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ÚVODNÍČEK 
Naši milí čtenáři! 

Je tu duben, už konečně svítí sluníčko, venku to začíná vypadat jarně a většině z nás se 

nechce sedět doma (natož ve škole!), ale naopak toužíme vyrazit ven a načerpat energii 

z hřejivých slunečních paprsků. A to se stalo i nám, Sedmopolisákům, proto se nejnovější 

vydání časopisu malinko pozdrželo. Snad nám to tedy odpustíte, na Sedmopolis nezanevřete, 

a až přijdou chladnější a propršené dubnové dny, sednete si spokojeně doma a začtete se do 

sedmého čísla, které pro Vás jako vždy nachystali sedmáci pod vedením osmáků.  

A na co se v aktuálním čísle můžete těšit? Velikonoce jsou za námi, ale nezoufejte, 

můžete se společně s námi ještě chvíli velikonočně ladit, protože dubnové číslo časopisu se 

věnuje především této tematice – procvičte si tedy velikonoční slovní zásobu v angličtině 

i němčině, podívejte se, jak měla vypadat Vaše velikonoční vajíčka, pokud jste chtěli být 

„IN“, a určitě nezapomeňte na článek o parlamenťácké soutěži „O nejkrásnější třídní kraslici“ 

v rubrice Ze života školy, kde se dozvíte, jak soutěž vypadala, jaké byly podmínky 

a především i to, kdo vyhrál ☺ 

Přejeme Vám co nejkrásnější průběh měsíce dubna a příjemně strávené chvíle nad 

časopisem Sedmopolis. 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Apple ukáže nové operační systémy a počítače 

Společnost Apple ve středu oficiálně potvrdila konání vývojářské 

konference WWDC, na které se již tradičně ukážou nové operační 

systémy pro zařízení s logem nakousnutého jablka. Na akci by 

nicméně měly být k vidění také nové počítače a tablety od 

amerického počítačového gigantu.    

Top Gear je zpět, 
radovat se mohou 
hlavně nezaujatí 

fanoušci. 

Na pražské Staroměstské 
radnici se spustil virtuální 

orloj. 

Duben slibuje až 
extrémní teplo, 

v květnu se ochladí. 

Zemřel světoznámý fyzik 
Stephen Hawking. 

Drama na Kladně! 
Muž vytáhl na 
Jágra a jeho 
parťáky nůž. 

Sedmopolis        VII – 2017/2018 

Půvabná biatlonistka Koukalová prodala zlatou medaili za pořádný 

balík: Peníze z ní si ale neužije 

Výtěžek z prodeje medaile, a také reprezentační mikiny, se rozhodla biatlonistka nasměrovat na 

Konto Bariéry na pomoc malému Maxíkovi. Chlapci, který trpí vzácnou metabolickou 

poruchou, tzv. Mabryho syndromem, Gabriela pomohla již v minulosti. 

Martin Vít, Tomáš Klusák, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Annabelle 

Žánr: horor / mysteriozní / thriller 
Země původu: USA 
Rok výroby: 2014 
Délka: 1 hodina 35 minut 
 

John pro svoji nastávající těhotnou manželku koupil 

nádhernou panenku. Mia byla velmi nadšená. John a Mia šli spát, 

ale něco u sousedů uslyšeli. John šel k sousedům. Mia na něho netrpělivě čekala a John se 

vrátí s rukama od krve. Mia volá pohotovost a John jde sousedům pomoct. Mia vše zavolá, ale 

do jejich domu se někdo vloupe, ale Mia si toho nevšimne. Mia netrpělivě čeká na Johna, ale 

on nikde. Najednou za ní přiběhne holčina a bodne ji do břicha. Mia ztratí vědomí. Holčina se 

nakonec zabije a nechá si v ruce panenku od Johna. Krev holky nateče panence do oka. 

Zjístí se, že holka zabila svoje rodiče a patřila do jakéhosi satanského kultu.                    

