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ÚVODNÍČEK 

Již od pátku tu máme měsíc březen, a tak je nejvyšší čas i na nejnovější číslo časopisu 

Sedmopolis, které pro vás opět vytvořili žáci 7. a 8. třídy – a že si dali záležet! 

Pomalu se blíží jaro, a to nejen to astronomické, které letos připadá na 20. března 

(astronomové vypočetli počátek jara v roce 2019 na 22 hodin a 58 minut), ale i pocitové. 

Začínají se objevovat první květy, povětšinou sněženek a bledulí, sníh najdeme maximálně už 

jen na horách a teploty bývají tak příjemné, že již není potřeba nosit zimní bundy a čepice. 

Období chřipkových epidemií máme již taky za sebou, a tak nezbývá, než si užívat zelenající se 

přírody a sílícího sluníčka. 

Jaro v mnoha podobách přináší i časopis Sedmopolis, a tak vám přejeme krásný začátek 

tohoto ročního období a příjemné čtení! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

  

Papež zpřístupní tajné vatikánské 

archivy z doby 2. světové války 

Papež František nechá zpřístupnit tajné archivy 

z období, kdy úřad zástupce Krista na zemi zastával 

papež Pius XII., napsala agentura DPA. Archivy budou 

zpřístupněné od 2. března 2020. „Církev se dějin 

nebojí,” prohlásil papež František. 

MWC 2019: Fotky a videa se z mobilu přenáší bezdrátově.         

Stačí se dotknout notebooku. 

Jezdci formule 1 končí s 

drastickými dietami. Můžeme 

jíst, kolik chceme, pochvalují 

si změnu pravidel. 

Buďte na 
sociálních sítích 
vlídní, vyzvala 

britská královská 
rodina. 

Virtuální realita 
jen pro otrlé. 

Hráči musí 
bojovat s obřími 

pavouky. 

Kapesní konzole 

PlayStation Vita 

odchází do 

důchodu, brzy se 

přestane vyrábět. 

Ženský Omloop musel být 

restartován. Cyklistka dojela 

muže. 

Love story Rafiki 

dostala cenu, ale 

doma je nadále 

zakázaná.  

 

Ceny Jantar získali 

Kačo, Rottrová 

i Štreit. 

 

James Bond hledá 

holku. Natáčení 

začne v dubnu a 

ještě nemá 

bondgirl. 

Radim Mičánek, 7. třída 
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                  KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Coco 

Žánr: animovaný /komedie / hudební / fantasy                  

Země původu: USA 

Rok: 2017 

Délka: 105 min 

Miguel se narodil do rodiny, ve které nikdo nemá rád 

hudbu. Jelikož jeho pradědeček byl muzikant, který odešel od 

své rodiny, rozhodl se, že i přesto bude muzikant. Jeho rodina mu to však nedovolila. Tak na 

svátek Día de los Muertos (svátek zesnulých), utekl z domova. Šel do města na nádvoří, aby se 

mohl přihlásit do talentové soutěže. Bohužel neměl kytaru a nikdo mu ji nechtěl půjčit. Proto 

šel na hřbitov za svým bohužel mrtvým idolem Ernesto de la Cruzem a vzal mu jeho kytaru. 

Kvůli tomu se však stal napůl mrtvým. Ve světě mrtvých se shledal se svojí rodinou. Pak hledali 

způsob, jak Miguela dostat zpět do světa živých. Jediný způsob byl, aby mu někdo z jeho rodiny 

dal požehnání k návratu. Tak mu mamá Imelda chtěla dát své, ale s podmínkou, že nebude 

zpívat ani hrát na hudební nástroje. Ten to odmítl a utekl, po cestě potkal muže, který mu 

slíbil, že ho zavede za Ernestem a ten, že mu dá požehnání. Z Ernesta se pak vyklubal vrah, 

který zavraždil Miguelova pradědečka. Pak se Miguel dozvěděl, že ten muž je vlastně jeho 

pradědeček, a tak mu požehnání dal on a Miguel se vrátil zpět domů. Doma řekl vše své rodině 

a ta mu dovolila hrát.  

