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ÚVODNÍČEK 

A je tu květen! Předposlední měsíc školního roku, kdy už se všichni začínáme těšit na 

školní výlety a především na velké prázdniny – však už jsou opravdu na dohled! Letos nám 

tento měsíc navíc začal obzvlášť vydařeně, dvěma prodlouženými víkendy díky ředitelským 

volnům (děkujeme vedení školy 😊 ) a dvěma významným dnům – Svátku práce, který 

připadá na 1. května, a Dnu osvobození, kdy si 8. května připomínáme konec II. světové 

války. 

Přeje nám i počasí – venku je přímo letně, sluníčko svítí, všechno kvete (zdravíme 

alergiky 😊 ) a je teploučko, takže můžeme volné chvilky trávit venku… Kdyby ale náhodou 

hezké počasí vydržet nechtělo, sáhněte po aktuálním čísle časopisu Sedmopolis, v pořadí již 

osmém, které pro vás opět nachystali sedmáci a osmáci. A protože je květen, zaměřili jsme se 

na tematiku květů a lásky, která již od dob Karla Hynka Máchy k tomuto měsíci 

neodmyslitelně patří.    

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

V USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman 

Jeho manželka Martina Formanová v sobotu 

uvedla, že zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci. 

Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. 

Forman, zdaleka nejúspěšnější český filmař, získal za 

své snímky dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či 

francouzského Césara. Největší slávy se Formanovi 

dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. 

Zde prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím 

hnízdem (1975). Další filmy, přepis muzikálu Vlasy 

(1979) a Ragtime (1981), uspěly více v Evropě než 

v Americe, Amadeus (1984) ale získal osm Oscarů. Po 

filmech Lid versus Larry Flynt (1996) a Muž na měsíci 

(1999) stál Miloš Forman naposledy za kamerou před 

více než deseti lety, když ve Španělsku natáčel Goyovy 

přízraky (2006). 

V útrobách 
mrtvého vorvaně 

bylo na 30 

kilogramů odpadu. 

Rychlotrati se Česko hned 

tak nedočká. Jen studie 

zabere dva a půl roku. 

V nitru naší Galaxie 
mohou být tisíce 

černých děr. 

Pražské metro pokryje 
mobilní signál do roku 2022. 

Lamborghini 

začne vyrábět 
elektrokola. Jedno 

vyjde na 367 tisíc. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Jumanji: Vítejte v džungli! 

Žánr: akční / komedie / fantasy  

Země původu: USA 

Rok výroby: 2017 

Délka: 119 minut 

 

V 90. letech minulého století zmizí Alex při hraní videohry. Od jeho zmizení uběhne 

dlouhá doba a děj se nyní točí kolem čtyř teenagerů, a to kolem Spencera, Chládi, Marthy 

a Bethany, která je pořád na mobilu.  

Jednoho dne kvůli svým nedostatkům skončí všichni po škole. Objeví herní konzoli 

a vyberou si z postav, které hra nabízí. Jakmile hru spustí, ocitnou se v džungli. Spancer jako 

svalnatý dr. Bravestone, Chláďa jako zoolog malého vzrůstu, Martha jako bojovnice Ruby 

a z Bethany se stane objemný muž – profesor Oberman. Každý z nich má na ruce tři 

čárky symbolizující životy. Také má každý svoje plusy a slabiny. Bravestone má nejvíc plusů 

a nejmíň mínusů, což mu Chláďa závidí.  

Na začátku dostanou od průvodce drahokam. Aby se mohli dostat zpátky domů, musí 

drahokam umístit na vrchol obří sochy. Cestou k soše na ně čekají nebezpečí, jako jsou třeba 

obří vážky. Jestliže se chtějí dostat na konec, musejí dobře nakládat se svými schopnostmi. 

V jeskyni narazí na pilota McDonoughta – Alexe,který je ve hře už dvacet let a nejde mu 

splnit úkol s vrtulníkem. Společně ovšem úkol splní a s Alexem pokračují dále.  

Když už se blíží ke konci, situaci jim zkomplikuje zloduch, ale i toho překonají. 

Nakonec se všichni vrátí domů přesně v té době, kdy hru začali hrát.    

Film se mi líbil, obsahoval hodně vtipných momentů. Pokud se tedy nechcete nudit 

a chcete se zasmát a užít si pořádné dobrodružství, pak se na film určitě podívejte! 

 

Zdroj: https://film.moviezone.cz/jumanji-vitejte-v-jungli/recenze  

Aneta Brzicová, 7. třída 
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Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti  

Autor: Ransom Riggs  

Počet stran: 358 

Jacob jezdíval rád za dědou do Walesu. Děda mu vyprávěl příběhy o dívce, která 

dokáže svýma rukama vytvořit oheň, o neobvykle silné dívce, o dívce, která je lehčí než 

vzduch apod. Jak všichni víme, každý jednou zemře a Abraham (děda) umřel.  

Jacob šel do krajiny Walesu a našel tam zříceninu. Dům, který byl zničen vojáky 

v druhé světové válce. Najednou uviděl dívku. Jacob ji následoval a poznával okolí, chtěl 

vědět, zda sirotčinec opravdu existuje. Ale dům už nebyl zničený, byl jako nový a nacházel 

tam další lidi. Dívka, která doprovázela Jakoba, se jmenovala Oliva. Nosila olověné boty – 

byla lehčí než vzduch. Jacob poznával i dívku, která uměla vytvořit oheň – Ema. Silnou dívku 

– Brownyn atd. A potkal paní, která to tu všechno vedla – slečna Peregrinová.  

