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ÚVODNÍČEK 

 Nový školní rok! Nový Sedmopolis! Noví autoři článků! 

 

Jako každý rok, i letos se budete každý měsíc moci začíst do školního časopisu 

Sedmopolis, který pro vás již od září začali tvořit sedmáci a osmáci. Ti mladší se na svoje 

novinářské povinnosti zatím teprve chystají, již nyní pro vás ale vymysleli zbrusu nové 

rubriky, na které se můžete těšit již v tomto čísle, jež pro vás vytvořili osmáci. Ti se pak od 

října chopí korekturování a formátování článků, které napíší sedmáci.  

Přejeme vám příjemné chvíle nad časopisem Sedmopolis, a pokud byste i vy chtěli 

přispět svým článkem, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv osmáka, sedmáka nebo paní 

učitelky Rohanovou a Eliášovou. 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

V Dubaji testovali 

prototyp létajícího taxíku. 
 

V Dubaji se uskutečnil let bezpilotního 

letounu, který by v brzké době mohl 

sloužit jako bezpilotní taxík. Jedná se 

o dron, který vypadá jako malá 

dvoumístná helikoptéra s 18 vrtulemi. 

Zařízení by mělo v budoucnu létat podle 

GPS navigace, a to až po dobu 30 minut. 

 

  

Zemřeli Jan Tříska 

a Květa Fialová, 

dvě české herecké 

legendy.   

Největší světová výstava 

o historii videoher nabízí 

v Praze stovky exponátů. 

 

Charlie Sheen si 

zahrál v dramatu 

o 11. září 2001. 

Společnost SpaceX hodlá 

poslat lidi na Mars už 

v roce 2024. 

 

Da Vinciho Mona 

Lisa možná měla 

svou nahou 

předchůdkyni. 
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Ondřej Vocílka navrhl 3D tisk očních protéz 

Ondřej Vocílka přišel vlivem šedého zákalu v dětství o zrak. Nyní přišel s revolučním řešením 

na výrobu očních protéz. Zjistil, že je lze rychle a kvalitně vyrábět na 3D tiskárnách, přičemž 

výsledný produkt je dvojčetem zdravého oka. 

 

Igor Zemánek, 8. třída 

 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Emoji ve filmu 

Žánr: Animovaný / Dobrodružný / Komedie 

Země původu: USA 

Rok: 2017 

Délka: 91 min 

 S filmem Emoji ve filmu se vypravíte do tajemného světa uvnitř mobilu, konkrétně do 

metropole Textopolis, ve které žijí všemi dobře známí Emoji, tedy smajlíci. Každý v Emoji 

má svůj výraz, jen smajlík Gene má vícevýznamový výraz. Rozhodne se, že se stane 

normálním. Na pomoc mu přispěchají Hi-5 a Jailbreak. Vydají se skrz aplikace, aby objevili 

kód, který může Gene pomoci. Celému mobilu však hrozí velké nebezpečí. Proto je na těch 

třech, aby Emoji svět zachránili.  

 Líbil se nám nápad filmu, částečně i zpracování. Občas jsme se i zasmáli. Tento 

animák se bude líbit těm, kteří rádi smajlíky používají a znají. 

Úkryt v zoo 

Žánr: Životopisný / Drama / Historický / Válečný 

Země původu: USA / Česká republika / Velká Británie 

Rok: 2017  

Délka: 127 min 

 Film vychází ze skutečných životních osudů hlavní ch hrdinů Antoníny Zabinské 

a Jana Zabinského, která pracuje v zoo v polské Varšavě. Mezi zvířaty je raději než s lidmi.  

 Válka, která vypukne v září 1939, ale přinese zkázu – celé město včetně zoo je 

bombardováno a z areálu zoo se stane skladiště německých zbraní a manželé Zabinští mohou 

chovat jen prasata. Zde ovšem začíná napínavý příběh: prasata krmí zbytky z varšavského 

ghetta, kam pro ně Jan pravidelně jezdí. Nepřiváží s sebou ale jen je, ale také lidi, které 

ukrývají před nacisty.  

 Nebudeme vám prozrazovat celý děj, ale určitě stojí za to se na film podívat, a to 

hlavně v případě, že vás zajímá téma druhé světové války.  

