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UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 

1. září -1939 Začala druhá světová válka (Nacistické Německo přepadlo Polsko) 

-1979 Americká vesmírná sonda Pioner11 se stala prvním plavidlem, které dosáhlo Saturnu 

2. září -1347 Karel IV. byl na Pražském hradě korunován českým králem 

-1973 Zemřel John Ronald Reul Tolkien, britský spisovatel a tvůrce knihy Pán prstenů  

-1945 Skončila druhá světová válka pro svět   

3. září -1948 V Sezimově Ústí zemřel Edvard Beneš, československý prezident  

5. září -1977 NASA vypustila vesmírnou sondu Voyager 1, v současnosti nejvzdálenější člověkem 

vytvořený objekt ve Vesmíru 

6. září -2000 Zemřel Jiří Sovák, český herec.  

8. září -1841 Narodil se Antonín Dvořák, český hudební skladatel 

11. září 

 

 

14. září 

-2001 Teroristické útoky v USA: Teroristé unesli čtyři dopravní letadla v USA. Dvěma narazili 

do budov Světového obchodního centra v New Yorku, jedno letadlo narazilo do budovy 

Pentagonu a jedno se zřítilo v Pensylvánii 

-1937 Zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, český filosof, politik a první československý prezident 

19. září -1991 V Ötzalských Alpách byl nalezen Ötzi, přirozená mumie člověka z doby měděné  

23. září -1901 Narodil se Jaroslav Seifert, český básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu 

28. září -935 Ve Staré Boleslavi byl svým bratrem Boleslavem I. Zavražděn kníže Václav  

-1929 U příležitosti výročí smrti sv. Václava byla stavebně dokončena a otevřena katedrála 

svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě 

- slavíme den české státnosti 
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Sv. Václav 
 

Teroristické útoky v USA 
 

Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vybran%
C3%A1_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_dne/
z%C3%A1%C5%99%C3%AD 

http://img8.ct24.cz/multimedia/images/5/401/mid
dle/40016.jpg 

http://vlastenecka-pamatna-
mista.bloger.cz/obrazky/vlastenecka-pamatna-
mista.bloger.cz/p1080828.jpg 
 

Monika Kubinová, Michaela Křížová, 7. třída
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NOVINKY  
V kinech 
 
Kameňák 4 

Režie:  Jan Novák       

Scénář: Marcel Bystroň  

Hudba:  Walda Gang 

Žánr:  Komedie 

Obsah: Film některými scénami navazuje na Kameňák 
3. Hlavní hrdinové městečka Kameňákov nás znovu po 
deseti letech opět pobaví. Nesmrtelný Pepan jeho syn 
Pepíček, zázračný modrý pramen, policejní stanice. Ale 
i neméně důležité postavy např: učitelka Vlasta, 
tajemník Bohouš, nový náčelník policejní stanice zvaný 
Rambo a mnoho dalších. 
 
Film můžete vidět v kinech od 10 října 2013. 
 
Hvězdné obsazení: Václav Vydra, Dana Morávková, Martin Dejdar, Hana Čížková, Jiří 
Krampol, Alice Bendová, Bohumil Klepl… 
   
This is us  (To  jsme my)  

Režie: Morgan Spurlock 

Kamera: Tom Krueger 

Žánr: Dokumentární / hudební 

Obsah: V 3D filmu uvidíme chlapeckou popovou skupinu One 
Direction. Do roku 2010 zpívali každý sólově, teprve po roku 
2010 vznikla skupina One Direction. Nyní je tato kapela 
nejznámější na celém světě. Ve filmu se dozvíte o jejich turné 
a zároveň i soukromém životě. 
 
Hvězdné obsazení: Harry Edward  Styles, Niall James Horan, 
Liam James Payne, Louis William Tomlionson, Zayn Javadd 
Malik. 

Veronika Synková, 7.třída 
 
 Zdroje:  http://www.kinobox.cz/premiery/kino/2013/rijen 
  http://disneychannel-news.free-life.cz/category/filmy/disney-recenze/ 
Obrázky:  http://i1.ytimg.com/vi/imO3QPjrBiQ/hqdefault.jpg 
  http://www.tijuanayo.com/wp-content/uploads/2013/08/ 

one-direction-this-is-us-movie-poster.jpg 
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CD 
 
Zpěvák Elton John vydá albu s názvem The Diving Board.  

