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NOVINKY  

Vozidla bez řidiče by se mohla 
testovat na dálnici D2 

Vozidla bez řidiče by se do budoucna 
mohla v provozu testovat na dálnici D2 
mezi Brnem a Bratislavou. Na jednání se na 
tom shodli ministr dopravy Dan Ťok (za 
ANO) a místopředseda slovenské vlády pro 
investice a informatiku Peter Pellegrini se 
zástupci automobilového průmyslu 
a mobilními operátory. 

Jára Cimrman jede 
dobýt Ameriku. 

Peruánští vědci úspěšně 
pěstují brambory 

v podmínkách jako na 
Marsu. 

 
Norsko postaví 

první námořní tunel 
na světě. 

Unikátní hradby a rodná 
světnička slavného skladatele 
ve věži kostela zvou opět do 

Poličky. 

Francouzský 
institut v Praze 

ozdobí 
calligraffiti. 

  Sedmopolis        VII – 2016/2017 
 

Když nás vede navigace, vypínáme mozek, zjistili vědci. 

Antonín Crha, 8. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Vampýrská Akademie - 1. díl   

Autor: Richlle Mead 
Překlad: Katrin Chýlová 
Počet stran: 280 
Rok vydání: 2009 
Žánr: Sci-fi, fantasy 
 

Rose a Lissa utečou z Akademie, protože si 

myslí, že tam není bezpečno.  Ale Akademie je hledá, 

protože Lisa je poslední člen z jednoho mocného 

královského rodu. Najdou je v čele s Dimitrijem, který 

je odveze zpět.  Lissa měla zvláštní a mocnou sílu: 

uměla léčit. Všichni, kteří byli potomky  královských 

rodů, měli zvláštní sílu (ovládat oheň nebo vodu). 

Viktor, protože byl starý „strejda“, chtěl být opět mlád. 

Unesl Lissu a ta, i když  nerada, ho okouzlila a Viktor 

omládl. Rose a Dimitrij se to dozvěděli a šli  ji 

osvobodit. Viktora uvěznili. Ale jeho dcera Natálie se 

stala strigojem (druh vampýra) a osvobodila ho. Vše pro 

strigoje šlo dobře, než Viktor utekl a Natálie zemřela. 

Kniha je na pokračování. 

Kniha se mi moc líbila a doporučila bych ji všem, kteří mají rádi upíry a sci-fi. 

 
Zdroje: vlastní 
obrázek: https://knihy.abz.cz/imgs/products/img_265411_orig.jpg 

 

Natálie Hořinková, 8. třída
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Pasažérka 

Autor: Alexandra Brackenová  

Počet stran: 408 

Rok vydání: 2016 

Žánr: literatura pro dívky, dobrodružný 

 

 Ettin život je zaměřený jen na housle. Čeká ji debut 

a pilně cvičí. Jednou na koncertě ale zaslechne zvuk, který jí 

trhá uši. Holka jménem Sofie ji rychle odvede a hodí do 

brány - trhliny v čase, kterou se přenesou do 18. století k Atlantiku. Tak se seznámí 

s Nicholasem a dozvídá se, že je jedna z cestovatelů časem. 

Ve starém New Yorku se setkává se starým Iron Woodem - vládcem všech cestovatelů, 

který prahne po astrolábu. Namluví Ettě, že astroláb čte brány, ale lže. Astroláb brány nečte, 

ale vyrábí. Matka Etty je jediná, kdo ví, kde je astroláb. Dá Ettě nápovědu a Etta se vydává 

spolu s Nicholasem Astroláb najít. Po cestě je ale nehoní jen lidé od Iron Wooda, ale taky 

druhá vládnoucí strana trny. Když ale Etta Astroláb objeví, není s ní Nicholas, který utrpěl 

zranění, ale naivní Sophie a dva trny. Pokusí se astroláb zničit, ale její pokus je marný. 

Nicholas tam přijede, ale pozdě a trny i se Sophií odjíždějí pryč. Když se alespoň setká 

s Ettou, zemře mu v náručí. 

