizuje 
podzim nejvíce? 

a) cloudy, snowy, cold 
b) sunny, breezy, calmly 
c) in blossom, blowy, bright sky 
d) chilly, rainy, windy 

3. Během podzimu padají listy. Jak by se ale 
řekly stromy, kterým listy, či jehličí, drží? 

a) not-falling-leaves trees 
b) mushroom trees 
c) evergreen trees 
d) chilly trees 

4. Jak se naopak nazývají stromy, kterým listí 
opadává? V překladu by to tedy bylo „opadavé 
stromy“. 

a) deciduous trees 
b) falling-leaves trees 
c) carneval trees 
d) chestnut trees 

5. S podzimem se pojí také mnoho zvířátek! 
Které jsou z těch níže nejtypičtější? 

a) squirrel, rabbit, sparrow 
b) chicken, kitten, puppies 
c) dolphin, whale, shark 
d) turtle, kangaroo, koala bear 

 
6. Na podzim také rostou anebo se sbírají 
různé druhy plodů. Který z těchto odpovědí 
nám nabízí nejtypičtější podzimní plody? 

a) cranberries & chestnuts 
b) oranges & cinnamon 
c) cherries & blueberries 
d) raspberries & strawberries 

7. Co se týče plodů a jídla, co z těchto 
odpovědí do podzimu nepasuje? 

a) cherries 
b) potatoes 
c) pumpkin 
d) mushrooms 

8. Na podzim se koná jeden známý americký 
svátek, kdy se jí krocan a další dobroty. Jak se 
tento svátek jmenuje v angličtině? 

a) Foodgetting 
b) Thanksgiving 
c) Foodgiving 
d) Joygiving 

 
Správné odpovědi: 1c, 2d, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8b

 
 
Zdroje:  http://cs.bab.la/testy/podzim 

http://www.zahrada-centrum.cz/images/illustrations/slider/001623.jpg 

 
Karolína Petrášová, 8. třída 
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Rammstein (Amerika) - překlad 

We're all living in Amerika     Všichni žijem v Americe  

Amerika ist wunderbar   Amerika je nádherná  

We're all living in Amerika     Všichni žijem v Americe  

America      Amerika   

Amerika     Amerika (2×)  

                                                                  

Wenn getanzt wird will ich führen   Když se tancuje, chci vést  

Auch wenn ihr euch alleine dreht  Také když se sami točíte 

Lasst euch ein wenig kontrollieren   Kontrolujte se trochu  

Ich zeige euch wie's richtig geht  Já vám úkážu, jak se to dělá správně  

 

Wir bilden einen lieben Reigen  Vytváříme jeden zamilovaný tanec  

Die Freiheit spielt auf allen Geigen    Svoboda hraje na všechny housle  

Musik kommt aus dem Weißen Haus  Hudba přichází z Bílého domu 

Und vor Paris steht Mickey Mouse    a před Paříží stojí Mickey Mouse   

 

(We're all living in Amerika)    (Všichni žijem v Americe) 

Rätsel 

An einem See watschelt eine Ente hinter zweien, eine zwischen zweien und eine vor zweien. 
Wie viel Enten watscheln am See?        (drei) 

                                                                                                                            

U jednoho jezera se batolí jedna kachna za dvěma, jedna mezi dvěma a jedna před dvěma. 
Kolik kachen se batolí u jezera?                        (tři)  

 

zdroje:  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rammstein/amerika-924 
http://www.prekladatel.com/zabava/hadanky/hadanky3.html  
http://logonoid.com/images/rammstein-logo.jpg 

 
Adriana Nečasová, 8. třída 
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SPORT 
Fight night Conor McGregor vs Nate Diaz 

 

Conor McGregor:  věk: 28   Nate Diaz: věk: 31  

výška: 175 cm     výška: 182 cm 

váha: 77 kg     váha: 77 kg 

výhry: 20     výhry: 19 

prohry: 3     prohry: 11 

umění: zápas 79%    umění: zápas 40% 

taekwon-do: 21%     taekwon-do: 17% 

submission: 43% 

 