Slečna Peregrinová se schovávala, protože okolní svět by byl pro děti nebezpečný. Jak 

končil den, slečna Peregrinová dala všem ochranné masky (i Jackobovi) a sirotčinec začali 

bombardovat, alespoň se k tomu chystali. Ale slečna Peregrinová zastavila čas a o den ho 

posunula nazpět. Jackob to nechápal.  

Čas šel dál a slečna Peregrinová si šla vzít kuš a šla někam střílet. Jacob viděl 

nestvůru, ale ostatní ne. Jacob zdědil vidění nestvůr po dědovi. Nestvůra, kterou šla zabít 

slečna Peregrinová, zabila Viktora – od té doby chlapec pouze spí, sice žije, ale spí. Jacobovi 

se tady začalo líbit, ale věděl, že tady nemůže zůstat napořád. Jacobovi se začala líbit Oliva 

a taky se do ní zamiloval. Emma začala na Olivu žárlit a tahat si ho k sobě, chtěla ho mít 

prostě jenom pro sebe, protože je to potomek Abrahama, což byl její milý.  

Jacob se vrátil zpátky do reality, ale ta se mu vůbec nelíbila. A hlavně přišel na to, že 

do reality vypustil nestvůry. Začal „zachraňovat'' svět spolu s dalšími dětmi ze sirotčince. 

Nestvůry začaly demolovat město k nepoznání. Jacob se to snažil zastavit, ale nevěděl jak. 

Bohužel normální lidé nevidí nestvůry a začínají se bát ještě mnohem více. Nakonec všechny 

nestvůry zabili a vše dopadlo dobře. Doporučuji přečíst ☺ 

Zdroj:  vlastní 

Nela Jebáčková, 7. třída
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V PŘÍRODĚ 
Třešeň obecná 

Třešeň obecná je 20 až 25 m vysoký strom 

s kuželovitou a vysokou korunou. Kvete v dubnu až 

květnu a plody dozrávají v červnu až srpnu. 

Květy jsou oboupohlavné, bílé barvy, skládají se 

z pěti korunních lístků, vyrůstají v chomáčích na 

dlouhých stopkách ve svazečcích po dvou. Kmen má 

tmavě hnědou až načervenalou, hladkou kůru, která se postupně odlupuje. Listy jsou řapíkaté, 

vejčitého tvaru, na okraji zubaté a na konci zašpičatělé. Plodem jsou jedlé, červené, kulovité 

peckovice, přibližně 1 cm velké.  

Roste na slunných místech, podél cest a na okraji lesů. Je pěstovanou ovocnou dřevinou 

v zahradách a ovocných sadech. Třešeň a višeň roste téměř v celé Evropě. 

Labuť 
Labuť je rod velkých vodních ptáků, blízce 

příbuzných s husami. Druhy severní polokoule mají peří 

čistě bílé, na jižní polokouli žijí labutě mající také černé peří. 

Žijí v jezerech a rybnících a v jejich okolí. 

Nohy jsou černošedé, výjimku tvoří jihoamerické 

labutě, jejichž nohy jsou růžové. Zobák je červeno-černý nebo žluto-černý. Nohy jsou také 

samozřejmě přizpůsobeny pohybu ve vodě. Přizpůsobení nohy je takové, že mezi 2.–4. prstem 

je plovací blána. Postupem času se nohy vodních ptáků měnily např. tak, že se těžiště 

posunulo do středu hrudi. Díky tomu mají mnohem lepší stabilitu. 

V Česku žijí tři druhy labutí: labuť malá, labuť velká a labuť zpěvná. První divoké 

labutě, které nebyly uprchlicemi ze zoo, se v Čechách objevily až po druhé světové válce. 

Zdroje:  https://www.prirodopis.eu/mobil/soubory/tresen_obecna.htm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Labuť 

http://www.zivocich.com/clanky/seznamte-se-s-zivocichem/d:labut-velka-kralovsky-ptak 

 

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

Far Cry 5 

 Velký klub kultistů vedený náboženským fanatikem 

Jonem Seedem ovládá americký stát Montana. Vy jste nový 

šerif, který byl poslán ho zatknout, ovšem malinko se 

to zvrtne, protože skoro každý v Houp County patří do toho to 

kultu. Spadnete s vrtulníkem a všichni, kdo byly vysláni, aby 

ho zatkli, zemřou (kromě vás). Takže se přidáte k odboji 

a všemi možnými způsoby se snažíte škodit tomuto kultu, 

který vede Jonova rodina (každý z jeho rodiny je tu bos). 

A nezastavíte se, dokud Jon nebude mrtvý.  

 Hru lze zakoupit za 59,99€ na Steamu. 

Minimální požadavky: 

- Vyžaduje 64bitový procesor a operační systém 

- Operační systém: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) 

- Procesor: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent 

- Paměť: 8 GB RAM 

- Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader 

Model 5.0 or better) 

- DirectX: Verze 9.0c 

- Připojení: Širokopásmové připojení k internetu 

- Pevný disk: 40 GB volného místa 
 

Kingdom Rush 2: Frontiers 

A je tu pokračování strategické hry "Kingdom Rush 

Frontiers". Braňte jednotlivá území vašeho království před 

útoky nepřátel. Budujte obranné věže, posílejte vaše 

bojovníky do boje a používejte speciální zbraně na likvidaci 

nepřátel. Za získané body si vylepšujte bojové schopnosti 

vašich bojovníků a také hlavního hrdiny.  

