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ÚVODNÍČEK 
Měsíc březen je již v plném proudu, a ačkoliv to tak zatím nevypadá, za chvíli je tu 

jaro! Určitě se na něj těšíte stejně jako my, a tak si nenechte ujít další číslo časopisu 

Sedmopolis, kde se to jarní tematikou jen hemží. Dočtete se o prvosence, která je s tímto 

ročním obdobím neodmyslitelně spjata, v Language Corner máte možnost se seznámit 

s „jarními“ slovíčky, a to jak anglickými, tak i německými, a nenechte si ujít ani Trendy, kde 

se dozvíte, co bude na jaře „in“.  

Přejeme vám, abyste si poslední dny astrologické zimy užili a jaro zahájili úspěšně 

a s úsměvem. 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Ester Ledecká vybojovala pro Českou 
republiku dv ě zlata na ZOH 

v jihokorejském Pchjongčchangu! 
Čeští sportovci vybojovali na ZOH v jihokorejském 
Pchjončchangu celkem 7 olympijských medailí: 
3 bronzové, 2 stříbrné a 2 zlaté.  

Na Šumavě klesly 
v noci teploty k 

minus třiceti 
stupňům. 

Američtí vědci vyrobili 
náhražku lidské kůže se 

schopností hojení. 

Rusům po aféře 
vicepremiéra hrozí 

zablokování 
sociálních sítí. 

Nejnebezpečnější zmrzlina 
na světě je 500krát pálivější 

než tabasco. 

Kia poprvé 
ukázala nový ceed 

vyráběný na 
Slovensku. 

Sedmopolis        VI – 2017/2018 

Soška Českého lva má novou podobu. Autora inspiroval Lada 
a kubismus. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Coco 

Žánr: animovaný / hudební / fantasy / 
mysteriózní / dobrodružný / komedie / 
rodinný 
Země původu: USA 
Rok výroby: 2017 
Délka: 1 hodina 45 minut 
 

Film se odehrává v Mexiku. Hlavní hrdina filmu je malý Miguel, který má velmi rád 

hudbu. Jeho rodina ale hudbu nenávidí.  

Miguel zjistí, že jeho hudební idol Ernesto de la Cruz byl jeho prapradědeček, otec 

jeho prababičky Coco. Na svátek mrtvých Miguel uteče z domu a náhodou se dostane do 

světa mrtvých. Aby se dostal zpátky do světa živých, musí dostat požehnání od jednoho ze 

zesnulých členů své rodiny. Miguel ovšem nechce požehnání od nikoho jiného než od svého 

zesnulého prapradědečka. Proto svým příbuzním uteče a vydá se Ernesta hledat.  

Cestou za Ernestem potká Hectora. Hector mu vysvětlí, že když si někdo v Den 

mrtvých vystaví fotku zesnulého, tak ten, kdo je na fotce, může navštívit svět živých. Jenže 

Hectorovu fotku si nikdo nevystavil. Proto Hector Miguelovi řekne, že mu pomůže najít 

Ernesta, pokud si Miguel vystaví po návratu domů jeho fotku.  

Než dorazí za Ernestem, Miguel se zúčastní talentové show. Miguel pozná Ernesta 

a zjistí, že to není jeho pravý pradědeček, ale jen podlý vrah, který svoje slavné písničky 

ukradl svému příteli Hectorovi a poté ho otrávil. Také Miguelovi zkomplikuje návrat domů. 

Nakonec se ale pomocí svojí rodiny dostane Miguel domů a ještě před tím se dozví 

všichni o Ernestovi hroznou pravdu. Miguelova rodina začne uznávat hudbu, protože zjistí, že 

otec Coco byl hodný. Během dalšího roku Coco zemře a Hectorovi se splní přání, kvůli 

kterému chtěl na Den mrtvých zavítat do říše živých – znovu se setká v říši mrtvých se svou 

dcerou Coco. 

 

Zdroje: https://movieweb.com/coco-movie-2017-pixar-box-office-predictions-week-three/ 

Aneta Brzicová, 7. třída 
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Psí cesta 

Autor: William Bruce Cameron  
Nakladatelství: Ikar 
Rok vydání: 2013 
Počet stran: 320 

 Jsem pes, kterému umřel nejlepší páníček, kterého jsem 

hledal roky. Jsem tu teď s jeho manželkou Hannah. Jsem starý 

černý Buddy, kterému se čas krátí. Našel jsem si nový cíl, který 

budu chránit. Je to vnučka Hannah jménem Clarity – ještě malé 

batole. Claritina matka je strašná. Clarity padá do vody a já ji 

vytáhnu. Samozřejmě její matka mě obviní z toho, že jsem chtěl Clarity utopit. Můj čas už 

přišel a umřel jsem.  

A jsem tu zas! Jsem malé štěně, které se narodilo v útulku. A jsem znova holka.            

