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MĚSÍC BŘEZEN 
Březen  má 31 dní. 21. března začíná jarní rovnodennost:  

K čemu dochází: Slunce je přesně na světovém rovníku, přechází z jižní polokoule na 

severní. Sluneční záření dopadá kolmo na zemskou osu. Slunce prochází jarním bodem. 

Co můžeme pozorovat: Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Den 

je stejně dlouhý jako noc. 

Znamení 
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, Lucie Vondráčková 

 

 

BERAN 21.3.-20.4. LATINSKY: Aries 

Povaha: cholerická  

Vládce: Mars  

Živel znamení: oheň  

Kov: železo 

Barvy: černá, fialová 

Kameny: rubín, karneol, granát, diamant, jaspis 

Šťastná čísla: 1, 5, 7, 13, 25, 47, 65 

Slavné osobnosti: J. A. Komenský, Adolf Hitler, Leonardo da Vinci, Bohumil Hrabal,... 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 3 

Sedmopolis 



!!!Vybarvi si mě!!! 

Březnové hospodaření 
V březnu konečně začíná být víc práce. 

Různými vitamíny se proti plevelu stříkají 

rostliny, které byly zasety na podzim. Od půlky 

března se začíná chystat setí ječmenu. 

S novějšími stroji je práce jednodušší. Někdo po 

zimě vyváží hnůj a močůvku, hlavně ti, kteří 

mají malou žumpu, která by nevystačila do 

podzimu. V březnu také přichází na svět první 

zvířátka, především krávy nebo prasata.  

Michal Šeda, 7. třída 

Významné dny a události 
8. března – Mezinárodní den žen 

 Mezinárodní den žen (MDŽ) každý rok připadá na 8. března.  Svátek byl poprvé 

slaven 28. února roku 1909. Od roku 1975  je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen 

za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o 

nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud 

tamní Socialistické strany. Největší 

shromáždění za volební právo žen se konalo 

právě 8. března 1908 v New Yorku.  

Datum 8. března se ale ustálilo až po 1. 

světové válce, pod vlivem velké demonstrace 

v Petrohradě. Svátek se rychle rozšířil do všech 

světových stran. 

Velikonoce 

Velikonoce v roce 2013 připadají na 

pondělí 1. 4. 2013. O velikonocích chodí hoši 

od domu k domu a šlehají dívky s mrskačkami, 

aby byly zdravé. Dívky potom na oplátku dávají hochům 

velikonoční vajíčka. 

Veronika Crhová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Mýval severní 

Medvídek mýval je největší z čeledi mývalovitých. 

Jeho délka je 70 cm, ocas má dlouhý přibližně 35 cm a 

hmotnost může mýt až 28 kg. Pochází ze Severní Ameriky, ale 

můžete ho potkat i v Evropě nebo Asii, kde byl uměle 

vysazen. Bývá v zalesněných oblastech, kde se vyskytuje 

tekoucí voda nebo močály. Živí se rybami, raky, žábami, 

hmyzem, ovocem, zrním i malými savci.  

Mýval se jmenuje podle toho, že když si chytí nějakou 

potravu, tak si ji umyje před tím, než ji sní. Dobře šplhá po 

stromech. Převrací popelnice a vybírá z nich,  co se mu hodí. Je velmi mlsný. Jeho 

charakteristická maska (bandity) na tváři se mu k tomu výborně hodí. 

Mývalové často přespávají v norách, samci cestují ve skupinách a samice obvykle 

vytvářejí společenství. V každém společenství jsou 1- 4 samice. Díky tomu, že jsou všežravci, 

mohli osídlit tak rozdílná prostředí jako jehličnatý les, tropický deštní les, mokřady, pouště, 

zemědělské oblasti nebo i města.  

Jakub Crha, 7. třída 

Brachypelma Smithi (Sklípkan Smithův) 
Dnes bych chtěl psát o tvorovi, který v mnoha lidech vzbuzuje odpor a strach. Jiným 

se ale tito tvorové líbí natolik, že si je pořídí domů.  

Tento pavouk patří mezi sklípkany. Samičky těchto druhů jsou většinou větší než 

samečci, a také se dožívají většího věku. Díky své barevnosti patřil Brachypelma Smithi mezi 

hojně odchytané zvířata. Ve svém rodném Mexiku žije pod   
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kameny, pod kůrou, někdy si i vyhrabe menší noru. Jeho tělo je dlouhé 7-8 cm, v 

rozpětí nohou mohou mít i 16 cm. Jako každý pavouk má čtyři páry nohou, jeden 

pár makadel a jeden pár klepítek. Pokud 

člověk nemá alergii, jeho kousnutí není 

nebezpečné. Celé tělo má porostlé chloupky. 