Od té doby se začínají dít divné věci. Panenka se začne přemisťovat. Mie to přijde divné 

a vyhodí panenku. Mia se chce celkově přestěhovat. Pořád ji děsí to pomyšlení, že tam byla 

satanistická dívka. Mia vybaluje krabice a najednou tam objeví panenku Annabelle. Zase 

a znova. Nakonec se postaví svému strachu a nechá ji doma. Mie už chování panenky přijde 

divné a požádá kněze, zda by jim nemohl pomoct. Kněz si panenku chce vzít do kostela, ale 

přijde před kostel a napadne ho mrtvá dívka. Kněz přežije, ale s vážnými důsledky.  

Mia zajde do knihovny a hledá knížky. Knihovnice jí moc ráda pomůže a začnou to 

společně řešit. Panenka Annabelle začne psát, že chce duši dítěte Mii. Mia se nakonec 

rozhodne, že chce dát svoji duši, ale knihovnice jí to zakáže. Knihovnice se obětovala a zabila 

se. Od té doby panenka Annabelle dala pokoj..  

Film se mi velice líbil, ale jediné, co mě zklamalo, že panenka nikdy nemrkla. Osobně 

horory pro mě jsou na jedno brdo. Pořád dokola to stejné. Ale doporučuji se kouknout.              

Ale pozor! Je to horor, takže určitě není pro slabší povahy! 

 

Zdroj: https://www.curseofchucky.com/2014/10/06/don-mancini-chucky-vs-anabelle-possible/   

 Nela Jebáčková, 7. třída
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Jako v zrcadle, jen v hádance  
 
Autor: Jostein Gaarder  
Nakladatelství: Albatros 
Rok vydání: 2014 
Počet stran: 269 
  

Příběh začíná o Vánocích. Hlavní hrdinkou příběhu 

je Cecílie, která je vážně nemocná a musí pořád ležet 

v posteli. K Vánocům dostane lyže a sáně, které si moc 

přála. Její rodina ví, že je nevyužije, ale ona je chce 

vyzkoušet, než roztaje sníh. 

V noci po Štědrém dnu navštíví Cecílii anděl Ariel. 

Cilka neví, jestli mu má věřit, že je anděl. Chce od něj vědět, jaký je nebeský život, a on chce 

zase vědět, jaké je to být člověkem.  

Nejprve jí povídá o Adamovi a Evě. Ke každým věcem, o kterých Ariel povídá, 

přidává i moudré citáty. Dozví se, že andělé jsou nesmrtelní, ale nic necítí. Neví, jak voní 

vánoční stromek, neví, jaké to je dotknout se sněhu, a nemůžou jíst. Ale můžou létat, sedět na 

asteroidu nebo létat na kometě kolem Slunce. Cecílii to přijde nespravedlivé. 

Jednou v noci jde anděl s Cecílií ven a vyzkouší lyže i sáně. Cecílie si myslí, že Bůh 

stvořil zemi špatně a Ariel ji vysvětlí, že když ona nakreslí nějaký obraz, nikdy není přesně 

podle jejich představ. Její rodiče, bratr, dědeček a její moudrá babička pořád sedí u Cecíliiny 

postele, a když tam nejsou oni, tak je tam Ariel. Ráda vzpomíná na dovolenou na Krétě, po 

které se dozvěděla, že je nemocná.  

Když se jednou s Arielem rozhodne jít v noci ven, zjistí, že umí létat. A když se potom 

vrátí zpátky do svého pokoje, uvidí sama sebe ve své posteli. 

Kniha byla zajímavá a nikdy jsem podobnou nečetla. Ale mám radši jiné typy knih. 

 

Zdroje:  https://www.cbdb.cz/kniha-16192-jako-v-zrcadle-jen-v-hadance-i-et-speil-i-en-gåte 

 
Aneta Brzicová, 7. třída                     
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V PŘÍRODĚ 
Hyacint 

Jedná se o vytrvalou pozemní bylinu, 

cibulovinu. Jsou to rostliny s oboupohlavnými 

květy. Listy rostou v přízemní růžici (cca 2-6 listů). 

Jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. 

Jsou známy asi tři druhy, které jsou rozšířeny hlavně 

v jihozápadní Asii. Čím větší je cibule, tím větší je 

potom květenství. Hyacint kvete na jaře, a proto je 

hojně používaný v jarním aranžmá. 

 

Čáp bílý 

Čáp je české rodové jméno pro tři rody 

brodivých ptáků z čeledi čápovití. Na našem území 

žijí dva druhy: čáp bílý a čáp černý. 

Čápi jsou velcí ptáci s dlouhým a silným zobákem, 

dlouhýma nohama i krkem a velkými a širokými 

křídly. Jsou to dobří, vytrvalí letci, při letu je krk natažený rovně dopředu.  

Druhy, které žijí v chladnějších oblastech, jsou tažné, před zimou odlétají do teplých 

krajin. Ptáci zimující v Jihoafrické republice každý rok uletí cestou na zimoviště a zpět více 

než 20 000 kilometrů  

Hnízdo si stavějí oba druhy na střechách, komínech a sloupech a mívají okolo 

2 až 7 bílých vajec. Živí se hlavně drobnými savci (hraboši, krtky), hmyzem, žábami 

a žížalami, méně také plazy, plži a rybami. 

 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_b%C3%ADl%C3%BD 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyacint 
https://www.zoocam.info/cap-bily-zive-z-libstatu/ 

 

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

Mafia 
Ultimátní hra od českých vývojářů, která 

nabízí tři herní módy. Tyto tři módy jsou:  

• Příběh 

Hrajete za Toma Engelho který se 

z taxikáře stane mafiánem kvůli 

tomu, že mu jeden pomůže, a tak začne příběh, který je opravdu skvělý. 

• Jízda 

Hrajete za mafiána. Můžete jezdit v autech, střílet po lidech, kupovat zbraně, jezdit 

strašnou rychlostí a spousty dalšího. 

• Extrémní jízda 

Odemkne se po splnění kampaně a zde můžete získat speciální super auta alias 

prototypy. 

Pokud se ale už budete nudit, můžete si stáhnout další módy od různých autorů.  

The Escapists 2 

Ve hře The Escapist 2 se snažíte 

všemi možnými způsoby utéct z vězení. 

Je zde mnoho druhů útěků a map, 

z čehož každá určuje úroveň hry. 

Můžete krást, kupovat od vězňů, mlátit vězně a plnit jejich úkoly. Můžete utéct třeba 

prokopáním se ven, uletět vrtulníkem a spousta dalšího. Ale pozor! Pokud vás chytí při něčem 

nedovoleném, pujdete na samotku. Hra se dá koupit za necelých 22 €. 

         
Zdroje: http://www.cz-hry.cz/clanky/mafia-2/ 

http://store.steampowered.com/app/641990/The_Escapists_2/ 
 

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE  
Bloons TD Battles   

Tato hra je na způsob Tower Defense, tudíž se snažíte na mapu 

pokládat určite postavy, které vás braní. Hra je velmi zábavná a určitě ji 

doporučujeme.  

Limbo 
V této hře vystupujete jako malý chlape a ocitnete se ve světě 

plném nástrah. Abyste se dostali na konec, je třeba vyluštit množství 

záludných hádanek.  

 

Samorost 3 
Chcete si pořádně potrápit mozek? Tato puzzle hra vám to 

splní na sto procent! Velkým plusem je krásné zpracování hry a příběhu. 

Velmi ocenuji také úžasný soundtrack.  

 

Rider 
 

V této hře pomocí dvou prstů ovládáte svojí motorku, se kterou se 

snažíte projet různé levely. Nebojte se, že vás hra brzy omrzí. Grafika je 

velmi hezky zpracovaná a ovládání hry je velmi intuitivní. 

