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MĚSÍC ÚNOR 
 

Únor má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní, ale to je jednou za čtyři roky. Na únor, 

kdy má 29 dní, se můžeme těšit až v roce 2016. 

14. února je svátek svatého Valentýna. Svatý Valentýn je svátek zamilovaných, kdy si 

vzájemně lidé dávají dárečky ve tvaru srdce. Tento den je pojmenován po knížeti 

Valentýnovi, který tajně oddával zamilované lidi, za což byl 14. února roku 269 na příkaz 

římského císaře Claudia II. umučen. 

Znamení 

V únoru máme dvě znamení – Vodnáře (21. 1.-19. 2) a Ryby (20. 2-20. 3) 

 

VODNÁŘ 21.1.-19.2.   LATINSKY: Aquarius 

Povaha: sangvinická 

Vládce: Uran, Saturn 

Živel znamení: vzduch 

Kov: olovo 

Barvy: modrá, bílá 

Kameny: fluorit, perly,achát,tyrkys,onyx 

Šťastná čísla: 2,30,4,9,10,15,39,45,49 

Slavné osobnosti: Jiří Lábus, Božena Němcová,Wolfgang Amadeus Mozart,... 

 

 

RYBY 20.2.-20.3.   LATINSKY: Pisces 

Povaha: flegmaticko-sangvinická 

Vládce: Jupiter 

Živel znamení: voda 

Kov: cín 

Barvy: tyrkysová, bílá, modrá 

Kameny: opál, fluorit, perly, malachit 

Šťastná čísla: 2,4,11,16,24,32,34 

Slavné osobnosti: Bedřich Smetana, Martin Dejdar, Albert Einstein,... 
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Horoskop na rok 2013 - peníze 
Berani (21. 3.–20. 4.) 
  V žádném případě si v tomto roce nepůjčujte peníze! Problémy se splácením by vás 
mohly připravit i o rodinný majetek! Možná ale zjistíte, že dluhy má díky neuváženým 
investicím váš partner, a to pořádně může zatočit s rodinným rozpočtem. V případě řešení 
dědictví čekejte průtahy. Nejlepší výdělky na vás čekají v dubnu a v květnu. 

Býci (21. 4.–21. 5.) 
 V první polovině roku budou mít vaše výdělky vzestupnou tendenci. Chybou bude, 
když podlehnete pocitu, že to tak bude navždy a co vyděláte, utratíte. Optimismu 
nepodlehněte, uložte si něco na horší časy. Mít finanční rezervu se vám bude hodit již na 
konci léta a počátkem podzimu. Nelze vyloučit náhlý kolaps vašeho auta nebo neodkladné 
úpravy bytu. 

Blíženci (22. 5.–21. 6.) 
 V druhé polovině roku nad vaším sektorem peněz bude bdít sám Jupiter, což vám 
přinese zvýšení příjmů, svým způsobem blahobyt. Spoléhejte se ale pouze na peníze, které 
samy vyděláte. Vše co se týká peněz z cizích zdrojů, tedy půjčky, výnosy investic či 
pronájmů, ale i pojištění, sociální dávky a příjmy vašeho partnera, budou nejisté a občas vás 
to bude stát hodně sebeovládání, aby vám neruply nervy. 

Raci (22. 6.–22. 7.) 
  Pokud vám někdo dluží peníze, a je jedno, zda se jedná o instituci nebo konkrétní 
osobu, v tomto roce se k vám peníze vrátí, dluh vám bude splacen do poslední koruny. V 
prosinci si občas zariskujte, nelze totiž vyloučit finanční výhru! 

Lvi (23. 7.–22. 8.) 
  Ačkoli se vaše příjmy zvýší, co vyděláte, utratíte. Možná budete muset investovat do 
zdraví seniorů anebo se zvýší náklady na studium vašich potomků. Tyto výdaje ale budete 
brát jako samozřejmost. Když v létě nepodlehnete tlaku přátel a nepodpoříte je půjčkou nebo 
ručením na hypotéku, neproděláte! 