Na koncích nohou jsou chloupky, které jim 

pomáhají lézt i po hladkém materiálu. Nožky 

jsou pruhované – černé a oranžovo-červené na 

kloubcích. Na předku hlavohrudi leží oči. I 

když jich má pavouk osm, nevidí velmi dobře. 

Zadeček je černé barvy. Na jeho konci vystupují dvě bradavky, s kterými plete menší 

pavučiny a samičky kokony. Při nebezpečí si ze zadečku „vyčesává“ žahavé chloupky. 

Sklípkan se také jednou za čas svléká z kůže. 

Tito pavouci nejsou velmi nároční na chovné místo. Dokonce nejsou ani nároční na 

stravu. Terárium jim stačí velké 30x30 cm a vysoké také kolem 30 cm. V teráriu by se měla 

udržovat stálá teplota mezi 25-30 °C. Sklípkan rád 

leze a při pádu by si mohl ublížit. Jako podestýlku 

je vhodné mít kokosolit nebo rašelinu. Je také 

dobré mít zdroj tepla. V teráriu určitě nesmí 

chybět mělčí miska s vodou. Jako úkryty jsou 

vhodné půlky kokosů, kůra nebo různé kameny. 

Pro zpestření můžeme dát nějakou rostlinu. 

Sklípkana krmíme nejčastěji živou stravou, v 

nouzi však sežere i mrtvou potravu. Má celkem 

široký jídelníček – dospělý jedinec se živí hlavně 

cvrčky, šváby, moučnými červy a nepohrdne ani 

holátky myší. Ale nesmí se překrmovat! Vhodnější k chovu je samička, protože se dožívá až 

třiceti let, zatímco sameček jen okolo pěti let. Samičky také mívají větší zadeček. Vajíčka 

klade do kokonu – kulička z pavučin, ve které jsou vajíčka s mláďaty uschovaná.  

Tento druh patří mezi celkem hojně chované díky jejich nenáročnosti. Dnes už jsou k 

dostání skoro v každém zverimexu. Při pořizování si raději vyberte mládě, protože v 

dospělosti je těžké určit věk. Nejlepší je asi koupit pavouka rovnou od chovatele.  

Martin Zavřel, 7. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
World of Tanks 

Wot je free multiplayer hra, ve které hrajete za tank. Ze začátku začínáte za takzvané 

traktůrky. 

V pozdější fázi hry se teprve dostáváte k legendárním tankům ze druhé světové války. 

Ve hře si můžete vybrat z amerických, ruských, anglických, čínských nebo francouzských 

tanků, které se dělí na dělostřelectvo, stíhače tanků, lehké tanky, střední tanky a nakonec 

těžké tanky. Každý tank lze postupem hry vylepšovat, například koupením nového děla, věže, 

podvozku, motoru nebo i rádia. 

Lze upravovat i maskování tanku, dočasně za herní peníze a na pořád za reálné peníze. 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky:  

Operační paměť (RAM): 2 GB 

Grafická karta: GeForce 6800GT, 256 MB, DirectX 9.0c 

Volné místo na HDD: 6,22 GB  

Internetové připojení: 128 Kb/s 
 
 

Jan Sojka, Zdeněk Sendler, 7. třída 
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SPORT 
Tenis 

Tomáš Berdych je ve světovém žebříčku po výhře Davis cupu šestý, o místo výš se 

usadil Rafael Nadal. Na prvním místě se drží Novak Djokovič, který třikrát po sobě vyhrál 

Australian Open.Radek Štěpánek klesl o devět míst a v žebříčku je třináctý. 

Lukáš Rosol si na turnaji ATP v Záhřebu premiérovou část nevybojoval. 

Sedmadvacetiletý Rosol, který se o víkendu v Ženevě podílel s Tomášem Berdychem ve 

čtyřhře na postupu českých tenistů přes Švýcarsko do čtvrtfinále Davis Cupu, usiloval o účast 

v semifinále podniku ATP počtvrté v kariéře. 

 Hokej  
New York Rangers 

 I když se tento rok hraje v Severní Americe jen zkrácená Národní hokejová liga 

(NHL),  stále je se na co dívat. NHL je nejvyšší profesionální hokejová soutěž USA a Kanady 

a těší se velké oblibě po celém světě. Dovolte, abych vás seznámil s jedním z nejstarších 

klubů této ligy, a to klubem New York Rangers. Klub byl založen v roce 1926 na poloostrově 

Manhattan v New Yorku.  Zápasy hraje v známé hale Madison Square Garden. Rangers byl 

první klub USA, který získal nejvyšší cenu NHL, což je Stanleyův pohár (Stanley Cup). Klub 

je zařazen v Atlantické divizi Východní konference.Tento klub byl v únoru 2013 na třetí 

pozici.Uvidíme, jaký výkon bude mít v březnu. V pátek 1.3. se NY Rangers utká proti 

TambaBay. Hned o tři dny pozdě ji, tedy 4. 3., bude hrát proti New Yorku, Buffalo. 6. 4.se 

New YorkRangersutká proti klubu z Philadelphie. O dva dny později sehrají New 

Yorkskékluby (NY Rangers a NY Islander) vzájemné derby. 