 

Zdroje: https://lh3.googleusercontent.com/kY-
cTXg9KQbDZvT8nyzH0dugNUDQE4A7CgmbWFKM4plTBaORmV2aufMQL-VgCY6-ZA8=w300-
rw 
https://itunes.apple.com/us/app/limbo/id481629890?mt=12 
https://itunes.apple.com/us/app/samorost-3/id1121782467?mt=8 
https://itunes.apple.com/cz/app/rider/id1229618961?l=cs&mt=8 

 

Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 
 

Easter in Czech Republic 
Easter is one of the most important Christian holidays for Czech people celebrating the 

resurrection of Jesus Christ. 

Easter is preceded by Lent, a forty-day period of fasting, prayers, and penance; the last 

week of Lent is called the Holy Week. 

Easter in the Czech Republic lasts two days – Easter Sunday and Monday. It is a 

moveable feast celebrated on the first Sunday after the full moon. 

Boys make the Easter plaited willow canes, which are braided willow twigs decorated 

with ribbons. Girls decorate eggs called „kraslice“. Boys go from house to house to whip girls 

with their (traditionally home made) plaited willow canes in order to keep them healthy and 

girls reward them with decorated eggs, candies or money. People go to church. Family 

members visit each other. 

Traditional food and drink: a chocolate lamb and bunny, an Easter cake („mazanec“), 

bread, wine. 

Easter Crossword 

 
Zdroje: https://dum.rvp.cz/materialy/easter.html 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IYxW2qriHc0J:dum.gymtri.cz/files/VY_32_I
NOVACE_P1_2.3.pptx+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 
 

Kateřina Zaklová, 7. třída 
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Ostern    
Der Frühling beginnt am 21. März und am ersten Sonntag nach dem ersten 

Frühlingsvollmond feiert man das Fest des Frühlings–Ostern. Ostern ist auch das Fest der 

Auferstehung Christi. Ostern ist das älteste Fest der christlichen Kirche. Das Wort Ostern 

kommt von dem Namen der germanischen Gottin Ostara. Ostara war die Frühlingsgottin. 

Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon eine Woche vor dem Ostersonntag.  

Die Leute räumen ihre Wohnungen auf, sie schmücken die Tische und Vasen mit 

bemalten Eier. 

 

Typisch Ostern 

Osterwoche 

Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag 

Osterhase    

Er versteckt die Ostereier im Gras, im Gebüsch oder irgendwo im Hause.                  

Die Kinder suchen die Eier am Ostermontag. Es macht ihnen viel Spaβ. 

 

Ostereier      

Die Eier sind Symbolen des Lebens. Die Leute schmücken die Eier mit Farben, mit 

Wachs. 

Osterspeisen 

Ostereier , Osterlamm , Osterbrot  
 
 
Zdroje:  http://dumy.cz/material/25663-velikonoce-ostern 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 
 

Letošními hlavními barvami by měla být čirá,  

a to i na vejcích. 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ale i klasické zdobení vajíček našich 

maminek a babiček bude letos trendem. 

 
 
 
 

 
 

 

Letos ale vévodí čiré sklo. Kraslice nemalujeme, používáme 

klasickou čirou baňku, která může vypadat jako vajíčko.  

Tu si můžeme krásně velikonočně naaranžovat. 

 
 
 

 
 

 
 
Zdroje: https://www.novinky.cz/bydleni/461567-tip-na-velikonoce-zapomente-na-kraslice-letosnim-trendem-

jsou-cira-vejce.html 
 

Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
Lenny 

Lenny se narodila v Praze jako Lenka 

Filipová 2. září 1994. Jak již jméno vypovídá, je 

dcerou zpěvačky Lenky Filipové. K hudbě tak byla 

vedena odmalička. Ve čtyřech letech začala hrát na 

klavír a od šesti docházela do umělecké školy (obor 

klavír), což jí vydrželo deset let. 

Ve škole hrála v dramatickém kroužku 

a zpívala ve sborech. Později našla zalíbení 

v sólovém zpěvu doprovázeném hrou na klavír. 