Dostupné online zdarma zde: http://www.superhry.cz/hra/4342-kingdom-

rush-2-frontiers 

Sedmopolis       VIII – 2017/2018 
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Populární žánry her 

RPG (Role-play game) 

Jde asi o nejoblíbenější žánr her vůbec. V těchto hrách hrajete za různé postavy jako 

třeba válečník nebe čaroděj. Plníte různé úkoly. Hra má většinou i příběh, sbíráte peníze a 

plníte úrovně, za které vylepšujete svoji postavu.  

Př.: World of Warcraft, League of legends 

RTS (Real-time strategy) 

V těchto hrách cvičíte jednotky, stavíte budovy, těžíte suroviny a ničíte nepřátele. 

Taky děláte různá vylepšení atd.  

Př.: Warcraft, Age of Empires 

Survival 

V těchto hrách těžíte suroviny, vyrábíte nástroje, zabijíte nepřátele, jíte, pijete, 

většinou i stavíte a snažíte se dostat tak daleko, dokud nebojujete o život. Ale máte všeho dost 

ne-li přebytek.                                      

Př.: Minecraft, Rust 

FPS (first-person shooter) 

V těchto hrách střílíte nepřátele, kupujete si nové zbraně. Tyto hry jsou většinou bez 

příběhu, prostě jenom chodíte a střílíte.  

Př.: CS:GO, Owerwatch 

Adventury 

V těchto hrách sbíráte různé věci jako třeba klíč a ten potom třeba použijete na 

odemčení dveří nebo poklopu. Tyto hry si z vás ale můžou třeba jenom dělat srandu (jako 

třeba trollface quest).  

Př.: Polda, Maniac Mansion 

 

Zdroje: http://www.jrc.cz/far-cry-5/n-75/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BD%C3%A1nry_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov

%C3%BDch_her_a_videoher 

http://www.superhry.cz/hra/4342-kingdom-rush-2-frontiers 

http://www.freeonlinegames.name/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

 

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída
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MOBILNÍ APLIKACE 

Temple Run 

V této hře utíkáte podobně jako v hře subway 

surfers, ale ne před hlídačem, ale před valícím se 

balvanem. 

Candy Crush Saga 

Tato hra má velmi jednoduchý způsob hraní, jednoduše 

prohazujete kameny, aby se shodovaly, a získáváte tak skóre. 

PUBG Mobile 

Stejně jako na PC i zde vás letadlo vyhodí na ostrov spolu s 99 hráči, 

kde přežije jenom jeden. 

Cooking Fever 

Cooking Fever je hra, ve které jde o to, že vaříte všelijaká jídla a dáváte je 

zákazníkům. Postupně si vyděláváte peníze a za ty peníze si můžete vylepšit 

svojí restauraci a nebo si koupit novou, kde můžete vařit nová jídla. 

Smash Hit 

 Smash Hit je hra, ve které je vaším úkolem ničit 

skleněnými koulemi skleněné útvary. Postupně se 

dostáváte do těžších a těžšich levelů. 

 

Zdroje:  https://play.google.com/store/apps/ 

 

Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 

May, the time of love  

• The fifth month of the calendar year is May. If someone makes 

an appointment to "1. may“, wait for normal business or social 

gathering. If you but the question asks you to spent with him 

"1. may day“, you can expect a lot more. The first may day in 

the Czech republic holiday of love.  

• Perhaps all Czechs can recite at least the first few verses of the 

poem May day, written by the romantic poet Karel Hynek 

Mácha. To his statue on prague's petřín hill come on 1. may day, but also in other days of this 

month, couples to lay flowers and spend a nice time on this highest hill of the capital. 

• The celebration of "may day" belongs to the Czech traditions for a number of years. The most 

widespread custom is to kiss your love under a cherry tree or birch tree. The people's 

superstition because it says that the girl wasn't on 1. may kissed under a flowering tree, within 

a year it dries. In villages they organize feasts and they are "maypole", the students in the 

cities celebrate Majálesy. 

May Day Crosword 

 

Across: 
2. May Day is observed in some countries as … Day 

5. In In Hawaii, May Day is also known as … Day 

6. The May Day Bank Holiday is observed in England 

on this weekday in May … 

8. May Day als is recognized in the U.S. as … Day 

 

Up/Down: 

1. May Day is related to this ancient Celtic festival … 

3. May Day i essentialya holiday for … 

4. May Day is observed on this day of the May month ... 

7. In Finland, May Day is celebrated as a … 
 

Zdroje: http://www.czech.cz/cz/103913-prvni-maj-lasky-cas 
http://www.theholidayspot.com/mayday/activities/crossword/crossword_1.htm 

http://krasna.nova.cz/clanek/jaknakluky/klucici-zpoved-s-kym-a-jak-letos-slavime-1-maj.html 

 

Lucie Sedláčková, 7. třída 
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Bundesrepublik Deutschland - QUIZ  
 

1. Wie viele Einwohner hat Deutschland?   

a) 20 Millionen b) 40 Millionen c) 60 Millionen d) 80 Millionen 

 

2. Nennen Sie einen Fluss, der durch Deutschland fließt!      

a) Rhein  b) Niger      c) Kongo  d) Moldau 

 

3. Wie heißt die deutsche Hauptstadt? 

a) Hamburg  b) Berlin  c) Bonn  d) Dresden 

 

4. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? 

a) 20   b) 8   c) 16   d) 4 

 

5. Nennen Sie ein deutsches Gebirge: 

a) Alpen  b) Adlergebirge c) Riesengebirge d) Taurus 

 

6. Nennen Sie einen Staat, der an die BRD grenzt: 

a) Spanien  b) Bulgarien  c) Frankreich d) Ungarn 

 

