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ÚVODNÍČEK 

Milí čtenáři! 

Venku panuje typické listopadové počasí, které přímo vybízí k tomu, abychom zůstali 

zalezlí doma pod dekou, s horkým čajem a knížkou. Nebo snad časopisem? V takovém 

případě pro vás máme dobrou zprávu, protože je zde nejnovější číslo našeho Sedmopolisu, 

které vás určitě zabaví ☺ 

Opět se dozvíte Novinky ze světa i Čech a v Tématu měsíce na vás čeká článek 

o Mezinárodním dnu studenstva, který si připomínáme 17. listopadu. Recenze vás seznámí 

s filmovou ságou Stmívání a prvním dílem knižní trilogie Selekce od Kierry Cassové. 

V přírodě se dozvíte informace o netopýrovi velkém a smetance lékařské, v Technice a 

vynálezech zase o parním stroji a parní lokomotivě. Počítačové hry představí Call of Juarez 

Gunslinger a v Language corner si můžete vyplnit křížovky nebo zazpívat se skupinou 

Rammstein písničku Du hast. Nepřehlédněte Parlamenťácké okénko, kde se můžete dočíst o 

tom, jak probíhala seznamovací schůzka parlamenťáků a kdo jsou nejnovější zástupci za 

jednotlivé třídy. Dotazníček přináší rozhovor s Nikolou Jandáskovou a Ze života školy články 

o výletu osmáků do vily Tugendhat, o společném Halloweenu deváťáků a prvňáků nebo 

o tom, jak začali deváťáci nacvičovat na školní ples. Pobavte se u Zábavy a nezapomeňte na 

naši jedinečnou !Soutěž! pro jednotlivce, kde najdete i úspěšné řešitele z minulého čísla. 

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  

Karel Roden bude Janem Masarykem 
 

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká 
gesta i velké zápasy. Uvnitř jeho srdce a duše bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce s morálkou 
a povinností úředníka a diplomata. Smrt Jana Masaryka je 
dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však 
skrývala i v jeho životě! 
 

Kvitová v Číně 
slaví titul! Ve 

finále si hladce 
poradila 

s Ukrajinkou. 
 

Od tohoto roku jsme v naší 
škole zavedli elektronickou 

žákovskou. Odkaz: 
zsdeblin.edookit.net 

 
Lucie Bílá ze 

zdravotních důvodů 
přeložila koncerty 

v O2 areně. 

Nový MacBook Pro je trefa 
do černého. Apple hlásí 
rekordní objednávky. 

 

 
Nezaměstnanost 
v eurozóně i celé 
EU klesá, nejnižší 

je v Česku. 
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TÉMA MĚSÍCE 

Mezinárodní den studentstva 
 
 Celý příběh 17. listopadu vlastně 

začal o něco dřív: Od března 1939 české 

země okupovalo nacistické Německo 

a nálada Čechů vůči Němcům byla velmi 

nepřátelská. Všechno vyvrcholilo 28. října 

1939 mnohatisícovou demonstrací v Praze 

(lidé se zde sešli při příležitosti 

připomenutí výročí vzniku 

Československa; o této události jste se mohli dočíst v minulém čísle časopisu). Jednotky SS 

přítomné rozehnaly ostrou střelbou. Byl zabit mladý pekař Václav Sedláček a smrtelně zraněn 

student Jan Opletal, který dva týdny bojoval o život, ale pak svému zranění podlehl.  

15. listopadu uspořádaly studentské organizace smuteční průvod Prahou s rakví Jana 

Opletala. Následné demonstrace skončily dalšími bitkami s pořádkovými silami. 

 Němci byli velmi rozzlobeni. Další den pronesl Hitler v Berlíně následující slova: 

„M ěli jsme s Čechy naložit stejně jako s Poláky. Nezasluhují si jiný osud. Nařizuji proto 

uzavření českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace potlačit. Do ulic klidně 

postavím děla. Do každého hloučku se bude střílet kulomety. A bude-li ještě nějaká 

demonstrace, srovnám Prahu se zemí.“ 

 Hned v noci zatýká gestapo (německá tajná policie) přes tisíc studentů a pedagogů. 