Zdroje:  vlastní 
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-458799191-coco-2017-hd-1080p-_JM?quantity=1 

 

 Kateřina Kočková, 7. třída 

 

https://www.google.cz/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwj1-fCThdXgAhUQfxoKHZYOCzMQjRx6BAgBEAU%26url=https:/articulo.mercadolibre.cl/MLC-458799191-coco-2017-hd-1080p-_JM%26psig=AOvVaw0RweeSjVfZDMR0KKgd_-5P%26ust=1551120600510042
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Ukradené štěně 

Autor: Ivana Peroutková 

Rok vydání: 2018                                         

Počet stran: 92 

 

Frantík má sraz s kamarády Zdíšou a Matějem, že se půjdou podívat na rozsvícení 

stromu na náměstí. Frantík vyrazil dříve a vzal s sebou své štěně. Jak šel kolem hračkářství, 

zalíbil se mu ve výloze vrtulník, a tak uvázal Kazana na uzel ke značce a šel se podívat dovnitř. 

Když se vrátil, Kazan u značky nebyl. Doma Frantík vše pověděl rodičům, tatínek hned napsal 

oznámení. Druhý den hned po škole se vydali zase hledat Kazana. Když se byli podívat, jak 

tatínek vyvěsil oznámení, tak zjistili, že se ztratila ještě opička Lálinka paní Dolanské. Když ji 

navštívili, aby zjistili, co se stalo, tak se při tom dozvěděli, že opička umí rozvazovat uzly. Pátrali 

dál, když je napadlo jít se podívat na pláň za městem, kam s ním Frantík chodíval. Kousek od 

pláně je i rybník, kde byl rybář. Ten jim řekl, že už viděl na protějším břehu nějakou siluetu psa 

nebo vlka. Tak šli na protější břeh a tam skutečně byly psí stopy. Stopy sledovali až do 

nedalekého lesa, ale protože už se začalo stmívat, tak museli domů. Ráno se Frantík rozhodl, 

že nepůjde do školy, ale vrátí se k lesu a bude hledat dál, přidala se k němu i Zdíša. Oba 

procházeli lesem, a když přicházeli ke krmelci, tak uviděli, že v něm skutečně něco je. Jak 

Frantík zavolal na Kazana, tak ten vystřelil z krmelce a vítal se s ním. A Zdíša šla blíž a našla tam 

i schoulenou opičku. Nejprve vrátili opičku paní Dolanské. Frantík byl moc rád, že má zpět 

Kazana, a ještě navíc dostal pod stromeček vrtulník na ovládání. Ten, co si prohlížel 

v hračkárně. 

 

Zdroje:  vlastní 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/48840213/ukradene-stene/ 
 

Michaela Müllerová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ  
Bledule jarní 

Bledule jarní je pěkná rostlina kvetoucí většinou 

v lese na vlhkých místech. Má bílé zbarvení květů a na 

konečcích žluté tečky. Je to první kvetoucí rostlina na jaře. 

Kvete mezi únorem a dubnem. Dorůstá do výšky 10-30 cm 

a je to ohrožená rostlina. Bledule se nejčastěji vyskytuje 

ve střední, jižní a v západní Evropě. Bledule je jedovatá 

rostlina, která není vhodná pro lékařské použití. Je to 

u nás původní rostlina. Rozmnožuje se semeny nebo 

cibulkami. Bleduli se lidově říká koukořík. 

 

Sýkora koňadra 

Sýkora je barevný ptáček. Je velký 13,5-15 cm 

a váží 14-23 g. Sýkora je u nás v Evropě nejrozšířenější 

druh sýkorky. Žije v listnatých a smíšených lesích, ale 

i na loukách. Má proměnlivý hlas a volání je rytmické. 

Hnízdí v dutinách stromů. Hnízdo staví z mechu, trávy, 

kořínků a chmýří. Samička snáší 8-12 bílých vajíček 

s červenohnědými skvrnami. Samička sedí na vejcích 

12-17 dní.  Sýkory se živí hmyzem. Na podzim a v zimě se živí semeny.   

Zdroje - https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=325  
               https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD  
               http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=2  
               https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora_ko%C5%88adra 
 
 

Daniel Jandek, 7. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora_ko%C5%88adra
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 POČÍTAČOVÉ HRY 
Cuphead 

 V Cupheadu hrajete za červený šálek, který má bratra, ten je taky šálek, ale modrý. 

