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ÚVODNÍČEK 

Vítejte u dalšího, letos již druhého, čísla časopisu Sedmopolis. A jak takový časopis vlastně 

vzniká? 

Sedmáci mají na starosti psaní článků do svých rubrik. Většinou vychází z novinek nebo 

tematiky spojené s daným měsícem, ve kterém aktuální číslo časopisu vychází. Své články zpracují 

na základě informací z internetu, knížek nebo svých zkušeností. Když mají texty hotové, pošlou je 

do daného termínu svému osmákovi, který článek zkontroluje (jestli není pouze zkopírovaný 

z internetu), opraví podle svých možností chyby a naformátuje texty dle zadaných kritérií. Takto 

upravené články následně osmáci pošlou své češtinářce – p. učitelce Rohanové, která opraví zbylé 

chybičky a pošle všechny články p. učitelce Eliášové, která je zkompletuje do jednoho souboru a dá 

mu grafickou podobu časopisu. Práce všech zúčastněných je poměrně náročná – pro žáky 

samotným tvořením (učí se pracovat se zdroji, psát články a pracovat s textovým editorem, aby 

články upravili do dané podoby), pro paní učitelky pak časově, protože následná úprava je stojí 

ještě hodně práce.  

Proto doufáme, že vám naše společné tvoření přináší zábavu a nové poznatky a že si čtení 

časopisu užíváte. Z toho důvodu to děláme rádi  

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Dusilová, Smetana, Zrní, 

Schmitzer i Sedláček 

připomenou 17. listopad 

V pátek 17. listopadu proběhne studentská akce na 

Národní třídě a náměstí Václava Havla. Korzo 

Národní s mottem Díky, že můžem! má být 

pouliční slavností a poděkováním účastníkům 

listopadových událostí let 1939 i 1989. 

 
Ke zrodu umělé 

inteligence zbývá 

krůček. Stvořme ji 

a zahubí nás, 

varuje Hawking. 

 

Na Sumatře objevili nový 

druh orangutana. 

 

 

Machu Picchu se 

pomalu stává 

nedostupnou 

památkou. 

Číňané plánují tisíc 

kilometrů dlouhý tunel. Má 

přivést vodu z Tibetu. 

Chyba v mapách 

Applu baví 

internet. Turecké 

město získalo 

název po iPhonu. 
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Jméno nové škodovky prozradila interní prezentace 
Není tajemství, že Škoda chystá kodiaq v karosářské verzi pseudokupé (se čtyřmi dveřmi 

namísto dvou). Interní prezentace zveřejněná na čínském webu PCauto.com.cn ukazuje, jak se 

pravděpodobně tato varianta bude jmenovat - nebude to Kodiaq Coupé, nýbrž Kodiaq GT. 

Dvojice písmen na konci znamená Gran Turismo a obecně označuje spíše luxusní automobily, 

určené pro komfortní cestování na dlouhé vzdálenosti. 

 

 



Nových iPhonů X bude 

nedostatek 

Na přelomu října a listopadu se má na pultech 

obchodů objevit nový iPhone X. Očekává se, 

že o nejlepší jablečný smartphone bude 

enormní zájem. Analytici tak upozorňují na to, 

že jubilejních modelů s římskou číslovkou 

deset v názvu bude nedostatek. 

V pražské zoo spadla žena z rozhledny 

V zoologické zahradě v Praze Troji spadla v polovině října z rozhledny 30letá žena. Záchranáři 

ji po pádu museli resuscitovat a následně ji převezli do nemocnice. Případ vyšetřují kriminalisté. 

Podle informací Novinek na místě zasahovaly tři posádky záchranné služby a policejní hlídky. 

Dřevěná rozhledna z roku 2009 je téměř 20 metrů vysoká a stojí na nejvyšším místě areálu. 

 

Nissan má GT-R na dálkové 

ovládání, jede až 315 km/h. 
Roboti v USA dělají i pizzu, 

kuchařů bude méně. 

Pražané chtějí zpět 

trolejbusy. 

Dopravní podnik 

zahájil zkušební 

provoz elektrobusu. 

Španělé vyrábí 

organický nápoj 

z hroznů, kvůli 

modré barvě se 

však nesmí nazývat 

vínem. 

Záznam z letadla, 

v němž zemřel 

polský prezident 

Kaczyński, zachytil 

výbuch. 

Sedmopolis        II – 2017/2018 

Martin Vít, Tomáš Klusák, 7. třída 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Koralína a svět za tajnými dveřmi 

Žánr: Animovaný / Rodinný / Fantasy / Dobrodružný 

Země původu: USA 

Rok výroby: 2009 

Délka: 96 min 

 
 Jedenáctiletá Koralína Jonesová se přestěhovala do 150 let starého domu. Rodiče na ni neměli moc 

času. Našla si kamaráda jménem Hubík. Hubíkova babička vlastnila panenku, která se podobala Koralíně. 

Další den Karolína šla navštívit své sousedy: Dvě šílené herečky a pana Bobinského, který cvičí myšky.  