Devět představitelů studentských organizací je 17. listopadu 1939 zastřeleno. Paradoxně jsou 

mezi nimi i lidé, kteří s nacisty otevřeně sympatizovali – touha ukázat, že žádný Čech si už 

nemůže být ničím jistý je pro Němce důležitější. Do koncentračního tábora je posláno 1200 

studentů. České univerzity byly sice uzavřeny na tři roky, ale ve skutečnosti byly uzavřeny až 

do konce války (v roce 1945). 

 V roce 1941 přijala Mezinárodní studentská organizace v Londýně rozhodnutí, že 17. 

listopad se bude připomínat jako Mezinárodní den studentstva. Je to jediný oficiální den 

světového významu, který má svůj původ v naší zemi.  
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A tady by mohl příběh 17. listopadu končit. Jenomže o půl století později přišlo 

nečekané, ale neméně významné pokračování.  

 Jen velmi stručně si připomeňme, co se dělo v Československu po válce: Po roce 1948 

převzali moc v Československu komunisté. Odebrali majetek bohatým, vše podléhalo 

cenzuře, lidé nemohli svobodně vyjádřit svůj názor, nemohli cestovat na západ atd.  

 Z pražského Albertova v roce 1939 vyrážel průvod s rakví Jana Opletala. V roce 1989 

měly tisíce studentů jiný plán: Lidé chtěli uctít Opletalovu památku, ale hlavně chtěli dát 

najevo nesouhlas s komunistickým režimem, který se jinde v Evropě už hroutil. Průvod měl 

za cíl ulici Opletalovu, kde chtěli studenti položit květiny. Tento plán se ale zvrtl. Na Národní 

třídě příslušníci SnB (Sboru národní bezpečnosti) průvod přehradili a přítomné surově zbili. 

Mnoho lidí bylo vážně zraněno.  

 Tento tvrdý zákrok proti pokojným studentům vyvolal silný odpor většiny lidí v naší 

zemi. Studenti vysokých škol vstoupili do stávky, organizovali výjezdy do okolních měst a na 

venkov, kde vyprávěli ostatním lidem o událostech v Praze. Studenti sepsali požadavky, které 

vyjadřovaly přání většiny lidí v naší zemi, kteří 

již nechtěli nadále vládu komunistů. Postupně se 

na stranu studentů přidávali také dělníci 

v továrnách. Dne 27. listopadu 1989 se 

uskutečnila dvouhodinová generální stávka. Lidé 

se také scházeli na obrovských statisícových 

demonstracích už nejen v Praze, ale ve všech 

našich městech v Čechách i na Slovensku. 

 17. listopad 1989 znamenal začátek konce komunistického režimu v naší zemi. 

V prosinci roku 1989 byl prezidentem naší republiky zvolen Václav Havel, který byl krátce 

před tím propuštěn z vězení.  

Pokud Tě téma zaujalo, podívej se na animovaný příběh z cyklu Dějiny udatného 

českého národa: http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230110/ 

Pavlína Rohanová 
Zdroje:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva 
http://www.studentpoint.cz/3-studium/4766-co-bychom-meli-vedet-o-17.-listopadu-2.dil-1939#.WBT_GOCLTIU 
http://www.lidovky.cz/umrti-vaclava-havla-04k-/zpravy-domov.aspx?klic=172029  
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Stmívání 
Originální název: The Twilight Saga 
Rok: 2008 
Země: USA 
Žánr: romantický/fantasy/drama/dobrodružný 
 
Film je o dívce jménem Bella, která se přestěhovala ke 

svému otci do  malého městečka Forks, kde také nastoupí do nové školy. Ve škole si  najde 
přátele a seznámí se také s klukem jménem Edward Cullen, do  kterého se zamiluje. Když 
zjistí, že Edward není jenom obyčejný kluk, chce zjistit pravdu. Bella zjistí že je Edward upír, 
ale to jí nevadí a  zůstanou spolu. (pokračování příště) 

Tento film bych doporučila hlavně dívkám, které mají rády upíry a  drama, ale myslím 
že klukům by se taky mohl líbit.  