Společně se snažíte spasit svou duši potom, co jste prohráli v casinu proti ďáblovi. Polovinu 

hry tvoří neuvěřitelně těžké bossfighty. Při každém úmrtí vám hra ukáže, jak daleko jste byli 

od poražení bosse. Hra tmá grafiku podobné starým pohádkám z 30. let. Na mapě máte 

obchod, kde si za mince můžete koupit vylepšení pro útok nebo vylepšení postav. Každý 

z bossů na vás půjde jinak - třeba se vás pokusí zhypnotizovat nebo na vás bude házet semínka. 

Po dohrání levelu se vám ukáže tabulka se statistikami a hra vám pak ohodnotí level známkou. 

Když level dáte na několikátý pokus, tak vám hra neudělí známku A+ ale spíš C-. Jako zbraň 

máte ruku, ze které střílíte modré projektily, ale pak s vylepšováním postavy budete moc 

střílet tři projektily naráz nebo projektily budou naváděné na cíl, který jste chtěli trefit. Hra je 

taky pro dva hráče na jednom monitoru. 

Zdroje: https://games.tiscali.cz/recenze/cuphead-recenze-303959 

Michal Chrasta, Šimon Čermák, 7. třída  
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MOBILNÍ APLIKACE A HRY 

Talking Tom Gold Run  

Tato hra je o tom, že musíte chytit zloděje, který vás okradl, a po cestě 

sbíráte zlaté cihly. Čím víc mate zlatých cihel, tím víc si můžete 

vylepšovat svůj dům. 

Clean Master Phone Boost 

Tato aplikace slouží k tomu, abyste si vyčistili svůj mobilní telefon. 

Např. odstraní mobilní viry, sníží teplotu mobilu a vyčistí přebytečné 

soubory. 

Twitter 

Podobně jako Facebook vás Twitter informuje nejnovějšími 

zprávami o sportu politice a každodenních zájmech, 

můžete i chatovat s přáteli. 

Youtube Kids 

Bezpečnější a jednodušejší verze Youtube pro děti, děti se zde mohou 

vzdělávat, poznávat svět nebo poslouchat hudbu, sledovat své oblíbené 

pořady. Navíc je zde k dispozici celá řada rodičovských kontrol, takže 

můžete jejich online prostředí přizpůsobit potřebám rodiny.  

     

Zdroje:  http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/twitter-logo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.kids 

 

Milan Doležal a Tomáš Halouzka, 7. třída     
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LANGUAGE CORNER 

St. Patrick’s Day 
 

St. Patrick’s Day is a very popular holiday in Ireland. Some people 

call St. Patrick’s Day “Feast of the St. Patrick” and the Irish version 

is “Lá Fhélie Pádraig” which means “the Day of the Festival of Patrick”. 

It is speculated that he scared away the snakes from Ireland, even though there 

weren’t any snakes in Ireland at all. Every year is a big festival in Dublin which is the capital of 

the Ireland. A classic tradition on St. Patrick’s Day Is to wear a green T-shirt or anything green, 

but if you won’t people will pinch you. There is a 

special kind of beer that is coloured green and is sold 

only on St. Patrick’s Day. In Dublin they even colour 

their river with natural colouring that does not harm 

the living environment, and it slowly washes away whit 

the river flow. 

 

 

 

 

Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick%27s_Day#Celebration_and_traditions 
https://oceancitymd.gov/oc/celebrate-st-patricks-day-at-delmarva-irish-american-clubs-st-patricks-
day-parade-festival-on-saturday-march-14/ 
https://temeculablogs.com/st-patricks-day-word-search/ 
https://www.irelandbeforeyoudie.com/shamrock/ 
 
 

 Kateřina Zaklová, 8. třída 
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Die Schule 

Spoj slova  

Radiergummi     Taška 

Das Lineal    Třída 

Die Tasche    Pravítko 

Das Lehrbuch    Sešit 

Die Klasse    Guma 

Das Heft    Učebnice 

Das Lehrer    Učitel 

 

Napiš slova německy 

Dítě__________  Pouzdro__________   Matematika_________ 

Pero__________  Taška____________   Stůl________________ 

Tužka____________  Německý jazyk_______________ Židle__________________ 

 

Co je na obrázku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________   __________________________ 

 
 

Zdroje:   https://www.wikyhracky.cz/kruzitko-standart.html 
 https://www.deblin.cz/m/pro-obcany/zakladni-skola 
 http://www.coopclub.cz/tipy_a_rady/originalni-skolni-potreby-udelej-si-sam/ 

 

František Barták, 8. třída 
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TRENDY 
Jaké trendy teď letí? 