V útulku jsem byl dlouho sám, ale najednou ucítím vůni Clarity! Začnu kňučet a domáhat se, 

abych mohl za svou milovanou Clarity. Nakonec si mě moje milovaná Clarity vezme, i přes 

zákaz její matky. Clarity si mě vzala domů a schovávala. Jsem tak stašně rád, že si mě vybrala 

zrovna Clarity.  

Stejně jednou to tajemnství prasklo. Matka Clarity vyváděla neuvěřitelně. Bylo to 

něco strašného. Mimochodem, Clarity mě pojmenovala Molly. Našla si svůj vlastní byt. Žily 

jsme tam šťasně.  

Jednou jsme šly do nemocnice, kde byli lidé, kteří neměli vlasy. Já jsem vždycky 

překřížil nohy. Byl to takový cínový pach. Uměl jsem rozeznávat rakovinu. Clarity měla 

velký problém. Vždy se přejedla a začala zvracet. Potom začala brečet. Vždy jsem jí olízl 

a byla mnohem šťastnější. Jednou jsem jel autem a tam to nějak skončilo. Pak bylo nic. 

Temnota a prázdno.  

A najednou se probudím u mamčiných cecíků. Jsem zpět. Znova jsem se narodil a už 

mě to přestalo bavit. A konečně jsem byl kluk! Trochu jsem povyrostl a bydlel u moc 

hodných lidí. Ale musel jsem vidět Clarity. Utekl jsem a začal ji hledat. Po dlouhé době jsem 

ji našel. Vzala si mě a žil jsem s ní. Měla manžela. Cítil jsem ten zvláštní cínový pach. Můj 

instinkt mi říkal, že mám překřížit tlapky. Manžel Clarity í to řekl. Clarity si vzpomněla na 

Molly a radši jela do nemocnice. Manžel měl leukémii. Mimochodem, jmenuji se Max. 
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Manžel svůj boj o život prohrál. Umřel. Clarity měla zničené ledviny a chodila každý 

den na dialýzu (dialýza je, když vám nefungují ledviny, kde se čistí krev, a pokud nefungují, 

člověk musí každý den docházet na dialýzu, kde se mu napojí na přístroj a krev se mu tak 

čistí). Bohužel můj život se krátil a zase jsem umřel.  

Tak, jsem tu zpět! Narodil jsem se a šel do kláštera, kde léčí nemocné lidi. Byl jsem 

takový pomocný pes, který byl na poslední chvíli u hodně nemocných lidí. Občas jsem tam 

byl sám, v poslední chvíli lidí. A najednou to byla Clarity. Už byla nemocná a byl jsem tam 

naposled. Umřela. 

Tato knížka s příznačným pojmenováním a podtitulem Román pro všechny psy a jejich 

páníčky je pokračování úspěšné knihy a snad ještě úspěšnějšího filmového zpravocání 

s názvem Psí poslání, o kterém jste si mohli přečíst v jednom z ředchozích vydání časopisu.  

Knížka je velmi smutná nejednou jsme si u ní poplakala. Od pokračování jsem toho 

tolik neočekávala, ale velmi mile mě potěšila. Super knížka! Určitě ji doporučuji, pokud                 

se vám líbila knížka Psí poslání nebo stejnojmenný film. Jsem zvědavá, jestli se i tato kniha 

dočká svého filmového zpracování. 

Přečtěte si ukázku z knihy: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nela Jebáčková, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Prvosenka jarní 

Prvosenka jarní je drobnější vytrvalá bylina z čeledi prvosenkovitého. 

Rostlina dosahuje i s květem výšky 20 až 25cm. Vonné žluté květy 

vyrůstají na jednostranném okolíku. Může se rozmnožovat vegetativně 

rozdělením, ale většinou se rozmnožuje pohlavně. Vyskytuje se zvláštně 

v Evropě a Asii, a to především v teplejších polohách. Na prvosence 

jarní se občas vyskytují různé choroby způsobené houbami či jinými 

podobnými organizmy. Poddruh prvosenky – prvosenka jarní šedavá je podle českého 

Červeného seznamu zařazena mezi ohrožené druhy. 

Vlaštovka obecná 

Vlaštovka obecná má dlouhý vidlicovitý ocas a dlouhá 

špičatá křídla. Čelo, brada a hrdlo je rezavě hnědé, svrchní 

strana těla jednolitě modročerně lesklá. Ocasní pera mají 

zespodu řadu bílých skvrn před koncem ocasu. Samec se od samice liší delšími ocasními 

pery. Mláďata mají mátově zbarvené hrdlo i svrchní stranu těla a méně vykrojený ocas. 

Vlaštovky se živí létajícím hmyzem, který chytají v letu nebo sbírají z vodní hladiny. 

Vlaštovka obecná je rozšířená v Evropě, Asii, Severní Americe, severní Africe. 

Vlaštovky bývají zaměňovány s jiřičkami. Zde jsou rozdíly: 

• Vlaštovka má delší ocas než jiřička. 
• Vlaštovka má spodní část těla bílou a rezavě hnědé hrdlo, jiřička má celou spodní 
část těla pouze bílou. 