Panny (23. 8.–22. 9.) 
 Určitě znáte přísloví, že peníze dělají další peníze. Tak zapomeňte na spořivost, a 
kupte si spolehlivý a moderní dopravní prostředek, nové auto. Tato investice vám totiž vydělá 
další peníze! 

Váhy (23. 9.–23. 10.) 
 Se svými příjmy nebudete spokojené. Trápit vás bude subjektivní pocit, že nemáte 
dostatek financí, ale na straně druhé to bude mít pozitivní dopad. Přestanete zbytečně utrácet, 
a naspoříte si docela slušnou sumičku. Díky se tomu se vás ani nedotkne povšechná finanční 
krize, ani jeden měsíc se nedostanete do minusu. 

Štíři (24. 10.–22. 11.) 
 Neměly byste sahat na úspory. Když se rozhodnete pro nějaké investice, nesnažte se 
zlehčovat náklady, zkreslovat budoucí výnosy, protože když si  
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vezmete úvěr, velmi brzo nastane zásek, a problémy se splácením by mohly mít i 

právní dohru! 

Střelci (23. 11.–21. 12.) 
  Pamatujte si, že v tomto roce bude platit jeden extrém. Vše, co se bude na první 
pohled zdát perspektivní a ziskové, ale informátoři se budou snažit vyvléknout z popisu 
podrobností, se nakonec ukáže jako ztrátové. Do žádných pofidérních  
podniků nevstupujte, bez smlouvy či zálohy nedělejte žádnou  
činnost, jinak proděláte! 

Kozorozi (22.12.–20. 1.) 
  Vaše finanční situace bude natolik stabilní, že se rozhodnete investovat. Vše bude mít 
spojitost s půdou, takže si například koupíte zahradu, chatu. Zaměříte se prostě na věci trvalé 
hodnoty. V létě není vyloučeno, že se rozhodnete koupit auto nebo začnete zvelebovat 
nemovitost. Spoléhat se ale budete pouze na peníze, které skutečně máte, takže v žádném 
případě si v tomto roce dluhy nenaděláte. 

Vodnáři (21. 1.–20. 2.) 
  Finance jsou jedinou oblastí, kde dlouhodoběji nemáte jistotu, jak bude zítra, stejné to 
bude i v letošním roce. Můžete vydělat přímo astronomické částky, které se ale rozplynou 
jako pára nad hrncem kvůli nepromyšleným nákupům. Škodit samy sobě můžete i 
nepozorností. Podfukáři by vás mohli sedřít z kůže, tak než něco podepíšete, dokument si 
pořádně přečtěte! 

Ryby (21. 2.–20. 3.) 
 Máte-li dluhy, snažte se je splatit v první polovině roku. V žádném případě neriskujte, 
nenechte se zlákat na výdělek, který nebude úplně čistý. Ruka zákona by vás přes ruku pleskla 
nečekaně, zamotaly byste se do bludiště paragrafů, ze kterého vás vyvede jen velmi zkušený 
právník. 
 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 

Zdroje: http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/35352-velky-horoskop-2013-laska-zdravi-
a-penize, kalendář horoskopy, hlava, školní časopis 2011/2012 
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Únorové hospodaření 

V únoru se dodělávají poslední opravy strojů. Začíná se odpřahat radlice na 

sníh, protože už pomalu končí pomoc silničářům. Koncem měsíce se pomalu stříkají různé 

rostliny, které byly zasety na podzim, výživou a různými postřiky proti trávě. V únoru také 

končí odvoz dobytka na jatky a konají se poslední zabijačky. Existují ale i soukromníci, kteří 

mají třeba 24 kusů hovězího ve stádě, aby mohli každý měsíc odvádět jeden kus na jatka 

(pokud by někoho zajímalo, proč 24, tak je to z toho důvodu, že hovězí roste dva roky). U 

prasat stačí jen 12 vrhů, ty se zabíjí po roce. 

Nejnovější informace k našemu tématu je, že na Vysočině, kde začalo krachovat JZD, 

ho skoupil jeden spolek. Celkově má v České republice čtyři družstva a rozjeli chov prasat ve 

velkém. Měli ale trochu smůlu, jedna 

hala jim shořela a uhořelo 1400 kusů 

prasat.  