 
Copánkový ohon 
 

1. Nejprve oddělte přední prameny ve vrchní části hlavy 

 a poté je ještě rozdělte na tři části. 

2. Prameny splétejte do copu 

3. Tímto způsobem pokračujte po boku hlavy a přibírejte prameny ze spodu 

4.  Takhle pokračujte až do konce a upevněte gumičkou 

5. Trochu ho povytáhněte do stran, aby vypadal bohatší 

6. Vlasy, které vám zbudou, stáhněte do vysokého copu 

7. Kolem copu obmotejte spletený cop a připevněte ho sponkami 

8. A nakonec účes zafixujte lakem na vlasy 

 

Rafinovaný cop 

1. Nejprve si oddělte vrchní část vlasů a upevněte ho gumičkou 

2. Nad gumičkou udělejte mezeru a protáhněte culík 

3. Pod culíkem spojte další prameny a svažte je gumičkou 

4. Znovu udělejte pod gumičkou mezeru a protáhněte culík 

5. Stejným způsobem pokračujte až dolů 

6. Nakonec celý účes zafixujte lakem na vlasy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

14 
 

Sedmopolis               VI – 2018/2019 
 

 

 

 

 

Móda u nás ve škole 
 

1. stupeň 
 
Na prvním stupni mě zaujal Ondra Koelbl z 2. třídy, paní 

učitelky Jany Šnévajsové. Měl na sobě zelené triko 

s potiskem Batmana a modré rifle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2. stupeň 
 
Na druhém stupni mě zaujala Eliška Žáková z 6. třídy, paní učitelky 

Jany Jahorné. Měla na sobě růžové tričko s drobnými kamínky 

a šedé rifle s dírou na levé noze. Celý outfit doplnila bílými 

hodinkami a náramky. 

 
 
 

 
Učitelé 
 
Na chodbě mě zaujala paní učitelka Kateřina Klímová. Měla na 

sobě bílé tričko s obrázkem, modré rifle ohrnuté u kotníků a přes 

tričko přehozený šedý svetřík. Celý outfit doplnila starorůžovou 

lehkou šálou. 

 
 
 
 
Zdroje: https://www.nivea.cz/tipy-rady/lookbook/dlouhe-vlasy/rafinovany-cop 
 

Sára Borovičková, 7. třída 
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HUDBA 

LiL PEEP 

 Gustav Elijah Ahr (známý pod přezdívkou 

Lil PEEP), se narodil 1. listopadu 1996 

v Pensylvánii, své mládí ale prožil na Long 

Islandu v  New Yorku. Byl to americký rapper, 

zpěvák, skladatel a model, který se stal 

významným představitelem hudebního žánru 

zvaného emo revival (emo je slangový výraz pro 

subkulturu vyznačující se texty plnými 

melancholie a ponuré romantiky). 

 První mixtapy, což je podomácky vytvořená hudba zaznamenaná obvykle na 

audiokazetu, CD nebo MP, začal publikovat online na hudebním portálu SoundCloud, kde se 

poměrně brzy zviditelnil.  Debutové album s názvem Come Over When  You Are Sober vydal 

15. srpna 2017. Toto album, bohužel první a poslední vydané za jeho života, obsahovalo 

7 písní a postupně zaznamenalo celosvětový úspěch. V americké hitparádě Billboard Hot 200 

se album umístilo na 38. místě.   

 Život Lila PEEPa byl ukončen 15. listopadu 2017 smrtelnou dávkou drogy s vyšším 

obsahem fentanylu, kterou mu údajně předala jeho fanynka na turné. Ironií osudu je i to, že 

si zpěvák při této příležitosti pořídil svou fotografii právě s dvěma pilulkami této drogy na 

jazyku. 

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Lil_Peep 
 

 

            Aneta Sapoušková, 8. třída 
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Ludwig van Beethoven 

Ludwig van Beethoven se narodil pravděpodobně 

16. prosince1770 v Boonu. Přesné datum jeho narození 

není známo, pouze datum pokřtění dne 17.  prosince. Byl 

druhorozeným synem Johanna van Beethovena 

a ovdovělé Marie Magdaleny Leym roz. Keverich. Z jejich 

sedmi dětí se dožili dospělosti pouze Ludwig a jeho dva 

mladší bratři Kaspar Karl a Johann.  