• Vlaštovka je větší než jiřička. 
• Vlaštovky mají hnízda nahoře otevřená, tedy ve tvaru půlmisky, kdežto jiřičky 

mají hnízdo uzavřené, pouze s malým vletovým otvorem. 
 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvosenka_jarn%C3%AD 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovka_obecn%C3%A1 
 

 
David Halala, Ondřej Žák, Lukáš Mičánek, 7. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Kingdom Come: Deliverence 

Kingdom Come je uplně nová hra, která vyšla 13. 2. 2018. Hra se odehrává po smrti 

Václava IV. (počátek 15. století), kdy do českých zemí vtrhlo Zikmundovo vojsko.                      

Má krásnou a přesnou středověkou architekturu a historický příběh.  

Ve hře hrajeme za Jindru, syna kováře. Do 

jeho vesnice vtrhne Zikmundovo vojsko a zabije 

jeho rodiče a vyvraždí většinu vesnice. Vy utečete 

na koni na vedlejší hrad a vše tam ohlásíte. Další 

den k vám příjde zbytek vesnice a spolu s nimi i 

váš pán Racek Kobyla. Vy se ovšem tajně vrátíte 

zpět, abyste pohřbili své rodiče.  

Boužel vás tam omráčí bandité a ukradnou vám váš cenný měč (co jste s otcem ukuli 

pro Racka). Tím končí celý tutorial, který má zhruba tři hodiny. Dále už plníte samé vedlejší 

mise a pokračujete v příběhu.  

Dle mého názoru je to skvělá česká hra; lze ji ale koupit za nezanedbatelných 49,99€ 

na steamu. (http://store.steampowered.com/agecheck/app/379430/) 

Žebříček nejlépe hodnocených her samotnými hráči  

Následující žebříček jsme převzali ze serveru Gamepark.cz. Pokud chcete, můžete 

sami hry hodnotit a zapsat svůj hlas do statistik: 

1. The Last of Us Remastered  95%  
2. Mafia 2     94% 
3. Call of Duty 4: Modern Warfare  94% 
4. Mafia     94%  
5. Need for Speed: Shift 2   94% 
6. Assassins Creed 3   94% 
7. Call of Duty: Modern Warfare 2  94%  
8. Assassin's Creed 2   94%  
9. Might & Magic Heroes Online  94%  
10. New Super Mario Bros. 2   94% 

 

Zdroje:  http://www.gamebro.cz/kingdom-come-deliverance-jako-simulace-stredovekeho-zivota-recenze/ 
http://www.gamepark.cz/hry/zebricek 
           

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE  
Jaro se pomalu, ale jistě blíží, a tak jsme pro vás přichystali aplikace, které s ním nějakým 

způsobem souvisí. 

Mahjong Flower Garden 

 Chcete si zkrátit čas čekání na jaro zábavně? Tato hra má stejný 

princip jako hry mahjong, kde je vaším úkolem debírat dvojici kamenů 

stejného čísla či symbolu a postupně se tak zbavit všech kamenů na 

herní ploše. Hra je dostupná pro operační systém Android i iOS. 

Sunday Lawn Seasons 
 Pryč se sněhem! Tak by mohlo znít motto této zábavné hry. 

Vtělte se do malého roztomilého človíčka a pomozte mu odhrabat sníh, 

který se mu nakupil na jeho pozemku. Musíte se vyhnout jeho domu, 

stromům a jiným překážkám. Dokážete to s co nejnižším počtem tahů? 

Hra je dostupná pro operační systém Android i iOS. 

Spring Puzzle Game 

 Skládáte rádi puzzle? Pokud ano, je tato hra jako dělaná přímo 

pro vás. Vyberte si obrázek, počet dílků, který budete skládat (tedy 

i obtížnost) a můžete začít se skládáním. Jako odměna vás čeká celá 

řada hezkých a jarně laděných obrázků. Hra je dostupná na operační 

systém Android. Podobně laděné hry lze ale nalézt i pro iPhone/iPad na 

serveru AppStore. 

 
Zdroje:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fgl.gamgogames.mahjongflowergarden&hl=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donutgames.sundaylawnseasons&hl=cs 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puzzles.springpuzzlegame 

 

Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 

Sedmopolis        VI – 2017/2018 



10 
 

 

 

LANGUAGE CORNER 
The spring is here – finally!  
 

The winter was long and cold, so the only thing we could do was to go skiing. There 

was a lot of snow everywhere. But there is no snow; the garden is a little green now, so we 

can start working there. Last year I planted a lot of flowers, but also vegetables – tomatoes, 

carrots and beans. This year I want to plant strawberries and raspberries, too. 