7. Wer hat in Deutschland die Reformation eingeleitet? 

a) J. Guttenberg b) J. Calvin  c) M. Luther  d) H. Schmidt 

 

8. Wie wird die erste deutsche Republik genannt? 

a) Deutsche Demokratische Republik    b) Diktatur                                             

c) Weimarer Republik                         d) Bundesrepublik 

 

9.Wann ging die erste deutsche Republik zu Ende? 

a) 1933  b) 1945  c) 1989 d) 194 

 

10. In welchem Jahr wurde die BRD gegründet? 

a) 1945  b) 1949  c) 1989 d) 2001 

 

11. Wie hieß der erste Bundeskanzler? 

a) H. Schmidt b) K. Adenauer c) H. Kohl d) W. Brandt 

 

12. Was bedeutet DDR? 

a) Das Doofe Reich    b) Der Dumme Rest 

c) Deutsche Demokratische Republik d) Deutsche Dosen Rettung 
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13. In welchem Jahr kam es zur deutschen Wiedervereinigung? 

a) 1990  b) 1945  c) 2001 d) 1949 

 

14. Welche Amtsbezeichnung hat der deutsche Regierungschef? 

a) Senator, Senatorin   b) Beamter, Beamtin 

c) Staatsdiener, Staatsdienerin d) Bundeskanzler, Bundeskanzlerin 

 

Bundesländer 

Bundesland:   Hauptstadt: 

1. ……………………….. …………………….. 

2. ……………………….. …………………….. 

3. ……………………….. …………………….. 

4. ……………………….. …………………….. 

5. ……………………….. …………………….. 

6. ……………………….. …………………….. 

7. ……………………….. …………………….. 

8. ……………………….. …………………….. 

9. ……………………….. …………………….. 

10. ……………………….. …………………….. 

11. ……………………….. …………………….. 

12. ……………………….. …………………….. 

13. ……………………….. …………………….. 

14. ……………………….. …………………….. 

15. ……………………….. …………………….. 

16. ……………………….. …………………….. 

 
 

Řešení 

Bundesrepublik Deutschland - QUIZ  

1. D,  2. A, 3. B, 4. C, 5. A, 6. C, 7. C, 8. A, 9. A, 10. B, 11. B, 12. C, 13. A, 14. D 

Bundesland:    

1.Bremen   Bremen 

2. Hamburg   Hamburg 

3. Schleswig-Holstein  Kiel 
4. Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 

5. Niedersachsen   Hannover 

6. Sachsen-Anhalt  Magdeburg 

7. Brandenburg   Potsdam 

8. Berlin    Berlin 

 

9. Nordrhein-Westfalen  Düsseldorf 

10. Hessen   Wiesbaden 

11. Thüringen   Erfurt 
12. Sachsen   Dresden 

13. Rheinland-Pfalz  Mainz 

14. Saarland   Saarbrücken 

15. Baden-Württemberg  Stuttgart 

16. Bayern   München

 

Zdroje:  https://dum.rvp.cz/materialy/pracovni-list-test-kviz-nemecko.html 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 

První máj – lásky čas! 

V tomto májovém měsíci vám poradím, co na sebe a co vykouzlit s vlasy. 

Vlasy 

Tento účes podtrhne vaše já, budete působit romanticky. Hodí se 

skvěle v době, kdy už nemáte čerstvě umyté vlasy, druhý a další 

den. 

1. Vlasy si pročešte a naneste na ně suchý šampon, který 

zvětší jejich objem, dodá jim tvář a lépe se s nimi bude 

pracovat. 

2. Rozdělte je pěšinkou na dvě poloviny a jednu sepněte gumičkou, aby vám 

nezasahovala do druhé, kterou budete zaplétat. 

3. Vlásky zapleťte do těsných copů. Potom je prsty uvolněte, aby copánky získaly na 

objemu a nepůsobily utaženě. 

4. U krku připněte copy k hlavě pinetkami. Budete jich potřebovat přibližně deset, pokud 

máte dlouhé vlasy, tak i 15‒20. Pravý cop přeneste na levou stranu a naopak. 

 

Šaty 

Každá holka ví, že ke květnu patří hlavně květy a nejlépe bílá 

a růžová barva. Ale můžete samozřejmě použít i jiné barvy, např. 

modrou, žlutou, oranžovou a červenou. 

 
 

 

Zdroje: https://shoelove.deichmann.com/cz-cs/2017/04/prvni-maj-lasky-cas/ 

https://www.sperkovnictvi.cz/damske-modre-kvetinove-saty-148-1 

 

 

Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
Ariana Grande  

Ariana Grande (*26. června 1993, Boca Raton, 

Florida, USA) je americká zpěvačka a herečka. Je 

dcerou Joan Grande, šéfky společnosti Hose-McCann 

Communications, a Edwarda Butera, který vlastní 

grafickou firmu. Její jméno bylo inspirováno 

princeznou Orianou ze seriálu Kocour Felix (1958). 

Má italské předky. Má nevlastního bratra Frankieho, 

kterému bylo deset let, když se narodila, a který se stal 

hercem a producentem. Později se její rodiče 

přestěhovali do New Yorku.  

Když jí bylo osm nebo devět let, její rodiče se rozvedli. V dětství vystupovala 

s dětským divadlem Fort Lauderdale Children's Theatre, kde dostala svou první roli 

v muzikálu Annie, stejně tak se objevila v muzikálech Kouzelník ze země Oz a Kráska 

a zvíře. Navštěvovala Pine Crest School a North Broward Preparatory School. Svoji hereckou 

kariéru zahájila v broadwayském muzikálu 13, poté získala roli Cat Valentine v televizním 

seriálu V jako Victoria. Po skončení seriálu si zahrála ve spin-offu seriálu Sam & Cat, který 

skončil v roce 2014. Roku 2015 hostovala v televizním seriálu scenáristy Ryana Murphyho 

Scream Queens.  