Natálie Hořinková, Adéla Kulíšková, 8. třída 
Zdroje:  vlastní 
Obrázek: http://nd03.jxs.cz/762/815/06449808b5_66315845_o2.jpg 

Selekce 

Knižní předloha: Kierra Cassová 
Rok: 2014 
Žánr: Sci-fi, fantasy  
Počet stran: 288 

 
Kniha je o dívce, která se jmenuje America a už dva roky se tajně schází s klukem 

jménem Aspen. Ten patří do 6. kasty, America do kasty 5. Když princ vyhlásí soutěž pro 
dívky od 16 do 18 let, trvá Aspen na tom, aby se přihlásila i America. America se tedy 
přihlásí, vyberou ji a ona se musí rozhodnout, jestli do té soutěže půjde. Ještě než  do soutěže 
jde, Aspen se s ní rozejde a ona se tudíž soutěže zúčastní. Nejdřív si o princi Maxonovi myslí, 
že je naivní a namyšlený, ale když ho lépe pozná, tak se do něj zamiluje. Z 35 dívek je jich na  
konci knížky jen 6. Ona, její nejlepší kamarádka Marlee, Natalie, Celesta a další 2. Na zámku 
potká i Aspena, kterého povolali na vojnu a  nařídíli mu hlídat komnatu Americy. Ona se do 
něj znovu zamiluje a  musí se rozhodnout, jestli si vybere prince Maxona nebo Aspena. 
(kniha je na pokračování). 
  Tahle kniha je vymyšlená, takže se nejedná o pravdivý příběh, a proto bych ji 
doporučila hlavně dívkám, které mají rády fantazii. 

Adéla Kulíšková, 8. třída 
Obrázek: http://www.databazeknih.cz/images_books/20_/207771/big_selekce-hlj-207771.jpg 
Zdroje: vlastní 
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V PŘÍRODĚ 
Netopýr velký 
 I když se to nezdá, netopýr je savec řadicí se mezi 

letouny. Žije v přírodě hlavně v jeskyních. Potravu si loví 

za tmy ve výšce až 8 metrů. Živí se hlavně motýly a 

brouky. Je hodně rozšířený v Evropě. Rozpětí křídel je 

37cm. Váží 18,5 gramů a měří až 8 cm. Kolonie jedinců 

čítá přibližně 1000 jedinců. Na zimu se přesouvají na místa, která jsou vzdálená pár stovek 

kilometrů a nepromrzají. Může se dožít i přes 20 let. Mají jen jedno mládě, které se líhne holé 

a slepé. Oplozené vajíčko na podzim záhy ustrne a ve vývoji pokračuje až na jaře. Po 

vylíhnutí se mládě musí pevně držet stěny či matčiny srsti, pokud spadne, je jeho osudem 

uhynout. Matky každý večer odlétají lovit, a proto musí své mládě opustit. Po vrácení do 

jeskyně vyhledávají své mladě pomocí zvuku, který navzájem vydávají.   

Nicol Rozmahelová, 8. třída 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Netop%C3%BDr_velk%C3%BD#/media/File:Myotis.jpg 

Pampeliška lékařská 

 Pampeliška lékařská neboli smetánka lékařská je běžná 

rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Pampeliška není považována za 

druh, ale za rozsáhlý komplex. Kvete v dubnu a v květnu na loukách 

a v zahradách jako obtížný plevel. Je ale také známá pro své léčivé 

účinky. Používá se při chronickém zánětu jater (hapatitidě). Svá 

semena roznáší po okolí díky větru. Semenům se říká chmýří. 

Vyskytuje se na lukách, suchých loukách, zahradách atd. Z kořenů 

(po usušení, upražení a rozdrcení) lze vyrobit pampeliškovou mouku. 

V některých zemích se používá i k přípravě bylinkových salátů či k výrobě vína.  