Jinak zemědělci začínají 

plánovat, kolik a čeho na jaře zasejí. 

Promýšlí, co bude pro ně 

nejvýhodnější, v dnešní době musí 

každý všechno propočítávat, aby 

neprodělal. 

Michal Šeda, 7. třída 

Významné dny a události 

ÚNOR 1948 

Komunistický převrat v Československu, který proběhl 17.-25. února 1948 

V únoru 1948, kdy nastala vládní krize kolem usnesení o bezpečnosti z 13. února, 

došlo k sérii událostí, které vedly k úplnému převzetí moci ve státě komunistickou stranou. 

Tyto události byly završeny 25. února, kdy prezident přijal demisi nekomunistických ministrů 

a doplnil vládu kandidáty navrženými komunisty. 

 

Vysvětlivky: 

Demise = označuje odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu. 

 
Veronika Crhová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Krtek obecný 

 
 

 

 

 

 

 

Krtek obecný se běžně vyskytuje v České Republice, a to hlavně na zahradách 

a loukách. Žije pod zemí, takže stráví celý život v norách. K tomu má také přizpůsobené tělo. 

Je poloslepý, jeho oči vnímají pouze světlo nebo noc. Řídí se hmatem a čichem vyhledává 

potravu. Jeho hustá srst mu umožňuje, aby se pohyboval dobře dopředu i dozadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krtek rychle chycené potravě odstraní hlavu. Přebytečné žížaly si skladuje na horší 

chvíle. Živí se především hmyzem jako larvami, ještěrkami, žábami, myšmi nebo žížalami. 

Jakub Crha, 7. třída 

 

Leguán zelený (Iguana iguana) 

Leguán zelený se ve volné přírodě vyskytuje hlavně ve Střední až Jižní Americe v 

zalesněných oblastech u vodních ploch. Najdeme ho i na ostrovech v Karibiku. Výborně šplhá 

a také dobře plave. Tento plaz má malé šupiny zelené až šedavé barvy.  

Je to ještěr, který ve volné přírodě dorůstá délky až 2 metry 
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u samců, u samiček o něco méně. 

Kůži svlékají po částech několik dní. 

Na krku mají masitý lalok, který v ohrožení a 

při zápasech nafukují, aby nepřítele zastrašili. 

Mají oči s pohyblivými očními víčky. Po 

stranách hlavy mají ušní bubínky. Od hlavy až 

po ocas se jim táhne ostnatý hřeben. Čtyři 

nohy jsou přizpůsobené k lezení-jsou na nich 

dlouhé a silné drápy. Ocas mají delší než tělo, 

bývá pruhovaný zelenou a hnědou barvou. Živí se zelenou stravou – ovocem, listy a v zajetí 

také zeleninou nebo granulemi pro plazy.  

Tito ještěři jsou kvůli své velikosti hodně nároční na chovný prostor, ale i přesto jsou 

velmi často chovanými plazy. Na jeho chov musí mít chovatel povolení od veterináře. Je to 

plaz spíše pro pokročilé teraristy. V teráriu by měl mít stálou teplotu a vlhkost. Výbavou 

terária by také měl být zdroj vody – nejlepší 

je větší miska, aby se leguán mohl koupat. 

Dále je také nutné, aby měl dostatek prostoru 

pro šplhání. Můžeme mu zde umístit také 

živou rostlinu, ale leguán by ji s největší 

pravděpodobností dříve či později sežral 

(nesmí se jim dát jedovatá rostlina!). Jako 

podestýlka je vhodný kokosolit. S leguánem 

v létě můžeme chodit i na procházky. Velkou 

výhodou leguána je, že je ochočitelný. Cena tohoto plaza se určuje podle místa koupě – na 

burze kolem 500 Kč, ve zverimexu kolem 1500-2000 Kč, plus veterinární povolení k chovu – 

500 Kč. 

Pro chovatele nebo budoucí chovatele-teraristy, bych rád doporučil www stránky 

http://www.leguanzeleny.cz, kde se toho o leguánech dozvíte mnohem více. Nebo se přijeďte 

osobně podívat na brněnské výstaviště, kde se jednou za měsíc konají pravidelné burzy 

chovatelů. 