Komponovala melodie a později přidávala i texty. Již v jedenácti letech složila svou první 

píseň! O pět let později začala hrát s kapelou a doprovázet svou matku po turné v Evropě, 

Austrálii i Kanadě. Její vlastní skladba You're My Everything se v americké soutěži 

International songwriting competition umístila v semifinále. 

 
Zajímavosti: 

• Ve třinácti nosila rovnátka, maskáče, mikinu s kapucou a v noci se jí zdávalo, že se 

probudí krásná.  

• Své texty píše v angličtině. Zdůvodňuje to těmito slovy: „ Čeština je krásná řeč, ale co 

se umělecké stránky týče, umím se v ní obstojně pohybovat zpravidla jen v povídkách 

a poezii. Neuměla bych napsat tak procítěný, vázaný celek jako báseň a zároveň 

propojit ho k melodii, aby to znělo nenuceně a zpěvně. To mi naopak v angličtině jde.“ 

• Anglicky se učí od svých tří let. Dokonce ani rodilí mluvčí nepoznají, že to není její 

rodná řeč. Chodila do anglické mateřské školky, studovala v Kanadě. 

• Má tetování "Hi" v zadní části pravého lýtka. 

 
Zdroje:  https://www.osobnosti.cz/lenny-filipova.php 

https://zena.aktualne.cz/rodina/tajemstvi-lenny-krasne-dcery-lenky-
filipove/r~i:article:803588/?redirected=1522695529 

 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 

Sedmopolis        VII – 2017/2018 



13 
 

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Stan Lee 

Stan Lee, rodným jménem Stanley Martin Lieber, je 

americký scenárista, redaktor, herec, producent a předseda 

společnosti Marvel Comics. 

Ve spolupráci s několika umělci, nejvíce s Jackem Kirbym 

a Stevem Ditkem, vytvořil příběhy známé po celém světě, které 

vycházely dříve v komiksové podobě, například Spider-Man, X-

Men, Iron Man, Fantastic Four, Avengers, Hulk, Thor, Daredevil, 

Doctor Strange a mnoho dalších. Lee následně svými komiksy 

přispěl k rozšíření společnosti Marvel Comics z malého 

vydavatelského domu ve velkou multimediální společnost. 

Roku 1994 byl oficiálně uveden do Síně slávy komiksového průmyslu. Stejně  byl v roce 2011 

o jeho životě natočen osmdesátiminutový dokumentární film With Great Power - The Stan Lee Story.  

Na konci 50. let redaktor DC Comics Julius Schwarts oživil pojetí superhrdinského komiksu, 

který v 50. letech zažil hluboký propad zájmu. DC také v té době vytvořila první moderní 

superhrdinský tým Justice League of America. V reakci na tento počin Goodman najal Stana Lee, aby 

mu vytvořil také takový supertým. V té době chtěl Lee komiksový svět opustit, proto se nechal svou 

ženou přesvědčit, aby více experimentoval s postavami, jelikož již neměl co ztratit. Lee tedy 

přepracoval charakter postav. Do té doby byli superhrdinové tvořeni především pro děti, proto měli 

bezchybný charakter. Lee jim přidal více lidskosti a nedokonalosti. Superhrdinové tím získali špatné 

návyky.  

V 60. letech tak vytvořil řadu dnes proslulých superhrdinů. Jako první vytvořil supertým 

Fantastic Four, který zaznamenal obrovský úspěch a Lee tím získal volnou ruku. Poté vytvořil další 

výše zmíněné superhrdiny. Všechny pak propletl v jedinečném fiktivním vesmíru Marvel.  

Příběhy byly vydávány pro starší mladistvé i dospělé. Lee také propracoval moderní vztah 

mezi autorem a fanoušky. V této době tedy psal většinu Marvel titulů, fungoval i jako redaktor. 