First we must cut the grass, and then prepare the 

flowerbeds. I have the little plants ready at home, so I can 

plant them. But I must wait until the end of April, because the 

nights are still cold and the small plants can freeze. In April 

and May, the sun shines, but it rains, too – ideal weather for 

the garden. All the flowers and vegetables have their places 

and we can start enjoying them. 

In June, the garden looks wonderful. It has all colors, 

red, white, yellow, pink, and of course green. The roses smell 

very nice. The grass grows very fast now; we must cut it twice 

a week. We also have the first strawberries. The days are long and warm. We sit in the garden 

every evening, relax and enjoy the garden.   

True or false 
 

1. The winter was short and warm.      � � 
2. We went skiing.        � � 
3. This year I want to plant the same as last year.    � � 
4. Before we start working in the garden, we must cut the grass.   � � 
5. I plant the small plants in the beginning of April.    � � 
6. It doesn’t rain in May.       � � 
7. The garden looks beautiful in June.     � � 
8. We don’t cut the grass in June.      � � 
 

Sedmopolis        VI – 2017/2018 



11 
 

 
 
 

Spring Crossword Puzzle 

Instructions:  Complete the crossword puzzle by filling in the Spring words that fit the clues. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across 
1. Carried to protect against the rain 
5. To become liquid 
7. To change from a frozen to a liquid 
8. A short, brief rain 
10. Colorful parts of a flower 
 

Down 
2. To emerge from an egg 
3. Plant them to grow plants 
4. Small pool of water 
6. Spectrum of light in the sky after rain 
9. Caterpillar when young 

Key: 1. umbrella, 2. hatch, 3. seeds, 4. puddles, 5. melt, 6. rainbow, 7. thaw, 8. shower, 9. butterfly, 10. petals 

Short Spring Joke 

When do monkeys fall from the sky? 

During Ape-ril showers! 

 

Zdroje: http://cliparting.com/free-spring-clip-art-2146/ 
https://www.bigactivities.com/crossword_puzzles/spring/index.php 
https://www.dumy.cz/material/56672-spring-is-here 
https://clipartxtras.com/download/aeff87213dd5d6654f87c2c00027afee1a73307a.html 
http://www.jokes4us.com/miscellaneousjokes/weatherjokes/springjokes.html 
 

Kateřina Zaklová, 7. třída 
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Wortschatz  

 

 

 

 

 

 

 

die Gärtnerei       die Blumen der Hummel       die Vögel           die Hexenverbrenung 

 

Die Frühlingsmonate 

März      April     Mai 

    
 

 

 

 

 
21. März: erster Frühlingstag 1. April: Aprilscherze         3. Mai: Tag der Sonne 

Ergänzt 
1. Im ………………….. kommen Vögel aus warmen Ländern. 

2. Am 30. April ist die …………………………… . 

3. Am 3. Mai ist der ……………………………………. . 

4. An …………………………….. färbt man Eier. 

5. Im Frühling blühen ……………………… . 

6. ............................. beginnt der Frühling. 
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Das Kreuzworträtsel 
 

1. barvit 

2. duben 

3. kvést 

4. čmelák 

5. květiny 

6. zahradničení 

7. Velikonoce 

8. ptactvo 
 

 

Das Gedicht 

Kukuck, kukuck, rufts aus dem Wald. 

Lasset uns singe, tanzen und springen. 

Frühling, Frühling, wird es nun bald. 

Kukuk, kukuk, ozývá se z lesa. 

Nechte nás zpívat, tančit a skákat. 

Jaro, jaro, už bude brzo. 

 

Ergänzt – řešení 

1. Frühling, 2. Hexenverbrenung, 3. Tag der Sonne, 4. Ostern 5. Blumen, 6. Am 21. März 

 

Das Kreuzworträtsel – řešení 

1. FARBEN, 2. APRIL, 3. BLÜHEN, 4. 

HUMMEL, 5. BLUMEN, 6. GÄRTNEREI,                     

7. OSTERN, 8. VÖGEL 

 

 
 
Zdroje:  http://dumy.cz/material/71708-der-fruhling 

https://cz.vector.me/browse/185502/dandelion_clip_art 
http://www.esarina-es.estranky.cz/clanky/skola/nemecke-basnicky-a-rikanky.html 
https://cz.123rf.com/photo_31908373_šťastné-kreslený-děti-jarní-aktivity.html 

 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 
Deset barev laků na nehty pro jaro 2018 

Výrazná černá  

Ultrafialová 

Mořská modrá  

Sytě růžová  

Jemná žlutá 

Nahá růžová  

Jarní bílá  

Purpurová 

Purple rain 

Korálová růžová  

Olympijská kolekce oblečení 

 Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu sice 

bohužel skončily a další zimní olympisjké hry nás čekají opět až za 

čtyři roky, můžete si je ale připomínat kolekcí originálního 

zimního oblečení, která byla speciálně navržena pro českou 

reprezentaci! Tak neváhejte a pořiďte si alespoň legendární čepici 

– raškovku.  