Ludwigova rodina byla hudebně založená, rovněž 

Ludwig, byl kapelníkem v rodném městě Mechelenve 

Vlámsku, odkud později odešel do Bonnu. Rodina 

splynula s německým životem ve službách kurfiřta arcibiskupa kolínského. Beethoven prožil 

dětství v neradostném ovzduší: jeho otec, který byl dvorním tenoristou, propadl alkoholu. 

Beethovenovo vzdělání bylo zanedbáváno, přičemž otec využíval jeho hudebního talentu jako 

zdroje příjmů. Prvním učitelem mladého Ludwiga byl jeho otec, po několika letech despotické 

výchovy a hraní na klavír dostal Ludwig větší volnost. Pro rozvoj jeho talentu bylo klíčové, že 

i přes zkušenosti s otcovou krutostí získal k hudbě i ke hře na klavír velmi pozitivní vztah.  

 

Jeho díla: Velká fuga B dur, 

Fidelio, Missa solemnis, Symfonie č. 

3, Symfonie č. 5, Symfonie č. 7, 

Symfonie č. 9. 

 

 

 

Zdoje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven 

           Kristýna Galiová, 7. třída  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%A1_fuga_B_dur&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Missa_solemnis_(Beethoven)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie_%C4%8D._3_(Beethoven)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie_%C4%8D._3_(Beethoven)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie_%C4%8D._5_(Beethoven)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie_%C4%8D._7_(Beethoven)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symfonie_%C4%8D._9_(Beethoven)
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Vincent van Gogh 

Vincent van Gogh se narodil 30. března 1853 

v Zundertu v Nizozemsku a zemřel 29. července 1890 

v Auvers-sur-Oise ve Francii. Je to velmi slavný 

nizozemský malíř a kreslíř, ale sám si své slávy neužil – 

za svůj život prodal jeden jediný obraz. 

V šestnácti letech začal pracovat pro galerii 

v Haagu, jeho o 4 roky mladší bratr Theo ho později 

následoval. S bratrem si byl po celý život velmi blízký 

a Theo ho v dospělosti finančně podporoval, když 

Vincent tvořil. V roce 1876 Vincenta z galerie propustili, protože se nedostatečně věnoval 

práci. Vincent se stal učitelským asistentem v Kentu v Anglii, pak studoval teologii 

v Amsterdamu, po vyloučení ze školy se v roce 1878 stal laickým kazatelem v Belgii v chudé 

hornické kolonii. V tomto období začal malovat uhlem skici a nákresy. V roce 1880 Vincent 

poslechl svého bratra Thea a začal se malování věnovat vážně, bral hodiny malování v Haagu, 

navštěvoval také uměleckou akademii v Antverpách. Na jaře 1886 se odešel Vincent za 

bratrem do Paříže. Zde se seznámil s impresionisty: 

Degasem, Pissarrem, Toulouse-Lautrecem, Gauguinem a 

dalšími. Impresionismus hodně ovlivnil jeho tvorbu. 

Časem už to bydlení s ním bratr nemohl vydržet, a tak 

Vincent v roce 1888 opustil Paříž a odstěhoval se do Arles. 

Zde vyzdobil svůj „žlutý dům“ a namaloval sérii známých 

kreseb se slunečnicemi. Byl ohromen zdejší krajinou a 

doufal, že zde založí novou uměleckou skupinu. On sám 

tou dobou používal hodně kontrastní barvy, hlavně 

modrou a oranžovou. 
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Van Gogh trpěl 

psychickou poruchou, 

možná způsobenou 

silným alkoholem, tehdy 

mezi umělci oblíbeným 

absintem – jiní badatelé 

zase tvrdí, že šlo 

o otravu olovem 

a jinými látkami obsaženými v barvách, které van Gogh používal. Třeba po hádce s Gauguinem 

si v roce 1888 uřízl téměř celé levé ucho. Trpěl silnou depresí a v roce 1889 byl na svou vlastní 

žádost přijat do psychiatrického centra v klášteře v Provenci. V květnu 1890 Vincent kliniku 

opustil a odešel do Auvers-sur-Oise blízko Paříže, zde se soukromě léčil a měl blíže k bratrovi. 