 

Zdroje:  https://www.csfd.cz/film/420523-emoji-ve-filmu/prehled/ 

https://www.csfd.cz/film/348243-ukryt-v-zoo/prehled/ 

 

Jiří Slezák, Filip Mikulík, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Liška obecná 

 Liška obecná je nejrozšířenější divoce žijící 

zástupcem šelem. Vyskytuje se po celé Evropě, 

severní Africe i v Asii. Nejčastěji se pohybuje 

v lesích, parcích a křovinných úborech. V Austrálii je 

vedena jako extrémně nebezpečný invazní druh.  

 Liška je štíhlá psovitá šelma s poměrně dlouhýma špičatýma ušima a dlouhým 

huňatým ocasem. Délka liščího těla dosahuje 90 centimetrů. V kohoutku lišky dosahují 40 

centimetrů a váží 8 až 13 kilogramů. Srst mají obvykle zbarvenou rezavě. Jejich tlapky a 

zadní strany uší jsou zbarvené černě. Liščí jídelníček se skládá z malých hlodavců a lesních 

plodů.  

 Liška je oblíbenou postavou bajek a bájí, kde často vystupuje v rolích chytrých 

a lstivých vítězících nad hloupějšími siláky. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ka_obecn%C3%A1_(%C5%A1elma) 
http://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/liska-obecna-skryte-zijici-lovec 
https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=174 

 

Sára Veselá, 8. třída 

Aloe vera 

Aloe vera je známá přírodní rostlina, která je 

používána jako přírodní lék na různá lehčí onemocnění. Na 

světě existuje asi 250 druhů aloe vera, ale pouze 4 z nich 

jsou účinné a mají pozitivní léčebné účinky. Původ aloe 

pravé není s jistotou znám, v současné době je pěstována 

nebo roste zplanělá v klimaticky příhodných oblastech 

téměř celého světa. Ve starém Egyptě byla tato rostlina označována za rostlinu nesmrtelnosti. 

Mayové ji nazývaly Pramen věčného mládí, Kryštof Kolumbus ji pojmenoval Doktor 

v květináči, Američané ji dodnes nazývají Mlčící léčitelka a má i další názvy jako Rostlina 

života, Bájná aloe, Zázračná aloe, Rostlina na popáleniny, Zázrak z pouště, Hojivá rostlina, 

Dar z nebes, Rostlina života, Tichý hojič, Rostlina dlouhověkosti. 

Zdroje: http://www.lecivealoevera.cz/zajimavosti.html 

Lucie Kosová, 8. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Ultimate General Civil War 

 Tato hra je simulační strategií z americké 

občanské války. Vyšla 14. června 2017 na PC. Tuto 

hru vytvořili vývojáři GameLabs. Ti, kteří doufali, že 

si hru zahrají ve více lidech, budou bohužel 

zklamaní, neboť je určena pouze pro jednoho hráče. 

Hra obsahuje více než 50 bitev v období od roku 1861 do roku 1865. Můžete hrát buď za 

federální vládu, nebo Konfederaci. Odehrává se 

v měřítku na pomezí brigádního a divizního velení. 

Hra má dostatek vnitřních statistik, například rychlost 

nabíjení nebo úroveň morálky. Velkou částí hry je 

managementová oblast vaší armády v táboře. Zde 

můžete vylepšovat výzbroj. 

Nové hry (září, říjen 2017) 

8. 9. 2017 Destiny 2 

12. 9. 2017 NASCAR: Heat 2 

14. 9. 2017 PES 18 

19. 9. 2017 ECHO 

22. 9. 2017 Project Cars 2 

Září 2017 The Day After 

29. 9. 2017 FIFA 18 

19. 9. 2017 NBA 2K18 

 

3. 10. 2017  Forza, Motorsport 7 

13. 10. 2017  The Evil Within 2 

10. 10. 2017 Middle-earth: Shadow of War 

17. 10. 2017 South Park: The Fractured but Whole 

17. 10. 2017 ELEX 

27. 10. 2017 Wolfenstein 2: The New Colossus 

27. 10. 2017 Assassin's Creed: Origins 

20. 10. 2017  Real Farm 

 
Zdroje: http://store.steampowered.com/app/502520/Ultimate_General_Civil_War/ 

http://www.spite.cz/menu/katalog-her/2017 

https://www.easports.com/cz/fifa 

 

David Kirsch, Leoš Černohorský, 8. třída 
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http://store.steampowered.com/app/502520/Ultimate_General_Civil_War/
http://www.spite.cz/menu/katalog-her/2017
https://www.easports.com/cz/fifa


 

MOBILNÍ APLIKACE 
 

Twitch 

Twitch je aplikace i webová stránka, která se používá 

k sledování živých přenosů. Byla založena v červnu 2011. Druh 

tohoto vysílání se zaměřuje především na videohry a také na 

hudbu a umění. Twitch je nejpopulárnější služba tohoto typu. 

