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ÚVODNÍČEK 

Vážení čtenáři! 

 

Konečně je tady! Měsíc červen a s ním výlety, vysvědčení a hlavně jen malý krůček 

do letních prázdnin! (Taky už odpočítáváte? Ta chvíli nám na to budou stačit prsty na 

rukách!!!) A aby vám to čekání na vytoužené volno uteklo co nejrychleji, opět vám spolu se 

sedmáky a osmáky přinášíme časopis Sedmopolis, v letošním školním roce předposlední! 

Tedy poslední v takové podobě, v jaké ho znáte. Závěrečné prázdninové číslo bude totiž 

speciální. Dočtete se v něm o projektech a školních výletech jednotlivých tříd jak I., tak 

i II. stupně, a tak se máte určitě na co těšit! 

Přejeme vám krásný zbytek června (a tedy i školního roku) a držíme pěsti, aby se vám 

závěrečné písemky povedly co nejlépe a vaše vysvědčení byla přesně podle vašich představ! 

Vaši Sedmopolisáci 

  

 

 

  Sedmopolis        IX – 2017/2018 
 

 

 

 



 4 

 

 

NOVINKY 

Západem Čech otřáslo zemětřesení o síle až 4,1. Letos zatím 

nejsilnější 

Na Chebsku se v pondělí 21. května těsně před půlnocí opět otřásla 

země. Podle údajů Evropského středomořského seismologického centra 

mělo zemětřesení magnitudo až 4,1 a jeho epicentrum bylo pět 

kilometrů jihovýchodně od Lubů, u obce Nový Kostel. 

Hackeři napadli 

plzeňské 

gymnázium, za 

odšifrování dat 

chtěli milión 

v bitcoinech. 

Tisící Grand Prix F1 se 

pojede příští rok v Šanghaji. 

Hokejisté Švédska 

jsou opět mistry 

světa v ledním 

hokeji, v nájezdech 

rozhodl Forsberg. 

 

Zemřel spisovatel Tom 

Wolfe. 

Na Facebooku 

zneužívalo údaje 

uživatelů zhruba 

200 aplikací. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Kód Enigmy 

Žánr: válečný / životopisný / thriller / drama 

Země původu: Velká Británie, USA 

Rok výroby: 2014 

Délka: 109 minut 

 

Světová válka začíná a Německo přišlo s novým strojem – Enigma. Winston Churchill 

najal šéfa, který bude řídit celé dešifrování Enigmy. Najme nejlepší kryptografy.  

Alan Turing přijde k šéfovi a chce najmout kryptoanalytika a rozluštit Enigmu. Šéf ho 

nakonec přijme, bohužel Alan je takový asociál. Nedokáže bohužel vycházet s lidmi. Alan je 

velmi inteligentní matematik, kryptoanalytik a logik. Snaží se s ostatními rozluštit Enigmu, 

bohužel Enigma má každý den jiné nastavení.  

Jelikož Alanovi přijde, že má neschopný tým, dá do novin křížovky, a kdo je vyplní 

správně, může se ucházet o práci kryptografa. Mezi všemi kluky přijde i dívka jménem Joan. 

Jako jediná splní další zkoušky. Alan bude chtít přístroj na vyluštění Enigmy, který bude stát 

100 tisíc liber. Šéf mu to nechce proplatit, a tak Turing dá žádost k Winstnovi Churchillovi 

a ten mu jeho žádost schválí.  

Alan se zamiluje do Joany a požádá ji o ruku. Alan sice není uplně psychicky 

v pořádku, ale měla ho také ráda. Bohužel Alan se svěří kamarádovi (později sovětskému 

špionovi), že je homosexuál.  

Jeho stroj (Krystopher, pojmenoval ho tak- viz jeho nenormální chování) fungoval 

moc dlouho, šéf přestal mít trpělivost, naštěstí Joan šéfa přemluvila a nechala ho dále 

pracovat. Enigmu luští už třetím rokem a povedlo se! Vědeli, kdy letadla vystřelí na britské 

lodě atd. Díky rozluštění Enigmy zachránili tisíce, možná miliony životů a zkrátili druhou 

světovou válku.  

Bohužel „kámoš'' Alana práskne, že je Alan homosexuál, s Joan se rozejdou a Alan jde 

k soudu. Alan si může vybrat mezi 2 roky vězení anebo chemickou kastrací. Alan si vybere 

nakonec chemickou kastraci, protože by nemohl luštit křížovky ve vězení. Jeho jediný 

kamarád je už jen Krystopher. Po měsíci, co užíval léky (chemickou kastraci) Alan spáchal 

sebevraždu - nedokázal snést samotu a utrpení, co zažívalo jeho tělo. 

Film byl nádherný, Benedict Cumberbatch to nádherně zahrál. Bylo by dobré si 

něco o jeho životě pročíst a o Enigmě také. Královna Alžběta udělila posmrtně milost Alanu 

Turingovi a dostal cenu za zásluchy. Tenhle film (jeden z mála) mě opravdu rozbrečel, Alan 

měl opravdu těžký život. 