Conor Mcgregor vyhrál na body 48-47,47-47,48-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Vít, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
V průběhu měsíce září byli zvoleni v jednotlivých třídách noví zástupci do 

Žákovského parlamentu ZŠ Deblín pro školní rok 2016/2017. První zasedání se uskuteční 

v pátek 7. října 2016 ve sborovně školy od 14:00, kde se parlamenťáci dozví náplň svojí 

celoroční práce a samozřejmě se spolu seznámí, aby se jim po celý školní rok dobře 

spolupracovalo. 

Pokud máte nějaké návrhy na vylepšení chodu školy, neváhejte se o ně podělit se 

svými parlamenťáky, abychom mohli vše co nejdříve projednat! 

Co to vlastně parlament je? 

Pravidelně se pod vedením p. učitelek Jitky Eliášové a Evy Bartesové scházíme první 

pátek v měsíci, hned po vyučování. Naší hlavní činností je organizace různých školních akcí 

a soutěží, sbírání návrhů a připomínek od ostatních žáků a jejich projednávání s vedením 

školy a podílení se na příjemné atmosféře školy.  

 

Pokud se budete chtít dozvědět víc o tom, co se 

dělo na parlamentu, nebo si prohlédnout fotografie 

z uskutečněných akcí, můžete navštívit následující 

odkazy: 

 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: 

parlamentdeblin@seznam.cz 

 

Vaši parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
Romana Srbová 

Na začátku tohoto školního roku, k nám nastoupila paní učitelka Srbová. Nejdřív 
nastoupila jako asistentka v 7. třídě. Teď dělá asistentku ve 3. B. Někteří z nás ji znají také 
jako učitelku matematiky. 

 
Proč jste se rozhodla jít na naši školu? 
Je to blízko a sympatická škola. 
 
Co děláte ve volném čase? 
Sportuji. 
 
Jakou školu jste vystudovala? 
SŠ umění a designu 
Vysoká škola:  
Přírodovědecká fakulta MU 
 
Jaký je váš sen? 
Zabalit kufry, odjet a už se nikdy nevrátit. 
 
Líbí se vám tu? 
Ano. Líbí. 
 
Máte nějaké domácí zvíře? 
Už ne. Měla jsem potkany. 
 
 

 

Lucie Kosová, Tereza Krejčí, 7. třída 

Adriana Nečasová, 8. třída
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Anketa: Kdo byl o prázdninách v zahraničí? 
 
 

5. třída      6. třída 

Ano byl/a:  9     Ano byl/a:  15 

Ne nebyl/a:  19     Ne nebyl/a:  14 

 

7. třída       9. třída 

Ano byl/a:  7     Ano byl/a:  10 

Ne nebyl/a:  18     Ne nebyl/a:  12 

 

 

Zdroje: http://img.csfd.cz/files/images/film/photos/000/468/468312_3a4ad9.jpg?w700 

 

Petra Dvořáková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Zahájení školního roku 
V pondělí 5. 9. 2016 

proběhlo na naší škole zahájení 

nového školního roku. Žáci se 

nejdříve sešli ve svých třídách 

a potom proběhlo zahájení 

a setkání všech tříd a učitelů 

v tělocvičně. Dozvěděli jsme 

se, co nás v následujícím 

školním roce čeká a co nového 

se událo během prázdnin, tzn. 

rekonstrukce školní jídelny a úprava školního hřiště. V úterý a středu jsme ještě probírali 

administrativní a třídní záležitosti a ve čtvrtek jsme se již podle rozvrhů plně vrhli na výuku... 