V srpnu 2014 byla stránka zakoupena americkou společností Amazon.com za 970 milionů 

dolarů. Tato stránka je určena pro hráče, malíře, zpěváky, apod., kteří se chtějí podělit se 

svým zážitkem před veřejností a na internetu.  

 

 

Let go 

Jedná se o aplikaci, která pomáhá lidem prodat věci. Tato aplikace 

umožňuje lidem, kteří nestíhají a potřebují rychle prodat věc, vyhledat 

zájemce v jeho okolí. Se zájemcem se prodávající domluví, kde se setkají. 

Tato aplikace má jednoduchý slogan: „Vyfoť, sdílej, domluv a prodej.“  

 

Zdroje: https://www.google.com/imghp?hl=cs 

https://static.letgo.com/site-images/logo_letgo_share_fb.jpg 

http://www-cdn.jtvnw.net/images/twitch_logo3.jpg 

 

 

 

Lukáš Soukup, Dan Vít, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
 

Křížovka  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Song: Autumn-time is coming 
 
(Stejná melodie jako píseň Bratře Kubo) 
 

Red leaves falling 
Red leaves falling 
On the ground 
On the ground 
Autumn-time is coming 
Autumn- time is coming 
All around 
All around 
 

Jan Klusák, 8. třída
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Zdroje:  http://allfreeprintable.com/cont/cw/pdf/cw-atmn.pdf 
http://anglictina.pise.cz/pisnicky-a-rikanky/ 
https://twitter.com/redleafgroup 

 



 

 

Hádanka 

1. hádanka 

Du bist der Fahrer eines Formel-1 Auto, der mit 300 Km/h auf einer 85 km langen und 3m 

breiten Rennpiste fährt. Nach 10 km beginnt ein Hagelsturm, so dass der Wagen nur mit 

halber Geschwindigkeit fahren kann. 

Wie alt ist der Fahrer?  

 

Překlad: 

Jsi řidič vozidla formule 1, které jede rychlostí 300km/h po 85 km dlouhé a 3m široké závodní 

dráze. Po 10 km začne krupobití, takže může vozidlo jet už jen poloviční rychlostí. 

Kolik je řidičovi?  

 

Řešení: 

Na, wie alt bist du? Du bist doch der Fahrer! 

 

Křížovka (doplňuj bez členů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  http://www.prekladatel.com/zabava/hadanky/hadanky1.html 

http://www.prekladatel.com/zabava/hadanky/reseni1.html 

http://dum.rvp.cz/materialy/nemecka-krizovka.html 

 

Petr Račanský, 8. třída 
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TRENDY 
Barvy letošního podzimu 
 

SS nn ěě hh oo vv ěě   bb íí ll áá 

 

 

 

 

 či  

 

Rychlé a elegantní účesy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroje:  https://www.campdavidshop.cz/lehka-bila-bunda-soccx-ocean-trip-ii-xs.html 

https://skrz.cz/q/d%C3%A1msk%C3%BD+svetr+timeout+%C4%8Derven%C3%BD 

https://www.glami.cz/damske-kalhoty/khaki/ 

https://akademiakrasy.sk/c/14687/navod-krasny-uces-hotovy-za-minutku 

https://akademiakrasy.sk/c/1128/rychly-elegantny-uces-lekcia-krasy 

 

Barbora Večeřová, 8. třída 
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https://www.bety.cz/krasa-a-moda/clanky/23306/Barvy-letosniho-podzimu-Satniky-ovladne-ruzova-a-zelena
https://www.campdavidshop.cz/lehka-bila-bunda-soccx-ocean-trip-ii-xs.html
https://skrz.cz/q/dámský+svetr+timeout+červený
https://www.glami.cz/damske-kalhoty/khaki/
https://akademiakrasy.sk/c/14687/navod-krasny-uces-hotovy-za-minutku