 
 
Zdroje: http://freedesignfile.com/295051-elegant-makeup-and-colorful-nails-hd-picture-05/ 

https://ocko.tv/10-trendy-laku-na-nehty-ktery-budou-letos-na-jare-v-mode-pfz-
/clanek.aspx?c=A180115_150326_ocko-clanky_mrab 
https://www.alpinepro.cz/zimni-cepice-s-bambuli-raskovka-uhak041 
https://www.olympic.cz/clanek/2279--klobouky-a-zatopkova-postavicka-olympionici-ukazali-obleceni-
do-ria-a-otevreli-svou-fan-zone 

 
Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
Ed Sheeran 

Edward Christopher Sheeran je anglický zpěvák a textař. Po dětvím stráveném ve 

Framlinghamu v Anglii se v roce 2008 přestěhoval              

do Londýna, aby se mohl více zaměřit na svou hudební 

kariéru. V roce 2009 odehrál 312 koncertů a na začátku 

roku 2011 vydal nezávislé EP „No. 5 Collaborations 

Project“, díky kterému si ho všimlo vydavatelství 

Asylum/Atlantic Records. Pozornost si získal zejména 

díky singlům „The A Team“ a „Lego House“. Jeho debutové album „+“ bylo vydáno v roce 

2011 a ve Velké Británii bylo platinově oceněno.  

V roce 2012 získal dvě ceny BRIT Awards, a to za nejlepšího solového zpěváka 

a britskou hvězdu roku, zatímco song "The A Team" získal cenu Ivora Novella za nejlepší 

song, co se týče hudby a textu. 

 

Zajímavosti: 
• Pojmenovává si své kytary! Do jeho sbírky patří Lloyd, Felix, Cyril, Trevor, Keith, 

Nigel a James The Second. 

• Chtěl se roky účastnit natáčení seriálu Hra o trůny stejně jako bubeník z Coldplay Will 

Champion, nebo Gary Lightbody ze Snow Patrol, ale osud tomu nepřál.  

• Kdyby propukla třetí světová válka, Ed zamíří na Nový Zéland. 

• Díky mnoha výhružkám smrtí v roce 2011 nikdy nezvedá telefon, když mu volá 

neznámé číslo. 

• Nemá rád smartphony. Během svého cestování po celém světě se zbavil svého iPhone 

a už nikdy ho prý nechce zpátky.  

• Má společné tetování tučňáka s Harrym Stylesem. 

Zdroje:  https://zivotopis.osobnosti.cz/ed-sheeran.php 
https://ocko.tv/15-faktu-a-zajimavosti-o-edovi-sheeranovi-cim-ho-vydira-harry-styles-1f5-
/clanek.aspx?c=A170306_115056_ocko-clanky_smk 

 
Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Adolf Born 

Narodil se v Českých Velenicích, kde                  

se mluvilo česky i německy. V letech 1949–

1950 studoval výtvarnou výchovu na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 

později přešel na Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou a na Akademii 

výtvarných umění v Praze, kde u profesora 

Antonína Pelce absolvoval.  

Od roku 1960 byla jeho díla vystavena                

po celém světě a získal za ně mnoho cen. Jeho doménou je grafika – suchá jehla, lept 

a především litografie. V roce 1962 se oženil a v roce 1964 se mu narodila dcera Erika 

Bornová.  

Jeho nejznámější díla zahrnují ilustrace 

knih od Miloše Macourka (Mach a Šebestová, 

Žofka), Julese Verna (Trosečník z Cynthie), 

Alexandra Dumase staršího (Tři mušketýři), 

Vojtěcha Steklače (série Boříkovy lapálie) a jiné. 

Je také autorem kostýmů a dekorací k opeře 

Antonína Dvořáka Čert a Káča inscenované v 

Národním divadle, dále inscenace hudební fakulty HAMU - opera V studni Viléma Blodka. 

Jeho animace navíc vtipně glosují i děj ve filmové sérií o básnících (Jak svět přichází             

o básníky, Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život) a jeho animace nechybí 

dokonce ani v závěrečném dílu Jak básníci čekají na zázrak, který byl uveden do kin měsíc 

před jeho smrtí. 

Adolf Born zemřel 22. května 2016 ve věku 85 let. 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Born 

http://www.gallery.cz/gallery/cz/adolf-born-1930-2016-vystava.html 
https://www.koukalek.cz/pohadky/animovane/mach-a-sebestova/ 

 

Adam Pavloušek, Jan Vranka, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA  
Raw kakaové koule 
Doba přípravy:  30 minut 
 
Co budeme potřebovat: 

• 1 hrnek kokosové mouky (hrnek 250 ml) 

• 1 hrnek sušených datlí 

• 1/2 hrnku sušených fíků 

• 2-3 lžíce medu 

• 100 g mixu mletých lískových ořechů a 

mandlí 

• 1-2 lžíce mandlového másla 

• 1/2 lžičky mleté skořice 

• 1/2 lžičky mletého badyánu 

• kakao se špetkou skořice na obalení 

Postup:  

- Datle a fíky rozmixujeme nebo je rozemeleme.  