Toto album se bude vydávat 13. září 2013                                                               

Žánry: Glam rock, Piano rock, Pop 
Cena je asi 699 Kč 

 

Zpěvačka Katty Perry vydává album, které nese název Prism. 

Na tomto albu bude její singl ,,Roar" 

Katty toto album vyjde 22. října 2013  

Cena je asi 500 Kč 

Eliška Horáková, 7. třída 
 
Zdroje:  http://ocko.tv/archiv-poradu/ocko-news-97/ 
Obrázky:  http://cdn.rnbjunk.com/foto/2013/09/prism.jpg 
   

Knihy 
 

Tak už spi (Walchová Helena)                                                             

vyšlo - 6. 9. 2013, stran – 224, cena - 298 Kč  

Obsah:  Rachel se má stát brzy matkou, čekají ji velké změny. Netuší však jak velké ty změny 
budou. Když se miminko narodilo začala si Rachel přát jediné, pořádně se vyspat. Podaří se jí 
uspat své miminko?                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Ve znamení štíra (Stiefvaterová Maggie) 

vyšlo - 4. 9. 2013, stran – 368, cena - 348 Kč 

Obsah: Jedná se román v němž jde o skotské a irské báje o rychlých, ale nebezpečných 
koních. Zde se také odehrává příběh dvou lidí, o jejich vztahu a nelehkém dospívání. 

 
Jana Pokorná, 7.třída 

 
Zdroje:  www.argo.cz /knihy/novinky/  
                 www.czechlit.cz/nove-knihy/ 
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KAM NA VÝLET  
Vítk ův kámen 
 Hrad Vítkův kámen stojí na stejnojmenné hoře. Je to 

nejvýše položená zřícenina na území České republiky, leží ve 

výšce 1035 m n. m. Nachází se na pravém břehu Lipenské 

přehrady, nad vesničkou Sv. Tomáš. 

 Byl vybudován Vítkovci ve 13. století a sloužil jako pohraniční pevnost. Počátkem 

14.století připadl Rožumberkům a ti jej vlastnili až do 17. století. Hrad byl používán až do 

osmnáctého století, potom vyhořel a osiřel. 

 Dnes slouží jako rozhledna a poskytuje pěkný výhled na šumavskou krajinu, za 

příznivého počasí je vidět dokonce i na masiv Alp. 

Martin Müller, 7. t řída 
Zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtk%C5%AFv_k%C3%A1men 

 http://treking.cz 

Římské Koloseum 
Římské Koloseum, původně Flaviovský amfiteátr, se 

nachází v Římě. Je to jedno z velkých děl římských architektů. 

Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l., za římského císaře 

Vespasiana. Stavba skončila roku 80 n. l. Původně bylo 

schopno pojmout až 50 000 

diváků a bylo užíváno k zápasům a veřejným akcím. Kromě 

soubojů se zde pořádaly i bitvy, zápasy s divokou 

zvěří,popravy a dramatická představení. Později bylo 

Koloseum využíváno k obývání,sněmování a jako křesťanská 

svatyně. Dříve, ve 2. století př. n. l., bylo toto území, kde dnes stojí římské Koloseum, hustě 

obydlené. Avšak roku 64 n. l. vznikl obrovský požár a tehdy se celé město poškodilo. 

Následně císař Nero zabral většinu území do svého vlastnictví. 

 Dnes patří jedinečné Koloseum k nejvýznamnějším italským památkám. 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum 

Obrázky:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colosseum_at_night.jpg 

 http://www.novinky.cz/cestovani/169380-rim-zpristupni-verejnosti-tajemne-

 pamatky-v-podzemi.html 
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KNIŽNÍ RECENZE 
Říkali mi Leni 

Autor: Zdeňka Bezděková 

Ilustrovala: Eva Bednářová 

   Tato kniha je o holčičce, která se jmenuje Leni Freiwald a během války se dostala do 

německé rodiny. Má bratra Raula, maminku Rosu, strýce Otty a babičku Matyldu. Nyní žije 

v Německu, ale má tušení že je z Československa. Jednoho dne Leni slyšela, jak si maminka a 

babička povídají, o jejím kufříku ukrytém na půdě. Požádala tedy 

bratra, aby jí kufřík podal. Leni si kufřík prohlédla a viděla, že je na 

kufříku napsáno: made in Czechoslovakia. Když otevřela kufřík 

klíčem, který jí přinesla Toni Weber, našla tam panenku Ninu, 

klobouček a punčošku. Také v kufříčku bylo napsáno jméno 

Vlastimil Sýkora. Její tušení, že je z Československa se ještě 

prohloubilo, začala tedy pátrat po své pravé rodině. S hledáním jí 

pomohli učitel Baum, Američan, Ema Synková a Erna Synková. 