Fotbal 
Fc Barcelona je španělský tým, který má nejlepší hráče ve Španělsku a je na prvním 

místě v tabulce. Má velké sponzory, dostávají hodně peněz i díky velkému zájmu fanoušků. 

Hrají fakt dobře. Mají  24 vítězství a skóre 80:27. Bodů mají šedesát pět. 

 

Markéta Štulpová, Filip Soukup, Martin Müller, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Lesní badatelé 

V pátek 22. února jsme se vydali v rámci našeho projektu LESNÍ BADATELÉ, který 

je součástí projektu KDO JINÝ?, na terénní vyučování do deblínského lesa za rybníkem. 

Výbornými průvodci a odbornými rádci v pozorování zimního lesa - pobytových stop zvěře, 

krmeliště, oplocenky apod. - se nám stali na celé dopoledne lesní pedagogové z Lesů města 

Brna, a.s., s nimiž naše škola spolupracuje. 
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U rybníka v Deblíně jsme se seznámili s lesními inženýry a naše lesní pozorování mohlo 
začít… A aby nám hledání pobytových stop zvířat šlo lépe, rozdělili jsme se do čtyř skupin. 
 

Objevili jsme stopy srnce, divočáka a stopy a zásoby veverek. 

Už víme, proč se dává zvířátkům sůl… A také jsme zjistili, že zvířátka to s potravou v zimě 
nemají vůbec jednoduché, proto jsme jim  přinesli zásoby do krmeliště. 

 

Žáci 1. třídy 



Pěvecká soutěž 
Na konci ledna proběhla ve všech třídách 1. stupně třídní pěvecká soutěž, 3 

nejlepší z každé třídy pak postoupili do kola školního, kde se za účasti poroty a obecenstva 

dalších žáků umístili takto:  

 

1. třída: 1. Milan Doležal, 2. Michaela Mullerová, 3. Eliška Sovová  

2. třída: 1. Katka Zaklová, 2. David Halala, 3. Gabriela Juříčková  

3. třída: 1. Markéta Halouzková, 2. Lucie Dvořáčková, 3. Sára Veselá  

4. třída: 1. Alžběta Zavřelová, 2. Tonda Crha, 3. Petra Zavřelová  

5. třída: 1. Hedvika Jebáčková, 2. Kristýna Sedláčková, 3. Leona Kopečková  

 

Všem zpěváčkům gratulujeme a přejeme dobrý hlas do dalších ročníků soutěže! 

 

Recitační soutěž 
Ve středu 20. 2. 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků naší školy.  Letos 

byla soutěž vyhlášena i na II. stupni – v 6. a 7. třídě, zúčastnili se jí ale pouze žáci 6. třídy. 

Umístění soutěžících je následující:  

 

1. třída:    1. místo  Adam  Pleva, 2. místo Matěj Kupec, 3. místo  Martina Sojková 

2. třída:    1. místo  Gabriela Juříčková,  2. místo Aneta Brzicová, 3. místo Aneta Sapoušková 

3. třída:    1. místo Tomáš Crha,  2. místo Tereza Štěrbová, 3. místo Tereza Krejčí 

4. třída:    1. místo  Alžběta Zavřelová,  2. místo Leona Žáková, 3. místo Petra Zavřelová 

5. třída:    1. místo  Kristýna Sedláčková, 2. místo Karel Weigl, 3. místo Hedvika  Jebáčková 

6. třída:    1. – 2. místo Pavlína Slezáková, Denisa Mičánková,  3. místo Tomáš Benčík 

 

Nejlepší z každé třídy postupuje do oblastního kola v Ivančicích, které se bude konat 6.-7. března 

2013. Výhercům gratulujeme!  
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Živá voda v Bystroušce 
         Ve čtvrtek 21. února jsme  vyjeli  

za poznáváním do centra volného 

času Bystrouška v  Brně. Název   

našeho   výukového   programu zněl 

téměř pohádkově „Živá voda“.  A 

co se pod ním skrývalo?  

         Rozdělili jsme se na dvě skupiny.  

Jedna skupina se ocitla na exkurzi u 

moře, kde jsme si prohlédli 

nejrůznější mořské živočichy i  zajímavé ptáky, které u moře žijí, a dověděli jsme se o nich 

zajímavé informace. Například,  že  albatros  stěhovavý  má největší rozpětí křídel  ze všech 

současných ptáků, v průměru 3,1 m. Díky svým obrovským křídlům může albatros stěhovavý 

trávit dlouhé hodiny ve vzduchu. 