 

Zdroj: https://www.martinus.cz/?uItem=198560  

Nela Jebáčková, 7. třída 

  Sedmopolis        II – 2014/2015 
 

 

Sedmopolis        IX – 2017/2018 



 6 

 

Škola Malého stromu 
 

Autor: Forrest Carter  

Nakladatelství: Kalich 

Rok vydání: 2007 

Počet stran: 162 

 

Děj knihy začíná někdy kolem 30. let minulého století. 

Hlavní hrdina knihy je pětiletý chlapec, kterému říkají Malý strom. 

Zemřeli mu oba rodiče, a proto žije s babičkou a dědečkem. Jeho 

babička je indiánka a jeho dědeček je napůl indián. Bydlí s nimi ve 

srubu na horách. Většinu času tráví venku a klidně vydrží s dědečkem hodinu pozorovat 

ptáky. Dědeček vydělává peníze pálením whisky z kukuřice, při němž mu Malý strom 

pomáhá a potom ji společně nosí do obchodu.  

Jednou Malého stroma ošidí jeden muž, když mu prodá umírající tele. Jeho babička 

sbírá byliny a další různé věci z lesa a potom z nich vyrábí léčivé směsi. Doma mají několik 

psů.  

Malý strom s dědečkem pravidelně chodí do knihovny půjčovat babičce knihy. Na to, 

že je Malý strom indián a nechodí do školy, je celkem vzdělaný. Dědeček mu někdy vypráví 

o historii Čerokíjů. Byli to indiáni, které vyhnala vláda pryč z jejich území a hodně jich kvůli 

tomu zemřelo. Proto dědeček nesnáší všechny politiky.  

Jejich srub navštěvuje Borovej Billy a ten jim tam hraje a zpívá. Také k nim chodí 

starý obchodník, kterému říkají pan Wejn. Ten daruje chlapci kabátek. Bohužel ale měsíc na 

to Wejn zemře.  

Jelikož babičku a dědečka nařknou za špatné vychovávání, musí jít Malý strom do 

sirotčince. Je mu tam smutno a s prarodiči se spojuje pomocí hvězdy. Díky člověku jménem 

Vrbovej John se Malý strom dostane zpátky domů do srubu. Zažívá zde šťastné časy. Pomáhá 

orat pole, sbírá borůvky nebo se koupe s babičkou a s dědečkem. Ovšem konec knihy je 

celkem smutný. Zaznamenává, jak postavy postupně umírají. 

Knihu doporučuji všem, které alespoň okrajově zajímají indiáni anebo se chtějí 

o jejich životě víc dozvědět. 

 

Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/134681/skola-maleho-stromu/ 

Aneta Brzicová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Čekanka obecná 

Čekanka obecná je rostlina patřící do čeledi 

hvězdicovité. Je to vytrvalá, až jeden metr vysoká bylina s 

tuhým stonkem. Kvete od července do října, přičemž její květy 

jsou 3 až 4 centimetry široké, obvykle jasně modré, mohou se 

ale objevit odchylky ve zbarvení, a to od bílé až po bledě 

růžovou. Čekanka je velice cennou léčivou bylinou. Nezaměnitelnými vlastnostmi oplývají 

prakticky všechny její části. Z vývaru z nastrouhaného kořene čekanky se dají připravovat 

nápoje jako náhražka v dobách nedostatku kávy (tzv. melta). 

Gueréza pláštíková 

Je to opice dlouhá 52 až 57 centimetrů, její  ocas měří 53               

až 83 centimetrů, hmotnost se pohybuje mezi 8 a 13,5 kilogramy.              

Je leskle černá s bílými okraji obličeje, bílými pláštíky srsti                      

po bocích těla. Mláďata jsou téměř celá bílá. Špička jejího čenichu    

se téměř dotýká tlamy.  

Je aktivní ve dne a většinu času tráví v korunách stromu                   

v tropických, zalesněných lokalitách. Je to vysoce společenské zvíře 

žijící v šesti až devítičlenných skupinách vedených jedním dospělým samcem. 

Potrava je složená převážně z listů, ale také z květů, větviček, pupenů, semen a plodů. 

Ovoce tvoří zhruba jednu třetinu potravy této opice. 

Gueréza pláštíková se v současné době chová také v zajetí – v zoologických 

zahradách, u nás například v zoo ve Zlíně, Hodoníně nebo v Praze. 

 

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cekanka_obecn%C3%A1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Guer%C3%A9za_pl%C3%A1%C5%A1t%C3%ADkov%C3%A1 

 

 

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

Factorio 
Tato úžasná hra je o tom, že 

havarujete na jiné planetě a snažíte se dostat 

zpátky. Takže začínáte tím, že vše budete 

dělat ručně a postupem času se začíná vše 

automatizovat pomocí továren, pásu, 

nakladačů, atd. Jakmile věci zautomatizujete, 

tak už jenom rozšiřujete základnu, ničíte nepřátelské kousače, zkoušíte nové technologie 

a omezujete znečištění nebo zvětšujete. Je jenom na vás, jak se budete chovat ke kousačům –

jestli si budete stavět opevnění nebo budete omezovat znečištění.  

Podle mě je tato hra absolutně úžasná a doporučuji ji všem. 

Minimální požadavky: 

Operační systém: Windows 10, 8, 7, Vista (64 BIT) 

Procesor: Dual Core 3Ghz+ 

Paměť: 4 GB RAM 

Grafická karta: 512MB video memory 

Pevný disk: 1 GB volného místa 

 

The Escapists 2 

Hra založená na povídkách Roberta E. 