Jeho deprese se však nadále prohlubovala. 27. července 1890 se ve věku 37 let – zřejmě 

nešťastnou náhodou, to se dodnes neví – postřelil do břicha. Aniž by si uvědomil, že je 

smrtelně raněn, vrátil se do nedalekého hostince, kde dva dny nato zemřel před zraky svého 

bratra Thea. 

Van Goghova sláva po jeho smrti 

rychle vzrostla. Největší výstavy se 

uskutečnily v Paříži (1901), Amsterdamu 

(1905), Kolíně nad Rýnem (1912), New 

Yorku (1913) a Berlíně (1914) a v Haagu 

(1953). Výstava v Haagu se konala 

u příležitosti stého výročí narození malíře, 

sjeli se zde nejlepší zahraniční znalci van 

Goghova díla a byla také odhalena pamětní 

deska v jeho rodišti, Zundertu. 

Nejznámějšími obrazy jsou např. „Jedlíci brambor“, „Slunečnice“, „Hvězdná noc“ nebo 

„Pole s havrany“.  

Jakub Müller, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Hrníčková Mraková buchta 

 

Co budeme potřebovat: 

• 2 hrnky polohrubé mouky 

• 1 hrnek cukr krystal  

• 1 balíček vanilkového cukru 

• 1 hrnek mléka 

• ½ hrnku oleje 

• 3 ks vejce 

• 1 prášek do pečiva 

• 2 polévkové lžíce kakaa 

 

Postup: 

- Vejce, cukr a vanilkový cukr vyšleháme, poté přidáme olej a přidáváme střídavě mléko 

a mouku s práškem do pečiva, při tom stále šleháme.  

- Trochu těsta odlejeme do jiné nádoby a přidáme do ní kakao.  

- Na vymazaný a moukou posypaný plech nalijeme světlé těsto a rozetřeme ho, potom 

na to nalejeme kakaové těsto a špejlí je jemně smícháme do sebe. 

- A nakonec dáme plech do předehřáté trouby na 170°-180° zhruba na 15-20 minut. 

 

 

Zdroje: vlastní kuchařka  

Raphaël Manders, 7. třída  
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

V pátek 1. března 2019 se uskutečnilo další zasedání parlamenťáků, na němž se především 

projednávala podoba dalšího tematického dne s názvem Den knižních hrdinů. A jak bude 

vypadat? 

Termín: 19. 3. 2019 

Čas:  1. a 2. vyučovací hodina 

Místo:  Ve třídách 

Program: Prezentace o tom, jak vzniká kniha a kdo všechno se na jejím vydání podílí 

   + Tvorba vlastní knihy s názvem „Velikonoční dobrodružství“ 

• 1 knihu tvoří celá třída 

• Rozsah minimálně 4 strany A5 

• Vzhled „brožury“ 

• 1. strana úvodní (název, autoři, kresba) 

• 2. a 3. (a další strany) text knihy 

• Poslední strana „tiráž“ – soupis rolí na tvorbě knihy 

• Kniha musí být psaná rukou, ilustrace kreslené 

• Třída si ji rozpracuje v rámci 1. a 2. hodiny 19. března, kdy si žáci 

především rozdělí role (viz prezentace), vymyslí, o čem příběh 

bude a následně na ní budou pracovat v hodinách, kde na ni 

dostanou prostor, nebo doma 

• Termín odevzdání je 29. března 2019 

Oblečení: Podle oblíbených knižních hrdinů 

  + soutěž „O nejoblečenější třídu“ na I. a II. stupni zvlášť 

Parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 

Dagmar Chromá 

(asistenta v 7. třídě) 
 

 

Proč jste se rozhodla jít na tuto školu? 
Chtěla jsem vyzkoušet něco jiného. 
  
Jak se vám líbí na této škole? 
Líbí. 
 
Do jaké země byste se chtěla jednou 
podívat? 
Je jich více, táhne mě to spíše na sever. 
 
Jaké jsou vaše zájmy? 
Příroda, turistika, výcvik psa, čtení 
a cestování. 
 
Čím jste chtěla být jako malá? 
Horskou záchranářkou. 
 
Proč jste se nakonec stala paní učitelkou? 
Tak nějak to vyplynulo. 
 
Byl Váš nápad založit školní klub, nebo 
nápad někoho jiného? 
Ne, vyplynulo to z potřeb školy. 
 
Jaká je vaše oblíbená knížka a film/seriál? 
Je jich více, nedokážu říct jednu knížku 
nebo film. Sleduji a čtu více žánrů. 
 
