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24. prosince Štědrý den 

 
 

UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. prosince  1835 - Andersen vydal první knihu pohádek 

+ Světový den boje proti AIDS 
2. prosince  1805 - Bitva u Slavkova 

+ Mezinárodní den za zrušení otroctví 
3. prosince   1967 - Provedena první úspěšná transplantace srdce 

+ Mezinárodní den osob s postižením 
4. prosince:  1955 - Založen Havířov 
6. prosince:  1774 - Zavedená povinná školní docházka 
7. prosince:  1941 - Útok na přístav PearlHarbor 
8. prosince:  1980 - Zavražděn John Lennon 
9. prosince:  1990 - Lech Wałęsa se stal prezidentem Polska 
10. prosince:  1901 - První předávání Nobelových cen 

+ den lidských práv 
11. prosince:  1946 - Založen UNICEF 

+ Mezinárodní den hor a Světový den dětství 
14. prosince:  1911 - Dobytí jižního pólu 
17. prosince:  1903 - První let letadlem 
18. prosince: 1865 - Zrušeno otroctví v USA 

+ Mezinárodní den migrantů 
21. prosince:  1834 - Poprvé uvedena hra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 
22. prosince:  1949 - Začala stavba Stalinova pomníku na Letné 
24. prosince:  Štědrý den 
25. prosince: 1066 Vilém Dobyvatel se stal anglickým králem  

+ 1. Svátek vánoční 
26. prosince:  1898 - Objev radia 

+ 2. Svátek vánoční 
28. prosince:  1895 -  První veřejné promítání filmu 
29. prosince:  1989 - Václav Havel byl zvolen prezidentem Československa 
30. prosince:  1922 - Vznik SSSR 
31. prosince:  1879 - Představena žárovka 
                        1991 - Zánik SSSR 
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Michaela Křížová, 7. třída 

31. prosince 1879 
Představena žárovka 

Zdroje: http://www.svatek.org/udalosti/prosinec-mesic 
 http://www.bohousek.cz/images/200512232013_vanocni_strom.gif 
 http://www.napocitaci.cz/images/enoviny/enpc/2011/enpc_2011_09_gr01.jpg 
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NOVINKY  
V kinech 
Přijde letos Ježíšek? 

Film: ČR 

Žánr: komedie, romantický 

Režie: Lenka Kny 

Premiéra: 5. 12. 2013  

Herci: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Pavel Kříž 

Obsah: Je to film o dvou rodinách, které věří na vánoční zázraky. Šedesátiletý José se po 
třiceti letech v Mexiku vrací zpět do Prahy. Hlavním důvodem byla jeho dcera Penelopé, 
která se marně snaží otěhotnět a věří, že v Praze by se to mohlo podařit. José se ale bojí jet 
zpět, velký strach má ze svého kamaráda Rudy, protože rád manipuluje s lidmi. Nejvíc se, ale 
bojí své bývalé lásky Květy a její rodiny. Praha mu nachystá spoustu nepříjemných situací a 
malérů, musí proto nad vším získat kontrolu a vše vyřešit. 
 

 

Rozkoš 

Film: ČR 

Žánr: drama 

Režie: Jitka Rudolfová 

Premiéra:  5. 12. 2013 

Herci: Jan Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař 

Obsah: Milena je filmová stříhačka, jenomže je zamilovaná do Vladimíra. Jejich jedinou 
komunikací jsou esemesky píší si denně, vidí se totiž jenom zřídka. Říká si, že kdyby jí nepsal 
tak by mu na ní nezáleželo, ale Milenu to ubíjí. Stává se z toho past, ze které se snaží dostat, 
ale ubývá jí sil. S emocemi totiž vždy spadne zpět, snaží se to ukončit, ale neúspěšně. 
 
 
 
Zdroje: http://www.kinobox.cz/premiery/kino/2013/prosinec 
Obrázky:http://www.csfd.cz/film/324912-rozkos/videa/ 

http://www.csfd.cz/film/330302-prijde-letos-jezisek/videa/ 
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CD 

Zpěvačka Britney Spears vydává své nové album s názvem 

Britney Jean. 

Album vychází 3. 12. 2013 

Cena je asi 340 Kč 

 

Skupina Mandrage vydala desku s názvem Siluety. 

Na této desce je 10 písní, je tam také jejich nejnovější píseň Siluety nebo Na dlani. 

Žánr: pop, rock 

Cena je 339 Kč. 