Martin Zav řel, 7. třída 

Zdroje: http://www.leguanzeleny.cz/ 
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POČÍTA ČOVÉ HRY  
Assasins Creed 3 

 
 

Dnes se podíváme na další pokračování hry Assasin Creed.  

Hra se tentokrát odehrává za americké revoluce v 18. století. Tentokrát hrajete za 

napůl Brita a napůl Mohawka Connora, který touží po pomstě kvůli vypálení jeho rodné 

vesnice, když byl ještě dítě. Jako i v minulých dílech je i tady rozsáhlá mapa, ve které se od 

předchozích dílů dostaneme i z města, a budeme tedy moci v lese šplhat po stromech. Kromě 

vystřelovacích nožů a mečů dostaneme zde taky střelnou zbraň a tomahawk. 

S tímto dílem nemáme zkušenosti ani jeden. Já jsem hrál předchozí díl a ten si určitě 

doporučuji zahrát. 

 
Cena: pohybuje se kolem 1200 Kč 
 
Vydavatel: Ubisoft 
 
Systémové požadavky: 
 
Operační systém: Windows Vista (SP2) / 

Windows 7 (SP1) / Windows 8 

Procesor: 2.66 GHz Intel Core2 Duo 

E6700 či 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+ nebo lepší je doporučen 

RAM:  2 GB (4 GB doporučeny) 

Grafika:  512 MB DirectX 9.0c – Shader Model 4.0 či vyšší 

Pevný disk: 17 GB 

Podporované grafické karty: AMD Radeon HD 3870 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 series 

nebo lepší, NVIDIA GeForce 8600 GT / 9 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 series či lepší 

 
Zdeněk Sendler, Jan Sojka, 7. třída 

 

Zdroj: www.assassins.cz 
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SPORT 
HC Škoda Plzeň 

 Plzeňští hokejisté se v lednu pěkně vytáhli. V 

tabulce se umístili na 1. místě. Ovšem přichází únor a 

s ním nové výsledky. Hned 3. února se utká Plzeň se 

Spartou, která se držela v lednu na osmém místě. Až 

o 10 dní později, tedy 13. února, se domácí Kometa 

Brno těší, jak si to rozdá s Plzní. O dva dny později se 

s Plzní utká nováček v Extralize, HC Piráti 

Chomutov. 17. 2. přijede do Plzně tým Budějovic. 

HC Rytíři Kladno, ovšem už bez Jaromíra Jágra, si 

musí s Plzní poradit 22. února. 

Martin Müller, 7. t řída 

Zdroj:www.sport.cz 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

Školní liga ve stolním tenise Deblín 
Od 1. prosince 2012 začala v naší škole liga ve stolním 

tenise. Hraje se od 5. – 9. třídy. Rozlosování turnaje se dělalo po 

jednotlivých třídách. Přihlásilo se  celkem 30 hráčů. Po zahájení 

to někteří účastníci vzdali bez boje. Podle hracího řádu postupují 

hráči z prvního a druhého místa v tabulce. U nás se musela 

udělat úprava (odhlášení hráči), tak se postupující místa rozšířila 

v tabulkách na třetí a někde i čtvrté místo. S organizací turnaje 

nám pomáhá pan učitel Ton. Průběžné výsledky školní ligy najdete v tabulkách. 
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Filip Steinhauser, 6. třída 
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Rozhovor s Jiřím Lábusem 

V rámci projektu Celé Česko čte dětem přijel 22. 1. 2013 do ZŠ Deblín herec a dabér 
Jiří Lábus. Setkání s ním proběhlo v tělocvičně školy, kde žákům i široké veřejnosti přečetl 
několik bajek od Ezopa a následně odpověděl na otázky týkající se jeho rolí ve filmech a 
dabingu. Zástupci časopisu Sedmopolis mu pak s jeho laskavým dovolením položili několik 
otázek. 
 
 
Slyšel jste už někdy o 
Deblíně? 
Víte, že dneska poprvé? 
 