Howarda a filmu Barbar Conan vyšla 8. 

května a sklidila kladné recenze na 

Steamu.V této hře hrajete vyhnance. 

Snažíte se přežít v poušti, lese, horách či 

džungli. Jednou za čas             na vás zaútočí barbaři. Budou vás lovit různá zvířata např. 

hyeny, vlci, aligátoři, sloni, pavouci, medvědi. Můžete prozkoumávat starobylé ruiny, 

zotročovat kmeny či vytvořit vlastní armádu.               Tuto hru si zahrajete na PC, XBOX 

one, PS4 za 40 €. 
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Přehled her, které vyjdou v červnu 2018 
 

Datum            Název hry                                                       Platformy 

5. června  Onrush      PS4 a Xbox One 

5. června  Shaq Fu: A Legend Reborn   PC, PS4, Xbox One a Switch 

5. června  Vampyr     PC, PS4 a Xbox One 

5. června  The Elder Scrolls Online: Summerset  PS4 a Xbox One  

5. června  Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr PC, PS4, Xbox One 

6. června  Far Cry 5: Hours of Darkness   PC, PS4 a Xbox One 

7. června  MotoGP 18     PC, PS4 a Xbox One 

7. června  Tank Mechanic    PC 

8. června  Sushi Striker: The Way of Sushido  Switch, 3DS 

12. června  Jurassic World Evolution   PC, PS4 a Xbox One 

12. června  Lust for Darkness    PC 

15. června  Lego The Incredibles    PC, PS4, Xbox One a Switch 

15. června  Tour the France 2018    PC, PS4 a Xbox One 

21. června  Minecraft     Switch 

22. června  Mario Tennis Aces    Switch 

22. června  Titan Quest     Switch 

26. června  Far Cry 3 Classic Edition   PS4 a Xbox One 

29. června  Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy  PC, Xbox One a Switch  

29. června  MXGP Pro     PC, PS4 a Xbox One 

29. června  The Crew 2     PC, PS4 a Xbox One 

29. června  Wolfenstein 2: The New Colossus  Switch 

 

 
Zdroje: https://steamcdn-a.akamaihd.net/steam/apps/427520/header.jpg?t=1524735008 

https://store.steampowered.com/app/440900/Conan_Exiles/ 

https://www.alza.cz/nejocekavanejsi-hry#article_part_01 

 

 

 

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída
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MOBILNÍ APLIKACE 

Flappy Golf 

Jistě všichni znáte golf. Cílem této hry je velmi jednoduchá činnost – trefit 

míček do jamky. I tak je hra velmi chytlavá a zabaví vás. 

 

Nuclear inc 2 

V této hře se snažíte ovládat svoji vlastní 

elektrárnu, musíte dohlížet na teplotu 

reaktoru nebo vybuchne.  

 

Discord - Chat for Gamers 

Velmi jednoduchá a čistě zpracovaná komunikační platforma. Volejte s 

přáteli nebo se připojte na servery, co si můžete zdarmy vytvořit. 

 

Connection  

Hra, u které musíte přemýšlet, snažíte se spojovat „kuličky“ stejné barvy, 

a tak postupujete do dalších levelů. 

 
 

Zdroje: https://lh3.ggpht.com/f5dfKG1P-

nm8ZH0SvuIXLfeEmkHZMDv7cZlvi1pJqltA1twihdO3_2BDdG6Hqc3IczE=s180 
https://lh3.googleusercontent.com/5a_EinrfW8zxGNkO691JBUSgml3ARsSKt_PDE43tBSuAbHJzR5D

MIWx1cqQYHUTQ9aw=s180 

https://lh3.googleusercontent.com/_4zBNFjA8S9yjNB_ONwqBvxTvyXYdC7Nh1jYZ2x6YEcldBr2fyij

djM2J5EoVdTpnkA=s180 

https://lh3.googleusercontent.com/vYj-r830C2ot-

h4LYA7BbJslx9yWDBWPTg80bRQiUHszb9mcrsxfOwpazYuTZbbnY8Mg=s180 

 

Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 

Summer Holiday 
 

Prázdniny, na které už se všichni moc těšíme, už jsou konečně za dveřmi, a tak jsme si 

pro vás připravili několik nejdůležitějších slovíček, které se týkají prázdnin, dovolené a 

činností s nimi souvisejícími. Doufáme, že se vám budou při vašem prázdninovém putování 

hodit  

 
summer - léto 

holiday - dovolená 

vacation - dovolená 

travel - cestování, cestovat 

travel by bus - cestovat autobusem  

travel by plane - cestovat letadlem 

accommodation - ubytování 

sea - moře 

ocean - oceán 

beach - pláž 

sunbathing - opalování 

swimming - plavání 

sailing - plachtění, plavení se 

package tour - zájezd 

self catering - s vlastním stravováním 

bed and breakfast - ubytování se snídaní 

half board - polopenze 

full board - plná penze 

all inclusive - all inclusive 

city break - eurovíkend 

weekend break - prodloužený víkend 

mini break - krátká dovolená 

adventure holiday - dobrodružná dovolená 

backpacking holiday - dovolená s batohem na zádech 

beach holiday - dovolená na pláži 

camping holiday - dovolená v kempu  

diving holiday - dovolená s potápěním 

hiking holiday - turistická dovolená 

sailing holiday - dovolená na moři (na plachetnici) 

sightseeing holiday - dovolená s prohlídkou památek 

spa holiday - dovolená v lázních 

rock climbing - lezení po skalách 

Sedmopolis        IX – 2017/2018 
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Find these words 