 

Zdroje:  http://ocko.tv/porady/ocko-news-5d645508.html 
Obrázek:http://i.lagardere.cz/koule/edee/clanky/2011-03/24/18150/britney-spears-femme-fatale.jpg 

 

Eliška Horáková, 7. třída 

Knihy 

Naháč  

David Sedaris 

Sedaris nahlíží pod povrch obyčejného života. Nezastaví se ani nad 

tím, na co se spořádaní občané neodváží ani pomyslet. 

Stran: 300, cena: 298 Kč 

  

Cirkus Abrafrk 

Daniil Charms 

Neuvěřitelné příhody nejen zvířat, ale i kluků a holek, o jejich životě plném kouzel, zvratů, 

legrácek, zmizení a zázraků. 

Stran: 175, cena: 298 Kč 

 

Zdroje: www.argo.cz/knihy/novinky/11/
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 5 

 

 

KAM NA VÝLET  

Vila Tugendhat 
Vila Tugendhat v Brně je jedinečným dílem německého architekta Ludwiga Meise van 

der Roheho. Tento architekt vypracoval návrh v roce 1928, a to na žádost manželů Grety a 

Fritze Tugendhatových. 

Vila patří k základním dílům světové 

moderní architektury – funkcionalismu. Známý je 

především prosklený hlavní obytný prostor se 

zimní zahradou. Celá vila je tvořena třemi patry. 

Horní patro zahrnuje přijímací halu, oddělené 

ložnice manželů Tugendhatových, dva dětské 

pokoje, pokoj vychovatelky a terasu. K hornímu 

patru přiléhají také byt správce a garáž pro dvě 

auta. Prostřední patro sloužilo jako obytná část. 

Jedná se o volný prostor rozdělený jednou dřevěnou půlkruhovou stěnou (oddělující jídelní 

prostor) a jednou onyxovou stěnou (oddělující pracovní prostor od obývacího). Onyxová 

stěna má zvláštní vlastnost: Mění barvu podle 

toho, pod jakým úhlem na ni dopadají sluneční 

paprsky a procházejí skrz ni. Spodní patro, 

které v současné době již je veřejnosti 

přístupné, bylo vyhrazeno služebnictvu a 

technickému zázemí. 

Celá stavba domu včetně vybavení 

a zahrady přišla tehdy na 5 milionů korun, 

obyčejný dům stál v té době 50 000 Kč. 

Od roku 2001 patří vila Tugendhat k památkám UNESCO. 

 
Martin Müller, 8. t řída 

 
http://www.navstevapapeze.cz/mista/brno/mesto-brno/fg/Mesto-Brno/8 
www.bydleni.idnes.cz 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Tugendhat 
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Socha svobody 
Socha svobody leží na ostrově jménem 

Liberty Island nacházejícím se u New Yorku 

v USA. Socha sama je vysoká 46 metrů, podstavec 

měří 47 m. Socha i s podstavcem váží 205 tun.  

 

V levé ruce drží socha desky s nápisem 

JULY IV MDCCLXXVI (4. července 1776), které 

mají znázorňovat vyhlášení nezávislosti. Její 

koruna se sedmi paprsky je symbolem svobody – 

tu má vyzařovat přes sedm moří do sedmi 

kontinentů.  

 

Nosnou konstrukci navrhl francouzský 

architekt Gustave Eiffel, jenž postavil Eiffelovu 

věž, o které jste si mohli přečíst v minulém čísle 

Sedmopolisu.  

 

Socha Svobody připomíná 

přátelství a pomoc, kterou Francie 

poskytla americkým osadníkům v jejich 

boji za nezávislost na Velké Británii od 

roku 1776. Časem se socha stala 

symbolem Ameriky.  

 

 

 

Filip Steinhauser a Kamil Bednář, 7. třída 

 
Zdroje: http://i.idnes.cz/11/042/cl5/IPL3a8158_profimedia_0088126388.jpg 
http://www.schnablova.net/www/Pamatky%20UNESCO/Fotky/SochaSvobody2.jpg
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KNIŽNÍ RECENZE 

Bajky Barda Beedleho 
Autor : J. K. Rowlingová 

Nejvíce se mi líbila bajka Příběh tří bratří. Je o třech bratrech, kteří potkali Smrt. Smrt 

každému dala jednu věc, kterou si přáli. První a nejstarší bratr si přál hůlku, která by mu 

umožnila být neporazitelným. Druhý a prostřední bratr si přál kámen, jenž by oživoval mrtvé. 