Chtěla byste být někdy třídní učitelkou? 
Ne. 
 
 

 

 
 

Máte sourozence? 
Ano. 
 
Měla jste jako malá domácího mazlíčka?  
Ano. 
 
Jaká byla vaše nejoblíbenější hračka, když 
jste byla malá? 
Plyšový pes. 
 

Jaká je vaše nejoblíbenější památka v ČR? 

Je jich více, na Tišnovsku mám ráda Porta 

Coeli. 
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Monika Pekařová 

(žákyně 6. třídy) 
 

 

 

Jak se ti líbí ve své třídě? 

Líbí. 

 

Jaká je tvá oblíbená barva? 

Červená. 

 

Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Anička. 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější 

zpěvák/zpěvačka? 

Kristína Peláková. 

 

Máš nějakého domácího mazlíčka? 

Králíka Fouska. 

 

Máš nějaké sourozence? 

Ano. 

 

Jaký je tvůj oblíbený film nebo pohádka? 

Popelka. 

 

Jaký předmět ti jde nejlépe? 

Matika a čeština. 

 

Jaký máš vztah s paní učitelkou? 

Dobrý. 

 

Čím bys chtěla být, až budeš velká? 

Kosmetičkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ti to jde celkově ve škole? 

Moc ne. 

 

Jaký předmět máš nejraději? 

Všechny :) 

 

Jaké je tvé oblíbené jídlo? 

Okurka a mozzarella. 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Skořepová a Natálie 

Slaninová, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Žernůvka – výroba „krmítek“ pro ptáčky 

V úterý 29. ledna se již počtvrté v letošním školním 

roce vydala skupinka složená z žáků 8. a 5. B třídy v rámci 

svého projektu „Stavíme most mezi generacemi“ do 

Domova sv. Alžběty na Žernůvce. Tentokrát spolu s tamními 

klienty vytvářeli krmítka pro ptáčky – z šišek, loje a semínek. 

Nejen že jsme jich stihli spoustu vyrobit, ale větší část jsme 

dokonce rozvěsili kolem domova na stromy, takže už teď mají v té sněhové nadílce o potravu 

ptáčci postaráno. 

                                                                                                                                                    Jitka Eliášová 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pyžamový den 

Ve středu 30. ledna 2019 se uskutečnil Pyžamový den, 

který pro své spolužáky nachystali parlamenťáci. Po celý den se 

to ve škole hemžilo postavičkami v pyžamech. Za každou třídu 

měli žáci vybrat jednoho zástupce, který se ucházel o pozici 

„Nejoriginálnějšího pyžamáka“ I. a II. stupně. Práce to musela 

být těžká, protože nápaditými pyžamy se to ve škole jen 

hemžilo! Odborná porota si s tím ale poradila a za 

Nejoriginálnější pyžamáky vyhlásila Matyho ze 4. A (za I. stupeň) 

a Lukáška z 8. třídy (za II. stupeň). Rozhodla se udělit i speciální 

cenu „za pobavení poroty“, a to Pájovi z 6. třídy. Na I. stupni žáci navíc zhlédli ve vestibulu 

školy jednoaktovou operetu „Peřiny“, kterou předvedlo Divadlo2-15 a která slavila mezi dětmi 

obrovský úspěch. 

Jitka Eliášová  

 

http://www.zs-deblin.cz/pyzamovy-den-30-1-2019/
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Umět víc…aneb jak jsem se stal řemeslníkem 

Naše škola využila nabídky zúčastnit se programu Umět víc… Program vztahující se ke 

vzdělávací oblasti RVP Člověk a svět práce. Akce byla pořádána v prostorách střediska volného 

času LEGATO, Brno Kohoutovice ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 

(SŠP Jílová). V pátek 25. ledna jsme tedy vyrazili s celkem 21 chlapci ze 7., 8. a 9. třídy, kteří o 

program projevili zájem. Cílem programu bylo přiblížit žákům svět práce a s tím spojená 

řemesla, z nichž některá si pod vedením odborníků SŠP Jílová vyzkoušeli. Žáci si kromě výrobků  

odnášeli představu o náplni práce oborů Truhlář, Podlahář, Zedník, Montér suchých staveb, 

Malíř a lakýrník, Elektrikář a instalatér. 