- Smícháme s moukou, ořechy, medem, máslem, kořením.  

- Z hmoty pak tvarujeme kuličky, které obalíme v kakau.  

- Uchováváme v chladu.                                  

Dobrou chuť!  

Co znamená „raw“ nebo „raw food“? 

Raw food, v překladu tzv. živé jídlo je takové jídlo nebo potravina, které neprošlo tepelnou 

úpravou nad 42⁰C. Raw food vychází z myšlenky, že tepelně upravená strava výrazně ztrácí 

své výživové hodnoty. Tyto principy prosazují tzv. vitariáni.  

Zdroje:  http://receptyzpostele.cz/2017/12/21/raw-kakaove-koule/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitariánství#Raw_food 

 

 Vendula Medková, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Páté zasedání Žákovského parlamentu 

 V pořadí již páté zasedání Žákovského parlamentu v tomto školním roce se 

uskutečnilo 16. února 2018. Probírali jsme další sportovní den, který tentokrát asi bude pouze 

pro 1. stupeň.  

Dále bychom vás chtěli požádat o různé věci do výtvarné výchovy: Pokud doma máte 

např. staré válečky, misky, které již nepoužíváte, štětce, staré hadry, vykrajovátka, látky z 

různých materiálů atd. Prostě to, co vás napadne a dalo by se to využít k vytváření výrobků 

z keramiky, noste je prosím do kabinetu 1. stupně. Předem velmi děkujeme ☺ 

 

Tematické dny Žákovského parlamentu 

V letošním školním roce nevyhlásil Žákovský parlament ZŠ Deblín tematické dny 

samostatně, protože pomáhá s organizací sporotvních dní 8. třídě - jejich celoročním 

projektem.  

Koncem listopadu se konal den zasvěcený fotbalu, před pololetními a jarními 

prázdninami, tedy ve čtvrtek 1. února, se uskutečnil den, kdy nejen žáci (tentokrát jen II. 

stupně), ale i učitelé hráli turnaj v ping-pongu. Samozřejmě nemohly chybět činnosti 

týkajících se tohoto zábavného sportu.  

Aktivity do tříd měli opět na starosti parlamenťáci. Ti také přednesli prezentaci, kterou 

vytvořili osmáci. Ze soutěží zmiňme například soutěž O nejlepšího "pinkaře" nebo naši 

oblíbenou soutěž O nejchytřejší třídu. 

Více o posledním sportovním dnu se dozvíte v rubrice Ze života školy. 

 

Zdroj:  vlastní 
http://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/ 
https://www.facebook.com/parlamentdeblin/ 

     

Valentýna Růdová, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Iveta Riglová Jelínková (asistentka ve 2. třídě) 

Měla jste krásné dětství?  
Ano měla. Mám skvělé rodiče, kteří se o to postarali. 

Jaký byl váš trapas na základní škole?  
Trapas? Asi jich bylo mnoho. Vzpomínám si, když 
jsem napovídala spolužačce a paní učitelka mě viděla 
a obě jsme dostaly pětku. 

Jakou máte nejraději t řídu? 
Pracuji ve 2. třídě, tyto děti mi přirostly k srdci. 

Jaká je vaše oblíbená barva?  
Červená a tyrkysová. 

Máte ráda tuto školu?  
Ano, jsem tu velice ráda. 

Chcete být v budoucnu stále asistentkou?  
Uvidím. Právě dokončuji pedagogickou školu, pak 
můžu pracovat jako učitelka ve školce a vychovatelka. 

Jaké máte ráda ovoce a zeleninu?  
Z ovoce mám nejraději jablka a hrozny a ze zeleniny mrkev a melouny. 
 

Anketa: Těšíš se na jaro?  

5. třída 6. třída   7. třída 8. třída 9. třída   

ANO: 16     ANO: 19 ANO: 20 ANO: 17 ANO: 13 

NE: 2            NE: 1  NE: 3  NE: 0  NE: 2 

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

https://www.dreamstime.com/stock-image-snowdrop-illustration-image23824291  
 
 

Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 
 

 
 
 
  
 
 

Sedmopolis        VI – 2017/2018 



20 
 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Sportovní den – stolní tenis 

 Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konal druhý 

sportovní den pořádaný žáky osmé třídy ve 

spolupráci s Žákovským parlamentem. Tentokrát 

šlo o stolní tenis.  

V první vyučovací hodině proběhla ve 

třídách prezentace, v rámci níž se žáci seznámili 

s historií stolního tenisu, pravidly hry, vybavením, 

ale také s počátkem mezinárodních soutěží, jímž od roku 1936 dominovalo také 

Československo. 