 

Summer Crossword 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni/summer-holiday-letni-dovolena 

https://www.kittybabylove.com/summer-word-searches/ 

https://cz.pinterest.com/pin/189573465545302978/ 

 

Kateřina Zaklová, 7. třída 
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Wichtige Höflichkeitsfloskeln (užitečné fráze) 

Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend / Gute Nacht Dobré ráno / odpoledne /  

dobrý večer / dobrou noc 

Guten Tag / Hallo      Dobrý den / Ahoj 

Auf Wiedersehen / Bye-bye / Bis bald!   Nashledanou / Nashle / Zatím 

Wie geht es Ihnen? – Gut. Und Ihnen?   Jak se máte? – Dobře. Co Vy? 

Es freut mich.       Těší mě. 

Vielen Dank. / Danke.     Děkuji. / Díky. 

Nicht zu danken.      Rádo se stalo. 

Entschuldigung. / Es tut mir furchtbar Leid.   Omlouvám se. / Strašně moc  

se omlouvám. 

In Ordnung. / Kein Problem.     To je v pořádku. / O nic nejde. 

Gute Reise.       Šťastnou cestu 

 

Urlaub (dovolená)  

(der) Reiseleiter / (der) Reiseführer    Průvodce (osoba / kniha) 

(der) Stadtplan      Mapa města 

(das) Einkaufszentrum     Obchodní centrum 

(die) Touristeninformation     Turistická (informační) kancelář 

(die) Ausfahrt       Vyjížďka 

(die) Sehenswürdigkeiten     Pamětihodnosti 

 (die) Sonnencreme, (die) Sonnenmilch   Opalovací krém 

(der) Strand       Pláž 

(das) Wandern       Pěší turistika 

(der) Campingurlaub      Kempování 

Wie komme ich zu … ?     Kudy se dostanu k … ? 

Entschuldigung. Können Sie ein Foto von uns machen? Promiňte, mohl byste nás vyfotit? 
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Im Restaurant essen (stolování v restauraci) 

(die) Vorspeisen      Předkrmy 

(die) Hauptgerichte      Hlavní chody 

süß / bitter / salzig / sauer     Sladký / hořký / slaný / kyselý 

Obst / Gemüse      Ovoce / zelenina 

(das) Schweinefleisch      Vepřové 

(das) Hühnerfleisch      Kuřecí 

(das) Lammfleisch       Jehněčí 

(das) Rindfleisch       Hovězí 

(der) Fisch       Ryba 

gekocht / gebraten / gegrillt / gebacken Vařený/ smažený/ grilovaný/ 

pečený 

Bringen Sie mir bitte die Speisekarte.   Jídelní lístek, prosím. 

Ich möchte bitte zahlen.     Mohu zaplatit účet, prosím? 

 

Einkaufen (nakupování) 

(der) Verkäufer      Prodavač 

(das) Warenhaus      Obchodní dům 

Obst und Gemüse      Ovoce a zelenina 

(die) Drogerie       Drogerie 

(die) Kasse       Pokladna 

Ich sehe mich nur um.     Jen se dívám. 

Wo ist die Umkleidekabine?     Kde je kabinka? 

Ich suche …       Sháním … 

Kann ich mit (der) Kreditkarte bezahlen?   Mohu platit kreditní kartou? 

 

Zdroje:  https://cz.clipartlogo.com/istock/travel-1614411.html  

http://jazykove.fairlist.cz/2013/07/slovicka-na-cesty-nemcina/ 

 

Jan Klusák, 8. třída 

 

 

Sedmopolis        IX – 2017/2018 



 15 

 

TRENDY 

Móda pro horké léto 2018 

Odhalená ramena 

Sezóna topů s odhalenými rameny je 

zase tu! Jestliže jste si tento typ 

oblečků oblíbily minulý rok, tak máte 

kliku, i tento rok jsou zase v módě                 

a to hned v různých stylech! 

 

Sportovní elegance 

Džíny a tričko snad nevyjdou z módy nikdy. Stačí si k tomu vzít 

elegantní sáčko, lodičky na podpatku a koženou kabelku, včetně dalších 

módních doplňků, jako je stylový opasek, náramek či náhrdelník 

a nikdo nemůže říci ani ťuk. 

 

Košilové šaty 

Jsou už dlouho 

populární. Jejich 

pověst se přenáší 

i do tohoto roku. 

Jsou pohodlné, volné a hodí se jako 

sportovní tak i elegantní záležitost. 

Jako doplňky můžete použít třeba 

zajímavý pásek, hodinky, kabelku nebo sluneční brýle. 