Zdrcen smrtí Etty, která se rozplynula doslova jako prach, sedí jen na místě a čeká. 

Když se v dálce objeví matka Etty a vysvětlí mu, že Etta se jen ztratila v čase, získá naději 

a vyrazí ji hledat. Pokračování v dalším díle.  

Knihu bych doporučila všem, co mají rádi dobrodružství a napětí. 

 

Zdroje: vlastní 
 

Adéla Kulíšková, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Chameleon obecný 
 

Tenhle druh chameleona je jediný žijící v Evropě, přesněji žije u Středozemního moře 

(Portugalsko, Španělsko, řecké ostrůvky, Severní Afrika). Trojboká hlava se srostlými víčky 

s mezerou na zornici umožňuje pohyb oka do všech stran nezávisle na sobě. Tenhle druh má 

6 poddruhů. Je to samotářský typ, který loví hmyz díky vystřelovacímu jazyku. Jazyk může 

mít i přes 40 cm, záleží jen na velikosti jeho těla, protože jazyk je vždy větší než jeho tělo. 

Chameleon je vejcorodý, a tak samice po 40-60 dnech klade vejce do díry (15-50 cm 

hluboké), kterou vyhrabe a následně zahrabe. Mláďata se líhnou po 160-240 dnech v 17-

29°C. Barvy jeho těla nejsou moc výrazné, většinou jsou to odstíny zelené, hnědé či šedobílé. 

Tenhle druh se také může chovat jako domácí mazlíček. 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chameleon_obecn%C3%BD 

http://img.blesk.cz/img/1/gallery/311892_chameleon.jpg 

Jana Juranová, 8. třída                                  

Tulipán  
 

Tulipán je vytrvalá cibulovitá rostlina.  Květy jsou poměrně 

velké. Okvětí se skládá ze šesti okvětních lístků.  Plodem je tobolka. 

Rozlišujeme rané, středně rané a pozdní odrůdy tulipánů. Liliokvěté 

tulipány dorůstají výšky 50 až 70 cm. Je známo přibližně 100 až 150 

druhů tulipánů. Původní oblastí výskytu tulipánů je pravděpodobně 

Čína. Poprvé se tulipány v Evropě objevily roku 1554 ve Vídni. Bohatí 

měšťané byli ochotni za cibulku zvláštní odrůdy tulipánu platit i 

zlatem. Turci dodnes říkají tulipánům „lalei“ .V ČR není původní 

žádný druh. V dnešní době se 'zemí tulipánů' označuje Nizozemsko, které je největším 

dovozcem tulipánů a obecně květin na světě. 

Nicol Rozmahelová, 8. třída 

 

Zdroje: http://www.livouk.cz/fotky/maxi/tulipan_58628_1.jpg 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Samuel F. B. Morse   

Samuel F. B. Morse se narodil 27. dubna 1791 

v Charlestown a zemřel dne 2. dubna 1872 (ve věku 80 

let). Byl to americký sochař, malíř a vynálezce. Vyvinul 

první použitelný telegraf. Přispěl k rozvoji telegrafické 

komunikace. 

Optický telegraf 

První optický telegraf představil Robert Hook v 

Londýně. O sto let později, v roce 1793 sestrojil po několika letech pokusů Francouz Claude 

Chappe semaforový telegraf. Nejstarší linka Chappova telegrafu měla délku 30 mil a čítala 22 

stanic. Tento systém vydržel do objevu elektrického telegrafu. Myšlenka k vytvoření telegrafu 

už byla známa od středověku. 

Elektrický telegraf 
První využitelný telegraf, založený na 

elektrickém principu, sestrojili Carl Friedrich a Wilhem 

Eduard v roce 1836 v Mnichově. Pro zakódování 

a dekódování informace se v současné telegrafii používá 

mezinárodně uznávaný protokol - tzv. telegrafní 

abeceda. Elektrické telegrafy umožňovaly přenos zpráv 

pro poštovní úřady, železničními stanicemi apod. 