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

Adam Pavloušek, Jan Vranka, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA  
Hrní čkový mazanec 

Doba přípravy:  90 minut 
 
Co budeme potřebovat: 

• 3 hrnky polohrubé mouky 
• 9 lžic cukru písek 
• 1/2 kostky másla (rozpustit)  
• 1 lžíce droždí 
• 1/2 hrnku mléka (vlažného) 
• 2 žloutky  
• 1 vanilkový cukr 
• špetka soli 
• citronová kůra 

Postup:  

- Nejprve uděláme kvásek: do vlažného mléka dáme droždí (je možno i sušené) a lžíci 

cukru. Necháme odležet. 

- V míse smícháme mouku, už jen 8 lžic cukru (jednu máme v kvásku), vanilkový cukr, 

žloutky, citronovou kůru, sůl. 

- Zalijeme kváskem, zamícháme a nakonec přidáme rozpuštěné máslo a celé těsto 

propracujeme. Je mozno přidat rozinky namočené v rumu. 

- Těsto necháme na teplém místě vykynout asi hodinu. 

- Uděláme bochánek, nůžkami na středu vystřihneme křížek, pomažeme žloutkem 

a posypeme mandlemi. 

- Na pečicím papíře pečeme asi 20 minut na 180°C a potom teplotu stáhneme na 150°C 

a pečeme dalších 40 min. 

Dobrou chuť!  

Zdroje:  https://www.toprecepty.cz/recept/11308-hrnickovy-mazanec-nasi-babci/ 
 

 Vendula Medková, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Páté zasedání Žákovského parlamentu 

 V pátek 9. března se uskutečnilo další zasedání parlamenťáků. Na programu bylo 

především vymýšlení velikonoční soutěže „O nejkrásnější třídní kraslici“ a projednávání 

pravidel klidové zóny, která byla nově zřízena před ředitelnou a kanceláří školy. 

Velikonoční soutěž „O nejkrásnější třídní kraslici“  

Žákovský parlament ZŠ Deblín vyhlásil velikonoční soutěž! Tentokrát třídy tvořily 

velikonoční kraslici. A jaké bylo zadání a pravidla? 

Úkolem bylo na fotografii zachytit žáky třídy i s třídními učitelkami tak, aby to 

vypadalo jako velikonoční kraslice. 

• Účastní se všichni (děti i učitelé) – s výjimkou nemocných a fotografa 

• Představivosti se meze nekladou! 

• Poslat e-mail (1 foto) p. učitelce Eliášové do 27. 3. 2018 

• Budou vyhlášeny nejkrásnější kraslice na I. a II. stupni zvlášť, a to ve středu 

28. 3. 2018 

 

A jak vše dopadlo? Umístění, o kterém rozhodla (díky konkurenci s velkými 

„obtížemi“) naše odborná porota: 

I. stupeň 

1. místo: 3. A 

2. místo: 1. třída 

3. místo: 3. B 

II. stupeň 

1. místo: 6. třída 

2. místo: 9. třída 

3. místo: 7. třída 

  
 Ve fotogalerii na stránkách školy si můžete prohlédnout 
všechny třídní kraslice. A že se povedly! 
 
Zdroj:  http://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/ 

http://www.zs-deblin.cz/soutez-o-nejkrasnejsi-tridni-kraslici/     

 
Valentýna Růdová, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Kristýna Pavlíčková (asistentka v 5. třídě) 

Měla jste nějaký trapas na základní škole? Pokud ano, jaký? 
Když nad tím tak přemýšlím, tak myslím, že ne. 

Jaký jste měla jako malé dítě sen? 
Jako malá jsem chtěla být i přes můj strach z doktorů lékařkou. 

Jakou máte nejoblíbenější barvu? 
Mám ráda všechny barvy, hlavně ty veselé. 

Jste spokojená tady v ZŠ Deblín?  
Moc, protože zde vládne velmi příjemná 
atmosféra. 

Chtěla byste být třídní učitelka? 
Časem ano, zatím k tomu nemám dostatečné 
vzdělání. 

Máte ráda Velikonoce? 
Ano, Velikonoce mám ráda, protože symbolizují 
jaro, které mám moc ráda. 

Jak slavíte Velikonoce? 
V rodinném kruhu.  