 Koralína chodila po bytě a našla malé tajemné dveře, které byly zamčené. Poprosila maminku, aby 

dvířka otevřela, alw za dvířky nebylo nic. Koralína šla spát i s panenkou opřenou o židli. Kolem půlnoci ji 

něco probudilo a uslyšela zvuk u dveří. Otevřela dveře a objevila se ve stejném domě jako předtím. Šla do 

kuchyně a spatřila svoji matku, ale místo očí měla knoflíky. Matka jí vřele nabídla, aby šly večeřet a ať 

zavolá otce. Takhle Koralína chodila, až ji matka s knoflíky nabídla, aby si přišila knoflíky místo očí, a tak tu 

bude moci zůstat napořád. Koralína se zalekla a utíkala do pokoje a chtěla jít spát, aby se vrátila do reálného 

života.  

 Ráno se probudila a zůstala u své druhé matky. Vrátila se zpět dolů a našla matku. Koralína ji jasně 

řekla, že není její matka a matka s knoflíky se naštvala a hodila ji do zrcadla, což bylo vlastně vězení. Našla 

tam tři ztracené duše, které ji poprosily, aby našla jejich oči.  

 Díky Hubíkovi se dostala ze zrcadla a šla nabídnout své druhé matce, aby si zahrály hru, matka má 

pro ně slabost. Koralína našla všechny oči a potom měla najít své rodiče, kteří se ztratili. Koralína našla své 

rodiče uvězněné ve sněžítku, ale matka nikdy nechce prohrát - Koralínu nechtěla pustit. Koralína vytrhla 

z ruky klíč a utíkala ke dvířkům. 

 Jakmile se vrátila do reálného života, našla sněžítko rozbité a nikde neviděla své rodiče. Za chvilku 

se rodiče vrátili a vůbec o ničem nevěděli. Koralína se však musela zbavit jediného klíče, který je na světě. 

Koralína taky propustila dušičky. Napadne jí zbavit se klíče tak, že klíč hodí do studny.  

 Tento film jsem viděla asi 15x – to naznačuje, že ho mám moc ráda. Doporučuji i starší věkové 

kategorii, jak klukům, tak i děvčatům. Holky asi film ocení více. 

 

Zdroje:  https://www.csfd.cz/film/105807-koralina-a-svet-za-tajnymi-dvermi/prehled/ 

Nela Jebáčková, 7. třída
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Upíří ségra: Záchrana upírů 

Autor: Franziska Gehm 

Nakladatelství: Fragment  

Počet stran: 164 stran  

Rok vydání: 2010 (1. vydání)  

  

 Kniha vypráví o dvojčatech Dace a Sylvianyi Tepesových. 

Jejich otec Mihai je upír a matka Elvíra člověk, takže jsou 

poloupírky. V Německu mají kamarády Helenu a Luda. Taky se znají 

s Jakubem, který se líbí Sylvaně.  

 Tepesovi mají souseda-lovce upírů, který je často odposlouchává. Jednou k Dace 

a Sylvianyi přiletí jejich strýc se svou manželkou a synem Woiwem z Transylvánie. Řeknou jim, že 

se v Transylvánii šíří nebezpečná nemoc influenta. Lze ji vyléčit pomocí odvaru z rostliny germanii 

dracony, která roste na hrobě strašlivého Osmunda Mortuse a musí se utrhnout přesně ve tři hodiny 

ráno. Můžou ji utrhnout jen poloupírky, takže se na hřbitov vydá Daka se Sylvianyí. Bohužel ji 

utrhnou v jiný čas, takže probudí démona Osmunda Mortuse.  

 Démon na ně zkouší mučení určené pro upíry, protože si myslí, že jsou upírky. Je zoufalý 

z toho, že na ně mučení nefunguje, proto odejde zpátky do říše mrtvých a dvojčata se vrátí domů, 

aby uvařila odvar. Následně jim ale odvar z germanii dracony ukradne jejich soused Dirk van 

Kombast. Když to dvojčata spolu s Woiwem zjistí, vezmou si odvar zpátky a Dirkovi se za to 

pomstí. 

 Kniha je jedním z dílů série Upíří ségry. Doporučila bych ji hlavně holkám, ale klidně 

i klukům. Líbilo se mi na ní, že byla zábavná. Také se mi líbilo, že pasáž na hřbitově byla 

strašidelná díky detailně popsané atmosféře. 

Zdroj:  https://www.knihydobrovsky.cz/files/thumbs/mod_eshop/produkty/u/upiri-segry-zachrana-upiru-

9788025311455.280299474.1474986454.jpg 

 

                                                                              Aneta Brzicová, 7. třída
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V PŘÍRODĚ 

Lemur Kata 
Lemur Kata žije na Madagaskaru a je zde 

nejrozšířenějším druhem lemura. Lemur kata patří mezi 

nejoblíbenější a nejvíce chované lemury v zajetí v zoo. 

Je to ohrožený druh. Jsou to býložravci, živí se 

hmyzem. 

Pro lemura je typický pruhovaný černobílý ocas, 

na kterém má vždy stejně pruhů. Má hnědorůžová záda, 

tmavošedou hlavu, bílé tváře s tmavými skvrnami a 

černý čumák. Žije ve skupinách o kolo třiceti jedinců. Hlavní slovo má samice. V tlupě se vše točí 

podle mláďat. Matka je nosí na břiše 2 týdny. Po 6 měsících jsou samostatná.  

 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/lemur-kata-oko-lemur-catta-tv%C3%A1%C5%99-826012/ 

 

Lukáš Mičánek, 7. třída 

Bazalka pravá 

Bazalka pravá (nebo také jinak bazalka vonná) je 

aromatická rostlina z čeledi hluchavkovitých. Je původem 

z Indie a z dalších vlhkých tropických regionů Asie, kde byla 

pěstována více než 5000 let. Bazalka kvete od května do září. 