Nakonec Leni našla svoji skutečnou rodinu. Zůstala jí jen maminka 

a dědeček. Leni za nimi odjela do Československa.  

Tato kniha se mi velmi líbila, protože byla velmi zajímavá a pěkná. Doporučuji vám si ji 

přečíst. 

Nela Stoklasová, 7. třída 
Zdroje: http://www.kosmas.cz/knihy/176161/rikali-mi-leni/ 
 

Letopisy Narnie I. – Lev, čarodějnice a skříň 

Autor: Clive Staples Lewis 

 Tato kniha je o čtyřech dětech, Petrovi, Zuzaně, Edmundovi a Lucii, kteří se v období druhé 

světové války dostanou z Němci bombardovaného Londýna na venkov, ke starému 

profesorovi. Při běžné hře na schovávanou objeví děti skříň, kterou se dostanou do jiného 

světa jménem Narnie. Je to pohádkový svět ve kterém vládne zlá Bílá čarodějnice. Při 

zkoumání okolí je objeví veliký bobr, který je vezme k sobě domů, kde si  

mohou bezpečně povídat. Když dorazí, paní Bobrová 

jim nachystá pohoštění. Po jídle pan 
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Bobr vysvětlí dětem, kdo je Bílá čarodějnice a poví jim stará proroctví, podle kterých jsou 

sourozenci vyvolení, aby porazili čarodějnici a aby vládli Narnii. Ale sami to nedokážou. Má 

přijít lev jménem Aslan-to byl současný král. Potom zjistí, že Edmund zmizel a pan Bobr 

zneklidněl. Nakonec jim pověděl, že tu Edmund už byl a setkal se s Bílou čarodějnicí, která 

mu dala kouzelný turecký med a řekla mu, kam si má přijít pro další. Děti s Bobrovými se 

sbalily a vyrazili ke Kamennému stolu. Bobr jim cestou povídal, jak to vypadá v Narnii-je tam 

celý rok zima a nikdy nemají Vánoce. Cestou uslyšeli rolničky a za chvíli i uviděli skřítka 

Vánoc. Ten jim rozdělil dárky. Petrovi meč a štít, Zuzaně luk, šípy a roh a Lucince lahvičku 

s kouzelnou silicí a malou dýku. Potom jel skřítek dál. Pan Bobr vycítil, že se Aslan vrací a 

ostatní to také brzy poznali. Sníh a led roztával a začínalo jaro. Mezitím Edmund s Bílou 

čarodějnicí doháněli na saních děti s rodinkou bobrů. Zanedlouho však dojeli na tak rozmrzlé 

místo, že museli jít pěšky. Pan Bobr se sourozenci a manželkou došel ke Kamennému stolu, 

který byl popsán tajemnými symboly. Vedle stolu byl tábor a z jednoho stanu vylezl Aslan. 

Měl okouzlující zlatou hřívu, silné tělo a velké, krásné a zároveň hrůzostrašné oči. Tábor byl 

plný různých mluvících a přerostlých zvířat a pohádkových a bájných bytostí. Veliký lev děti 

přivítal a nechal je, ať si odpočinou. Vzbudil je až hluk, a když vylezli ze stanů, uviděli 

čarodějnici s Edmundem. Začala rozmlouvat s Aslanem a ten zesmutněl. Potom se děti, lev, 

pár hodných příšer z tábora a rodinka bobrů vydali osvobodit čarodějnicí zakleté bytosti. 

Když je Aslan probudil, řekl jim, aby se připravili na bitvu. Edmund přišel do tábora v noci a 

šel do svého stanu, který měl již nachystaný. V noci také Aslan opustil tábor a sledován 

holčičkami se vydal ke Kamennému stolu, kde ho čarodějnice a zlé příšery zabily. Potom 

odešli bojovat. Holčičky, které to všechno viděly, Aslana s pláčem rozvázaly. Jak na lva začali 

dopadat sluneční paprsky, začalo postupně jeho tělo srůstat a za chvíli před nimi stál živý a 

v plné síle zdravý lev. Holčičky nasedly na Aslana a vydali se směrem k bojišti. Podařilo se 

jim zabít čarodějnici a většinu zlých příšer. Děti byly korunovány na krále a královny. Žili a 

dospěly. V lesích se prý objevoval bílý jelen. Sourozenci při jeho lovu dostaly až do míst, 

kudy se dostali do našeho světa, ve kterém neuplynula ani minuta. 