 

HUDBA 

Shawn Mendes  
 

Narodil se  8. srpna 1998 v Kanadě. V roce 2013 začal získávat úspěch po nahrání 

několika cover verzí písniček na svém účtu v aplikaci Vine. Jeho singl „Life of the Party“ 

získal neuvěřitelný úspěch v Kanadě, ale také na mezinárodní scéně. Je nejmladším umělcem, 

který debutoval (začal) v TOP 25 s debutovou písničkou v žebříčku Billboard Hot 100, kde se 

umístil na 24. místě v 15 letech, 11 měsících a 4 dnech. V roce 2014 získal cenu Teen Choice 

Award v kategorii Internetová hvězda v oblasti hudby. 

Mercy  

You've got a hold of me 
Don't even know your power 
I stand a hundred feet 
But I fall when I'm around you 
 
Show me an open door 
Then you go and slam it on me 
I can't take anymore 
I'm saying baby 
 
Please have mercy on me 
Take it easy on my heart 
Even though you don't mean to hurt me 
You keep tearing me apart 
Would you please have mercy 
Mercy on my heart 
Would you please have mercy 
Mercy on my heart 
 
I'd drive through the night 
Just to be near you, baby 
Heart old and testified 
Tell me that I'm not crazy 
 
I'm not asking for a lot 
Just that you're honest with me 
My pride Is all I got 

I'm saying baby 
Please have mercy on me 
 
 

 

Máš nade mnou moc 
Ani neznám tvoji sílu 
Stojím sto stop nad zemí 
Ale padám, když jsem okolo tebe 
 
Ukazuješ mi otevřené dveře 
Potom jdeš a zabouchneš je přede mnou 
Už dále nemohu 
Říkám, zlato 
 
Prosím, smiluj se nade mnou 
Šetři mé srdce 
I přes to, že mě nechceš ranit 
Mě trháš na kusy 
Mohla by ses prosím smilovat 
Smilovat nad mým srdcem 
Mohla by ses prosím smilovat 
Smilovat nad mým srdcem 
 
Jel bych nocí 
Jen abych byl blízko tebe, zlato 
Srdce staré a usvědčené 
Řekni mi, že jsem se nezbláznil 
 
Nežádám moc 
Jen to, abys ke mně byla upřímná 
Moje pýcha je vše, co mám 

Říkám, zlato 
Prosím, smiluj se nade mnou 
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Take it easy on my heart 
Even though you don't mean to hurt me 
You keep tearing me apart 
Would you please have mercy on me 
I'm a puppet on your string 
And even though you got good intentions 
I need you to set me free 
Would you please have mercy 
Mercy on my heart 
Would you please have mercy 
Mercy on my heart 
 
Consuming all the air inside my lungs 
Ripping all the skin from off my bones 
I'm prepared to sacrifice my life 
I would gladly do it twice 
Consuming all the air inside my lungs 
Ripping all the skin from off my bones 
I'm prepared to sacrifice my life 
I would gladly do it twice 
 
Please have mercy on me 
Take it easy on my heart 
Even though you don't mean to hurt me 
You keep tearing me apart 
Would you please have mercy on me 
I'm a puppet on your string 
And even though you got good intentions 
I need you to set me free 
 
I'm begging you for mercy, mercy  
(I'm begging you, begging you please, baby) 
I'm begging you for mercy, mercy  
(I'm begging you, I'm begging you yea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šetři mé srdce 
I přes to, že mě nechceš ranit 
Mě dále trháš na kusy 
Mohla by ses prosím nade mnou smilovat 
Jsem loutka na tvém provázku 
A i když máš dobré záměry  
Potřebuji, abys mě osvobodila 
Mohla by ses prosím smilovat 
Smilovat nad mým srdcem 
Mohla by ses prosím smilovat 
Smilovat nad mým srdcem 
 
Spotřebovávám všechen vzduch uvnitř mých 

plic 
Strhávám všechnu kůži z mých kostí 
Jsem připraven obětovat můj život 
S radostí bych to udělal dvakrát 
Spotřebovávám všechen vzduch uvnitř mých 

plic 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Vincent van Gogh 
 

 Vincent Willem van Gogh [van gog] (30. března 1853, 

Zundert – 29. července 1890, Auvers-sur-Oise) byl nizozemský 

malíř a kreslíř. Šlo o jednu z největších osobností světového 

výtvarného umění, která je dnes pravděpodobně nejznámější 

postavou nizozemské historie. Gogh vytvořil v relativně malém 

časovém intervalu deseti let zhruba 900 maleb a 1100 kreseb. 