Tato rostlina má na lidský organismus spoustu blahodárných 

účinků např. mírní křečové bolesti, působí antidepresivně a je 

prospěšná při migréně a nespavosti. Čerstvé nebo sušené listy se používají jako univerzální koření. 

Dorůstá obvykle do velikosti 20 až 40 cm. Květenství bazalky je povětšinou žlutého či bělavého 

zbarvení,vyjímkou však není ani růžový květ. 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazalka_prav%C3%A1 

http://www.spektrumzdravi.cz/bazalka-prava-ocimum-basilicum 

https://www.zena.cz/bazalka-prava/r~i:wiki:4165/?redirected=1508511887 

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

Sára Veselá, 8. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Age of Empires III 

 

Tato ne zrovna nová strategická hra je z roku 2005. Vaším cílem je zneškodnit nepřátelské 

národy za pomocí těžení a cvičení jednotek. Ve hře můžete hrát za 8 národností (Brity, Němce, 

Portugalce, Španěle, Francouze, Rusy, Turky, Nizozemce). Každá jednotka má své výhody 

i nevýhody. Hra ještě obsahuje krátkou kampaň a multiplayer.  

 

Informace 

Vývojář:      Ensemble Studios 

vydavatel:   Microsof Game Studios 

platformy:  Microsoft Windows XP a dále 

cena:         cca 400 Kč 

Požadavky 

Operační systém:  Microsoft Windows XP a dále 

procesor:  1,2 GHz,256 

operační paměť: 521 MB 

Ovládání  klávesnice, myš 

Nové hry (listopad 2017)

Call of Duty: WWII 

Vychází na: PC, PS4, Xbox One 

1st person akce (FPS), Online FPS 

 

Sonic Forces 

Vychází na: PC, PS4, Xbox One, Switch 

Arkáda 

 

Need for Speed: Payback 

Vychází na: PC, PS4, Xbox One 

Závody 

The Sims 4 

Vychází na: PS4, Xbox One 

Simulátor 

 

Tokyo Tattoo Girls 

Vychází na: PC, PSV 

RPG 

 

Star Wars: Battlefront 2 

Vychází na: PC, PS4, Xbox One 

1st person akce (FPS), 3rd person akce (TPS)

 

Zdroje: http://www.zing.cz/hry/podle-data-vydani/          

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE 
 

Fruit Ninja 

Fruit Ninja je akční hra, ve které 

sekáte ovoce a úkolem je získat co 

nejvyšší skóre. 

Plants vs. Zombies 2 

Zombie proti rostlinám? Ano, je to možné! 

Stačí si stáhnout tuhle perfektní a návykovou 

akční strategii. 

   

PhotoMath 

Potřebujete pomoci s úkoly do matematiky? Pak je tu pro vás řešení! 

Vyzkoušejte aplikaci PhotoMath. Příklad stačí vyfotit na váš mobil nebo 

tablet a ten za vás vše vypočítá. Poradí si i se zlomky a složitějšími příklady. 

 

AccuWeather 

Tato aplikace vám pomůže vždy a bez námahy 

zobrazit aktualní a přesné počasí z vašeho okolí až na 

14 dní do předu! 

 
 

 

Zdroje:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halfbrick.fruitninjafree&hl=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.pvz2_row&hl=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl=cs 

 

   Vojtěch Konečný, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Halloween 
 Hallowe'en is one of the few western holidays that 

haven't been adopted by eastern cultures so far. This may 

change, however, because the effects of globalisation are 

apparent everywhere around us. Will Hallowe'en follow the 

footsteps of St. Valentine's Day, which has been widely 

accepted in many countries and cultures? Hallowe'en is 

celebrated on the 31st of October, especially in the USA, Canada and the British Isles. It is 

a relatively young holiday – it dates back to the 19th Century, when it was brought to 

America by immigrants from Ireland and Scotland. Today, it is a part of the pop culture of the 

20th century. 

 The name of the day comes from a contraction of Hallow Eve, which actually means 

that it is the evening before another important day celebrated by Roman Catholics, All Saints 

Day. Other countries and cultures have similar holidays to All Saints Day, such as The Day of 

the Dead in Mexico or Dušičky in the Czech Republic. 

 On Halloween, children usually wear funny or scary costumes or masks, such as 

ghosts, witches, zombies, or vampires. This custom comes from a Celtic tradition. On this 

day, according to the Celts, spirits rose from the dead. In order to protect themselves from the 

evil ones, the Celts wore horrible masks that were supposed to scare them off. 

 One of the symbols of Halloween is the so called Jack-O'-Lantern. It is a vegetable, 

usually a large pumpkin, with a scary face carved into it. People put a candle inside it and put 

it in front of their house after dark. 