Třetí a nejmladší bratr byl nejskromnější, a proto od Smrti požadoval jen neviditelný plášť. 

Smrt mu plášť nechtěla dát, ale nakonec souhlasila. Uplynul jistý čas, a bratři se museli 

rozdělit. Nejstarší bratr došel k vesnici, kde si vyhledal kouzelníka, aby se s ním utkal. S jeho 

bezovou hůlkou vyhrál. Jiný kouzelník mu v noci hůlku ukradl a pro jistotu mu podřízl hrdlo. 

A tak se Smrt zmocnila prvního bratra. Druhý bratr šel do vesnice, ve které se narodil, třikrát 

zatočil kamenem a oživil dívku, se kterou se chtěl 

oženit. Ale ona byla příliš smutná, protože nepatřila do 

světa smrtelníků. Druhý bratr k ní chtěl být co nejblíže, 

a proto se oběsil. A tak se Smrt zmocnila i druhého 

bratra. Dlouhá léta hledala Smrt i třetího bratra, ale ten 

se před ní ukrýval pod svým pláštěm. Teprve, když 

dosáhl úctyhodného věku, sundal si plášť, předal ho 

svému synu a poté se pozdravil se Smrtí jako se starou 

známou a bok po boku spolu odešli z tohoto světa.  

Tato kniha souvisí s knihami o Harry Potterovi. Velice se mi líbila a všem bych ji 

vřele doporučila. 

Nela Stoklasová, 7. třída 

Zdroje: http://i.idnes.cz/08/103/gal/JAZ26bfef_Bajky_BB.jpg 

Hladové hry (Hunger games) 

Autor: Suzane Collinsová 

Tato sci-fi  kniha se odehrává v Panemu budoucnosti. Ten je rozdělen na dvanáct obvodů.  

Každý obvod má za úkol vytvářet něco jiného, to poté dodává Sídlu - 

hlavnímu městu. Dvanáctý obvod je nejchudší a má dodávat Sídlu uhlí.  

  Sedmopolis     III – 2013/2014 
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V tomto obvodu žije hlavní postava Katniss. Před sedmdesáti čtyřmi lety skončila 

válka a Sídlo pro výstrahu pořádá každý rok Hladové hry – z každého obvodu jsou vylosováni 

chlapec s dívkou ve věku od dvanácti do šestnácti let, kteří v aréně mezi sebou bojují na život 

a na smrt. Hladové hry se pořádají každý rok v jiné aréně, která napodobuje nějaké přírodní 

prostředí. Při jednom výbuchu plynu v dolech na uhlí zemřel otec Katniss. Její matka se poté 

psychicky zhroutila a nedokázala se o ni ani o její mladší sestru Prim starat. Katniss se tedy 

naučila lovit s lukem po jejím otci, aby se uživili. Pokud se jí podařilo zvěře ulovit víc, 

prodala ji. Když na sedmdesátých čtvrtých hrách vyberou Prim, Katniss se přihlásí 

dobrovolně místo ní. Přijede do Sídla a při představovacím ceremoniálu uchvátí celé město. 

Její stylista jí vymyslí hořící šaty. Při poznávacích rozhovorech se Peeta (vyvolený 

z dvanáctého obvodu) přiznal, že Katniss už několik let miluje. Když se Katniss dostane do 

arény, utíká do lesa, ve kterém je díky lovu jako doma. Přes noc se utáboří na stromě. Potuluje 

se po lese až do chvíle, kdy ji ostatní zaženou na strom. Na stromě ale najde hnízdo geneticky 

upravených vos. Hnízdo shodí do tábora ostatních pod stromem. Vosy je všechny poraní, 

jednu dívku i zabijí. Katniss si od ní vezme luk s šípy. S nimi potom zničí zásoby jídla 

zbylých vyvolených. Následně je vydáno pravidlo, že mohou být dva vítězové, pokud budou 

ze stejného obvodu. Katniss hned vyhledá Peetu. Najdou si jeskyni, ve které přečkají, až 

dokud u jen tři –  Katniss, Peeta a vyvolený z prvního obvodu Cato. Mezitím vyschne všechna 

voda kromě jezera, kde se utkají s Catem. Když Cata zabijí mutanti, porota zruší pravidlo 

dvou vítězů. Ale ani jeden toho druhého zabít nechce a tak chtějí sníst bobule rulíku. Porotci 

je však zastaví a vyhlásí vítězi. Hladové hry 

totiž musejí mít vítěze. 