Svou hudební kariéru zahájila v roce 2011, kdy přispěla na soundtrackové album Music from 

Victorious. Následně podepsala nahrávací smlouvu s vydavatelstvím Republic Records 

a vydala své debutové album Yours Truly (2013), které se umístilo na první místě amerického 

žebříčku Billboard 200. Hlavní singl „The Way“ se umístil mezi Top 10 v žebříčku Billboard 

Hot 100. Její druhé album My Everything (2014) se také stalo číslem 1 ve Spojených státech. 

V roce 2015 zahájila své druhé sólové světové koncertní turné The Honeymoon Tour. V roce 

2016 vydala čtvrté album Dangerous Woman a 3. února 2017 zahájila stejnojmenné turné. 

V rámci tohoto turné vystoupila rovněž 22. května 2017 na koncertě v severoanglickém 

Manchesteru, na jehož konci se odehrál sebevražedný teroristický útok, který zabil 22 lidí 

a 59 dalších zranil. 
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Zajímavosti:  

• Od srpna 2012 do července 2013 chodila s australským youtuberem Jai Brooksem.  

• Ariana je obrovskou fanynkou knih o Harrym Potterovi. 

• Její oblíbenou deskovou hrou jsou Monopoly 

• Miluje tučňáky. 

• Mezi její módní ikony a vzory patří Marylin Monroe a Audrey Hepburn. 

• Kdysi sbírala plyšáky, hokejové puky a haloweenské masky, ve kterých chodila denně 

po domě, protože milovala horory. 

• Poprvé v životě šla Ariana na koncert zpěvačky Katy Perry (v roce 2011). 

• Její celé jméno je Ariana Grande-Butera. 

• Je alergická na kočky a na banány. 

• Její přírodní barva je hnědá. 

• Její oblíbený film je Funny Face. 

• Je italského původu a napůl sicilského. 

• Její maminka je napůl českého původu. 

• Když se připojila k muzikálu, opustila střední školu North Broward Preparatory 

School. 

• Vyučuje každý rok muziku a tanec pro děti v jižní Africe jako člen Broadway in South 

Africa. 

• Její starší bratr je herec a producent Frankie Grande. 

• Když byla Ariana malá, začala hrát v bývalém hraném divadlu Boca Raton Little Palm 

pro děti. 

• Je veganka. 

• Není moc vysoká, měří 155 cm. 

 

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 

https://www.bbc.co.uk/music/artists/f4fdbb4c-e4b7-47a0-b83b-d91bbfcfa387 

https://www.serialzone.cz/osobnost/ariana-grande/zajimavosti/ 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Salvador Dalí 

Španělský malíř, fotograf a sochař Salvador Domingo 

Felipe Jacinto Dalí y Domènech se narodil 11. května 1904 ve 

Figueres. Dalí měl staršího bratra, který se rovněž jmenoval 

Salvador, a který zemřel ve věku dvou let devět měsíců před 

narozením Dalího. Dalí celý život věřil tomu, že byl reinkarnací 

svého bratra. Dalího otec Salvador Dalí i Cusí byl notářem, jeho 

matka Felipa Domenech Ferres byla původně jeho služkou. 

Dalího matka zemřela v únoru 1921 na rakovinu prsu, což 

šestnáctiletého Dalího velmi zdrtilo. Jeho otec se později znovu 

oženil, za manželku si vzal sestru své zesnulé manželky.  

Dalí se už od dětství zajímal o malování, v čemž byl podporován oběma svými rodiči. 

Když mu bylo třináct let, jeho otec pro něj dokonce uspořádal doma výstavu jeho kreseb 

a o rok později mu v městském divadle ve Figueres uspořádal další výstavu.  

V roce 1922 Dalí odešel do Madridu, kde studoval na Škole umění San Fernando. 

V této době experimentoval s uměním kubismu a dadaismu, jehož jemná poetika ho zajímala 

celý jeho život. Na škole San Fernando se Dalí seznámil s Luisem Buñuelem a básníkem 

Federicem Garcíou Lorcou. Dalí nikdy tuto uměleckou školu nedokončil, neboť byl krátce 

před svými závěrečnými zkouškami vyhozen, protože prohlásil, že nikdo z jeho profesorů 

není dostatečně kompetentní k tomu, aby ho zkoušel.  

V roce 1926 Dalí poprvé odjel do Paříže, kde se setkal s Pablem Picassem, kterého 

velmi obdivoval. Picassova tvorba z tohoto období rovněž velmi ovlivnila Dalího obrazy, 

ovšem Dalí si brzy našel svůj vlastní malířský styl, který byl kombinací mnoha stylů té doby 

a Dalího vlastních představ. Díky známosti s Picassem se Dalí zapojil do skupiny pařížských 

avantgardních umělců, kteří ho nadšeně vzali mezi sebe, a také si podle vzoru Diega 

Velázqueze nechal narůst svůj charakteristický knír.  

Dalí považoval sám sebe za génia – často provokoval veřejnost k ostré kritice, 

nicméně jeho přínos pro umění byl nezanedbatelný. Jeho díla byla vždy vyzývavého rázu, 

Dalí byl přímo posedlý tím, co bylo zakázáno v konvenční společnosti.  
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Fascinovala ho i Einsteinova teorie relativity, která zcela převrátila zažité pojetí času 

a prostoru, ve kterém se Dalí často pohyboval. Delikátní rovnováha, pečlivá pozornost 

věnovaná detailu a jemnost v jeho obrazech měla téměř vždy sexuální nebo násilný podtext, 

jímž Dalí perfektně popisoval neklidné pocity ze snů.  