Tato kniha mě velmi oslovila. Byla to jedna z mých prvních přečtených fantasy knih a tento 

žánr si mě získal. Letopisy bych doporučil mladším i starším čtenářům. Kniha má celkem 

sedm částí, které na sebe navazují. Byla i zfilmována, ale knižní originál je podle mě lepší. 

Martin Zav řel, 8. třída 
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SPORT 
Česko-Arménie 

Dne 26.3.2013 se hrálo Česko-Arménie. Výsledek byl 
překvapivý pro všechny. Lepší Arménie prohrála 3:0. Prosadili 
se: M. Vydra (2x) a D. Kovář. 

Odvetný zapas, který se hrál 16.9.2013 v pražském Edenu, 
dopadl pro Česko katastrofou 1:2. Prosadili se: K.Mkrtčjan, 
T.Rosicky, G.Ghazarjan. 

Zdroj: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-reprezentace-kvalifikace-ms-
2014/144885/rosicky-by-mel-naskocit-od-zacatku-tym-udelal-botu-
ted-je-cas-na-napravu.html 

Miloš Jůza 7. třída 

Chelsea FC 

Londýnský fotbalový klub Chelsea FC vznikl v roce 1905. V 

zimě roku 1904 měl Gas Miers sen a to změnilo všechno. Na začátku 

20. Století odmítl Londýn poskytnout jediný klub do první divize, takže 

Miers našel místo na fotbalový a atletický stadion, který se chystal 

přestavět, ale dostal lukrativní nabídku na Stamford Bridge, který chtěl odprodat. Frederic 

Parker, fotbalový nadšenec, se ho snažil odradit, ale řekl mu, že jen marní čas. Ale pak bez 

varování kousl Miersův pes Parkera do nohy a ten byl velmi překvapen. "To kousnutí si 

načasoval, budu věřit tvému úsudku", řekl Parker. Okolí Stamford Bridge ožilo a díky tomu, 

že to bylo velmi blízko do centra Londýna, bylo to i dobré místo na fotbal. Ne, že by Chelsea 

byla jeho záměr, ale nedaleký Fulham se odmítal nastěhovat, tak se Miers rozhodl vytvořit 

tým pro stadion a ne opačně. První hráč a manažer, který byl jmenován, se jmenoval John 

Weit Robidson, a tak podepsali smlouvu. Parker se ukázal jako dobrý vyjednavač, protože 

jsme se dostali do ligy bez kopnutí do míče. A první zápas se konal v září 1905, kde jsme 

vyhráli 1:0 nad Stoke Fortis. Za dva roky jsme se dostali do první divize a lidé se těšili, a 

hrnuli se na hvězdné jména. Chelsea FC dodnes hraje na stadionu Stamford Bridge..  

Zdroje: http://www.independent.co.uk/sport/football/transfers/chelsea-completed-transfers-samuel-etoo-willian-
and-andre-schurrle-join-the-blues-to-begin-the-second-jose-mourinho-era-8648021.html 
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V PŘÍRODĚ 
Mor če domácí 

Morčata domácí pocházejí z morčete divokého, které původně žilo v Jižní Americe. 

Již dávno domorodí obyvatelé chovali morčata kvůli masu a kožešině, ale také jako mazlíčky 

pro děti. Morčata byla uctívána domorodými obyvateli jako bohové, což dokazují nálezy 

mumifikovaných morčat ve starých hrobkách.  

Morčata domorodci také používali k léčení nemocí. K léčení se používala morčata s 

bílou srstí, protože byla vzácná. Aby se člověk vyléčil z nemoci, museli provést rituál, při 

kterém se přejelo morčetem po těle nemocné osoby. Nakonec 

se morče pustilo do přírody. První, kdo objevil morčata, byl 

Kryštof Kolumbus. O století později popsal morčata biolog 

Konrad Besner ve své knize o přírodě Jižní Ameriky. 

Morčata žijí hlavně v Jižní Americe v Peru a Chile 

kolem pohoří And. Zdomácnělá morčata mají průměrnou váhu 

700 - 1 200 g, ale mohou vážit až 1 800 g a jejich délka může být až 36 cm. Morčata mají 

dvanáct zubů čtyři hlodáky a osm stoliček. 