       Druhá skupina putovala za živočichy a rostlinami ke sladkým vodám v rybníce. Také 

jsme si povídali s panem učitelem o koloběhu  vody v přírodě a na mapě jsme  hledali, kde 

pramení naše největší řeky a do kterého moře se vlévají.  Po přestávce jsme si místa 

poznávání se spolužáky vyměnili. Nakonec jsme soutěžili  a doplňovali ve skupinách 

pracovní listy. Největší odměnou pro nás byla možnost prohlédnout si živá zvířata, například 

želvu nádhernou.  

 

V Bystroušce jsme strávili příjemné dopoledne a těšíme se na nějaký další zajímavý  

program.                                                                           Žáci  3. a 4. třídy 
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DOTAZNÍČEK 
 

Jak se vám líbilo na horách? 

Co se vám tam líbilo nejvíce? 

 

Aneta Zavřelová  Moc, bylo to úplně super.   Sranda 

Tereza Kupská   Super.      Vymýšlení přezdívek 

Jakub Crha   Dobře.     „Šikana“ od deváťáků 

Martin Miller   Docela dobře.     Lyžování 

Nikola Kropáčková  Moc se mi tam líbilo.   Sjezdovky 

Petr Urbánek    Dobře.     Karneval 

Denisa Mičánková  Úžasný.     Lyžování 

Eliška Horáková  Dobrý.     Karneval 

Pavlína Slezáková  Dobře.     Lyžování 

Kamil Bednář   Dobře.     Krajina 

 
Nicola Matoušková, 7. třída 
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ZÁBAVA 
Vtipy 

Tchýně se rozhodne vyzkoušet své dva zetě. Přijde k tomu bohatšímu a na zahradě 

schválně spadne do bazénu. Zeť přiběhne a zachrání ji. Ráno se zeť probudí a před vraty stojí 

nová Octavia s nápisem - DÍKY, TCHÝNĚ.  

Tchýně přijede k druhému zeti, ten bazén nemá, ale bydlí vedle řeky, tak tam schválně 

spadne. Zeť se na ni dívá, jak odplouvá po proudu a nechá ji utopit. V noci přemýšlí a říká si, 

jaký je vůl, že mohl mít novou Octavii. Ráno vstane a před vraty stojí nový Mercedes s 

nápisem - DÍKY, TCHÁN.  

 

,,Tady čtu, že 17% autonehod způsobují opilí řidiči. Z toho vyplývá, že 83% nehod 

způsobují střízliví řidiči. Nemohl by někdo ty střízlivé lidi ze silnic odstranit?“ 

 

Osmisměrka 
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Nová alba 
Lordi 

Finská monster kapela Lordi vydali nové album s názvem To Beast Or 

Not To Beast. Nové album vyjde 8. března 2013. Kapela také přidala 2 

nové členy - jsou jim bubeník Mana a klávesistka Hella. 

 

 
The Klinik 

The Klinik vydali nové album po 22 letech. Název je Eat your 

hear out. Vyjde 1. března. Kapela také přidala 1 nového člena - 

Petera Mastboomse. 

 

Co dávají v kinech? 
Našrot 

- Komedie 

- Jeffovi je 21 a to se musí pořádně oslavit. 
Zpít se na šrot se však nedoporučuje noc 
před největší zkouškou na medicíně. 

 

Mocný vládce OZ 

- V kinech od 7.3 

- Cirkusový kouzelník, který se 
vrátil z Kansasu, si myslí, že 
vyhrál v loterii. Sláva a bohatství 
je jeho, dokud nepotká 3 
čarodějky a nezaplete se do 
spousty problémů... 

Tereza Kupská, 7. třída 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 14 

Sedmopolis 



Nespoutaný Django 

Tento film se odehrává před vypuknutím občanské války. Hlavním hrdinou tohoto 

filmu je otrok Django, který dostal šanci získat svobodu pokud dopadne vraždící bratry 

Brittlovi. Djangovi se tak naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně 

opustit. 

 

Babovřesky 

Reřisérem této komedie je Zdeněk Troška. Premiéra filmu byla 14. 2. 2013. Na scénu vstupují 

ženy v čele s Horáčkovou hlavní drbnou, která o všem ví. Do jejich vesnice na jaře má přijet 

nový farář. Ženy očekávají starého pána, jenomže přijede asi třicetiletý kluk. 

 
Zdroje: htp://search.seznam.cz/?q=helloween+straight+out+of+hell&aq=1&oq=hellowe&sourceid=szn-
HP&thru=sug, http://babovřesky.com/, http://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-djan  
 

Sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi kvízu ze 4. čísla 
1- a) 2- b) 3- a) 4- a) 5- a) 
 

Aneta Zavřelová, 7. třída 
Zdroje: Google- obrázky- sudoku 
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