V českých zemích byl uveden telegraf do veřejného provozu 15. února 1850. 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
DOOM II: Hell on Earth 

 V tomhle čísle si dáme old-school klasiku Doom 2. Hra byla vydána ID softwarem 30. 

září 1994, tedy rok po vydání slavného Dooma 1, který sklidil veliký úspěch. Celá série 

obsahuje 4 díly s našlapanou metalovou hudbou od Roberta Prince. A nyní něco o příbehu: 

Byl jednou jeden voják. KONEC. Z tohoto jste asi pochopili, že tady se na příběh nehraje. 

Hlavní je tady flek od rozstřelené démonské hlavy na zdi. O parametry se bát nemusíte, hra 

vyžaduje směšných 4MB RAM. Hra  je výborná na odpočinutí, přece jen - koho by nebavilo 

rozstřílet pár démonů pomocí BFG (ikona hry Big Fucking Gun). 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doom_II 
 https://i.ytimg.com/vi/3OU1fH7f4Kg/maxresdefault.jpg 

  

Marek Vyhňák, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 

 

Co je to "Pancake day"? 

Pancake day (Palačinkový den) je úterý před Velikonocemi. Je to den, kdy ve Velké Británii začínají 
Velikonoce. Všichni ten den snědí spoustu palačinek s javorovým sirupem nebo s nutellou. Dokonce 
se pořádají i palačinkové závody. Při palačinkových závodech máte v ruce pánvičku s palačinkou, 
kterou se snažíte v pravidelných intervalech za běhu obracet.  

Co je to "Egg hunt"?  

Egg hunt ("hon na vajíčka") je australská velikonoční tradice, která se přenesla do ostatních, nejen 
anglicky hovořících zemí. Velikonoční zajíc poschovává v neděli večer různě po domě a zahradě 
čokoládová vajíčka. Děti je pak o Velikonočním pondělí, hned ráno po probuzení, hledají. Doslova na 
ně pořádají hon. Odtud pochází výraz "hunt" (hunt znamená v českém překladu hon nebo lov). 

Jak byste cizinci vysvětlili české velikonoční zvyky? 

České velikonoční zvyky jsou velice originální, dá se říci unikátní. Zkoušeli jste někdy například 
Američanovi naše velikonoční zvyky vysvětlit? Pozor, pokud naše zvyky vysvětlíte neobratně, může 
se stát, že takový Američan bude v šoku! Je pro něj velice překvapivé, když zjistí, že ženy se o 
Velikonočním pondělí mohou oficiálně bít a ještě by za to měly být vděčné, protože díky tomu 
zůstanou zdravé a plodné. A nakonec za to vše muži dostanou ještě odměnu v podobě malovaného 
vajíčka a panáka alkoholu. 

Zdroj: http://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni/easter-velikonoce 

Karolína Petrášová, 8. třída 

Easter Velikonoce Christian  křesťanský  

bunny zajíček holiday svátek 

basket košík resurrection zmrtvýchvstání  

eggs vajíčka crucifixion  ukřižování 

cross kříž New Testament Nový zákon 

fertility  plodnost Lent období půstu (40 dní před Velikonocemi) 

fast postít se prayer modlení 

lamb beránek moveable feast  pohyblivý svátek 

carol koleda, zpívat koledy full moon úplněk 

bun buchta willow  vrba 

Easter egg hunt  hon za čokoládovými vajíčky  Ash Wednesday Popeleční středa 

decorate zdobit Maundy Thursday  Zelený čtvrtek 

painted egg  malované vajíčko Good Friday Velký pátek 

religious náboženský Easter Monday Velikonoční pondělí 
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Wien 

Der Frühling beginnt und später in Deutschland als bei uns. Das haben wir in den 

Monaten Januar, Februar und März, die in den letzten 28 Jahren ruhig. 

Im Frühjahr ist es herrlich wenn sich in Deutschland die sandsteinfelsen grün werden. 

Im Frühjahr wird in jeder Region etwas anderes tut. 

Zum Beispiel in Hamburg Anfang Mai beginnen die größten der Welt sich auf die 

Feiertage fährst Du und alle Schiffe mit neuen taufen . Die Feiertage 4 Tage dauern. 