 A popular activity with the children is trick-or-treating. They walk around the 

neighborhood in their costumes, knock on people's doors and say ‘trick or treat’ and are given 

some candy. The phrase actually means something like ‘we will play a trick on you or you 

can give us something nice and sweet’. There are also costume parties with special games 

both for kids and for adults, television broadcasts many programmes with the Halloween 

theme etc. Unfortunately, Hallowe'en is also a day of the occult and many bad things happen 

on this day, too. 
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Slovíčka 

anglicky  výslovnost   překlad 
Halloween  [ hælƏui:n ]    Halloween 

a symbol  [ simbl ]   symbol 

an owl   [ aul ]    sova 

a bat   [ bæt ]    netopýr 

a cat   [ kæt ]    kočka 

a spider  [ spaidƏ ]   pavouk   

a skeleton  [ skeletƏn ]   kostlivec 

a witch   [ wič ]    čarodějnice 

a ghost   [ gƏust ]   duch 

a vampire  [ væmpairƏ ]   upír 

a net, a web  [ net, web ]   pavučina 

a monster  [ monstƏ ]   příšera   

a pumpkin  [ pampkin ]   dýně 

at night  [ æt nait ]   v noci 

a mask   [ ma:sk ]    maska 

trick or treat  [ trik o:r tri:t ]   Koledu, nebo něco vyvedu! 

Scared   [ skeƏd ]   vystrašený 

knock   [ nok ]    klepat 

Jack-o-lantern  [ džæk Əu læntƏn ]  vydlabaná dýně 

Písnička: Five little pumpkins sitting on a gate 

Five little pumpkins sitting on a gate. (ukázat 5 prstů) 

The first one said, „oh my it’s getting late.“(chytit se za hlavu) 

The second one said, „there are witches in the air.“ (ukázat do vzduchu) 

The third one said, „but we don’t care!“ (mávnout rukou) 

The fourth one said, „let’s run and run and run.“ (ruce simulují běhání) 

The fifth one said, „I’m ready for some fun!“ (vzpažit) 

OOOhh OOOhh went the wind 

And out went the lights 

And the five little pumpkins rolled out of sight. (motat rukama klubíčko) 

 

Zdroje:  https://www.helpforenglish.cz/article/2005111603-halloween 
http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/973491/how-to-carve-a-pumpkin 
http://domasdetmi.eu/2014/10/29/anglicke-halloweenske-pisnicky/ 
http://www.pancelcino.cz/anglictina/slovicka/halloween/ 

https://pixabay.com/cs/netop%C3%BD%C5%99i-l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD-let-halloween-

42379/ 
  

Lucie Sedláčková, 7. třída 
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Halloween 

Přečtěte si pečlivě text o svátku Halloween a zodpovězte níže uvedené otázky resp. 

rozhodněte, zda se jedná o pravdivé, či nepravdivé výroky.  

Halloween ist ein Fest am Vorabend von Allerheiligen in der Nacht vom 31. Oktober 

zum 1. November. 

Es wurde ursprünglich nur in katholisch gebliebenen Gebieten der britischen Inseln 

gefeiert, vor allem in Irland. Von dort kam es mit den vielen irischen Auswanderern im 19. 

Jahrhundert in die Vereinigten Staaten und gehörte dort zum Brauchtum dieser Volksgruppe. 

Aufgrund seiner Attraktivität wurde es bald von den Kindern anderer Einwanderer 

übernommen und entwickelte sich zu einem wichtigen Volksfest in den Vereinigten Staaten 

und Kanada. 

Aus Nordamerika kam das Halloweenfest nach ganz Europa, wo es in stärker 

kommerzialisierter, vielfach veränderter Form gefeiert wird. So hat die neu-europäische 

Variante des Fests eher fröhlichen und weniger schaurigen Charakter als in Nordamerika. 

Während in den Vereinigten Staaten auch Schulklassenzimmer mit Hexenmotiven oder 

Rathausvorplätze mit Jack O'Lanterns (ausgehöhlten und mit Fratzen versehenen Kürbissen) 

geschmückt werden, herrscht der Halloween-Schmuck in Europa eher in Geschäften oder 

privaten Räumen vor. 

Halloween im amerikanischen Sinne wird im deutschsprachigen Raum erst seit etwa 

den 1990ern zelebriert, gilt inzwischen aber als recht verbreitet. Traditionell gehört zu diesem 

Fest das Spielen von Streichen, das Aushöhlen von Rüben, die Rückkehr der Toten, usw.  

  Zu Halloween sind Verkleidungen beliebt; viele Kinder, aber auch Erwachsene 

verkleiden sich. Populäre Kostüme sind Feen, Fledermäuse, Geister, Hexen, Kürbisse, 

Skelette, Zombies, Tote, Vampire und Ähnliches. 

 

Otázky k textu: 

 
1.Halloween kommt ursprünglich aus Europa. 

Ja 

Nein 

2. Halloween wurde von den griechischen 
Auswanderern nach Nordamerika gebracht. 

Ja 

Nein 

3. Halloween ist eines der wichtigsten Volksfeste 

in den USA und Kanada. 

Ja 

Nein 

4. In Europa wird es genauso wie in den USA 

gefeiert. 

Ja 

Nein 

 

Zdroj: http://www.nemecky.net/testy/porozumeni-

textu/halloween-17/ 

5. Halloween hat in den USA einen fröhlichen 

und weniger schaurigen Charakter. 

Ja 

Nein 

6. Jack O’Laternen werden aus Gemüse 

hergestellt. 

Ja 

Nein 

7. Ist Halloween im amerikanischen Sinne im 

deutschsprachigen Raum schon sehr verbreitet. 

Ja 

Nein 

8. Es ist normal, sich für Halloween zu 

verkleiden. 