Program byl velmi dobře zorganizován, 

každému žákovi se dostalo individ uálního 

přístupu a na konci proběhla závěrečná 

reflexe, jak se jim celé dopoledne dařilo. Také 

žáci z naší školy dostali zpětnou vazbu od 

organizátorů a průvodců. A ta byla velmi pozitivní. 

                                                                                         Hana Šolcová 

Spolupráce 1. a 9. třídy 

Žáci 1. a 9. třídy se opět sešli 31. 1. Patroni 

prvňáčků jim přečetli jejich slovní hodnocení za 

1. pololetí. Každý si našel příjemné místo ve škole 

a poslouchal, jaký pokrok udělal v prvním půlroce na 

základní škole. 

 

 

Jana Zouharová 

http://www.zs-deblin.cz/umet-vicaneb-jak-jsem-se-stal-remeslnikem/
http://www.zs-deblin.cz/spoluprace-1-a-9-tridy-2/
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Ekotým v Lipce 

Dne 6. 2. se členové Ekotýmu vydali do Lipky (školské zařízení pro enviromentální 

vzdělání nacházející se v Brně). Nejprve jsme se trochu seznámili s Ekotýmem ze Základní školy 

ve Křtinách, potom jsme ve skupinách dělali krátkou stmelovací aktivitu (stavění věží). Hlavní 

poslání našeho výletu jsme splnili za pomoci učitelek z Lipky a naší analýzy o svačinových 

odpadcích ve škole. Podařilo se nám ustanovit, čeho a jak bychom chtěli dosáhnout a později 

jsme náš plán představili místnímu řediteli. Tomu se náš nápad velmi zamlouval, tak doufáme, 

že se nám podaří i uskutečnit. Myslím, že si výlet všichni zúčastnění užili a můžeme ho 

považovat za úspěšný. 

 Aneta Brzicová  

Ovoce do škol ve 4. B 

V rámci projektu „Ovoce do škol“ dostali žáci 

bedýnku s ovocem a zeleninou. Ke každému druhu 

ovoce a zeleniny byl letáček s informacemi a obrázky. 

Žáci si losováním vybrali jeden druh a jejich úkolem 

bylo zjistit základní informace (váha, barva, chuť). Po 

zjištění základních údajů, a jejich zapsání do společné 

tabulky, děti ochutnávaly další ovoce.  Svoje 

doporučení v podobě smajlíků vpisovaly do tabulky.  V rámci hodiny si děti hravou formou 

procvičily jednotky hmotnosti, práci s textem, orientaci v tabulce. Nejvíce se všem líbila 

závěrečná ochutnávka. 

Monika Semerádová  

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

Žaneta Konvalinová a Adam Pleva, 7. třída 

http://www.zs-deblin.cz/event/ovoce-do-skol-ve-4-b/
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ZÁBAVA 

„Jak můžeš říct, že má Země dvanáct měsíců, Nováku?” 

„Učili jsme se to v první třídě   -   leden, únor, březen...” 

 
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!” 
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte mu, že hned přijdu.” 
 
 
Víte, kdo jsou největší nepřátelé českého zemědělství? 
Jaro, léto, podzim a zima. 
 
 
Včera začalo astronomické jaro a venku už běží trailery na léto. 
 

 

Viktorie Marečková, Klára Nechmačová, 7. třída  
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Tomáš Klusák B., Tomáš Klusák D. 

Ohlédnutí do historie:   Dominik Chlebovský, Lukáš Mičánek 

Knižní a filmové recenze:    Gabriela Juříčková, Valentýna Růdová 

V přírodě:     David Halala, Ondřej Žák 

Počítačové hry:    Kryštof Málek, Adam Pavloušek 

Mobilní aplikace:    Vojtěch Konečný, Martin Vít 

Language corner:    František Barták, Kateřina Zaklová 

Trendy:     Karolína Kolářová, Eliška Musilová 

Hudba:     Aneta Sapoušková, Barbora Vítová 

Výtvarné umění:    Jan Vranka 

Vychytávky na doma:    Vendula Medková, Jakub Kopecký 

Parlamenťácké okénko:   Jitka Eliášová 

Dotazníček:     Veronika Nejezová, Valentýna Žáková 

Ze života školy:    Aneta Brzicová, Lucie Sedláčková 

Zábava:     Jakub Hlava, David Zmeškal 

 

Texty: 

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

Šéfredaktor: 

      Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

 

V Deblíně 2019 

 