Tato kniha se mi velmi líbila, protože 

byla plná napětí, fantazie a kruté reality 

budoucnosti. Kniha pokračuje dalšími dvěma 

napínavými částmi. První dva díly se již 

dočkaly povedeného zfilmování. Vřele 

doporučuji nejprve přečíst!  

Martin Zav řel, 8. třída  

 
Zdroje: http://initd.cz/wp-content/uploads/2013/09/Burning-Hunger-Games_www.FullHDWpp.com_.jpg
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SPORT 
Florbal 
Švýcarsko 4 : 5 Česko  

Čeští florbalisté porazili v závěrečném zápase na Euro Floorball Tour v Schaffhausenu 
domácí Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech a skončili se dvěma body třetí.  

Rozstřel rozhodl útočník Matěj Jendrišák, v zápase se dvakrát trefil Vojtěch Skalík. 
Tři góly Švýcarů dal Engel. Stejně jako při porážkách se Švédskem (3:10) a Finskem (5:6) 
český tým inkasoval jako první, ale po dvou třetinách vedl 4:2. 

Basketbal 
Miami 103 : 93 Washington  

Ani ve třetím utkání Washingtonu v nové sezóně NBA se český basketbalista Jan 
Veselý do hry nedostal, jeho tým v neděli podlehl Miami 93:103. Obhájci titulu si domácím 
vítězstvím spravili chuť po dvou prohrách, se ani na třetí pokus nedočkali výhry.  

Washington sice do utkání vstoupil úspěšně a vedl 9:2, ale Heat odpověděli 
čtrnáctibodovou šňůrou a začali diktovat tempo hry. V průběhu zápasu vedl favorit až o 23 
bodů, hosté korigovali až v poslední části. 

„Je to jako ve vztahu s ženou, kdy postupem času zpohodlníte a přestanete dělat 
drobnosti, které jste dříve dělali. Také jsme zpohodlněli a teď se musíme zase začít snažit“, 
řekl Dwyane Wade k pomalejšímu rozjezdu Heat v nové sezóně. 

LeBron James vedl statistiky vítězů s 25 body, o bod méně přidal Chris Bosh a Wade 
zaznamenal 20 bodů. Nejlepším střelcem Wizards byl s 19 body Bradley Beal. 
 
Zdroje: http://www.sport.cz/ 

Florbalový tým Sokol Pardubice 
Česká florbalová extraliga je nejvyšší mužskou florbalovou soutěží v České republice. 

Od sezony 2012/13 má oficiální jméno podle nového sponzora AutoCont Extraliga. V sezóně 
2013/2014 ji hraje 12 týmů. Jedním z nich je i Sokol Pardubice, který jsem si vybral 
do dnešního článku. 

Oddíl florbalu Sokol Pardubice vznikl v roce 1996 a od roku 1997 pracuje jako 
samostatný oddíl při T.J. Sokol Pardubice. Od té doby se úspěšně zúčastňuje soutěží 
pořádaných Českou florbalovou unií. V současnosti má klub asi 600 členů, kteří jsou 
rozděleni do 16 týmů a trénuje je více než 30 vyškolených trenérů. Dobré přípravě hráčů 
pomáhá také vlastní moderní sportovní areál kde florbalisté využívají vlastní sportovní halu a 
další různá sportoviště. Klub se také zaměřuje na výchovu vlastních odchovanců, kteří tvoří 
více než 90 procent současného extraligového týmu. Z tohoto florbalového 
odchovu pochází několik českých reprezentantů v  
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kategorii mužů i juniorů. Největším úspěchem klubu je pravidelná účast ve florbalové 

Fortuna extralize a deváté místo v sezoně 2009/2010 a vítězství na turnaji Czech Open v roce 
2007. Florbalová AutoCont extraliga vstoupila 17.11. do své druhé poloviny základní části. 
Florbalisté Sokola nestačili na svého soupeře a prohráli s Kladnem. S šestnácti body jsou tedy 
v tuto chvíli v tabulce na sedmém místě.  
 

Rallye Dakar 
Rallye Paříž-Dakar nebo Dakar je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. 

Závodu se mohou účastnit profesinálové nebo amatéři. Závod byl poprvé odstartován roku 
1979. Závod vznikl kvůli motocyklovému závodníkovi ze závodu Abidjan-Nice. Ten totiž 
bloudil 3 dny a po této zkušenosti uspořádal dálkový závod přes Afriku. 