Ja 

Nein 
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TRENDY 

Účesy 

Pro dlouhé vlasy       Pro krátké vlasy 

 

Pro kluky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: http://www.vlasy-in.cz/fotogalerie-klucicich-ucesu-strihy-pro-male-chlapce 

http://www.bulwar.cz/12-ucesu-kterymi-jednoduse-behem-par-minut-vykouzlite-originalni-vzhled/ 

 

Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 

Selena Gomez 

Narodila se 22. července 1992 ve městě Grand Prairie 

v Texasu. Je americká herečka, zpěvačka a módní návrhářka. 

Její otec je mexického původu a její matka má italské kořeny.  
Zahrála si například roli Alex Russo v Disney seriálu 

Kouzelníci z Waverly. Její kariéra se rozšířila i do hudebního 

průmyslu, stala se zpěvačkou a zakladatelkou popové kapely 

Selena Gomez & the Scene, která vydala již tři zlatě 

certifikovaná alba: Kiss a Tell, A Year Without Rain a When 

the Sun Goes Down, které Seleně vynesly tři platinově 

certifikované skladby: Naturally, Who Says a Love You Like a love Song. 

Momentálně má i svou vlastní módní značku Dream Out Loud, která se prodává 

v obchodech řetězce K-Mart v USA.  

Roku 2014 oznámila, že ji již několik let postihuje závažná choroba lupus, v důsledku 

čehož byla nucena omezit své pracovní aktivity. Nejznámější píseň od Seleny Gomez je 

Come & Get It. 

Zajímavosti 

 Rodiče se rozvedli, když bylo Seleně pět. 

 Jméno Selena znamená v řečtině Měsíc. 

 Miluje horory! 

 Její oblíbený svátek je Halloween. 

 Oblíbený sport, který sleduje, je basketbal. 

 Každé ráno si dává na lačno lžičku olivového oleje. 

 Její oblíbené ovoce je mango. 

 Miluje skejtování a surfování. 

 Její máma jí porodila, když jí bylo necelých 16 let! 

 Nejvíc na celé pizze prý miluje kůrku! 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomezov%C3%A1#/media/File:Selena_Gomez-

_Walmart_Soundcheck_Concert.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Selena_Gomezov%C3%A1 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/gomez-selena/come-get-it-475533 

http://ocko.tv/17-zajimavosti-o-selene-gomez-vis-ze-jeji-mama-ji-mela-v-sestnacti-pwv-

/clanek.aspx?c=A160903_181417_ocko-clanky_subr 

 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Pablo Picasso 

Celým jménem Pablo Ruiz Picasso se narodil 25. října 1881 v Malaze. Po matce 

zdědil jméno Picasso – jmenovala se Maria Picasso Lopezová, otec byl José Ruiz Blask. 

Roku 1892 nastoupil do umělecké školy v La Coruña, kde vyučoval jeho otec. Ten pro 

svého syna plánoval velkou kariéru a sám mu poskytoval lekce kreslení. Picasso si zamiloval 

koridu a holubice, které jeho otec často maloval. O tři roky později se rodina přestěhovala do 

Barcelony. 

Roku 1897 mladý Pablo cestuje do Madridu, aby tam pokračoval ve studiích, ale se 

svými znalostmi byl velice napřed. Ve svých šestnácti letech už uměl vše, co mu mohly 

nabídnout akademie.  

Na přelomu nového století, v roce 1900, odcestoval Pablo do Paříže. Roku 1904 se 

seznámil s Fernandou Olivierovou, do které se zamiloval, do jeho tvorby vstoupila radost, 

vřelost, veselost, vytvářel i sochařská díla a maloval hodně akrobaty a harlekýny, které 

navštěvoval na Montmartru. S Fernandou strávil krásné léto v katalánské vesnici Gosol, kde 

maloval především akty. 

Od roku 1906 začal vlivem starého 

španělského sochařství malovat ženy 

s hranatými křivkami a o rok později vzniklo 

jedno z jeho nejznámějších děl – Avignonské 

slečny.   Rozloučil se s Fernandou a odešel 

k Marcelle Humbertové. 

Roku 1918 se oženil s Olgou Chochlovou, ruskou primabalerínou, kterou poznal 

pouhý rok před svatbou. V raných 20. letech začaly mít jeho postavy nereálné rozměry, 

Picasso ale naproti tomu začal mnohem lépe vystihovat jejich pocity. 

Po setkání s André Bretonem se nechal stáhnout vlnou surrealismu a roku 1925 měl 

svá díla na surrealistické výstavě. 1927 započal nový vztah s María-Thérese Walterovou, 

ovšem jeho manželství s Olgou muselo pokračovat až do její smrti, jinak by Picasso přišel 

o polovinu svého majetku. Po osmi letech známosti s Marií-Théresou se narodila dcera Maia. 
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Nedlouho poté se v Picassově díle poprvé objevuje minotaurus roku 1935 vznikl velmi 

významný obraz Minótauromachia, který byl o dva roky poté následován Picassovým asi 

nejznámějším obrazem Guernica, který byl reakcí na bombardování stejnojmenné španělské 

vesničky Němci. 

V roce 

zahájení druhé 

světové války měl 

výstavu v New 

Yorku, kde byla 

Guernica vystavena 

a kde přebývala až 

do svého převozu 

do Madridu v roce 1981. Po vpádu Němců do Paříže se uchýlil spolu s několika přáteli-umělci 

do latinské čtvrti paříže, do ateliéru Rue des Grandes Augustins.  