Když děti chovají morčátka, musí jim věnovat péči a pozornost. Jestliže morče hlasitě 

píská, znamená to, že se mu něco nelíbí nebo mu něco chybí. Když klepe zuby, tak to 

znamená, že se bojí nebo je vystresované. Morčata mají ráda seno, trávu a různou zeleninu.  

Nejraději mají čerstvá jablka, papriky a pampeliškové listy. Morčata nemají rády hlasité 

zvuky a hlavně volání na kočku neboli čiči! Reagují na to trhnutím a poděšením. 

 
Zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C4%8De, Encyklopedie, vlastní                                                                                                                                     

Jakub Zimandl, 7. třída 
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 Žirafa Rothschildová 
Žirafa žije v africké savaně. Žirafa je býložravec  a 

živý se listy akácie. Měří i přes 5m a váží až 1800kg,v 

přírodě se dožívá 25let , v zajetí i 30 let. Mládě po narození 

měří necelé 2m a jako jedno z mála má růžky. Žirafy mají 

pouze dva nepřátele a to člověka a lva. Žije ve stádech 

s jedním dospělým samcem. Samec i samice mají dva růžky, 

které jsou na konci kulaté. Žirafa bečí a bučí. Je chráněná a 

patří mezi ohrožená zvířata. U nás se můžeme setkat 

s žirafou v zoologické zahradě. Nejbližší je v Brně.  

Druhy žiraf: angolská, núbijská, kapská, západoafrická kordofánská, síťovaná, Rothschildova, 
zambijská, masajská                                                                     

Petr Kadlec, 7. třída 

zdoje: encyklopedie, aktuality z Afriky, www.naturfoto.cz/zirafa-kapska                     
 

Ptakopysk podivný 
Ptakopysk z ježurou jsou jediní savci, kteří snášejí vejce. Samice ptakopyska má břišní 

vak. Vejce snáší do hnízda na konci dlouhé podzemní chodby v blízkosti vody. Tam zahřívá a 

krmí mláďata. Mláďata si sama zobáky vytlačují mléko z mléčných pórů na břiše matky a 

potom jej vylizují ze srsti. Žije v Tasmánii a Austrálii. Nejraději má tichá a zalesněná mrtvá 

ramena řek. Dospělí ptakopysk váží 1 až 2,5 kg a dorůstá délky 

asi 60 cm. Nápadný je širokým zobákem podobným kachnímu. 

Cedí přes něj vodu a vybírá z ní vodní živočichy, kterými se živý.  

Má silné krátké nohy přizpůsobené plavání a hrabání. 

Mezi drápovitými prsty má plovací  blány. Je jediným savcem, 

který dokáže rozpoznat elektrické pole. Pod vodou je úplně slepý a hluchý, protože uši a oči 

se mu při potápění ucpou hustou srstí. Měkký zobák má však vybavený speciálními receptory, 

které vnímají elektrické výboje způsobené svalovými pohyby vodních živočichů, které chce 

ulovit. Může tedy lovit i v noci nebo v úplně zakalené vodě. 

Zdroje: knížka Živý svět zvířat, http://www.zviraatka.estranky.cz/clanky/australska-
zvirata/ptakopysk-podivny.html,  

Jakub Crha, 8. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
 

Karel Čapek 
Narodil se 9.ledna 1890 v Malých Svatoňovicích a zemřel 25. 

prosince 1938 v Praze (48 let). Svá díla začal psát ještě před druhou 

světovou válkou a pomáhal mu bratr Josef. 

Studoval gymnázium v Hradci Králové, pak na gymnázium v 

Brně, v Berlíně a Paříži. Byl i reportérem časopisů : Národních listů 

(1917-1921), Nebojsa (1918-1920), Lidových novin ( od r. 1921). Při 

svém psaní používal neobvyklá slova. Psal cestopisy, knihy pro děti, 

filozofická díla, politická díla, prózu, drama, překládal. Byl sedmkrát 

nominován na Nobelovu cenu za literaturu, v letech 1932 až 1938. Byl výborný fotograf. Je 

autorem fotografické publikace Dášenka čili Život štěněte. Mezi jeho další významná díla 

patří př: Bílá nemoc, Ze života hmyzu, Krakatit, Továrna na absolutno, R.U.R, Hordubal, 

Válka s mloky... Roku 1995 mu byl in memorian propůjčen Řád T. G. Masaryka. 