Jana Šedová, 8. třída 
 
Zdroje:  https://www.cajesypane.cz/fotky46011/fotos/_vyr_150-1945.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD#Chov.C3.A1n.C3.AD 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Parní stroj  

 Parní stroj je pístový tepelný stroj, přeměňující tepelnou 

energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji provádí 

rotační pohyb. První stroj poháněný parou sestrojil Hérón 

Alexandrijský v 1. století našeho letopočtu. Dnes je vynález 

parního stroje připisován Angličanovi Jamesi Wattovi, který jej zdokonalil v roce 1765. V 19. 

století se parní stroj začal nejvíce používat, a to v dopravě i v průmyslu. Tomuto století se 

proto někdy říká „století páry“. Dopravě vládly parní lokomotivy, vodu brázdily parníky, na 

poli se začaly používat parní oračky, parní mlátičky. Povrchy silnic upravovaly parní 

válcovačky. Ve 20. století začal parní stroj zvolna upadat, byl nahrazen spalovacími motory. 

Jakub Šebek, 8. třída 
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_stroj 
Obrázek:http://www.hornictvi.info/stroje/pstroj1/093.jpg 

 

Parní lokomotiva 

 První parní lokomotiva vznikla v 

roce 1804 a sestrojil ji Richard Trevithick. 

Parní lokomotivy jsou poháněny parním 

strojem, o kterém byla řeč výše. I když měla hodně vylepšení, nebyla schopná konkurovat 

novým lokomotivám na naftu. Parní lokomotiva oproti naftové pomaleji  zrychlovala 

a přípravy na cestu byly velmi složité. Parní lokomotivy byly důležitou, někdy dokonce hlavní 

rekvizitou mnoha uměleckých děl. Velkým obdivovatelem lokomotiv byl například Antonín 

Dvořák. V Československu byla výroba ukončena roku 1958 a z pravidelného provozu ČSD 

byla poslední parní lokomotiva vyřazena roku 1980. Největší parní lokomotiva byla Big Boy, 

vážila neuvěřitelných 540 tun. Nejrychlejší parní lokomotiva byla A4 – Mallard, která jela 

rychlostí až 203 km/h. 

David Kirsch, 7. třída 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_lokomotiva 

http://www.zelpage.cz/clanky/stoupovo-parni-povidani?oddil=2 
http://dragon.web2001.cz/fyzika/tepelnestroje/Obrazky/parni_stroj_02.jpg 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Call of Juarez Gunslinger 
 

 Další hra ze série Call of Juarez vytvořená Ubisoftem odehrávající se na Divokém 

západě. V této hře najdete duely i klasické přestřelky v centru města s dvouhlavňovou 

brokovnicí nebo se dvěma revolvery. Potkáte se se známými ikonami Divokého západu jako 

např. s Billy Kidem nebo s indiány. V této hře je množství zbraní, např. revolvery, pušky, 

brokovnice, dynamit a kulomety browning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémové požadavky 

Minimální: 
� Operační systém: Windows XP/Vista/7/8 
� Procesor: 2 GHz - Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64 X2 
� Paměť: 2 GB RAM  
� Grafická karta: 512 MB 
� DirectX: Verze 9.0c  
� Pevný disk: 5 GB   

Marek Vyhňák, 8. třída 
 

Zdroje:https://assets.vg247.com/current//2013/03/Call-of-juarez-gunslinger-1.jpg 
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LANGUAGE CORNER 
Crosswords 

Across:  
5 pláž (5) 
7 náš (3) 
9 brzy (5) 
11 nebo (2) 
12 syn (3) 
13 pěkná (6) 
 
Down: 
1 blízko (4) 
2 plakát (6) 
3 rodina (6) 
4 pyšný (5) 
5 nudný (6) 
6 mít (4) 
8 květina (6) 
10 dlouhý (4) 
12 říci (3)     
 

 
Across:           Down: 
3 učitel (7)      1 její(3)          6 velký(5) 
4 vy (3)           2 dům(5)        8 muž (3) 
5 malý (5)       3 tamto(4)    11 starý (3) 
7 od (4)           4 ano (3) 
9 pěkný (4)    10 nyní (3) 
 
 
 
 
 

Leoš Černohorský, 7. třída 
 
 
 
 

 
Zdroje: http://www.anglictinacz.com/krizovky-on-line/ 
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Rammstein – Du hast: Doplň! 