Jaké jsou vaše koníčky? 
Divadlo, procházky, sporty, přátelé. 

Máte doma zvíře? 
Ano, máme doma dva pejsky a andulku. 

Radši hory nebo moře? 
Oboje miluju. 

Anketa: Máš rád/a Velikonoce?  

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

ANO: 11     ANO: 14 ANO: 22 ANO: 17 ANO: 12 

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

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

http://obrazky.superia.cz/velikonoce/ 

 
Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 

Sedmopolis        VII – 2017/2018 



 

17 
 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Okresní kolo v minipřehazované 

 1.3.2018 se v naší škole konalo okresní kolo v minipřehazované. Účastnily se týmy ze 

ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Smíškova, ZŠ Lomnice a ZŠ Deblín. Vyzkoušeli jsme si nově 

zrekonstruovanou tělocvičnu. Ve vyrovnaných bojích nakonec zvítězila v obou kategoriích 

(chlapci a děvčata) ZŠ Smíškova a postoupil do krajského kola, které se koná v Pohořelicích. 

Gratulujeme a děkujeme všem za účast. 

V šesté vyučovací hodině se uskutečnil také miniturnaj v přehazované v rámci 

druhého stupně, který organizovali žáci 8. ročníku. 

Mgr. Jana Zouharová 

Karneval 2018 
V pátek 2.3. proběhl již tradiční Karneval. 

Díky opravě tělocvičny se akce uskutečnila až v tak 

pozdním datu. Veselit a tančit přišlo mnoho 

krásných masek, což je vidno z fotek. Po úvodní 

promenádě jsme se pustili do tance, kde nám 

inspirací byly dívky z 6. třídy. Taneční chvilky jsme 

prokládali různými soutěžemi. Karneval byl 

zpestřen i vystoupením žáků 6. třídy, kteří ostatní přišli naučit zumbu. Dívky z 3. a 4. třídy 

předvedly své gymnastické vystoupení, které vzbudilo velké nadšení. 

Mgr. Tereza Vítová 

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno 
 Ve čtvrtek navštívili žáci čtvrtých tříd program Úžasné planety ve Hvězdárně a 

planetáriu Brno. Děti si prohlédly souhvězdí zimní a jarní oblohy a seznámily se se sluneční 

soustavou. Během programu si zkusily odpovídat na kvízové otázky, aby zjistili, co všechno o 

sluneční soustavě už ví, případně si zapamatovaly nové informace. Nakonec si některé 

získané poznatky mohly vyzkoušet na vlastní kůži při prohlídce exponátů Kognitoria. 

Mgr. Romana Srbová 
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Prvňáci a deváťáci přivolávali jaro 
V pondělí 19. března 2018 se opět sešli prvňáčci a deváťáci. Společně si zahráli 

pexeso s  obrázky jarních květin a vybarvili matematického velikonočního zajíce. Moc jsme si 

tyto chvíle užili! Také bedlivě sledujeme, jak vykukují první centimetry námi vysazených 

krokusů, které jsme spolu na podzim před školou sadili. Až budou mít deváťáci po 

přijímačkách, máme v plánu dohromady posnídat dobroty, které si sami vyrobíme. O všem 

vás budeme informovat! 

Mgr. Pavlína Rohanová 

Noc s Andersenem na II. stupni 
Stejně jako v předešlých letech, i letos měli žáci II. stupně možnost zúčastnit se 

celorepublikové akce na podporu čtenářství – Noci s Andersenem. V tomto roce se pro starší 

děti nesla v duchu Jaroslava Foglara a jeho Rychlých šípů, které letos slaví 80 let od svého 

prvního vydání v časopise Mladý hlasatel. 