Líbí se vám tato škola? 
Škola je krásná. Třeba 
vaše sborovna, ty knihy - 
to je záslužné, taková 
sbírka knížek. 
 
Těšil jste se sem? 
Na to, že mám kašel a 
bolí mě rameno, tak 
jsem se docela těšil. 
 
Na jaké filmové 
natáčení nejraději 
vzpomínáte? 
Nejdelší byla Arabela, 
ta trvala hodně let, to 
se jen tak z paměti 
nevymaže. Ale 
samozřejmě byly i jiné. 
Vzpomínám rád na 
Ameriku, přepis Kafkova 
románu, vzpomínám i na 
poslední natáčení – film, 
který půjde do kin na 
podzim, na film Klauni. 
 
Raději natáčíte filmy 
nebo hrajete v divadle? 
Já vždycky říkám, že 
záleží na tom, co je to za 
roli. Ve filmu chybí 
kontakt s publikem, v tom 
je divadlo nenahraditelné. 
Ale když je hezká role ve 

filmu, tak je přednější, 
akorát že je to bez toho 
publika. 
 
Když natáčíte film, 
díváte se na něj v 
televizi? 
Někdy, když mám čas, tak 
se na to potom podívám. 
Ale někdy taky ne. 

 
Jak se vám hrálo 
s Oldřichem Kaiserem, 
Jaroslavou 
Kretschmerovou nebo 
vzpomínáte na jiného 
filmového kolegu? 
S Oldou hraji strašně let. 
Je to partner už opravdu 
letitý, takže s ním se mi 
hraje úžasně. To bychom 
spolu tak dlouho ani 
nevydrželi, kdyby ne. 
Hrajeme spolu už od roku 
1978 a pořád nás to baví. 
A na Jarku taky 

vzpomínám, s tou hraji 
v divadle. 
Jak jste se dostal 
k dabingu ženské 
postavy? 
To vzniklo tak, že režisér 
Zdeněk Štěpán, který ten 
dabing režíruje, zná 
rozhlasový seriál Rodinka 
Tlučchořova kde 

namlouvám paní 
Boženu, matku rodu. 
Tím se inspiroval a 
nechal mě namluvit i 
Marge Simpsonovou. 
 
Co říkáte na 
Marge? 
Já to dabuji přes 
dvacet let a mám 
tento seriál moc rád, 
je opravdu výborný. 

Dělá ho tým tvůrců, který  
to umí dokonale napsat – 
má to spád, humor a je to 
úspěšné v celém světě, 
nejen u nás. 
 
Jaký film nebo pohádku 
jste natočil naposledy? 
Teď jsem natočil film, 
který se jmenuje Klauni. 
Přijde do kin letos na 
podzim. Je to příběh tří 
bývalých herců, klaunů, 
kteří se po letech rozešli a 
teď hledají cestu zpátky 
k sobě.
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Kolik ocenění 
jste dostal? 
Dostal jsem 

Českého lva, cenu Thálie, 
cenu za celoživotní dílo 
pro děti a mládež nebo 
Křišťálovou růži 
v Poděbradech za 
umělecký přednes. 
 
Máte nějakou vysněnou 
roli, kterou byste chtěl 
hrát? 
Víte, že nemám? Já když 
přijde něco, co se mi líbí, 
tak to budu rád hrát. 
Nejsem takový, že bych o 
něčem snil. Já nejsem 
moc na snění. 
 
Jaká byla vaše 
nejoblíbenější 
role? 
Těžko říct. 
Vzpomínám na 
Arabelu a teď 
jsem rád hrál tu 
poslední roli 
herce, klauna, to 
mě moc bavilo. 
 
S jakou 
dětskou 
filmovou nebo 
literární 
postavou jste vyrůstal? 
Já jsem měl velmi rád 
Verneovky. Jednu 

takovou Verneovku jsem 
přelouskal za dva dny. 
 