Du                                                                     Ty  

Du hast                                                             Ty máš 

Du ____ mich                                                   Ty máš mě 

 

Du                                                                    Ty 

__  hast                                                            Ty máš  

Du hast mich                                                    Ty máš mě 

 

Du                                                                     Ty  

Du hast                                                             Ty máš 

Du____  mich                                                   Ty máš mě 

   

Du hast mich                                                    Ty ses mě 

Du hast mich gefragt                                        Ty ses mě ptala 

Du hast ____ gefragt                                        Ty ses mě ptala 

__ hast mich gefragt                                         Ty ses mě ptala 

und ich hab' nichts gesagt                                a já nic neřekl 

 

Willst du bis der Tod euch scheidet                 Chceš, dokud vás smrt nerozdělí, 

treu ihr sein für alle Tage…                              jí být po všechny dny věrný... 

                                                                        

Nein!                                                                 Ne ! 

 _____                                                               Ne ! 

 
Zdroje: http:\\www.karaoketexty.cz\texty-pisni\rammstein\du-hast-4423 
 

 

Markéta Weiglová, 7. třída, Markéta Halouzková, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Seznamovací schůzka parlamenťáků a složení 
parlamentu 

V pátek 7. 10. 2016 proběhlo první zasedání parlamentu. Někteří parlamenťáci jsou z 

minulého roku, ale většina jsou noví, a tak jsme se seznamovali různými hrami. Jedna z her 

byla o tom, že starší parlamenťák si vybral mladšího a navzájem se poznávali a následně jsme 

svého nového kamaráda představili i ostatním. 

Z každé třídy byly vybráni dva zástupci pro které ostatní žáci hlasovali: 

1. třída: Linda Petrová, Matyáš Háp, Petr Engelbrech 

2. A: Andrea Engelbrechová, Josef Svoboda 

2. B: Karolína Wünschová, Petr Mazour 

3. A: Sára Justová, David Pleva 

3. B: Mariana Kolaříková, Dominik Hořínek 

4. třída: Sára Weiglová, Lukáš Vala 

5. třída: Martin Vyhňák, Adam Pleva 

6. třída: Lucie Sedláčková, Gabriela Juříčková 

7. třída: Gabriela Horáková, Barbora Večeřová 

8. třída: Natálie Hořinková, Jana Šedová 

9. třída: Kristýna Sedláčková, Petr Bartoš 

 

Najdete nás:  http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: 

parlamentdeblin@seznam.cz 

Gabriela Horáková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Mgr. Nikola Jandásková 

1. Proč jste se rozhodla jít učit na naší školu? 
Bylo tu místo pro obor, který učím. Je to škola mimo město. 
 
2. Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Ano. Mám psa – yorkšíra 
 
3. Jakou školu jste vystudovala? 
Střední škola: Gymnázium J. G. Mendela, vysoká pedagogická: Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně – přírodopis a zeměpis. 
 
4. Jaká je vaše nejoblíbenější barva?  
Fialová. 
 
5. Jaké je vaše oblíbené zvíře? 
Pes a kůň. 
 
6. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ve škole? 
Výtvarná výchova 
 
7. Jaká byla/je vaše oblíbená hračka? 
Barevné pastelky (vymalování) 
 
8. Jaké jsou vaše koníčky? 
Příroda, turistika, ježdění na koních, filmy, kino, provádění po zámku 

 

Anketa - Máte raději smažený sýr nebo kuřecí řízek? 

5. třída        7. třída 

sýr: 10         sýr: 7 

řízek: 11        řízek: 12 

6.třída         9. třída 

sýr: 12         sýr: 6 

řízek: 11        řízek: 16 

 

Tereza Krejčí, Lucie Kosová, 7. třída 

  Sedmopolis        II – 2016/2017 
 



 15 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Vila Tugendhat  
   

 6. října osmá třída vyrazila do Brna na prohlídku vily Tugendhat v brněnských 

Černých Polích. 