V roce 1944 započal jeho vztah s Francoise Gilotovou, mladou, sedmnáctiletou studentkou, se 

kterou měl dvě děti – Claudea a Palomu. Tato žena ho jako jediná opustila ze své vlastní vůle 

v roce 1953. Po válce byl považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století. Jeho 

tvorba se zaměřovala na reprodukci děl starých autorů, jako byl například Vélazquez nebo 

Goya. Dostal také zakázku vyrobit litografii Holubice míru pro účely Světového mírového 

kongresu. Od té doby se holubice stala symbolem míru. V jižní Francii si zbudoval sídlo ve 

Vallauris – vilu La Galloise. V roce 1961 se pak oženil s Jaqueline Roqueovou. 

Zemřel 8. dubna 1973 stářím u hostiny s přáteli ve městě Mougins ve Francii ve věku 

požehnaných 91 let.  

 

Zdroje:  http://www.theartstory.org/artist-picasso-pablo.htm 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/picassovo-muzeum-otevre-0xg-/vytvarne-

umeni.aspx?c=A140219_093256_vytvarne-umeni_ob 

http://www.spanelstina-zdarma.cz/article/2008101001-pablo-picasso-zivotopis 

https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp 

 

Jan Vranka, Adam Pavloušek, 7. třída 
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Práce žáků naší školy 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Muffiny z mikrovlnky 

Také máte rádi muffiny? A víte, že je opravdu jednoduché je připravit? Na tyto 

muffiny nepotřebujete klasickou pečicí troubu! 

Stačí vám pár ingrediencí, hrníček, mikrovlnka a za 

chvíli je hotovo! 

Budete potřebovat: 

 1 hrníček 

 mikrovlnnou troubu 

 4 polévkové lžíce hladké mouky 

 2 polévkové lžíce kakaa    

 4 polévkové lžíce mléka     

 2 polévkové lžíce oleje      

 2 polévkové lžíce cukru     

 1 čajová lžička kypřicího prášku 

 + trocha másla na vymazání hrníčku a mouka na vysypání hrníčku 

Postup:  

V misce smícháme mouku, kakao, mléko, olej, cukr a kypřicí prášek. Vezmeme si 

hrníček, který vymažeme máslem a vysypeme moukou, aby se nám hotový muffin nepřilepil 

na stěny. Směs přemístíme do takto připraveného hrníčku a dáme do mikrovlnky na plný 

výkon na zhruba jednu minutu. Hotový muffin můžeme posypat moučkovým cukrem, ozdobit 

ovocem nebo šlehačkou. Pokud chcete recept trochu obměnit, stačí do těsta přidat trochu 

nalámané čokolády.  

Dobrou chuť! 

Zdroje:  http://allrecipes.fr/recette/16207/mug-cake-au-chocolat.aspx 

http://www.zenysro.cz/recepty/dezert/recept-lasky 

Vendula Medková, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

1. zasedání Žákovského parlamentu 

Druhé zasedání školního parlamentu se uskutečnilo v pátek 6. 10. 2017.  V každé 

třídě měli zástupci parlamentu za úkol zjistit, co by ostatní spolužáci chtěli na škole změnit. 

Do parlamentu nás přišly navštívit paní ředitelka s paní zástupkyní, aby si vyslechly všechny 

připomínky a výtky, které jste mohli parlamenťákům do 6. října sdělit.  

Jako první jsme probírali nepořádek na toaletách, takže kdybyste viděli někoho, kdo 

tento nepořádek vytváří, ihned to jděte sdělit buď parlamenťákům, nebo vašemu třídnímu 

učiteli. Jako další jsme probírali školní skříňky. Pokud se vám do skříňky nevleze aktovka, 

prosíme, abyste si aktovky odkládali na lavičku, jelikož by se mohl zničit zámek. Pokud se 

Vám zničí skříňka, sami si ji uhradíte nebo opravíte!  

Dále bychom Vám chtěli připomenout, abyste nenasedali do auta cizí osoby. Bylo tu 

pár případů, kdy neznámý muž nabádal děti z naší školy, aby si nasedli do jeho auta. Dbejte 

o svoji bezpečnost! 

Gabriela Juříčková, Lucie Sedláčková, 7. třída 

2. zasedání parlamenťáků 
 

V pátek 3. listopadu se uskutečnilo 

další zasedání parlamenťáků – na programu 

byla volba předsedy a místopředsedy 

a rozdání dalších funkcí, organizace 

Sportovního dne, ve kterém pomáháme 

osmákům s realizací jejich projektu, 

a nakonec jsme si zahráli i hru „Poraď mi, 

prosím“, kterou jsme se rozloučili. Další zasedání bude již 24. listopadu a na programu bude 

projednávání případného Dne naruby a soutěže o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu na škole. 
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DOTAZNÍČEK 

Petra Tomšíková 

Myslíte si, že tu je dobrý kolektiv? 

Věřím v to a zatím to nemohu popřít. 

Učila jste ještě někde jinde na škole?  

Ano, téměř rok na ZŠ v Lomnici. 

Chtěla byste být třídní učitelka? 

Nevím, ukáže čas. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Rehabilitační sestra. 

Jste ráda asistentkou na ZŠ? 

Ano, jsem. 

Proč jste se stala asistentkou? 

V životě se chci věnovat práci, o které jsem přesvědčená v  daný okamžik. 

Co vás nejvíce baví na vaší práci? 

Ráda pracuji s lidmi, s dětmi a ráda jsem v pohybu. 

 

Anketa: Slavíte Halloween?                           