 

Zdroje: http://www.palladiumblog.cz/trend-letosniho-leta-odhalena-ramena/ 

http://www.forexample.cz/view.php?nazevclanku=moda-pro-horke-leto-

2018&cisloclanku=2017100015 

https://www.novinky.cz/zena/styl/402220-saty-ktere-by-nemely-chybet-v-zenskem-satniku.html 

 

Eliška Musilová, 7. třída
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HUDBA 

Marcus and Martinus 

Marcus Gunnarsen a Martinus Gunnarsen se narodili 

21. února 2002 v norském v Elveruu. Marcus je starší, 

narodil se ve 21:17. Martinus je tedy mladší z dvojčat, 

narodil se ve 21:32. Nyní je jim 16 let. V roce 2006 se 

přestěhovali z Elveru do malého města Trofors.  

Jejich matka se jmenuje Gerd-Anne Gunnarsen 

a otec Kjel-Erik Gunnarsen. Mají dvě sestry. Starší se jmenuje Silje Gunnarsen a je jí 25 let. 

Mladší Emma Gunnarsen a té je nyní 9 let. 

Svoji kariéru začali ve svých 5 letech. V roce 2012 vystoupili na Melodi Grand Prix 

Junior s písní To Dråper Vann. V roce 2014 začali spolupracovat s nahrávací společností 

Sony Music Entertainment. Nahráli tři alba: Hei (v norštině) a Together (v angličtině)                       

a 17. listopadu 2017 vydali album Moments, se 

kterým vyrazili roku 2018 na turné,                         

u nás v Česku vystoupili 21. března 2018.  

Jejich písničky: Heartbeat, Elektrisk, Girls, 

Make You Believe In Love, Light it up, Together, 

Remind me a řada dalších. 

Zajímavosti: 

 Marcus je o 15 minut starší než Martinus.  

 Oba nesnáší rajčata a cibuli. 

 Rádi hrají fotbal a fandí Manchestru United. 

 Marcus je levák a Martinus pravák. 

 Jejich nejoblíbenější jídlo je tacos. 

 Marcus je velkým fanouškem Justina Biebera. 

 Martinusovo oblíbené číslo je 7 a Marcusovo 10. 

 Marcus nemá rád třešně a Martinus olivy. 

 Oba nemají rádi ananas na pizze. 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_%26_Martinus 
http://norwaytoday.info/culture/marcus-martinus-will-european-tour-next-year/ 

 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Josef Čapek 

Josef Čapek byl český malíř,grafik,knižní ilustrátor 

a spisovatel.  Byl starším bratrem spisovatele Karla Čapka. Narodil 

se v rodině lékaře Antonína Čapka a jeho manželky Boženy. Do tří 

let žil v lázeňském domě v Malých Svatoňovicích u Trutnova spolu 

se starší sestrou Helenou. Zde se narodil i mladší bratr.  

Roku 1890 se rodina přestěhovala do Úpice, kde 

navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Tam však příliš 

neprospíval, i když výtvarné nadání se mu nedalo upřít. Posléze chodil na německou 

dvouletou odbornou školu tkalcovskou ve Vrchlabí. Po jejím absolvování v roce 1903 

pracoval rok jako dělník v úpické továrně F.M. Oberländera.  

Od podzimu 1904 začal žít už natrvalo v Praze, kde studoval na Uměleckoprůmyslové 

škole. Zde se také v roce 1910 seznámil se svou budoucí manželkou Jarmilou Pospíšilovou. 

Po absolutoriu na Uměleckoprůmyslové škole a po druhé schůzce s budoucí manželkou odjel 

na podzim 1910 do Paříže, kam za ním přijel i bratr Karel. Zde Josef Čapek navštěvoval 

Colarossiho akademii.  

Již za studií navázal kontakty s uměleckým a literárním světem. V letech 1910 až 1911 

pobýval studijně v Paříži, kam za ním dorazil i jeho bratr Karel. 

Bratři Čapkové se z cest po Evropě vrátili do Prahy v roce 1911, tedy v době, kdy 

vyvrcholilo napětí mezi starší a mladou nastupující uměleckou generací v pražském spolku 

Mánes. Většina mladých umělců, včetně bratří Čapků, nakonec spolek Mánes opustila 

a založila novou Skupinu výtvarných umělců. 

Vzhledem k tomu, že se intenzivně angažoval v protifašistickém zápase, byl již 1. září 

roku 1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech. 

Josef Čapek zemřel na sklonku 2. světové války, a to v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu 

v Dolním Sasku pravděpodobně na tyfus. Symbolický hrob je v Praze na Vyšehradě. 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Capek 
http://www.spisovatele.cz/josef-capek#cv 

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

Letní ovocný salát 

Doba přípravy: 30 minut 

Počet porcí: 6 

Co budeme potřebovat: 

 

Nejlépe jakékoliv (sezónní) ovoce, které vám roste na zahrádce (nebo koupíte v obchodě), 

např.: 

 2 jablka nakrájená na malé kousky 

 2 hrušky nakrájené na malé kousky 

 2 velké hrsti jahod, větší překrojíme 

napůl 

 3 broskve nakrájené na měsíčky 

 2 velké hrsti malin 

 2 velké hrsti borůvek 

 2 velké hrsti hroznů, lze překrojit napůl 

a vypeckovat 

 šťáva z půlky citronu 

Postup:  

- Nejprve veškeré ovoce pořádně opláchneme vlažnou vodou.  