Zdroj: http://www.zs.deblin.cz/ 

Tomáš Vít, 8. třída 
 

Deváťáci ukazují prvňáčkům Deblín 
Jak se stalo tradicí již 

v předešlých letech, i letošní deváťáci se 

stali patrony našich nejnovějších žáčků, 

kteří se ve škole (a někteří i v Deblíně) 

teprve rozkoukávají. Aby se vzájemně 

lépe poznali, podnikli ve středu 7. září 

2016 společnou procházku po Deblíně, 

kterou zakončili na nově vybudovaném 

dětském hřišti za budovou školy. 

          Jitka Eliášová 
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Družina se představuje 

 První školní týdny jsou 

úspěšně za námi. V družině se toho 

během září hodně událo, a tak 

bychom se o to s vámi chtěli podělit. 

Naprostou novinkou jsou dvě nové 

paní vychovatelky. O 1. oddělení se 

stará Mgr. Romana Srbová, 

2. oddělení je v rukou Renaty 

Benčíkové, kterou znáte z dřívějších 

let, a 3. oddělení vede Mgr. Tereza 

Vítová, která se stala vedoucí vychovatelkou celé družiny. Prostory družiny zaznamenaly také 

podstatné změny – došlo k celkovému provzdušnění prostor, nové výmalbě nebo organizaci 

hraček. Kapacita družiny praskala ve 

švech, proto byli žáci 5. třídy 

přeřazeni do školního klubu, kde se 

jim nadmíru líbí a aktivity jsou 

přizpůsobeny jejich věku. Novinkou 

v družině je také to, že jednotlivá 

oddělení se drží při své paní 

vychovatelce – usnadníme tak 

rodičům vyzvedávání dítěte z 

družiny. Při vstupu do hlavní budovy 

vždy na informační tabuli uvidíte, zda jsme ještě venku nebo už se nacházejí v prostorách 

družiny.  

Tereza Vítová 
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PRÁCE ŽÁKŮ 
Moje prázdniny 

Hned první den prázdnin přijela teta z Prahy se strejdou a synem. Když tu byli, jezdili 
jsme na výlet, např. do brněnské ZOO. Bylo to úžasné, ale čas se zastavit nedá, a tak jednoho 
dne odjeli. Týden po jejich odjezdu jsme jeli na chatu. Byli jsme tam společně já, babička, 
děda, mamka a brácha. Byla to ale docela nuda. Buď pršelo a nebylo hezké počasí, nebo bylo 
naopak nad 30 °C. Když jsme konečně z chaty odjeli pryč, jeli jsme k tetě do Suchohrdel. 
Strašné to samozřejmě nebylo, ale nejlepší taky ne. Jediná zábava bylo to, že tam byla wifi. 
Pak už nás čekalo to nejlepší – Slovensko. Bylo nás tam sedm dětí a čtyři dospělí. Koupali 
jsme se v bazénu, který měl 27-30 °C, cestovali jsme, navštívili jsme aquapark Senec – super! 
Pak nás opět čekal pobyt na chatě, kam za námi nakonec přijela i teta ze Slovenska, u které 
jsme byli, s ní přijel i Andrej a Marek. Týden s nimi byl super! Dělali jsme tolik věcí – jezdili 
na parníku, loďce, koupali se v řece, byli v DinoParku, chodili po hradech,… Po cestě 
z chalupy jsme se stavili k tetě v Suchohrdlích, kde jsme si vyzvedli andulku. Byla to láska na 
první pohled. Pak už se nic významného nedělo a já se těšila na první den školy ☺ 

Gabriela Juříčková, 6. třída 

O prázdninách jsem byla ve Vídni, a to s mamkou, taťkou, se ségrou, sestřenicí 
a babičkou. Jeli jsme tam na koncert INKOGNITO. Když jsme tam dorazili, měli jsme ještě 
před začátkem čas, a tak jsme se vydali hledat cukrárnu. Protože bylo hrozné horko, měla 
jsem žízeň, ale po půl hodině jsme konečně cukrárnu našli. Na koncertě tančilo hrozně moc 
lidí. Někteří tančili tak legračně, až jsme se popadali za břicha. Při odchodu si zatančila 
dokonce i naše sestřenice, s jednou paní – tak srandovně, že jsem se musela smát a ségra si 
plácla s kolemjdoucím. Bylo to super, pořád na to vzpomínám. 
 