V roce 1929 Dalí spolupracoval s filmovým režisérem Luisem Buñuelem, se kterým 

spolunatočil slavný surrealistický film Andaluský pes (Un chien andalou) a později v roce 

1931 také film Zlatý věk (L'Âge d'Or).  

V roce 1929 se také Dalí setkal se svou celoživotní múzou Galou, rozenou Helenou 

Dimitrijevnou Deluvinou Diakonovovou, která byla o jedenáct let starší než Dalí a v době 

jejich seznámení byla manželkou surrealistického básníka Paula Éluarda. Dalí se s Galou 

oženil civilním sňatkem v roce 1934, v roce 1958 se pak vzali při katolickém obřadu. V roce 

1929 se také Dalí stal oficiálním členem pařížské surrealistické skupiny, i když sám se 

surrealismem experimentoval už více než dva roky.  

V roce 1931 Dalí namaloval svůj slavný obraz 

Perzistence paměti, který zosobňoval jeho představy 

surrealismu. Dalího pojetí surrealismu spočívalo 

v tvarové přeměně reálných předmětů a diskreditaci 

skutečnosti ve fantastických kompozicích se silným 

erotickým nábojem. Obhajoval ideu absurdity a roli 

podvědomí v atmosféře obohacené hyperrealitou.  

Dalí ve své surrealistické tvorbě používal celou řadu symbolů. Jeho nejznámějším 

symbolem byly roztékající se hodinky, které měly symbolizovat relativitu času tak, jak ji 

popisoval Albert Einstein. Dalí prý na tento nápad přišel, když v horkém letním dni pozoroval 

roztékající se camembert. Dalším symbolem byly sloni na tenkých nohou a rozlézající se 

mravenci. Mravenci podle něj symbolizovali smrt a strach. Tyto jeho pocity mají původ 

v jeho dětství – když byl malý, měl jako domácího mazlíčka 

netopýra. Jednoho dne mu jeho netopýr uhynul a Dalí ho našel 

pokrytého mravenci.  

Když ve Španělsku přišel po občanské válce k moci 

generál Francisco Franco, stal se Dalí jedním z jeho nadšených 

podporovatelů, což natolik rozčililo jeho surrealistické  

 

Sedmopolis       VIII – 2017/2018 



 18  
 

 

kolegy, že ho vyloučili ze surrealistické skupiny a nadále o něm mluvili v minulém čase, jako 

by zemřel. Navíc Dalího nařknuli z prospěchářství, nikdy už ho mezi sebe nevzali zpět a často 

proti němu psali různé nepřátelské články. 

V roce 1940 Dalí odešel společně s Galou do Spojených 

států, kde žili osm let. Ve Spojených státech také Dalí napsal svoji 

autobiografii Tajný život Salvadora Dalího. Po svém návratu se 

Dalí usadil v Katalánsku, kde strávil zbytek svého života. V této 

době se také rozšířil umělecký záběr jeho tvorby – začal vytvářet 

také sochy, vytvořil několik děl zabývajících se optickými iluzemi 

a zajímal se o matematiku a přírodní vědy. Do svých děl také začal 

zapojovat více náboženských prvků, neboť se opět obrátil ke 

katolicismu.  

V roce 1960 začal Dalí pracovat na svém divadle a muzeu ve Figueres, které víceméně 

dokončil v roce 1974. Na druhou stranu se také věnoval různým projektům v reklamě, v roce 

1969 navrhl například logo pro lízátka Chupa Chups. Dalí se už od 30. let věnoval designu 

nábytku, navrhl například svou slavnou pohovku, kterou vytvořil podle rtů herečky Mae 

Westové. Navrhl také kolekci celkem 39 šperků, které jsou k vidění v jeho muzeu ve 

Figueres. Spolupracoval také s italskou módní návrhářkou Elsou Schiaparelli a Diorem, 

navrhl celou řadu lahviček na parfémy i svůj vlastní parfém.  

V roce 1982 byl Dalí španělským králem Juanem Carlosem povýšen do šlechtického 

stavu, když ho jmenoval markýzem z Púbolu.  

10. června 1982 zemřela Dalího milovaná žena Gala, což Dalího velmi zdrtilo. Po její 

smrti přestal pít, pravděpodobně proto, aby zemřel na dehydrataci. Přestěhoval se pak na 

zámek v Púbolu, který pro Galu zakoupil a kde Gala zemřela, aby jí byl více nablízku. Další 

Dalího pravděpodobný pokud o sebevraždu se odehrál v roce 1984, kdy Dalí zapálil oheň ve 

svojí ložnici. Jeho přátelé se nakonec postarali o to, aby se přestěhoval zpět do Figueres, kde 

žil ve svém muzeu a kde ho často navštěvovali a snažili se rozptýlit jeho rezignovanost.  

Dalí zemřel na selhání srdce ve věku 84 let 23. ledna 1989 ve Figueres. Byl pohřben 

v kryptě svého muzea.  

Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD 

http://www.theartstory.org/images20/new_design/bio/bio_dali_salvador.jpg 

http://www.slavneobrazy.cz/dali-salvador-persistence-pameti-ido-393 

Adam Pavloušek, Jan Vranka, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 
 

Jahodové smoothie třikrát jinak 

Sezóna jahod se pomalu, ale jistě blíží,          

a proto nenecháváme nic náhodě a přinášíme vám 

tři lehké recepty na lahodná smootie z jahod.  