Druhou a třetí vyučovací hodinu probíhal turnaj zvolených zástupců za třídu v 

tělocvičně. První místo v chlapecké kategorii získal Jan Steinhauser z 5. třídy, který byl také 

absolutním vítězem, neboť zvítězil i nad učiteli. Druhé místo získal Daniel Vít z 8. třídy a na 

třetím místě se umístil Jakub Dvořák ze 6. třídy. V 

dívčí kategorii zvítězila Nela Jebáčková ze 7. 

třídy, druhá byla Michaela Slámová z 9. třídy a na 

třetím místě se umístila Lucie Dvořáčková 

z 8. třídy. Mezitím ve třídě probíhala soutěž v 

pinkání pingpongovým míčkem na pálce, kterou 

organizovali parlamenťáci. 

Čtvrtou a pátou hodinu probíhal turnaj mezi učiteli. Učitelé to pojali vskutku 

originálně a oblékli si stejný dresscode – růžová trička, tepláky a k tomu si učesali dva culíky. 

Žáci vytvořili v tělocvičně skvělou fandící atmosféru podpořenou vlajkami pro jednotlivé 

učitele. Vítězem mezi učiteli byl pan uč. Tomáš Doležel, na druhém místě se umístila paní uč. 

Renata Kloubová a na třetím místě paní uč. Jana Jahorná.  

Sportovní den se opravdu vydařil, hodně jsme se nasmáli a budeme se těšit na další. 

 

Mgr. Jana Zouharová
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Čtvrté adaptační skupinky pro předškoláky 

Druhou únorovou středu proběhlo ve 

škole již čtvrté setkání s předškoláky, 

tentokrát na téma Matematika hrou. Malí 

„školáčci“ si zahráli společnou hru na 

postřeh Kuba řekl, pracovali na interaktivní 

tabuli a vyzkoušeli si také centra aktivit. Zde 

bylo jejich úkolem skládat dřívka podle 

obrázku, překreslit obrázky co nejpřesněji, 

poskládat PET víčka podle vzoru do tabulky 

a postavit stavbičky z barevných kostek. Hotoví si mohli vyzkoušet i práci s Logico Piccolo. 

Za měsíc nás čeká už poslední setkání před zápisem do školních lavic s tématem Tvořeníčko. 

Mgr. Kateřina Klímová 

Úžasné divadlo fyziky (ÚdiF) 

 V pátek 23. 2. 2018 navštívilo naší 

školu fyzikální divadlo ÚDiF s mnoha 

zajímavými pokusy. První stupeň se ponořil 

do tajů fyzikálních sil a druhý stupeň žasl 

nad vynálezem elektřiny a žárovky. Divadlo 

mělo mezi žáky velký úspěch a děti se už 

těší na další obdobná vystoupení. 

Mgr. Tomáš Doležel 

Beseda s Michaelou Fišarovou 

V úterý 27. února 2018 navštívila naši školu učitelka, herečka a především autorka dětských 

knih Michaela Fišarová. Pro žáky uspořádala hned tři besedy, během nichž se děti dozvěděly 

zajímavosti o spisovatelském povolání, seznámily se blíže s tvorbou autorky a starší ročníky 

se pobavily i o závažných problémech dnešní doby, jako jsou kyberšikana nebo domácí násilí, 

o nichž knihy Michaely Fišarové pojednávají. 

Sedmopolis        VI – 2017/2018 
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Účastníci besed byli rozděleni podle věku 

a ústředním tématem každé ze skupin byla jiná kniha: 

1.-3. třídy se věnovaly titulům A-Ž půjdeš do školy a 

Kamínek, které jsou určeny pro začínající a mírně 

pokročilé čtenáře, 4.-6. třída knize Náš dvůr má 

tajemství, kde jsou hlavními hrdiny děti ve věku 

odpovídajícím těmto třídám, 7.-9. třída autorčině 

prvotině Nikolina cesta, která zpracovává z dětského pohledu problematiku již zmíněného 

domácího násilí a jež byla v roce 2013 oceněna Zlatou stuhou, prestižní cenou pro autory, 

překladatele, ilustrátory a nakladatele dětských 

knih.  

Vyprávění autorky a diskuze s dětmi byly 

prostřídány ukázkami z knih, a to v hereckém 

podání pana Miroslava Reila, jež bylo skvělým 

a zábavným oživením.  

Na závěr měli žáci možnost se zeptat na spoustu věcí, které je zajímaly a na které jim 

paní Fišarová velmi ochotně odpovídala. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Bezpečně v kyberprostoru 

Již podruhé jsme se zúčastnili soutěže Bezpečně v 

kyberprostoru pořádanou Krajským ředitelstvím policie 

Jihomoravského kraje. Úkolem žáků šesté třídy bylo vytvořit 

libovolnou výtvarnou technikou reklamní plakát ve velikosti 

A3 na téma kyberšikany. Kriteria byla obsahová a preventivní 

stránka plakátu. Soutěžní práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách školy. 