In Bayern wird das Vieh auf die Weide, in den Bergen jagt. 

    

 
 
Zdroje: http://www.nwoo.org/2015/06/02/ochlazovani-jaro-v-nemecku-prichazi-o-20-dnu-pozdeji-nez-pred-28-

lety/ 

Markéta Halouzková, Markéta Weiglová, 7. třída 
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SPORT 
Hokej Mountfield HK – Kometa Brno 

Asi všichni hokejoví fanoušci 

bedlivě sledovali zápas mezi Hradcem a 

brněnskou Kometou. 

Hned na začátku se po přihrávce 

od Kvapila dostal ke střele Hruška, ale 

trefil Rybára jen do ramene. Domácí hned  

vyrazili dopředu, Bednář z mezikruží nabil doleva volnému Kukumbergovi, jehož pokus po 

ledě Čiliak pohotově vykryl. Za další tři minuty tečoval nahození od modré šikovně Jarůšek, 

brněnský gólman ale opět skvěle zasáhl svým levým betonem. Hradec přestál i první 

přesilovou hru Brna, při níž se dostal před branku Hruška, ale bekhendem trefil jen hruď 

Rybára, a sám si poté zahrál v početní převaze, při níž zahrozil po Gregorcově nahození 

Bednář, ale Čiliak skvěle zasáhl ramenem a domácího kapitána vychytal na brankovišti i o pár 

chvil později.   

 

Zdroje:http://php.esports.cz/images/min.php?exact&w=1920&h=867&topcut&file=http://piratichomutov.cz//foto_chm/kometa_brno_logo_T

OP.JPG 

Kometa slaví postup do finále, Hradec zarmoutil 

v dramatickém prodloužení Zohorna. 

Hokejisté Brna si potřetí od roku 2012 zahrají ve finále extraligy o titul. V šestém 

semifinále zdolala Kometa doma Hradec Králové 2:1 v prodloužení a ovládla sérii 4:2 na 

zápasy. Brňané si díky tomu zajistili po úspěšných týmech ze základní části Liberci a Třinci 

jako třetí český zástupce účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Vítěznou branku vstřelil 

v čase 77:19 Hynek Zohorna. 

Ondřej Vít, 8. třída 
             http://www.mountfieldhk.cz/img/default.jpg 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Jedeme na Nový Zéland 

V úterý 21. března 2017 se uskutečnil druhý tematický den v letošním školním roce – 

tentokrát jsme se vydali na Nový Zéland! 

Dozvěděli jsme se nejrůznější zajímavosti 

o této zemi, někteří se dokonce neoficiálně zapojili 

do výzvy o vytvoření nové vlajky Nového Zélandu! 

A protože s touto zemí jsou neodmyslitelně spjaty 

filmové trilogie Pán prstenů a Hobit, které zde byly 

točeny, povídali jsme si i o autorovi knižní 

předlohy J.R.R. Tolkienovi a zhlédli ukázku 

z prvního dílu Pána prstenů – Společenstvo prstenů. 

Každá třída měla za úkol obléknout své 

3 vyslance za postavy ze Středozemě a poslat je do 

boje s drakem Šmakem. Po cestě byli nuceni projít 

nejrůznějšími nástrahami v podobě záludných otázek 

o Novém Zélandu a díle J.R.R. Tolkiena, přes které se 

dostali až k dračí sluji, kde museli zabít samotného 

Šmaka vlastnoručně vyrobeným lukem a šípy, pokud 

chtěli získat poklad. To se nakonec všem podařilo! 

Současně byla také vyhlášena soutěž 

„O nejhezčí výpravu Středozemě“, kterou se na 

I. stupni stala 2. A a 3. B, na II. stupni pak 6. a 8. 

třída. Gratulujeme!  

Vaši parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
Renata Kloubová 

Proč jste se rozhodla jít na naši školu? 

Chtěla jsem učit jinak, než se učí na jiných školách. 

Jak se vám na škole líbí? 

Líbí se mi tu hodně, protože jsou tu dobrý děcka. 

Jakou školu jste vystudovala? 