 Vilu si nechali navrhnout němečtí židovští manželé Tugendhatovi od německého 

architekta Ludwiga Miese van der Rohe. V roce 1930 byla stavba dokončena a rodina se 

mohla nastěhovat. V květnu roku 1938 se však z obav před válkou přestěhovali do Švýcarska 

a poté do Venezuely. Vila byla znárodněna a později se už nevrátila původním majitelům. Za 

války vilu obsadilo gestapo a na vile byly prováděny četné stavební úpravy. V roce 1945 byly 

prostory zabaveny Rudou armádou a byly používány jako konírna, takže podlaha i byla 

naprosto zničená, i vybavení vily bylo zničeno nebo rozkradeno. K dalším škodám došlo při 

bombardování. Většina nábytku je dnes tedy nahrazena replikami. V roce 1981 až 1985 

proběhla velká rekonstrukce. Ačkoli byla vila vystavěna počátkem 20. století, je velmi 

moderně a nadčasově vybavena. 

 Prohlídka začala na terase z výhledem na celé Brna. Poté, co jsme si nasadili návleky, 

jsme pokračovali v prohlídce interiéru vily, a to od nejvyššího patra, které je jako jediné vidět 

z ulice.  

 V prvním patře se nachází ložnice členů rodiny, dvě koupelny a pokoj pro 

vychovatelku. Mě osobně zaujala stěna z mléčného skla, která do interiéru pouštěla dostatek 

světla a působila velmi efektně. Architekt se řídil mottem „Bůh je v dokonalosti“ - 

dokonalosti a důmyslnosti si můžete všimnout například u zarážek na dveře, které nejen dveře 

zastaví, ale zároveň zbrzdí jejich náraz.  

 V druhém patře se nachází obývací část, kuchyň, obývací pokoj. Ten je asi 

nejkrásnější z celé vily. Dělí se na knihovnu, odpočinkovou zónu, dále na zóny jídelní 

a pracovní a zimní zahradu. V této části jsme také absolvovali krátký workshop. Holky měly 

možnost zahrát na klavír a poté jsme měli všichni za úkol nakreslit židli, kterou bychom chtěli 

mít ve škole. Protože architektura vily byla velmi nadčasová, neměli jsme se bát neobvyklých 

tvarů. S mým malířským talentem jsem se o abstraktnost nemusela bát  
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a neobvykle to opravdu vypadalo :). Když jme dokreslili, šli jsme do sklepa, kde se nacházel 

model vily a  obchod se suvenýry.  

Poté jsme si jen prohlédli zahradu vily.  

 Pokud byste měli zájem vilu navštívit, nezapomeňte si prohlídku předem objednat. 

Myslete ale na to, že o prohlídku vily je velký zájem, termíny jsou hodně zaplněny, někdy 

někdy i několik měsíců dopředu. Pokud se tedy chcete alespoň trochu naladit na budoucí 

návštěvu anebo si toužíte udělat přesnější představu o tom, jak to ve vile vypadá, můžete 

navštívit virtuální prohlídku na adrese: www.tugendhat.eu/tour/tour.htm. 

Veronika Sojková, 8. třída 

Zdroj: www.tugendhat.eu        

Deváťáci zahájili nácvik na 
školní ples 

Protože nechceme nic podcenit, již od začátku 
listopadu pilně nacvičujeme polonézu, kterou budete 
moci zhlédnout v únoru na našem školním plese. 

 

Společný Halloween prvňáků a deváťáků 

Úterý 1. listopadu 2016 strávili 

prvňáčci s deváťáky, kteří jim nachystali 

aktivity spojené s Halloweenem. Nejdříve 

jim sdělili ty nejzákladnější informace o 

tomto svátku, naučili je anglic ká 

slovíčka s ním spojená a všichni společně 

si zazpívali halloweenskou písničku. Poté 

naši nejmenší plnili nejrůznější úkoly jako sestřelování čarodejnice, hledání klíčů v nádobách 

s tajným obsahem, zamotávání mumií, skládání puzzle nebo výrobu masek. Společný den pak 

zakončili dlabáním a vyřezáváním dýní. 

Jitka Eliášová 
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ZÁBAVA  
Vtipy 
 
Dva mladíci na prohlídce v galerii moderního umění se octnou v sále věnovaném sochařství. 