Jaká je vaše 
nejoblíbenější kniha? 
Těch je strašně moc. Jsem 
velký čtenář a má doma 
knihovnu, která je velká 
asi jako tato (ukazuje na 
knihovnu ve sborovně) a 
to všechno jsem přečetl. 
Taky jsem starý (směje 
se). Ale těžko vybrat. 
Mám hodně rád anglo-
americkou literaturu a 
jedno léto jsem věnoval 
jako kluk Dostojevskému, 
což jsou dost tlusté knihy. 
 
Poznávají vás lidé na 
ulici? Oslovují vás? 

Bohužel. 
 
 
 

A líbí se vám to? 
Nevím, radši bych asi byl, 
kdyby mě nikdo neznal. 
 
Cestujete rád? A kde 
jste byl nejdál?  
Cestuji moc rád. Nejdále 
jsem byl v jižní Africe, 
v Jemenu, Barmě, Laosu, 
Kambodži, na Jamajce a 
také několikrát 
v Americe. 
 
Co děláte, když zrovna 
nehrajete v divadle nebo 
netočíte filmy? 
Chodím se dívat na 
představení kolegů, o 
kterých vím, že jsou 
zajímavá. Také čtu nebo 
jdu do kina na zajímavý 

film nebo do 
restaurace najíst 
se něčeho 
dobrého. 
 
Máte nějaké 
životní motto? 
Mám tři zásady. 
Co člověk 
neudělá, to 
nemá. Všeho 
s mírou. A každý 
svého štěstí 
strůjcem. 

 
Děkujeme za rozhovor a 
těšíme se na další 
setkání.

 
 
Dne 22. 1. 2013 k nám do školy v Deblíně přijel herec Jiří Lábus, aby nám přečetl 

kousek z nějaké knihy, protože se celá naše škola účastní projektu Celé Česko čte dětem. 
Přečetl nám několik bajek od Ezopa.  

Potom jsme si povídali a mohli jsme se ho na cokoli ptát. Nejvíc se mi líbilo jak mění 
hlasy. Vyprávěl nám, v jakých hrál filmech a pohádkách. Například o Tajemství staré 
bambitky, kde hrál zlého rádce Lorence. V seriálu Simsonovi namluvil Marge. 

Na závěr se všem, co chtěli, podepsal. Vyprávění se mi moc líbilo. 

Petr Urbánek, 6. třída 
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DOTAZNÍ ČEK  

Kdo by vyhrál volby v naší škole? 
a) Karel Schwarzenberg 

b) Miloš Zeman 

 
Nela Stoklasová: a)   Martin Zavřel : a) 

Nikola Kropáčková: a) Markéta Štulpová: b) 

Tomáš Benčík: a)  Honza Sojka: Nic 

Tereza Ondrašíková: b)  Karolína Rašovská: a) 

Blanka Oblouková: b) David Polák: b) 

Nicola Matoušková: a) Milan Matoušek: a) 

Jakub Zimandl: a)  Petra Nastulčíková: a) 

 

V naší škole by na plné čáře vyhrál volby Karel Schwarzenberg. Gratulujeme ☺ 

Nicola Matoušková, 7. třída 

Čtete časopis Sedmopolis? 

1. Co se vám nejvíce líbí v časopisu? 
2. Co byste ještě přidali (článek)? 
3. Myslíte, že by vaše třída zvládla časopis lépe? 
4. Je pro vás časopis poučný? 
5. Myslíte si, že časopis obsahuje pro každého nějaký článek, který ho zajímá? 

 
  

Mnoho dětí čte Sedmopolis. Z průzkumu vyplývá, že se jim časopis líbí a mnoho by 
na něm neměnili. Časopis obsahuje vše, co chtějí vědět, a obdivují sedmou třídu, protože by 
se málokdo pustil do vydávání časopisu. 
 
Tomáš Benčík, 6. třída 

 6 DÍVEK  6 CHLAPCŮ  
1 vtipy,vtipy,v přírodě,v 

přírodě,vtipy,vtipy 
1 sport,sport,hry,hry,hry,vtipy  

2 víc vtipů, víc vtipů,víc vtipů, 
víc vtipů, víc vtipů, víc vtipů, 
 

2 rubrika pro zahrádkáře, víc 
vtipů, víc vtipů, víc vtipů, víc 
her, víc her 

 

3 ne,ne,ne,ne,ne,ne 3 ano,ne,ne,ano,ne,ne  
4 ano,ano,ano,,ano,ano,ne 4 ano,ne,ne,ano,ano,ne  
5 ano,ano,ano,ano,ano,ano 5 ano,ano,ano,ano,ano,ne  
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PRÁCE ŽÁK Ů 
Co jsem dostal/a k Vánocům? 