Mimochodem, věděli jste, že jahody jsou 

u nás ovocem nejbohatším na vitamín C (hned po 

černém rybízu)? Například oproti jablkům jde 

o třicetinásobné množství. 

 

Jahodové smoothie s kiwi 

Potřebujete: 200 g jahod, 3 ks kiwi, 3 deci vody, 1 lžičku šťávu z limetky 

Jahody omyjte a vložte do mixéru. Kiwi oloupejte, omyjte a nakrájejte na plátky do mixéru. 

Přidejte vodu, limetkovou šťávu a dobře rozmixujte.  

 

Jahodové smoothie s jogurtem 

Potřebujete: 300 g jahod, 400 g bílého jogurtu 

Umyté jahody a jogurt vymixujte na krémovou hmotu 

a můžete pít (jíst).  

 

 

Jahodové smoothie s banánem 

Potřebujete: 300 g jahod, 2 menší banány (nebo jeden velký), 2 broskve nebo nektarinky 

a 3 deci mléka (polotučné nebo mandlové). 

Omyté jahody vložte do mixéru, přidejte banán nakrájený na třetiny a umyté nektarinky. 

Zalijte to mlékem a rozmixujte na hladkou hmotu.  

 

Zdroje:  http://zdravi.peknetelo.eu/smoothie/ovocne-smoothie/3-jahodove-smoothie-jahodkove-poteseni/  

https://prezenu.joj.sk/relax-a-zdravie/146608-neodolatelne-kombinacie-jahodove-smoothie-3-krat-inak 

http://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/3391/3-osvedcene-triky-diky-kterym-vam-cerstve-jahody-
nezplesnivi.html 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

 

Sedmé zasedání Žákovského parlamentu 

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

uskutečnilo v pátek 6. dubna 2018. 

Nejprve jsme zhodnotili námi vyhlášenou velikonoční soutěž. Dále jsme plánovali 

další tematický sportovní den, který se uskuteční pouze pro 1. stupeň – čekáme na informace              

od 8. třídy. Jako poslední bod programu jsme probírali Den s parlamentem. Každý 

parlamenťák si vymyslí vlastní program, kterého se poté ostatní žáci mohou zúčastnit.  

Další zasedání se uskuteční 11. května 2018. 

 

Zdroj:  vlastní 

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

     

Lucie Sedláčková, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Lukáš Cík (asistent v 8. třídě) 
Máte přítelkyni? 

Stále pokračuju v hledání té, která si mě zaslouží.  

Kam chcete jít pracovat, až dokončíte vysokou?   

Určitě mám v plánu učit. Kde? To už rozhodne osud.  

Váš největší školní průšvih nebo trapas?  

Z toho, na co se přišlo? Rozbil jsem pár lustrů a lavic. 

Jaké je Vaše oblíbená barva?  

V poslední době to bude bílá, i když se rychle špiní.  

Máte rád děti?  

Byl bych tady, kdyby to tak nebylo? 

Jak se vám líbí na této škole?  

Za tu chvíli, co tu jsem, jsem jen a jen nadšen ☺ 

Jaký byl váš oblíbený předmět na základní škole?  

Rozhodně to byl tělocvik a po něm matematika. 

 

Anketa: Těšíte se na třídní výlet? 

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

ANO: 20     ANO: 19 ANO: 22 ANO: 23 ANO: 16 

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

 
Zdroje: vlastní 

http://brumov.org/vedouci/ 

 

 Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 

 

Sedmopolis       VIII – 2017/2018 



 22  
 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Lesní skřítci a kubistické hlavy z keramické hlíny 

 Žáci pátého ročníku si v rámci výtvarné výchovy vymodelovali               

z keramické hlíny svého lesního skřítka nebo lesní vílu. Výtvarné 

ztvárnění se u každého žáka liší a podtrhuje tak osobité vyjádření autora.  

Žáci sedmého ročníku se seznámili s pojmem kubismus a poté                  

se pokusili vytvořit kubistický reliéf hlavy. Princip kubismu spočívá 

v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu,                         

ale z mnoha úhlů současně. Zobrazovaný předmět byl rozkládán                            

až na nejjednodušší geometrické tvary – především krychle. Odtud pak 

název kubismus. 

Výstava Živé město v Muzeu města Tišnova 

Ve středu 21. 3. jsme navštívili se žáky 

5. třídy výstavu Živé město v Muzeu města Tišnova. 

Výstava byla koncipovaná jako interaktivní, děti se 

zde hravou formou seznámily s metropolemi 

světových měst, nahlédly do nitra města a zjistily, co 

se skrývá pod povrchem. Pomocí stínohry si 

vytvořily své vlastní město, seznámily se s prvky 

street artu a samy si dotvořily stěnu podle fantazie. 

Sportovní den – vybíjená  

Ve středu 28. 3. se ve škole konal další sportovní den – vybíjená pořádaný žáky 

osmého ročníku. Deset zástupců (5 dívek a 5 chlapců) z každé třídy hrálo střídavě 

v tělocvičně turnaj. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. V první kategorii hrála 1. třída proti 

2. třídě, v druhé kategorii 3.A proti 3.B. Ve třetí kategorii se mezi sebou utkali žáci ze 4.A, 

4.B, 5. a 6. třídy. V poslední kategorii soutěžili nejstarší žáci od 7. do 9. třídy. Sportovního 

ducha v sobě nezapřela žádná třída a všichni v týmu si sportovní den užili. 