Lucie Sedláčková, 6. třída 

Na letošní prázdniny jsem se moc těšila, protože už dlouho před prázdninami jsem 
měla naplánováno, co budu dělat. Hned od prvního dne jsem byla týden na tanečním táboře. 
Každý den odpoledne jsme tancovaly a naučily se tak spoustu druhů tanců. Jely jsme také do 
aquaparku a projely se na koních. Týden po návratu z tábora jsme jeli s rodinou do 
Chorvatska k moři. Každý den jsme se chodili koupat do moře, ochutnali místní speciality a 
užívali si krásné počasí. Krátce po návratu z Chorvatska jsem s rodinou jela stanovat 
k Bílému potoku. Zažili jsme tam spoustu dobrodružství při stezce odvahy, opékali špekáčky 
a stavěli hráz v potoce. V srpnu jsem pak jela k babičce, kde jsem strávila čtyři dny. Letošní 
prázdniny jsem si opravdu užila a už se těším na ty další příští rok! 

 
Aneta Sapoušková, 6. třída 
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ZÁBAVA  
Vtipy 
 
Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne elektrického vedení?  
Popelka. 
 

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ 
„Kdo, já?“ 

„Výborně, Pepíčku.“ 
 

Při hodině tělocviku si 
žáci lehají na záda a 
napodobují jízdu na 
kole. 
„Adámku, proč 
necvičíš s ostatními?“ 
„Zrovna jedu z kopce.“ 
 
 
 
 
 

Rekordy 
 

• Nejvyšší horská dráha se nazývá Kingda Ka. Je vysoká 139 metrů, maximální rychlost 
je 205 km/h. 

 
• Největší modelová železniční dráha v České republice se nachází v Praze. Rozkládá se 

na ploše 115,5 m2. Naleznete ji pod názvem „Království železnic“. 
 

• Nejdelší lyže na světě byly vyrobeny v roce 2008. Měřily 534 metrů, přes tisíc lidí 
s nimi společně ujelo 15 metrů.  

 
Zdroje:  http://vtipy.atropin.cz/11--vtipy--o-skole 

http://www.kurzy.cz/kreslene-vtipy/k-cemu-je-matematika/ 
http://cestovani.idnes.cz/deset-nejrychlejsich-horskych-drah-sveta-az-206-km-za-hodinu-pag-/kolem-
sveta.aspx?c=A080927_103212_igsvet_tom 
http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/ 
http://www.1000nej.cz/nejdelsi-lyze-na-svete.html 

Vojt ěch Pacner, 8. třída 
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!SOUTĚŽ! 

Přírodovědný kvíz 

1. Napiš 5 druhů dravých ptáků. 

2. Jak se řekne anglicky žížala? 

3. Který strom na zimu opadává? 

4. Kolik je planet v naší sluneční soustavě? 

5. Kolik má beruška teček? 

6. Jak se jmenuje náš největší motýl? 

PAPÍRKY S ODPOVĚĎMI HÁZEJTE 

DO KRABICE VE 2. PATŘE VEDLE 

AUTOMATU NA PITÍ. 

!PŘIPOMÍNÁME! 

K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ 

JMÉNO A TŘÍDU! 

ÚSPĚŠNÝMI ŘEŠITELI SE STANOU 

TI, KDO ODPOVÍ NA VŠECHNY 

BODY KVÍZU SPRÁVNĚ. A NA TŘI 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČEKÁ NA KONCI 

ŠKOLNÍHO ROKU ODMĚNA! 

 
Zdroj:  http://g.denik.cz/104/14/pestrost-p-rody-severoueskc-vsypky_ng-list-gallery-lg-p.jpg,  

https://www.centrum-jasmin.cz/storage_files/images/podzimní%20cesta%20%20%2007.jpg. 
 

Michael Sláma, 8. třída 
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