K Vánocům jsem dostala vše, co jsem si přála. Všechny dárky byly bezva. Ale asi 

nejvíce se mi líbily boty na snowboard a brusle na led, jsou celé bílé a pomalované. Brusle 

jsem už vyzkoušela a jsou fakt super. Dále jsem dostala spoustu oblečení, a dokonce i dárek, 

který jsem dostat neměla, došel vícekrát, než měl – je to povlečení z vlny. Dostala jsem toho 

mnoho, například boty, náramek a další. Vánoce se mi opravdu moc líbily. Chtěla bych je 

zase znova!!! 

Pavlína Šiborová, 5. třída 

 

K letošním Vánocům jsem dostala hodně dárků, které se mi moc líbily. Jeden z nich se 

mi ale líbil nejvíc, a to notebook. Je sice malý, ale mně stačí. Má na horní straně červenou 

barvu a nápis ASUS. Zespodu má barvu černou. K přenášení notebooku jsem dostala 

speciální červenou tašku. Také jsem dostala stolní hru „Český film“. V této hře jsou kartičky, 

na které musím odpovídat. Dále jsem dostala mýdlovou laboratoř, tam tvořím mýdlo. Také 

tašku přes rameno Monster High a hodinky Monster High, které nejenom ukazují čas, ale 

hrají také písničku. No a třeba taky Twister dance. Tam se ukazují barvy a pravá nebo levá 

noha, kterou musím položit na dané políčko. 

Iveta Šedová, 5. třída 

 

 Můj nejkrásnější, největší a užitečný dárek byl příčná flétna. Na flétnu hraju moc ráda, 

zatím jsem měla jen půjčenou. Hned jsem s ní hrála koledy na Půlnoční, jak bylo předem 

domluveno. Krásný dárek byl také parfém Monster High, samolepky Monster High, knížky 

Monster High a spousta dalších věcí Monster High. Dále jsem dostala hebkou deku s koťátky. 

Dostala jsem také balón přání, červený, ve tvaru srdíčka. Hezké dárky byly také šála a čepice. 

Obě jsou bílé. Přála jsem si také voňavku, ke které byl obal ve tvaru čínské dámy. Obal byl 

celý bílý a já jsem ho měla polepit samolepkami, které byly v sadě. Voňavka se strčila do 

ozdobené čínské dámy a hotovo. Dalším úplně fantastickým dárkem bylo studio na vyrábění 

náušnic. To bylo potom dvacet náušnic každý den. 

Hedvika Jebáčková, 5. třída 
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Letos byly Vánoce u nás doma velmi štědré. Pozdě večer už ale zbyla jen 

veliká krabice papírů. Můj nejhezčí dárek je asi Veliká sada kouzel. Když jsem tento dárek 

rozbalila, tak jsem nevěděla, co to je, protože měl ještě pod balicím papírem daný kartón. 

Když jsem kartón sundala, tak jsem měla strašnou radost. Hned jsem se pustila do kouzlení. 

Součástí sady je také kouzelná hůlka, která je ozdobou krabice. Kouzel je tam 365 a já už 

umím dvě. Sice vím, že dvě kouzla nejsou moc, ale v přiloženém plánku se dá těžko 

orientovat. Ta kouzla, co jsem se naučila, jsem hned předvedla všem. A nikdo nezjistil, co to 

bylo za trik. Tenhle dárek bych doporučila všem, kdo rádi kouzlí a baví ostatní. A až tuhle 

krásnou sadu dostanete, nezapomeňte, že kouzlo se nesmí prozradit. 