 
Zdroje: http://www.zs-deblin.cz 
 
 

Upravily: Gabriela Ju říčková, Valentýna Růdová,  
Karolína Kolá řová, 7. třída
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ZÁBAVA  

Vtipy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Početní osmisměrka  

Vypočítej příklady a výsledky najdi v osmisměrce. Zbyde devět čísel. Z nich udělej odshora 

dolů, zleva doprava tři trojciferná čísla. První dvě sečti a odečti od nich třetí. Když za druhou 

a třetí číslicí výsledku napíšeš tečky, co dostaneš? Napadne tě, co ti vyšlo? 

 

435 + 276  313 + 128  717 + 246 

128 + 352  256 + 576  654 + 218  

712 + 115  118 + 178  338 + 416 

……………    +     ……………..     -   ……………….. 

=   …………………… 
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„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je 
tady!” 
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. 
„Řekněte mu, že hned přijdu.” 

Jaro. Je nádherný den. Ze země vyleze žížala. Kousíček 
od ní vyleze druhá. 
Ta první, opojena májovým vánkem, se něžně ptá: 
"Slečno, můžeme se večer sejít?" 
Ta druha odpoví: "Co blbneš, troubo? Já jsem tvůj 
zadek!" 

Stěžuje si nešťastný zahrádkář svému 
sousedovi:  
„Pepo, já se z toho snad zblázním, 
slimáci mi sežrali celou úrodu!”  
Soused Pepa ho uklidňuje: „Neboj se, 
oni to přežijí.” 
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Zajímavosti o seriálu Futurama  

- Matt Groening odkazuje v pár dílech na svůj slavnější seriál Simpsonovi.  

- V seriálu se objeví spoustu známých osobnosti, většinou jen jako zachovalé hlavy 

v akváriu: Clint Eastwood, Tom Cruise, Richard Nixon, Abraham Lincoln atd. 

- Dr. Zoidberg má zuby jen v prvních epizodách. 

- V seriálu lze nalézt plno odkazů na Star Trek, ze kterého však Matt Groening údajně  

neviděl jedinou epizodu. 

- Některé zvukové efekty byly použity ze 

seriálu Star Trek a z kultovního 

animovaného seriálu The Jetsons. 

- Fryiova nejoblíbenější píseň je "I'm 

Walking on Sunshine". 

- Jedno z Benderových tajných přání je stát se folkovým zpěvákem. 

- Známé osobnosti, které ve Futuramě mluvily samy sebe: Claudia Schiffer, Stephen 

Hawking, Al Gore, Pamela Anderson, Conan O'Brien a další. 

- Během úvodní znělky můžeme na několika místech spatřit různé nápisy                             

v mimozemském jazyce. Podle Matta Groeninga něco znamenají a je na divácích, aby 

je rozluštili. 

- Jedním z vtípků, který lze v epizodách pozorovat, je ten, že v budoucnosti nahradily  

sovy v roli škůdců holuby a krysy. Pokud budete pozorně sledovat, v mnoha 

epizodách spatříte sovy zobající jídlo ze země nebo vykukující z myších děr. 

- Profesor Wernstrom se měl objevit jen v jedné epizodě, ale scénáristé si jej oblíbili 

natolik, že jej zakomponovali do více dílů. 

- Autodestrukční sekvence Bendera je 1A2B3. 

Zdroje: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vtipy-na-tema-zahrada-a-zahradkari 
https://vtipy.cyberserver.cz/jaro-je-nadherny-den-ze-zeme-vyleze-zizala-kousicek-od 
https://kreslenyvtip.cz/snehulaci 
https://www.detskestranky.cz/pocetni-osmismerka-zahadne-dvojcisli/ 
https://www.kinobox.cz/film/151084-futurama/zajimavosti 
https://arstechnica.com/gaming/2017/10/goodbye-netflix-hulu-will-stream-futurama-episodes-starting-
october-16/ 

 

Dominik Chlebovský,  Jakub Hlava, 7. třída
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Igor Zemánek, Martin Mihula 

Knižní a filmové recenze:    Jiří Slezák, Filip Mikulík 

V přírodě:     Sára Veselá, Lenka Strašáková, Lucie Kosová 

Počítačové hry:    David Kirsch, Leoš Černohorský 

Mobilní aplikace:    Daniel Vít, Lukáš Soukup 

Language corner:    Jan Klusák, Petr Račanský 

Trendy:     Barbora Večeřová 

Hudba:      Tereza Krejčí, Sandra Jarolímová 

Výtvarné umění:    Jan Urban 

Vychytávky na doma:    Vojtěch Štulpa 

Parlamenťácké okénko:   Kristýna Pekařová, Gabriela Horáková 

Dotazníček:     Markéta Halouzková, Markéta Weiglová 

Ze života školy:    Sylvie Samsonová, Lucie Dvořáčková 

Zábava:     Jaromír Hanák, Tomáš Crha 

 

Texty: 

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

Editor: 

      Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

Šéfredaktor: 

Mgr. Pavlína Rohanová 
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