Aneta Pavlíčková, 7. třída 

Zdroje: text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek  
obrázek: http://www.karelcapek.chytry.cz/images/capek.jpg 

 

Božena Němcová  
Nejznámější česká spisovatelka, Božena Němcová, se narodila ve 

Vídni 4. února 1820 jako Barbora Panklová. Ve Vídni nepobyla příliš 

dlouho, neboť ve svém pouhém jednom roce se přestěhovala do českých 

Ratibořic tam se v jejich pěti letech přistěhovala její babička, která ji 

natolik ovlivnila, že o ní později její nejznámější dílo „Babička“. Ve svých 

sedmnácti letech si vzala Josefa Němce, povoláním celník a to znamenalo 

že Božena bude neustále cestovat po Rakouské říši, život s ním nebyl 

lehký a tak se s ním po sedmnácti letech na žádost manžela rozvedla. Její život nebyl snadný a 

často trpěla i hlady. Božena Němcová zemřela 20. ledna 1862 v domě U Tří líp.  

Lucie Juříčková, 7.třída 
 
Zdroje: text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1  
obrázek: http://img.blesk.cz/img/1/full/1161222-img-nemcova-crop.jpg 

  SEDMOPOLIS          I – 2013/2014 



 12

 

 

ZDRAVÉ OKÉNKO 
Jak zdravě jíst ? 
Pokud budeme jíst zdravě, můžete se vyhnout některým chorobám 

(mrtvici, cukrovce a rakovině) . Nejdříve si musíte vytyčit cíl a 

motivaci , jinak u zdravého životního stylu nevydržíte příliš 

dlouho. Dále si musíte ujasnit, čeho se chcete a čeho se musíte 

vzdát . Pokud je někdo zvyklý na čokoládu či tučné maso, jen tak 

se určitě na zdravou výživu nepřeorientuje.  

Zdravá pórková polévka  
Potřebujeme: 1 pórek, 1 TOFU lahůdkové, 0,5 kg brambor, 5 PL ovesných vloček 

Jak na to: Na tuku zpěníme nastrouhaný pórek, zalijeme vodou a vaříme s nakrájenými 

bramborami. Potom přidáme na kostky nakrájené TOFU lahůdkové, ochutíme solčankou, 

kmínem, nakonec přidáme ovesné vločky. Povaříme 10 minut a dochutíme petrželkou. 

Energetické nápoje 
Voda základ života!! 

Za den by se mělo vypít zhruba 1,5l 

vody. Mezi to ale nepatří energetické nápoje, 

které v dnešní době pije hodně lidí, i dětí! 

Nejsou to alkoholické drinky, ale obsahují 

kofein, někdy i cukr adalší...např. V 

nejznámějším Energy nápoji Red Bull je 636,6 kJ. 

Zdravotní potíže: 

Ø Dehydratace 

Ø Potíže s organismem  

Ø Zubní kaz 

Ø Časté pití těchto drinků hrozí onemocněním 

Proto by se měli ti, co pijí energetické nápoje trochu zamyslet!!! 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ahoj tento rok pro vás budu já a můj tým reportérů zjišťovat všelijaké věci o našich 

milých učitelích :-)). Budeme se snažit, no a však uvidíte.  

Tento měsíc se naší reportéři vydali do kabinetu pana učitele Svatoslava Tona a paní 

učitelky Markéty Tomanové. 

Svatoslav Ton 

 
Jaký sport máte nejradši? 
Nejradši mám atletiku a 
basketbal. 
 
Kolik let jste závodně 
sportoval? 
Závodně jsem sportoval 20 let 
 
Proč jste přestal se sportem? 
Přestal jsem kvůli zdravotním 
problémům 

 
 
Baví vás učit t ělocvík? 
Ano tělocvik mě baví, když 
baví i ostatní 
 
Baví vás učit jenom TV nebo 
i jiný p ředmět? 
Baví mě učit i jiné předměty. 
 

 
Mgr. Markéta Tomanová 
 
Jak jste se na tuhle školu dostala? 
Na pozvání pana Ředitele i paní 
zástupkyně. 
 
Líbí se vám tu? 
Proč? 
Líbí ano. Jsou tu 
příjemní lidé. 
 
Baví vás jenom 
německý jazyk nebo 
i nějaký jiný 
předmět? Jaký a proč? 
Baví mě mnoho předmětů - například si 
užívám angličtiny a literatury. 
 