Kristýna Sedláčková, 5. třída 

 

Letos se mi Vánoce moc líbily, protože jsem dostala plno krásných dárečků: kufr, 

oblečení, novou peněženku, spacák, stan, karimatku, jednu hru Alhamru. Tohle všechno jsem 

dostala u nás doma. V Pacově jsem dostala televizi, švihadlo, knížku a to už jsou všechny 

dárky o Vánocích.  Tím nejlepším dárkem byla určitě televize. Je černá, úhlopříčka má 

osmdesát centimetrů a značka je Samsung. Napsala jsem si ji do přání, protože se chci dívat 

televizi. Napsala jsem si ji do přání, protože se chci dívat na televizi u nás v pokojíčku. 

Letošní Vánoce se mi moc líbily a s dárky jsem moc spokojená. 

Markéta Dvořáčková, 5. třída 
 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 16 

Sedmopolis 



17 
 

Případ komisaře Lupy: Ztracený syn 

 
Je úterý ráno. Komisař si trochu přispal, protože má dovolenou. Od té doby, co vyřešil 

případ cyklisty, se stal docela slavným. Navíc minulý týden vyřešil další případ, když panu 

Karlu Mottovi ukradli cenu Pěnkavy roku, a tak si mohl dovolenou dopřát. Trávil ji na 

Malých divách. Bydlel v hotelu ještě s jednou rodinkou. Moc příjemně se mu s nimi povídalo, 

a tak se brzy stali přáteli. Zrovna když vzpomínal, jak spolu šli na pláž a jak mu dovolená už 

zítra skončí, uslyšel  křik a pláč, který vycházel z pokoje přátel. Co nejrychleji přiběhl a byl 

ohromen. Před ním ležela na podlaze žena a všude byl nepořádek. 

Vzal ženu a utíkal pro pomoc. Když se žena probudila, tak už byla v nemocnici a 

vedle ní byl Komisař Lupa a doktor. Žena ze sebe vydala jemným hlasem: „Kde to jsem?“  

Najednou si ale vzpomněla na to, co se stalo, a snažila se vstát. Přitom stále křičela: 

„Kde je Patrik?! Oni ho unesli!“ 

Potom, co ji doktor zklidnil, vyslechl komisař celý příběh. Zjistil, že k nim do pokoje 

vtrhl nějaký muž s kuklou. Celý pokoj roztřískal, popadl ji, brutálně ji zmlátil a jedenáctletého 

syna Patrika unesl. Po tom, co si to komisař vyslechl, řekl manželovi a dceři ženy, že je 

v nemocnici. A sám šel pátrat po stopách. 

Nebylo vlastně co najít. Žádné stopy po sobě pachatel nezanechal. „Byl asi expert,“ 

pomyslel si Komisař, když prohledával kuchyň. Najednou ale našel dopis, kde stálo: „Chyť 

mě, jestli do dokážeš!“ Podpis byl jen velký otazník. 

„Zdá se, že se nám dovolená trochu prodlouží…“ pomyslel si Lupa. 

To be continued? 

Milan Matoušek, 8. třída 
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ZÁBAVA   

Vtipy 
Blondýnka 

Blondýnka se chlubí druhé, že potkala 

kouzelného dědečka, který jí slíbil splnit 

přání. 

„A co ti nabídl?“, ptá se druhá. 

„Buď výtečnou pamět, nebo velké poprsí.“ 

„A co sis vybrala?“ 

„Já už ani nevím!“ 

 
 

Pepíček 

Pepíček přijde k lékaři s nateklou tváří. 

Doktor zjišťuje: „Vosa?“ 

„Ano!“  

„Bodla?“  

„Nestačila, brácha ji vzal lopatou!“ 

Tereza Kupská, 7. třída 

Nová CD 

 

Zpěvák Justin Bieber vydá 4. 2. 2013 novou desku, která se 

jmenuje Believe Acoustic. Na této desce je celkem 11 písní.  

Kategorie hudby: Pop, Rock 

Cena této desky je asi 300 Kč. 

 

 

 

Německá skupina Helloween vydala 

novou desku Straight Out of Hell. 

Na této desce je 13 skladeb + 2 

bonusové.  

Kategorie hudby: metal 

Cena desky je asi 380 Kč.  

Aneta Zavřelová, 7. třída 
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