Učitelství občanské výchovy a matematiky na Masarykově univerzitě. 

Máte nebo měla jste nějaké domácí zvíře? 

Měli jsme černého kocoura Čerta, máme rybičky. 

Jaké máte koníčky? 

Turistiku, lyžování, matematiku a četbu. 

Jaký je nebo byl váš sen? 

Chtěla jsem učit na základní škole, chci být babičkou. 

Anketa: Na Velikonoce býváte doma, nebo někam 
odjíždíte? 
 

5. třída        7. třída 

doma: 11        doma: 16 

odjíždím: 11        odjíždím: 5 

6.třída         9. třída 

doma: 21        doma: 20 

odjíždím: 6        odjíždím: 2 

Petra Dvořáková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Jak se žilo dříve 
 V měsíci únoru se děti z 2. A pustily do historického projektu „Jak se žilo dříve“. Zaměřily se 

na období od 1. světové války až do roku 1989. Nejprve načerpaly informace z encyklopedií, internetu 

a také od svých babiček a dědečků. Připravily si Televizní vysílání o svých předcích - jak žily babičky 

a dědečkové a vytvořily si svůj vlastní rodokmen. Následně pak pátraly ve svých rodinách a 

domácnostech po historických předmětech. Našly řadu zajímavých kousku, a protože jich 

nashromáždily opravdu hodně, rozhodli jsme se uspořádat výstavu a připravit pro ostatní děti z 

prvního stupně komentovanou výpravu do historie našich babiček a prababiček.  

Výstavu jsme pořádali více jak tři týdny a během těchto týdnů se přišlo podívat bezmála sto 

dětí z prvního stupně. Výstava byla rozdělena na tři části – technické vymoženosti (strojky na holení, 

psací stroj, disketové jednotky, kazety atd.), měřidla (budíky, váhy, mince, bankovky, sada kružítek, 

měřidel a poslední částí byla domácnost (formy na bábovky, vlasové natáčky, knihy pro děti, fén na 

vlasy, kulma na vlasy, vánoční ozdoby, hmoždíř, žehličky, konvice na čaj, bandasky a plechové 

hrnečky). Prezentace byla vedená hravě (hádání předmětu, mini kvíz z historie), obsahovala take 

vysvětlení pojmů a souvislostí a také praktické ukázky funkčnosti předmětů. Největší úspěch však měl 

„kadeřnický salón“, kde o děti pečovali výjimeční kadeřníci a jejich nástroje. 

Děkujeme všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří nám zapůjčili exponáty. 

 

Zdroje: https://www.facebook.com/zsdeblin/?ref=ts&fref=ts 
 

Eva Bartesová  

Noc s Andersenem 

V pátek 31. března se v naší škole uskutečnila již poosmé Noc s Andersenem. Jedná se o tradiční akci, 

kdy mohou žáci strávit celou noc ve škole a užít si její netradiční atmosféru. Tentokrát se k nám 

poprvé připojily i nejmenší děti z mateřské školy. Letos se stal ústředním tématem časopis Čtyřlístek. 

Po slavnostním zahájení navštívili žáci spolu se svými učitelkami obecní knihovnu v Deblíně, kde jim 

paní knihovnice přečetla příběh z časopisu Čtyřlístek. Potom se odebrali zpět do školy a tam je čekalo 

plnění tematicky zaměřených úkolů, které pro ně připravili žáci páté třídy. Celý večer zakončilo 

společné čtení ze zajímavých pohádkových knih. 

Kateřina Klímová 
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Tematický den Žákovského parlamentu 
     

Dne 21. 3. se uskutečnil tematický den ,,Jedeme na Nový Zéland“. Program na první 

a druhou vyučovací hodinu si pro nás připravili parlameňťáci. Obsahoval prezentace 

o spisovateli Tolkienovi, jeho životě a díle. Z každé třídy byli 3 vyvolení převlečeni za 

postavy z knihy Hobit. Na závěr dne se vydali s ručně vyrobeným lukem a šípy zabíjet draka 

Šmaka. 