- Všechno ovoce rozkrájíme na tak velké kousky, aby se nám salát dobře jedl. 

- Pozor! Ovoce, které je plesnivé nebo nahnilé nevyhrajujeme, ale vyhodíme nejlépe na 

kompost nebo do bioodpadu. Jeho knzumace není zdravá. 

- Smíchané kousky ovoce zalijeme citronovou šťávou, aby např. jablka nezhnědla a celý 

salát tak dostane svěží chuť.  

- Pokud chcete, můžete si jednotlivé porce vylepšit lžičkou čerstvě ušlehané šlehačky.  

Dobrou chuť!  

Zdroje:  http://www.apetitonline.cz/recepty/4828-ovocny-salat.html 

 

 Vendula Medková, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Osmé zasedání Žákovského parlamentu 

V pátek 11. května 2018 se uskutečnilo již osmé a zároveň i poslední zasedání 

Žákovského parlamentu v tomto školním roce.  

Náplní velké části setkání bylo plánování pomoci s organizací posledního sportovně 

tematického dne 8. třídy, tentokrát s tematikou westernu.  

Venku i vevnitř budou pomáhat parlamenťáci 

II. stupně: Zaznamenávání výsledků, vedení tříd 

k jednotlivým stanovištím, hlídání časů; vevnitř vyplní 

čas předem nachystanými aktivitami. 

Dále jsme naplánovali soutěž o nejlépe 

oblečeného kovboje, a to na I. i na II. stupni. Výsledky 

budou zveřejněny v průběhu června. 

Posledním bodem jednání bylo plánování 

společného výletu, který se uskuteční ve čtvrtek 

14. června. Všichni už se na něj moc těšíme  

Další zasedání bohužel z časových důvodů nestihneme, jelikož červen již máme 

všichni hodně nabitý. Budeme se tak těšit na další školní rok, který s sebou přinese nové 

školní akce a příležitosti. 

Soutěž o nejhezčího kovboje I. a II. stupně 

Vítězem naší soutěže se stala: 3. A  za I. stupeňay 

     6. třída  za II. stupeň. 

Gratulujeme! 

Zdroj:  vlastní 

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

https://apdot.wordpress.com/2017/01/16/cavalgada/ 

 

Lucie Sedláčková, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Veronika Pavlíčková (asistentka v 1. třídě) 

Jste ráda asistentkou v první třídě? 

V první třídě se každý den učím i já od dětí a jsem moc ráda, že 

jsem součástí této třídy. 
 

Chtěla by jste si zkusit být paní učitelkou třídní?  
Třídnictví je zodpovědná a náročná práce, kterou málokdo vidí a 

ocení.Všichni třídní mají můj velký respekt. 
 

Zažila jste nějaký trapas na základní a/nebo střední škole?  

Trapasů jsem měla určitě plno,ale naštěstí čas byl milosrdný a já si 

ted na nic konkrétního nevzpomínám. 
 

Jaká je vaše nejoblíbenější barva ?  

Dlouhou dobu byla modrá, ale jeden den jsem otevřela šatník a s hrůzou zjistila, že mám jenom modré 

oblečení. Rozhodla jsem se, že budu mít i fialovou, zelenou, červenou a i ty ostatní. 
 

Jaké máte nejoblíbenější jídlo?  

Nejraději mám jídlo, které pro mě uvaří někdo jiný.  
 

Jaký máte nejoblíbenější sport? 

Zkoušela jsem potápění, horolezectví, ale zjistila jsem, že nejraději mám pétanque.  
 

Máte děti?  

Mám dva malé kluky, které školní docházka jestě čeká. 
 

Líbí se vám na naší škole? 

Naše škola je úžasná místo plné příležitosti. Moc se mi tu líbí. 
 

Jaká je vaše vysněná dovolená? 

Deset let sem se pohybovala v zemích, které mají krásné pláže a moře. Moje vysněná dovolená je tedy 

rybník,stan,les a moje děti. 

 

Anketa:Těšíte se na prázdniny? 

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

ANO: 14     ANO: 20 ANO: 24 ANO: 25 ANO: 16 

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

 

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

https://www.pinterest.com/craftyannie1/spring-summer-clip-art/ 

 

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

Férová snídaně 

Na více než 170 místech po celé 

České republice se v sobotu uskutečnil 

piknik na podporu fairtradových, ale 

i lokálních pěstitelů – tzv. Férová snídaně. 

Již tradičně jsme se zúčastnili i my 

v Deblíně, kde akce proběhla ve školní zahradě, jelikož nám vyšlo nádherné počasí. Na 

dekách a ve školním altánku jsme si pochutnávali na domácích pomázánkách (např. několika 

vajíčkových, pažitkové, škvarkové atd.), domácím uzeném s okurkami, sladkém i slaném 

pečivu (borůvkové muffiny, čokoládové brownies, ovocná bublanina, celozrnný chléb, 

bagetky), domácím sušeném ovoci, domácími jogurty a k tomu jsme popíjeli fairtradovou 

kávu, čaj z čerstvě nasbíraných bylin a limonády z domácích sirupů. Nechyběla ani vajíčka, 

sýry, mléko či med od místních farmářů. Nemůžeme ale opomenout fakt, že organizace celé 

akce se ujali (stejně jako v předchozích ročnících) žáci deváté třídy a o návštěvníky se vzorně 

starali. Příjemnou atmosféru dotvářeli dva dýdžejové z řad deváťáků, kteří nám k snídání 

pouštěli přijemnou hudbu. 