5. třída   7. třída              
ANO: 8   ANO: 13 

NE: 6    NE: 11 

6. třída   9. třída               
ANO: 8   ANO: 0 

NE: 10   NE: 17 
 

Zdroje:vlastní  
 

Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Sedmáci na Žernůvce 

V úterý 10. října 2017 se vydala skupinka sedmáků 

do Domova sv. Alžběty na Žernůvce, a to v rámci svého 

projektu „Stavíme most mezi generacemi“, který již vloni 

přebrali po starších spolužácích. Tentokrát byla na 

programu výroba nástěnného kalendáře, který předchystali všichni sedmáci společně již ve 

škole – nadepsali měsíce, vyrobili vločky a šablonky sluníček a kytiček. Za jejich pomoci pak 

měsíce dohromady s klienty dozdobili. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Vida! Science centrum 2. a 3. A 

Žáci 2. a 3. A třídy navštívili Vida science 

centrum v Brně. Měli možnost si areál a jeho 

exponáty prohlédnout, navštívit Science show, kde 

jim žáci Střední průmyslové školy chemické ukázali 

několik zajímavých pokusů včetně malé vodíkové 

pumy a nakonec si sami zahráli na alchymisty 

a pokusy si vlastnoručně vyzkoušeli. Malým 

zpestřením naší návštěvy byla účast na natáčení České televize pro pořad Zprávičky.   

Mgr. Kateřina Klímová  

Dětská olympiáda   

Dne 3. 10. uspořádaly děti třetích tříd DĚTSKOU OLYMPIÁDU pro MŠ Krteček, 

Oranžová a Maršov. Společně strávily úterní dopoledne v tělocvičně školy. Netradiční 

sportovní disciplíny děti hravě zvládly. Také za pomoci děvčat z 9. třídy. Velké díky posíláme 

našim kuchařkám do školní jídelny, které připravily čaj pro promoklé sportovce. 

Mgr. Eva Bartesová 

Upravily: Gabriela Juříčková, Valentýna Růdová  

a Karolína Kolářová, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 

Uhádnete přísloví z příběhů? 

Bylo jedno krásné sobotní ráno. Sluníčko svítilo a všichni jsme se těšili na krásný 

volný den. Tatínek vymyslel, že budeme společně já a můj bratr Petr natírat na zahradě plot. 

Počasí na to bylo ideální. Foukal mírný větřík a sluníčko příjemně hřálo. Maminka říkala, že 

se pustí do praní a za odměnu upeče pekáč buchet. Jenomže, starší bratr Petr hned po snídani 

řekl, že se jde převléct a ustlat postel. Ale místo toho si šel znova lehnout do postele a tam 

znova usnul. Mezitím maminka už udělala těsto na buchty a já s tatínkem jsme si nachystali 

barvu, štětce a papíry pod plot, bychom nezašpinili od barvy všechno kolem. Práce nám šla 

pěkně od ruky ani jsme si neuvědomili, že Petr je stále v posteli a hraje si na tabletu hry. 

Blížilo se poledne a Petr dostal hlad. A navíc z kuchyně se linula krásná vůně z čerstvě 

upečených buchet. Maminka se šla podívat na zahradu, jak to klukům jde a zároveň je zavolat 

na buchty. Tu si všichni uvědomili, že Petr celou dobu na zahradu nepřišel. Šli jsme ho 

všichni hledat. Našli jsme ho, právě když stavěl dům v Minecraftu. Maminka s tatínkem se 

rozzlobili. A rozhodli se Petra potrestat. A vymysleli toto: Všichni dostali buchty kromě 

Petra, ten dostal suché brambory na loupačku. A z buchet neokusil ani ždibíček. 

Jaké ponaučení z toho plyne? 
Bez práce nejsou koláče! 

 

Byla jednou jedna dívka, která se jmenovala Eliška. Bydlela ve Veverské Bitýšce. 

Chodila tam i do školy a měla tam hodně kamarádů. Eliška se nerada učila a Eliščina 

maminka jí dokola říkala „Eliško, musíš se učit“. Eliška na to vždy odpověděla: „Ale mě to, 

mami, nebaví!“ Eliška se neučila, protože trávila čas se svým kamarádem Tadeášem. Eliška si 

myslela, že ji má rád, ale on si z ní dělal srandu. Eliška šla do školy, tam uviděla Tadeáše, jak 

si povídá s jinou holkou. Když to Eliška uviděla, rozbrečela se a šla mu dát facku. Tadeáš se 

přestal povídat s tou holkou a chtěl to Elišce vysvětlit, ale Eliška se nedala. Další den si řekla, 

že se raději začne učit. Šla do školy a dostala jedničky. Další den jí Tadeáš dal dopis a v tom 

dopise bylo, že ji má rád. Eliška mu na to odpověděla, že ona ho má taky ráda. Eliška se 

začala učit a měla samé jedničky a na vysvědčení prospěla s vyznamenáním. 
Bez ohýnku není kouře. 

 

Byl jeden lenoch Franta, který nedělal domácí úkoly, a místo toho hrál na počítači, 

mobilu a tabletu. Byl neposlušný a nedělal, co měl. Dostával špatné známky, protože se 

neučil. Mámu to už naštvalo, zabavila mu tablet, počítač a mobil. Neměl co dělat, a začal se 

učit. Dostával dobré známky a domluvil se s mámou, že na hrách může být maximálně 

hodinu, když bude naučený. Proto neskončil popelářem, ale uznávaným kapitánem dopravní 

lodi. 
Komu se nelení, tomu se zelení. 