Mgr. Jana Zouharová
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Křížová cesta v kostele sv. Mikuláše v Deblíně 

V úterý 27. 3. proběhl v ZŠ v Deblíně tematický den na téma Velikonoce. Během dne 

pracovali žáci ve smíšených skupinách napříč ročníky. Výsledkem celodenního úsilí byla 

křížová cesta, která byla vystavena během velikonočních svátků v kostele sv. Mikuláše 

v Deblíně. Křížovou cestu je nyní možné zhlédnout v prostorách školy. 

Mgr. Eva Bartesová 

Den Země na Žernůvce 

 V pátek 20. dubna se při příležitosti Dne Země vydali žáci naší školy uklízet do 

okolních obcí. Toho využili sedmáci, kteří se vydali pěšky na Žernůvku, aby po delší odmlce 

způsobené komplikovanou dopravou navštívili seniory z tamního Domova sv. Alžběty. Po 

cestě sbírali odpadky a na Žernůvce si v krásném počasí zahráli venku společně s klienty 

velké Člověče, nezlob se, jež pomáhali vytvořit jejich předchůdci z řad našich dnes již 

absolventů. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Malování TESCO 

 V neděli 15. 4. se žáci deblínské pobočky ZUŠ Tišnov zúčastnili výmalby zdi 

v tišnovském Tescu. Tesco nás oslovilo, abychom ozvláštnili holé zdi v jejich skladu. Dohodli 

jsme se na tématu Tišnovsko. Žáci pracovali ve skupinkách akrylovými barvami. Zaměstnanci 

tak mohou každodenně vídat malby tišnovské radnice, rozhledny, barokního Domu u Jana, 

kostela sv. Václava a kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. 

Mgr. Jana Zouharová 

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

Upravily: Gabriela Juříčková, Valentýna Růdová,  

Karolína Kolářová, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 
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ZÁBAVA 
Vtipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmisměrka 
 

ATRAKCE  

BACIL  

BANJO  

BUTIK  

CELTA  

CENTR  

DABÉR  

DRYÁK  

ETAPA  

FILTR  

GORILA  

HALVA  
KALAFUNA  

KALIFÁT  

KASTA  

KRAJAN  

KULOÁR  

KULTURA  

LAKTACE  

MADAM  

NANUK  

NÁŘEK  

 

 

Sedmopolis       VIII – 2017/2018 

Jsou dva míče a jeden řiká: 

„Pozor schodydydydydydydydydydydydy!“ 

A druhý se ptá:  

„A kdedededededede???“ 

Paní učitelka vyvolá Helenku a ptá se jí: 

„Helenko, jak se jmenovala ta královna, 

kvůli které vypukla trojská válka?“  

A Helenka odpoví: "“Já vážně nevím.“ 

„Ale to je ostuda, vždyť se jmenovala 

stejně jako ty.“  

„Vážně? Žabourková?“ 

Ptá se tatínek Pepíčka: 

„Pětka z matematiky, proč?“ 

Pepíček: „Protože šestka neexistuje.“ 

NÁŘEK  

NŮŽKY  

OBŘAD  

ODTOK  
OTVOR  

PEDIATR  

PRASKOT  

PŘEDKUS  

REIKI 

SKREČ  

SMRAD  

SOLIDARITA  

STANIOL  

STATIV  

ŠARÁDA  

TRIBUNA  
TŘPYT  

UPRCHLÍK  

ÚSKOK  

VÁPENEC  

ZMIJE 

 



 26  
 

 

Zajímavosti o měsíci květnu 

• Květen nebo také máj je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.  

• Má 31 dní.  

• Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění máje nebo 

pálení  čarodějnic.  

• 1. května je mezinárodní Svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví Svátek 

matek.  

• Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku.  

• Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.  

Pranostiky na měsíc květen 

• Sníh v máji - hodně trávy.  

• Studený máj - v stodole ráj.  

• Chladno a večerní mlhy v máji 

hojnost ovoce a sena dají.  

• V máji aby ani hůl pastýřova 

neoschla.  

• Májová vlažička - naroste 

travička; májový deštiček - 

poroste chlebíček.  

• Májová kapka platí nad dukát.  

• V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.  

• Když máj vláhy nedá, červen se předá.   

Zdroje: http://www.zasmejse.cz/vtipy-vtipky/v2489-proto-si-nehrajte-s-micema.html  

http://docplayer.cz/23310272-Cteni-o-nasem-deni-cteni-pro-radost-a-pobaveni-cteni-od-nas-pr-o-

vas.html 

http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/ 

https://memehub.sk/tag/Enough?view=2 

http://www.bauermedia.cz/vydani/chvilka-pro-relax/2017/5?tab=custom2 

http://www.mezna.cz/kveten/ms-1063/p1=1009 
http://www.kafe.cz/tag/predpoved-na-kveten.aspx 

 

Dominik Chlebovský,  Jakub Hlava, 7. třída

Sedmopolis       VIII – 2017/2018 

http://www.zasmejse.cz/vtipy-vtipky/v2489-proto-si-nehrajte-s-micema.html
http://docplayer.cz/23310272-Cteni-o-nasem-deni-cteni-pro-radost-a-pobaveni-cteni-od-nas-pr-o-vas.html
http://docplayer.cz/23310272-Cteni-o-nasem-deni-cteni-pro-radost-a-pobaveni-cteni-od-nas-pr-o-vas.html
http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/
https://memehub.sk/tag/Enough?view=2
http://www.bauermedia.cz/vydani/chvilka-pro-relax/2017/5?tab=custom2
http://www.mezna.cz/kveten/ms-1063/p1=1009
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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 

 

V Deblíně 2018 
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