 
Chtěla jste být učitelkou? 
Ano ale i prodavačkou. 

 
Odkud pocházíte? 
Pocházím z Velké Bíteše, 
posledních 10 let jsem žila v Praze. 
 
Jak dlouho jste byla v Německu? 
Byla jsem tam 2 roky. 
 
Proč jste tam byla? 
Naučit se mluvit německy 

 
Líbilo se vám v Německu? 
Ano moc  
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Zahájení školního roku 2013/2014 

 

Dne 2. 9. 2013 byl zahájen nový školní rok 

v tělocvičně, kde byli již tradičně přivítáni noví 

prvňáčci, které doprovodili „jejich“ deváťáci. 

Přejeme jim, aby se jim ve škole jen a jen dařilo 

☺ 

 

Školní rok s Kamarádem 

Dne 6. 9. 2013 bylo uspořádáno neoficiální zahájení 

školního roku, které pořádal Klub přátel školy 

Kamarád. Součástí byla i prohlídka školy a různé 

atrakce: skákací hrad, chození na chůdách atd... Bylo 

zde očerstvení, dokonce jste si mohli vlastnoručně 

vyrobit svůj náramek nebo přívěšek. U vstupného byl 

kalendář od Klubu přátel školy Kamarád, ve kterém 

najdete i organizační věci, které se budou dít v tomto školním roce. Tento kalendář je stále 

k zakoupení ve škole ☺ Na pořádný začátek roku nesměla chybět ani pořádná bublinková 

party!! ☺ 

Zdroj fotek: archiv školy 
Článek: Tereza Ondrašíková 

Michal Šeda, 8. třída 
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Společné učení nás baví 
Aneb partnerství mezi žáky 1. a 9. třídy 

 
Žáci 1. třídy se velmi těší na akce společné se svými novými spolužáky z 9. třídy. 

Vzájemné návštěvy usnadňují našim nejmladším vstup do školních lavic. Deváťáci se vžívají 

do role učitele, zkouší a navrhují různé úkoly a činnosti a prvňáčci poznávají, že jejich starší 

spolužáci mohou pro ně být oporou. 

 
Společné čtení z knížek Zdeňka Milera O KRTEČKOVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vycházka do okolí školy 
 

         Ivana Musilová 

  SEDMOPOLIS          I – 2013/2014 

15 



 3 

 
 

LANGUAGE CORNER 
 
Hello everybody! 

This page is going to bring you some interesting information, songs, quizes, games, 

vocabulary in English and German. 

We hope that you will have a lot fun with it and you will learn something new. 

Everybody is welcomed to join us in writing for this page! 

 

News of the school year 2013/2014 

� Reading club – for older pupils who want to practise English, learn new vocabulary, 

get ready for international language exams, every Thursday 14:15-15:15 

� English club – for younger pupils who want to play with English,  

every Tuesday 13:15-14:15 

� Gate magazine – if you want to practise your English at home you can sign for this 

magazine, 240 Kč/10 magazines 

For more information contact Monika Mandelíčková 

 

This month we are going to look back at summer holiday with a song by Simple plan called 

Summer paradise. Pupils of the 6th and 9th class prepared some useful vocabulary for you. 

 

Simple plan 

  
 
Quick facts:  
Hometown: Montréal, Québec  
Members  

� Pierre Bouvier    
� Chuck Comeau  
� David Desrosiers  
� Sebastien Lefebvre  
� Jeff Stinco  

For more information see: 

www.simpleplan.com 
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Summer paradise 

Oh, Oh 
Take me back, take me back 
Oh yeah 
Back to summer paradise 
 
My heart is sinking 
As I'm lifting up  
Above the clouds away from you 
And I can't believe I'm leaving  
Oh I don't kno-kno-know what I'm gonna do 
 
But someday 
I will find my way back 
To where your name 
Is written in the sand 
 
Cause I remember every sunset 
I remember every word you said 
We were never gonna say goodbye 
Singing la-da-da-da-da 
 
Tell me how to get back to 
Back to summer paradise with you 
And I'll be there in a heartbeat 
Oh-oh 
I'll be there in a heartbeat 
Oh-oh 
 
(Tell 'em) 
 
My soul is broken 
Streets are frozen 
I can't stop these feelings melting through 
 
And I'd give away a thousand days, oh 
Just to have another one with you 
 
(What'd you say?) 
 