Mgr. Pavlína Rohanová 

Miniprojekt 8. třídy – Národní divadlo 

16. května 2018, uplynulo přesně 150 let od položení základního kamene na stavbu 

Národního divadla v Praze. Na jeho budování se sbírkami podílely široké vrstvy obyvatel, aby 

mohlo vzniknout a okouzlovat nás do dnešních časů. 

Se žáky 8. třídy jsme se k této příležitosti rozhodli uskutečnit projekt, kdy jsme v 

rámci několika málo hodin českého jazyka a dějepisu zpracovali výstavku s postery věnující 

se jednotlivým komponentům divadla, např. oponám, trigám, múzám, základním kamenům 

atd. Přijďte si naše výtvory prohlédnout – najdete je v první patře v prostoru mezi kabinety 

 Mgr. Pavlína Rohanová 
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Projekt Edison na ZŠ Deblín 

Věděli jste, že v Indii je asi 300 jazyků?            

Že v Kazažském hlavním městě Astana je v zimě  

klidně i -40°C? Že v Indii mají 70 druhů manga               

a v Iráku byl jeden ze sedmi divů světa? Tohle 

všechno a ještě mnohem víc se dovídaly naše děti 

v týdnu od 14. do 18. května 2018 v rámci projektu 

Edison. Sedm stážistek z různých koutů světa se s 

námi přišlo podělit o to, co je v jejich zemi 

zajímavé a jak se tam žije. Dětem tak ani nevadilo, že místo běžných tří hodin angličtiny jich 

měli třeba sedm. Ale nezůstalo jen u informací – děti tancovaly, zkoušely mluvit jinými 

jazyky, ochutnávaly cizokrajné pokrmy, a hlavně se snažily s cizinkami komunikovat. 

Že slečnám věčné prosby o podpis a selfie nevadily, bylo vidět na jejich přátelském 

jednání. Ve středu dokonce strávily nějaký čas i ve školce a bylo vidět, že malé děti překlenou 

všechny bariéry. I kdyby naši žáci všechny informace o Gruzii či Indonésii zapomněli, snad 

jim zůstane přesvědčení, že svět je pestrý a barevný a stojí za to jej poznávat. A o to nám 

přece šlo. 

Mgr. Tereza Vítová 

Absolventská práce Výtvarného 

oboru ZUŠ Tišnov 

Absolventka Výtvarného oboru ZUŠ Tišnov, pobočka 

Deblín Kateřina Zaklová vystavila v pondělí 14. 5. 

v Obecním domě Deblín v rámci jarního koncertu svou absolventskou práci „Lišky“. K vidění 

byly kresby, malby a linoryty.  

Liška je častým objektem v bajkách a bájích, kde je zobrazována jako lstivá 

a vychytralá, vítězící nad silnějšími hlupáky. V analogii s výtvarným uměním se liškami 

zabývá brněnský umělec Václav Stratil, bývalý vedoucí ateliéru Intermedia na brněnské 

FAVU. Absolventskou práci můžete zhlédnout do konce června v suterénu ZŠ Deblín 

u učebny ZUŠky. 

Mgr. Jana Zouharová 
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Sportovně tematický den Western 

V pátek 1. 6. na Den dětí se uskutečnil 

poslední sportovně tematický den Western, který  

pořádali žáci 8. ročníku. Každá třída byla rozdělena 

do pěti skupin a zúčastnila se jednoho z následujících 

stanovišť: Točení lasem, Přebírání fazolí, Dojení 

gumovou rukavicí a Hodu podkovou. Žáci 1. ročníku 

měli zvláštní stanoviště Jízda na koni a 2. stupeň 

Střelbu ze vzduchovky. Vyšlo krásné slunné počasí, 

před kterým nás chránily kovbojské klobouky a mohli jsme tak naplno prožít pravou 

westernovou atmosféru. 

Mgr. Jana Zouharová 

Koncert Sasanek 

V pátek 8. června se 

uskutečnil koncert Pěveckého sboru 

Sasanky, a to na dvoře školy. Na 

začátek se představil také Sboreček 

I. stupně pod vedením p. učitelky 

Klímové a diváci si mohli užít 

skvělého občerstvení, jež nachystalo KPŠ Kamarád. Moc děkujeme všem, kteří nám 

s organizací pomohli, především pak p. uč. Tereze Vítové, která pro nás vyrobila plakátek 

a fotila po celou dobu koncertu, panu Klusákovi, který koncert nazvučil, a Petru Bartošovi, 

jenž nám všechno zpívání natočil.   

Jitka Eliášová 

 

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

K.J. Erben – Kytice 

V rámci hodin literatury zhlédli sedmáci film Kytice, aby se seznámili se zpracováním 

jednoho z nejvýznamnějších děl české literatury. A jaké z něj měli pocity? 

Přečetli bychom si na základě filmu knihu? 

- Knihu bychom si nepřečetli, protože je k dispozici filmová verze, která se lépe 

pamatuje. 