Goghovo dílo bylo za jeho života takřka neznámé (prodala se jen 

jedna malba necelý rok před Goghovou sebevraždou). Za života se 

Van Gogh nedočkal výraznějšího uznání. Posmrtně však jeho sláva stoupala závratnou 

rychlostí; zejména po výstavě v Paříži 17. března 1901 (11 let po Goghově smrti). 

 Svým stylem zapadá van Gogh nejvýrazněji mezi 

fauvisty, expresionisty, z části pak i mezi ranou abstrakci. 

Novátorským pojetím reality změnil náhled na tradiční 

impresionistickou malbu a z uměleckého hlediska významně 

ovlivnil především první polovinu 20. století. Vůlí vyjádřit 

vlastní pocity se stal mimoděk jedním ze zakladatelů 

expresionismu. 

 Některé z Goghových maleb zaujímají vysokou pozici v 

seznamu nejdražších maleb na světě. 30. března 1987 byl 

prodán Goghův obraz Kosatce za tehdy rekordních 53,9 milionu 

dolarů a 15. května 1990 zlomil jeho Portrét doktora Gacheta další rekord, když se ho 

podařilo prodat za 82,5 milionu dolarů. O Vincentu van Goghovi pojednává píseň amerického 

zpěváka a autora písní Dona McLeana s názvem Vincent. 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 

http://www.aktualita.cz/inzerce/prodej/pr0115/prodej_0115.htm 

https://www.artble.com/artists/vincent_van_gogh/more_information/style_and_technique 

 

 Jan Urban, 8. třída 

Sedmopolis        I – 2017/2018 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Obaly na sešity a učebnice 

 Pokud nechcete utrácet za 

obaly na učebnice a sešity, 

jednoduše si je můžete vyrobit! 

Stačí vám starý obrázkový 

kalendář či hezký balicí papír 

a lepicí páska. Obal sestav na míru 

na každou učebnici i sešit. Tím, 

jak má obal vypadat, se inspiruj 

u klasického plastového obalu.  

Originální obal na mobil 

 Už tě nudí tvůj 

starý obal platový či 

silikonový obal na mobil? 

Není nic jednoduššího než 

ho nějak vyzdobit! Budeš 

potřebovat jen různé laky 

na lehty – čím více a čím 

barevnější, tím lépe! 

Kolečka, kytičky, linky… 

Fantazii se meze nekladou! Jen si nezapomeň vzít rukavice, podložku a laky nechej pořádně 

zaschnout. 

Zdroje:  http://www.dumnapadu.cz/27-napadu-na-originalni-sesity-do-skoly/ 

http://krasna.nova.cz/clanek/tvujsvet/diy-12-roztomilych-obalu-na-mobil-potrebujes-jen-lak-na-

nehty.html 

 

Vojtěch Štulpa, 8. třída 

Sedmopolis        I – 2017/2018 



 16 

 

PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

První zasedání parlamentu 
 

 První zasedání Žákovského parlamentu proběhlo v pátek 15. 9. 2017. Jako každý rok 

se první parlament seznamujeme. Protože přišli noví členové, dělali jsme různé aktivity nejen 

s prvňáčky, ale i s ostatními, co byli v parlamentu prvním rokem. Nejdříve jsme si vysvětlili, 

co to je parlament a co budeme celý školní rok dělat, potom jsme si vysvětlili pravidla první 

hry. Museli jsme se jednotlivě představit a potom posbírat od každého jeden podpis na otázky, 

které nám paní učitelky Jitka Eliášová a Eva Bartesová připravily. Mě tato hra bavila, poznala 

jsem nové lidi a taky jsem se o nich něco dozvěděla. Druhá hra byla taky moc zábavná. 

Museli jsme se rozdělit do dvou skupin a paní učitelky mezi těmito dvěma skupinkami držely 

deku a na každé straně byl vždy jeden člověk. A když paní učitelky pustily deku, tak dvojce 

lidí, co byla proti sobě, musela říct rychle jméno toho druhého.  