Účastníci 5., 6. a 7. třídy tedy dostali za úkol přečíst tzv. Stínadelskou trilogii – páťáci 

Záhadu hlavolamu, šesťáci Stínadla se bouří a sedmáci   Tajemství Velkého vonta. Ti, kteří 

splnili testík, se v pátek večer sešli ve škole a poté, co si nachystali třídy na spaní, se spolecně 

sešli a představili si vzájemně jednotlivé díly. Následovalo plnění „bobříků“ a úkolů z 

„Modrého života“, s nimiž se můžeme setkat v díle Jaroslava Foglara, takže si mohli 

vyzkoušet svoji odvahu, mrštnost, hmat, slušné chování, paměť, schopnost konání dobrých 

skutků a další dovednosti. 

No a protože Noc s Andersenem není jen o čtení, ale také o setkání s kamarády mimo 

výuku, tak jsme den zakončili každý po svém, takže můžete ve fotogalerii na stránkách školy 

zhlédnout i fotky z Talentové show sedmáků 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 
Zdroje: http://www.zs-deblin.cz/okresni-kolo-v-miniprehazovane/ 

http://www.zs-deblin.cz/karneval-2018/ 
http://www.zs-deblin.cz/ctvrte-tridy-ve-hvezdarne-a-planetariu-brno/ 
http://www.zs-deblin.cz/prvnaci-a-devataci-privolavali-jaro/ 
http://www.zs-deblin.cz/noc-s-andersenem-na-ii-stupni/ 
 

Upravily: Gabriela Ju říčková, Valentýna Růdová, 
 Karolína Kolářová, 7. třída 
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Vyfotil: David Zmeškal, 7. třída 

 

PRÁCE ŽÁKŮ 
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ZÁBAVA  

Vtipy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najdi 7 rozdílů 
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„Pane vrchní, když máme ty Velikonoce, 
přineste mi svěží jarní kávu.” 
„Lituji, pane, ale Jar nám právě došel.” 

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

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

• Nejvyšší velikonoční čokoládové vajíčko bylo 

vyrobeno v Itálii roku 2011. Měřilo 10.39 metrů 

a vážilo neskutečných 7,2 tuny! 

• Umění malovat vajíčka se nazývá “pysanka”; tento 

název vznikl na Ukrajině. 

• Easter (anglický výraz pro Velikonoce) vznikl ze 

slova “Eostre”, což je jméno anglosaské bohyně, 

která symbolizuje zrození. 

• Zvyk darovat vajíčka vznikl ještě před tím, než vznikly samotné Velikonoce, a v mnoha 

kulturách je také považován za symbol zrození. 

• V kostelech existovala tradiční hra “Horká brambora”. Kněz hodil uvařené vajíčko mezi členy 

chlapeckého sboru. Chlapci si pak s ním mezi sebou házeli až do úderu  12. hodiny. Ten, kdo 

v tento moment vajíčko držel, zvítězil a mohl si jej nechat. 

• Američané během těchto svátků zkonzumují více než 16 milionů sladkých fazolek (jelly 

beans). Kdybychom takové množství poskládali do řady, její délka by byla 3x delší, než je 

délka rovníku. 

• Jste spíše na uši, paže, nebo ocásky? 65% lidí začne jíst čokoládového zajíce od uší, 5% od 

nohou a 4% od ocasu. 

• Jen v Americe je každoročně vyrobeno více než 90 milionů čokoládových králíčků, 

91.4 miliardy vajíček a 700 milionů kuřátek. 

• Tak jako na Halloween se na Velikonoce zkonzumuje nejvíce sladkostí za rok.  

• Říká se, že velikonoční vajíčko představuje radost a oslavu nového života. 

• Myšlenka velikonočního zajíčka, který naděluje pomlázku, vznikla v Německu už ve 

středověku. 

• Velikonoce jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista – je to ten nejstarší a nejpodstatnější 

křesťanský svátek. 

 
Zdroje: http://blogisekzuka.blog.cz/1003/velikonocni-vtipy 

https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-velikonocich-3/ 
https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-velikonocich-1/ 
https://www.tojemasakr.cz/clanky/15-velikonocnich-zajimavosti-o-kterych-jste-neslyseli/ 
https://cz.clipart.me/food-drink/little-chicken-vector-13-40786 

 

Dominik Chlebovský, Jakub Hlava, 7. třída
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