Silvie Samsovová, 7. třída     

Bruslení s Kometou 
 

V pondělí 28. 3. se 5., 6. a 8. třída vypravily 

na bruslení s trenéry Komety do brněnské DRFG 

arény. Prohlédli jsme si zázemí hráčů, zabruslili si 

pod vedením zkušených trenérů a měli jsme 

možnost sledovat trénink Komety.  

 

Setkání předškoláků: Tvořeníčko 
 

Ve středu 22. března proběhlo poslední 

setkání s předškoláky a jejich rodiči před 

zápisem do školy, tentokrát s názvem 

Tvořeníčko. Děti si nejprve zahrály na 

mravence a jejich úkolem bylo obarvit smutné 

sluníčko. Jenže to nebylo tak jednoduché, 

protože barevné lentilky museli přenášet 

pomocí brčka. Potom vytvořili louku plnou květin a živočichů, kterou si mohli odnést domů 

za okýnko a přivolat tím jaro. Jako odměnu za pětiměsíční práci ve škole si odnesli překrásný 

pamětní list se společnou fotografií. A teď už hurá k zápisu! 

Kateřina Klímová 
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ZÁBAVA  

 

 

 

Osmisměrka 

 
Zdroj: http://www.dooffy.com/cs/vtipmanie-016-velikonocni-vtipy-a-hlody.html 
http://mujweb.cz/kousalovi/veli1.htm 
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Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo, 
půjdeš na kočičky?” 
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě 
čas.” 

Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá 
modřina, prosím tě, kdo tě tak zmlátil?” 
A syn na to: „Ále, banda kluků si mě 
spletla s holkou a nařezali mi.” 
„A to si nemohl utíkat, kluku jedna 
pitomá!” 
„Nemohl, ono se v lodičkách špatně utíká.” 

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z 
domu mísu vajíček. 
„Chcete nějaké vejce, chlapci?” 
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci. 
„Výborně, takže to bude šest korun za 
jedno.” 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, 
nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se 
ptáš?” 
„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

Ať Vás na Velikonoce čeká… 

Po vyškrtnutí uvedených výrazů 
dostanete dokončení našeho přání. 

Použité výrazy: 
ANTÉNA, ARIEL, ASTRA, BIOTOP, 
BODLO, BRADA, BRANKA, 
EMENTÁL, ETAPA, GARANT, 
GEOLOG, HOLÁTKO, KAOLIN, 
KARAMEL, KLAPKA, KLOPA, 
KORNEL, KOŘENÍ, KOTEL, 
MELASA, MONOSKOP, NÁPOJ, 
OLTÁŘ, OMELETA, OPICE, 
OPRAVÁŘ, OSKAR, PLANETA, 
PLATAN, POCTA, POSTAVENÍ, 
RAMENO, RDEST, SKOBA, SUMEC, 
TAMPON, TIBET, TOPINKA, TRNKA, 
VÝHOZ, ZÁTOKA, ZLATO, ZMIJE. 
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Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 
„Proč je Tichý oceán tichý?“ 
Tatínek se nazlobí: 
„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ 
„Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 
 

Paní učitelka vysvětluje třídě:  
„Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila.  

Řekne někdo další příklad?“  
Pepíček se hlásí: „Prosím, žralok se ožral!“ 

 
Tomáš Crha, 7. třída 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky 

1. Které 2 květiny rostou a kvetou v březnu? 

- Bledule, sněženka 

2. Kolikátého je 1. jarní den? 

-  21. 3. 

3. Kdo má svátek 19. 3.? 

- Josef 

Úspěšní řešitelé 

Tomáš Vít (8. třída) 

Otázky pro měsíc duben 

Velikonoce 

1. Co chlapci pletou na Velikonoce? 

2. Co se dává koledníkům? 

3. Co se dělá na Zelený čtvrtek? 

4. Co se peče na Velikonoce?  

 

 

Zdroj: http://www.pivovargroll.cz/media/image/859779_velikonocni-pomlazka.jpg. 

https://im.novinky.cz/558/265587-original1-u4cxp.jpg. 

Michael Sláma, 8. 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 2017 
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