- Kdyby to nebylo povinné, tak se na tento film nepodíváme, ale knihu bychom si 

přečíst chtěli. 

- Rozhodně nás film navedl přečíst si knihu, abychom zjistili, jestli je stejná s filmem. 

- Knihu bychom asi nečetly, protože to bylo dost smutné a v každé baladě někdo 

zemřel. 

Co nás nejvíce zaujalo?  

- Nejvíce nás zaujala Polednice, protože nám o ní rodiče vyprávěli, když jsme byli malí. 

- Na filmu mě zaujalo, že když se tam objevila matka, všechno zkazila. 

- Zaujalo nás, že každá balada nás měla o něčem poučit. 

- Některé části nám připomínaly různé pohádky. 

Co se nám líbilo / nelíbilo? 

- Nelíbila se nám balada Vodník, protože utrhl dítěti hlavu. 

- Líbila se nám balada Svatební košile, protože to bylo strašidelné a napínavé, jak to 

všechno nakonec dopadne. 

- Líbily se nám výkony herců a text psaný ve verších. 

A jak hodnotíme film jako celek? 

- Film se nám líbil, protože obsahoval více příběhů. 

- Některým baladám jsme nerozuměli, a tak nám je musela paní učitelka vysvětlit. 

- Film byl zajímavý, ale znovu bychom ho nezhlédly, protože to bylo dost násilné. 

- Film bychom si pustili znovu kvůli strašidelné atmosféře a dobrému zpracování. 
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ZÁBAVA 

Vtipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi 5 rozdílů 
 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.alik.cz/v/blondyny/25 

http://www.ftipky.org/vtipy/chuck-norris/6052_chuck-norris-.html 

https://twitter.com/cz_vtipy/status/861854557621690368 

https://nej-vtipy.cz/vtip/na-hodine-se-pta-pani-ucitelka-pepicku-jak-10139 

https://fungate.cz/mel-jsem-pocit-ze-bych-mel-uklidit-dum/ 

http://simpsonoviii.blog.cz/0708/najdi-5-rozdilu 

 

Dominik Chlebovský,  7. třída 

 

Sedmopolis        IX – 2017/2018 

Víte, proč blondýnka tancuje před semaforem? 

Protože si myslí, že je tam diskotéka. 

 

Baví se dva kapři: 

„Nevíš o něčem k snědku?“ 

„Vím, ale má to háček!“ 

 

Chuck Norris se umí probudit tak 

rychle, že přistihne i sám sebe, jak spí. 

Na hodině se ptá paní učitelka: 

"Pepíčku, jak bys dokázal, že je Země 

kulatá." Pepíček odpoví: "Nijak, já to 

nikdy netvrdil." 

https://www.alik.cz/v/blondyny/25
https://twitter.com/cz_vtipy/status/861854557621690368
https://nej-vtipy.cz/vtip/na-hodine-se-pta-pani-ucitelka-pepicku-jak-10139
https://fungate.cz/mel-jsem-pocit-ze-bych-mel-uklidit-dum/


 26 

 

Prázdniny v minulosti 

Všeobecný školní řád (1774) odlišoval průběh školního roku ve městech                             

a na vesnicích. Školní rok ve městech začínal 3. listopadu a končil v sobotu před Květnou 

nedělí (neděle před Velikonocemi). Další vyučování začínalo v pondělí po první neděli                

po Velikonocích a končilo na sv. Michala (29. září). 

Na venkovských školách 

začínala výuka 1. prosince a měla 

trvat alespoň do konce března.                 

V tomto období měly školu 

navštěvovat zejména děti mezi 9 a 13 

roky, které v zimním období rodiče 

tolik nepotřebovali v hospodářství. 

Další vyučování začínalo v pondělí   

po první neděli po Velikonocích                      

a končilo na sv. Michala (29. září), 

bylo však přerušeno třítýdenním volnem v období žní. 

Nesmíme však také zapomínat na ferie (volné dny) o církevních svátcích. První úpravu 

přineslo již v r. 1805 Politické zřízení obecních škol, který začátek školního roku pevně 

nestanovuje, pouze jej vymezuje do října až listopadu. Stejně tak nebyl pevně stanoven konec 

školního roku, pouze délka prázdnin neměla překročit 5 týdnů. 

20. 8. 1870 bylo vydáno nařízení, podle něhož se školní rok započal mezi 1. zářím               

a  1. listopadem a trval 46 týdnů. Prázdniny bylo možné rozdělit do několika částí a trvaly               

6 týdnů. V roce 1882 byly prázdniny na obecných školách ve větších městech sjednoceny               

s prázdninami na místních středních školách, čímž se prodloužily na 8 týdnů, ale mělo ubýt 

feriálních (volných) dnů. 

Teprve výnos Ministerstva školství a národní osvěty z 12. 7. 1925 zavedl pravidlo,             

že školní rok na obecných, měšťanských a středních školách je zahájen 1. září a končí                  

31. srpna, letní prázdniny trvají od 29. 6. do 31. 8. 

Zdroje: http://www.npmk.cz/muzeum/nejcastejsi-dotazy-historie-skolstvi 

http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/nasim-ucitelom-z-lasky-ako-svojich-pedagogov-

prekvapia-deti.html 

 

Jakub Hlava, 7. třída
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