Další zasedání proběhne v pátek 6. října, do té doby se můžete za svými parlamenťáky 

zastavit s připomínkami ohledně chodu školy, které budeme případně projednávat s paní 

ředitelkou a paní zástupkyní. 
Gabriela Horáková, 8. třída 

 

Navštivte naše internetové stránky 

http://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament 

www.facebook.com/parlamentdeblin 

Napište nám na emailovou adresu 

ParlamentDeblin@seznam.cz 
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DOTAZNÍČEK 

Hana Šolcová 

Máte/měla jste nějakého mazlíčka?  

Ano, měla jsem rybičky.   

Jaký byl váš největší trapas?      

Když jsem hrála divadlo a zapomněla jsem text. 

Chtěla jste být vždycky učitelkou, nebo jste chtěla být něčím jiným? 

Chtěla jsem být kosmonautkou. 

Měla jste oblíbený předmět? 

Ano, hudební výchovu. 

Vaše oblíbená barva? 

Modrá. 

Jak vycházíte s ostatními učiteli? 

Výtečně. 

Máte ráda tuto práci?  

Ano, mám. 

Anketa: Letěl/a jsi o prázdninách někam letadlem? 

5.třída:      7.třída: 

ANO 0       ANO 0 

NE 14       NE 23 

6.třída:      9.třída: 

ANO 1       ANO 2 

NE 13       NE   15 

 

Zdroje:  vlastní 

http://www.zs-deblin.cz/o-skole/lide-a-kontakty/ 

 

Markéta Weiglová, Markéta Halouzková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Novinky školního roku 2017/2018 

 výmalba některých tříd 

 výmalba chodby v přízemí a schodiště 

 nový nábytek v kabinetech 

 výmalba ve všech školkách 

 nové prostory pro klub 

 nové žákovské deníky 

 nový systém ve školní jídelně – čipy 

 od října 2017 zkušebně volba ze dvou jídel 

Spolupráce 1. a 9. třídy 

 I letos, stejně jako každý rok, se žáci deváté třídy stali patrony nejmladších žáků naší 

školy – prvňáků. Deváťáci hned druhý den školy navštívili prvňáčky v jejich třídě a pomohli 

jim podepsat se na jejich nová trička. Poté jim ukázali školní skříňky, kam si budou po celý 

školní rok ukládat své věci. Nakonec 

všichni navštívili školní jídelnu, kde 

společně aktivovali čipy na obědy, 

které jsou na naší škole novinkou. 

 I následující den strávili prvňáci 

a deváťáci spolu. Deváťáci byli 

průvodci svých nejmladších spolužáků. 

Nejprve si společně prohlédli školu, 

aby prvňáčci nebloudili a věděli, kde 

najdou např. tělocvičnu, kde sídlí paní ředitelka, kam zavítat, pokud by chtěli deváťáky 

pozdravit atd. Poté se všichni převlékli a nachystali se na procházku Deblínem. Tam 

pozdravili pasoucí se daňky, podívali se ke kostelu a jiným zajímavým místům a zahráli si 

hry. V neposlední řadě deváťáci poučili prvňáčky o tom, kde a jak přecházet přes silnici a 

ukázali jim bezpečnou cestu ke škole. 

Mgr. Pavlína Rohanová 

Sedmopolis        I – 2017/2018 
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Adaptační kurz 5. třídy 

 Druhý týden letošního školního roku absolvovala 5. třída adaptační kurz. Díky 

animátorské skupině „Anymátoři Brumov“ („Y“ mají skutečně v názvu) jsme si mohli užít 

skvělý program. Od rána do večera střídala jedna aktivita druhou. Nikdo se nenudil a užili 

jsme si spoustu legrace. Nechybělo spaní ve stanu, táborák se špekáčky a noční hry. Věřím, že 

se všem akce líbila.  

 Na stránkách školy můžete zhlédnout také video. 

 

 

Mgr. Jana Jahorná 

 

Návštěva Úřadu práce 

 V pondělí 25. 9. navštívili žáci 9. třídy Úřad práce Brno-venkov, se sídlem v Brně, aby 

si udělali jasno ve svém rozhodování, kam se vydají studovat po dokončení základní školy. 

Většina žáků již určitou představu má, některé výsledky profesního testu, který zde vyplnili, 

překvapil.  