Kolem nich samé ohnuté trubky, rozbité sklo a podivné tvary. Jeden říká: 
„Radši padáme, než nás obviní, že jsme to tady zřídili.“ 

 
Babička přijde na návštěvu a ptá se vnučky: 
„Tak co, malá, jak se ti líbí tvůj nový malý bráška?“ 
„Ale jo, je docela fajn,“ pokrčí holčička rameny, „ale je spousta 
věcí, který jsme potřebovali víc.“ 
 

Už týdny je stadión vyprodán a krátce před zahájením  
finálového utkání poháru usedá na čestné místo malý chlapec. 

„Jak jsi přišel k té čestné vstupence?“ ptá se pořadatel. 
„Doma, jsem starostův syn.“ 

„A kde je pan otec?“ 
„Doma, neúspěšně hledá tu čestnou vstupenku.“ 

 
Tatínek poslal zlobivého synka za trest brzo spát. 
Za chvilku se z pokojíčku ozvalo: 
„Tatí? 
„Co je?“ 
„Mám žízeň. Mohl bys mi přinést sklenici vody?“ 
„Ne. Měl ses chovat líp. A teď zhasnout!“ 
O pět minut později: 
„Tatí? 
„Co je zase?“ 
„Mám žízeň. Mohl bys mi přinést sklenici vody?“ 
„Řekl jsem ti, že ne! A jestli se ještě jednou zeptáš, 
tak ti půjdu nasekat zadek!“ 
O pět minut později: 
„Tatí?“ 
„CO JE???“ 
„Až mi půjdeš naplácat, mohl bys s sebou vzít sklenici vody?“ 
 

Jde takhle chlápek a vidí, jak se u jednoho domu natahuje malý kluk ke zvonku, 
ale nemůže dosáhnout. Tak chlápek přijde ke dveřím říká: 

„Ukaž, já zazvoním,“ a opře se o zvonek. 
„Díkes, šéfe,“ povídá děcko, „a teď zdrháme!“ 

 
 
Zdroje: http://www.dobrevtipy.cz/ 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky: 

1. Napiš 5 druhů dravých ptáků.   - např. poštolka, káně, orel, sokol, … 

2. Jak se řekne anglicky žížala?   - earthworm 

3. Který jehličnatý strom na zimu opadává?  - modřín opadavý 

4. Kolik je planet v naší sluneční soustavě?  - osm (Merkur, Venuše, Země, Mars, 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) 

5. Kolik má beruška teček?    - sedm 

6. Jak se jmenuje náš největší motýl?  - martináč hrušňový 

Úspěšní řešitelé  

Raphael Manders (5. třída), David Zmeškal (6. třída), Nela Jebáčková (6. třída), Petra 

Dvořáková (8. třída), Veronika Sojková (8. třída)  

GRATULUJEME!!!  

Otázky pro měsíc listopad 

1. Jednou za kolik let se konají olympijské hry? 
2. Kolik barev má olympijský znak? 

3. Kde vznikly původní olympijské hry? 

4. Kdo založil novodobé olympijské hry? 

5. Kde se budou konat příští olympijské hry? 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry 
 
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!  
 

Michael Sláma, 8. třída; Jarda Hanák, 7. třída 
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Antonín Crha 

Knižní a filmové recenze:    Natálie Hořinková, Adéla Kulíšková 

V přírodě:     Jana Juranová, Jana Šedová, Nikol Rozmahelová 

Technika a vynálezy:    Jakub Šebek 

Recenze hry:     Marek Vyhňák 

Language corner:    Karolína Petrášová, Karel Kocman 

Adriana Nečasová 

Sport:      Ondřej Vít 

Dotazníček:     Adriana Nečasová 

Anketa:     Petra Dvořáková 

Ze života školy:    Tomáš Vít, Veronika Sojková 

Zábava:     Vojtěch Pacner 

Soutěž:     Michael Sláma 

 

Texty: 

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

Editor: 

      Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

Šéfredaktor: 

Mgr. Pavlína Rohanová 

 

 

V Deblíně 2016 
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