Well real life can wait 
(Real life can wait) 
We're crashing like waves 
(Uh-huh) 
Playing in the sand 
(Me and you) 
Holding your hand 
 
Cause I remember every sunset 
I remember every word you said 
We were never gonna say goodbye 
 

Tell me how to get back to 
Back to summer paradise with you 
And I'll be there in a heartbeat 
Oh-oh 
I'll be there in a heartbeat 
Oh-oh 
 
(Sean paul:) 
The promised that we made 
To about our friends 
Thinking about it 
Sunshine under trees 
Summer time on the beach 
Oh fine we get closer 
Under them trees 
Baby girl, you really got to me 
It's 3 o'clock, and we're together 
And the time doesn't leave 
In a heartbeat girl, sex on the beach 
Don't stand your world, ask me I'm rich 
Loving you girl, is the best part of me 
 
Someday 
I will find my way back 
To where your name 
Is written in the sand 
 
(Yeah, yeah, yeah, let's go) 
Cause I remember every sunset 
I remember every word you said 
We were never gonna say goodbye 
Singing la-da-da-da-da 
 
Tell me how to get back to 
Back to summer paradise with you 
And I'll be there in a heartbeat 
 
I remember where we first kissed 
How I didn't wanna leave your lips 
And how I've never ever felt so high 
La-da-da-da-da 
 
Tell me how to get back to 
Back to summer paradise with you 
And I'll be there in a heartbeat 
Oh-oh 
And I'll be there in a heartbeat 
(Summer paradise) 
Oh-oh 
I'll be there in a heartbeat  
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Pupils of the 6th and 9th class, Monika Mandelíčková 

HELP US TO FIND A LOGO FOR THIS PAGE ! 
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ZÁBAVA  
Vtipy  
Jarda se při hodině tělocviku zvedne a jde pryč .  

„Kam jdeš?“ rozčílí se tělocvikář.  

„Říkal jste, že mám hejbnout kostrou.“  

„Tak pro ni běžím do kabinetu přírodopisu!“  

 

Potkají se dva šneci a jeden se ptá druhého: „Kde ses tak zřídil, že jsi samý obvaz?“  

„Na závodech. Řítím se z kopce, vyhnu se jedné trávě, vyhnu se druhé trávě… a najednou 

přede mnou vyroste houba.“  

Zdroj : Albatros  

Něco na luštění 

Zdroj : http://blogeri.vicko.cz/images/autori/16/165/osmismerka.png 
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Zajímavosti 

Bláznivé světové rekordy 

Někdo má talent na hudbu, jiný třeba zase na sport. Jsou ovšem takoví lidé, kteří touží 

mermomocí po slávě a našli si nějakou blbůstku, ve které by mohli být nejlepší a nechali se 

zapsat do Guinessovy knihy rekordů! 

Nejvíc slámek do úst si dokázal vložit brit Simon Elmore – 400 kusů. 

Čech Zdeněk Zahrádka se nechal zaživa pohřbít ve dřevěné rakvi, strávil celkem 10 dní pod 

zemí bez vody a jídla. Jediné, co ho spojovalo s okolním světem, byla ventilační roura. 

Americký fotbalista Troy Polamalu si nechal pojistit své kudrnaté vlasy, pokud se mu s nimi 

něco stane, dostane jeden milion dolarů. Největší duhu z lidí vytvořilo 31 000 studentů na 

Filipínách.  

Největší bota vznikla v Turecku, má 5,5 metrů na délku, 2,25 metrů na šířku a 1,83 metrů na 

výšku. Vejde se do ní třicet lidí. 

V Chorvatsku připravil tým kuchařů nejdelší párek na světě. Byl dlouhý 530 metrů. 

Čtyřiadvacetiletý Norman Perez z Kalifornie seděl čtyři dny v kuse za svým počítačem, aby 

pokořil rekord v nejdelším chatování. Mačkal do klávesnice celkem 96 hodin. Povolené měl 

pouze pětiminutové přestávky každou hodinu.  

Nemáte pocit, že byste občas při hraní her tenhle rekord mimoděk překonali? 

Petr Urbánek , Michal Balák 7. třída  

Zdroj: http://www.jenpromuze.cz/start/mixer/11571-22-nejsilenejsich-svetovych-rekordu?page=0,4 

http://www.jenpromuze.cz/start/mixer/11571-22-nejsilenejsich-svetovych-rekordu?page=0,8 
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KOMIKS 
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