Mgr. Pavlína Rohanová 

 

Upravily Lucie Dvořáčková, Sylvie Samsonová, 8. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 
 

Moje prázdniny 

Prázdniny v Krkonoších 

O prázdninách jsme jeli do Krkonoš na chatu Gall. Jezdili jsme tam na výlety. Nejvíce 

se mi líbila návštěva Dinoparku. Nejradši mám Velociraptora. S taťkou jsme jeli v Dino 

Expresu. Viděli jsme z výšky kostru Triceratopse a tři Tyranosaury. Potom jsme si šli sednout 

na lavičku a za námi proběhl Velociraptor. Bratr se lekl. Návštěva Dinoparku se mi moc 

líbila. 

V Krkonoších poblíž Sněžky je nově udělaná Stezka korunami stromů. Jeli jsme na ni 

poslední den. Po cestě nahoru jsou udělány tři vylepšené a zábavné cesty, kterými jsme šli 

s taťkou a bráchou. Když jsme vylezli nahoru, začalo strašně foukat a pršet. Museli jsme 

rychle dolů, protože byla bouřka. Málem jsem z toho spadla. Až na tu bouřku to bylo super. 

 

Žaneta Konvalinová, 5. třída 
 

Výlet do Prahy 

O prázdninách jsme byli na výletě v Praze podívat se na památky. Nejprve jsme se 

z vlakového nádraží šli podívat na Orloj, ale byla velká škoda, že na něm bylo zrovna lešení. 

Potom jsme se šli projít Prahou a někam se naobědvat. Po obědě jsme šli hledat Karlův most, 

kde jsme potkali Mildu. Po návštěvě Karlova mostu jsme šli na Petřínskou rozhlednu, ze které 

byl pěkný výhled na celou Prahu. Pak jsme šli zpátky k vlakovému nádraží a jeli jsme domů. 

Tento výlet se nám líbil a bylo to tam moc pěkné.   

 

Daniel Jandek, 5. třída 
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ZÁBAVA 

Zajímavosti o seriálu Simpsonovi 

 Homerovo oficiální IQ je 55. 

 Matt Groening je levák, stejně jako jeho postavičky 

Bart Simpson, Ned Flanders, pan Burns a Vočko.  

 Homerův výkřik "D'oh!" byl zařazen jako plnohodnotné slovo do Oxfordského slovníku.  

 Seriál vznikl z původně 30vteřinových skečů, které se vysílaly během pořadu 

„The Tracey Ullman Show“ v roce 1987. 

 Postava Barta se umístila na prvním místě "Top 10 filmových spratků" v časopise TV 

Guide v roce 2005. 

 Hodně postav v seriálu je pojmenovaných podle reálných příbuzných autora Matta 

Groeninga, včetně těch hlavních. 

 Dustin Hoffman a Michael Jackson se v jedné epizodě přiznají, že se v seriálu už objevili 

pod jiným jménem. To je pravda - oba vystoupili se svými hlasy, ale pod pseudonymy 

v počátcích seriálu. 

 Bart opravdu píše v úvodní znělce na tabuli pokaždé jinou větu. 

 Elizabeth Taylor, Susan Sarandon a Alec Baldwin se v seriálu namluvili jednak sami sebe 

a pak také jiné postavy. 

 Kde se skutečně nachází Springfield není známo, v seriálu se objeví několik států - New 

Jersey, Kentucky nebo Missouri. 

 Hlavní postavy mají žlutou barvu, aby upoutaly pozornost diváků, kteří přeskakují 

jednotlivé programy v televizi. 

 Řada celebrit se toužila do seriálu dostat a často souhlasili s tím, že budou jejich postavy 

prezentované ne zrovna v dobrém světle. Například Jasper Johns souhlasil, aby hrál 

kleptomana. 

 Simpsonovi už procestovali všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy.  

 Matt Groening se nechal slyšet, že jeho iniciály jsou na každém záběru/obrázku Homera. 

M je střapeček vlasů nad uchem, G ucho samotné. 

 Maggie je alergická na pasírované hrušky. 

 Bůh je jediná postava v Simpsonových, která má 5 prstů. 

 

Zdroj:  http://www.serialzone.cz/serial/simpsonovi/zajimavosti/#ixzz4thS4Ttck 

http://www.sablonynazed.cz/57-simpsonovi 

                                                                            

Tomáš Crha, Jaromír Hanák, 8. třída 
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