 

Bylo nebylo, za sedmero horami a dvěma řekami jedno velikánské moderní město. A 

v tom městě žil pan Alexandro Dalavinči, který byl kapinku OBÉZNÍ. Jednoho dne se náš pan 

Alexandro rozhodl změnit prostředí. Protože je to moderní člověk, který je bohatý a hrozně si 

vymýšlí. Druhý den se odstěhoval za sedmero hor a dvě řeky do malé 

vesničky a nejmodernějšího domu, který tam byl.  
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Když jednoho dne dostal hlad, přemýšlel, až si vzpomněl, že kousek od vesničky je pizzerie. 

Vzal svůj foun a na internetu si našel pizzerii (o které jsme si už řekli) a hned tam zavolal a 

objednal si dvacet pizz. Na to mu ale řekli, že tolik pizz mu opravdu prodat nemůžou hned z 

několika důvodů, a to protože: jsou velice malá prodejna, mají málo pracovníků a navíc by 

tolik peněz nesehnal. Na to jim ale odpověděl, že by zaplatil kartou. Oni na to, že nemají 

terminál, ale že si je může u nich odpracovat. Pan Alexandro si pomyslel, že dělat pizzu 

nebude nic těžkého. Ale opak byl pravdou. Pan Alexandro tam pracoval 20 měsíců, poněvadž 

jeho plat stačil měsíčně právě na jednu pizzu. Mělo to však i pozitivní stránku – zhubl. Ale 

i negativní stránka se objevila, protože těch 20 pizz už pak nedokázal sníst. A z toho plyne 

poučení...     
Bez práce nejsou koláče (ani pizza).                              

 

Žili jednou dva synové a s nimi i jejich otec. Ten starší byl líný pecivál a nikdy ani 

malíčkem nepohnul pro rodinný užitek. Byl totiž samolibý. Ale ten mladší byl jeho přesný 

opak. Vždycky udělal svoji práci včas a nejlíp, jak to šlo, a ještě udělal práci místo otce, 

protože ten už byl starý. Jednou jim otec řekl: „Na konci vesnice mám pole. Je zanedbané, 

mělo by se zorat. Každý dostanete půlku pole a zítra ho musíte zorat. Máte na to jeden den. 

Ten, kdo to nebude mít, bude potrestán.“ Hned druhé ráno ten mladší vstal již za úsvitu, vzal 

pluh a šel orat. V poledne už byl v půlce. Zatím druhý bratr jen vstával. Když se konečně 

dostal na pole, už byly dvě hodiny po poledni. Při práci sténal a naříkal. Večer při západu 

slunce přišel otec a hodnotil jejich práci. Nejdřív mluvil s tím mladším. „Ach ty můj synu, 

synu, ty máš ale zlaté ruce. Je dobré, žes to všechno udělal.“ říkal pyšně. A pak se obrátil ke 

staršímu: „Ajajajaj synu, synu. Vždyť skoro nic nemáš. Jako trest budeš vyhnán z domova.“ 

Starší syn se tak rozzuřil, že šel pryč přímo z pole. Otec a syn pak žili štastně a pracovitě a 

měli z toho užitek. 
Ranní ptáče dál doskáče. 

 

Byl jednou jeden Pepa a ten chodil do 6.B třídy. Zrovna byla hodina českého jazyka 

a dostali domácí úkol od paní učitelky Elis na pátek. Skončila škola a Pepíček šel domů, 

položil aktovku a řekl si: „Udělám to až zítra,“ a šel hrát PC hry. Celé dny tak prohrál na 

počítači hrami a najednou byl pátek a hodina Českého jazyka… Pepík díky hraní na úkol 

zapomněl a dostal pětku. Co z toho plyne? 
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

 

 

Napsali žáci 6. třídy 
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ZÁBAVA 

Vtipy 
Dva muži jdou z večírku a rozhodnou se zkrátit si cestu chůzí přes hřbitov. Nejdřív jim 

to přijde legrační, ale jak jdou dál, tak postupně 

dostávají strach, a najednou uprostřed hřbitova 

slyší zřetelně pravidelné klepání ze zamlženého 

stínu. Muži se vyděsí k smrti a pak zjistí, že ten 

zvuk vydává starší muž, který s kladívkem 

a rydlem něco vytesává do náhrobku. „Jé,“ 

oddychne si jeden z mužů. „Vy jste nás ale 

vylekal. My už jsme začali věřit na duchy. Co 

tady, prosím vás, děláte tak pozdě v noci?“  

„Ale,“ řekne stařík, „ti blbci tady zkomolili moje 

příjmení.“ 

 

Potkají se dva upíři před nemocnicí:  

„Tak co, zase se jdeš rozšoupnout na transfúzku?“  

„Ale kdepak, dnes mi není nějak dobře. Vezmu si 

jen pár použitých obvazů, udělám si čaj a půjdu si lehnout.“ 

Najdi 15 rozdílů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  http://strasidelnyhalloweensky.blog.cz/1308/strasidelne-vtipy 

https://www.detskestranky.cz/carodejnice-hledej-rozdily/ 

http://www.funny.sk/zabavny-obrazok/107615/halloween-dnes.htm 

 

Dominik Chlebovský, Jakub Hlava, 7. třída 
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