Kategorie: motocykly, buginy, automobily a kamiony 
V závodě závodí značky: Toyota, Mercedes, RangeRover, Renault, Yamaha, Land 

Rover, Drouver, Pinzgauer, Peugeot, Citroen, Porsche, Mitsubisi, Nissan, Hyundai, BMW, 
Tatra, Liaz, Kamaz, Man, Daf, Ginaf, Iveco, Honda, Wolkswagen. 

Ale Dakar není jen o tom, že závodníci přejedou v závoďaku Afriku. Je to náročný 
závod a v průběhu let se zabilo na trati několik desítek závodníků. 

Reprezentace: kamion - Aleš Loprais, motocykl - David Pabiška, quad - Jozef 
Machaček 
 

Aleš Loprais 
K závodění ho to táhlo už od sedmi let, 

kdy se poprvé posadil do závodní Tatry svého 
strýce Karla Lopraise, který se zapsal jako 
šestinásobný vítěz Rallye Dakar. Čím dál větší 
zájem o auta způsobil, že přestal věnovat tolik 
času studiu a začal se zajímat závodění. Je to 
milovník adrenalinových sportů jako je 
paragliding a jízda na horském kole. Podle 
Aleše byl důležity milník založení týmu 
Loprais založen jeho otcem Milanem 
Lopraisem. V roce 2006 se porvé posadil jako navigátor svého strýce. O rok později se 
posadil za volant a vyhrýl třetí místo. 

Zdroje:http://www.smeceska.cz/products/ales-loprais/ 

Jan Sojka, 8. třída, Miloš Jůza, Martin Hořinek, Libor Štulpa, 7. třída  
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V PŘÍRODĚ 
Hrošík liberijský 

Hrošík liberijský dosahuje pouze zlomek hmotnosti 

svého velikého příbuzného hrocha. Při maximální délce 1,85 

metru, ocásek 15 cm, je vysoký 100 cm a váží jenom 275 kg.  

Mezi samcem a samicí nejsou velikostní rozdíly. Tento 

ohrožený druh žije už jenom v hustých pralesích západní 

afriky. Ve vodě tráví méně času a je méně společenský než 

hroch obojživelný. Živý se mladými výhonky rostlin, lesními 

plody a trávou. 

Zdroje:  http://www.fylkir-zoo.ic.cz/hrosikliberijsky/P1240512.JPG 
knížka: Živý svět zvířat 
http://www.fismeister.eu/754619-0ololmsm-3-php 

                  Jakub Crha, 8. třída 

Koza domácí 

Koza patří do čeledi turovitých a je úzce spjata s 

ovcí, obě jsou v podčeledi kozy a ovce. Samice se nazývá 

koza, samec kozel, mládě se nazývá kůzle. Samice se v říji 

prská. Dnes existuje více než tři sta plemen koz, které žijí 

ve vysokých oblastech až po pouště. Tisíce let byly kozy 

chovány pro jejich mléko, maso, srst, a kůži na velké části 

země. V minulém století si získaly oblíbenosti jako 

domácí mazlíčci. Chov koz již po staletí součástí chovů 

hospodářských zvířat. Na našem území byly nejvyšší 

početní stavy koz v letech 1900-1945.  Např. V roce 1920 

bylo chováno 1 291 000 koz a v roce 1945 bylo chování 1 

591 000ks. Největšími chovateli koz jsou státy ASIE. Jsou to zejména Čína - 150mil. ks, 

Indie -127mil. ks, Pákistán 49 mil. ks.   

 
Zdroje:  knížka Živý svět zvířat,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1tros_dvouprst%C3%BD 
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Polární záře 

Polární záře je pojmenování pro světelné jevy, 

které vznikají v atmosféře ve výškách 80-1000 km. 

Nejčastěji se ale vyskytují ve výšce 100 km. 

Polární záře se vyskytují hlavně v polárních 

oblastech, proto máme dva druhy polárních září jižní 

záři říkáme aurera australis a severní záři říkáme aurera 

boarelis. Záře se mohou velmi rychle pohybovat, ale 

mohou i nehybně vyset na obloze. U nás je možno také 

spatřit polární záře, ale to opravdu výjimečně.  

 

Vznik polární záře: Díky nerovnosti magnetického pole se na Slunci vytváří tzv. 

Sluneční skvrny. Při erupci v těchto místech se uvolňují velké množství částic, které se 

nazývají sluneční vítr. (Je tvořený protony, elektrony a alfa částicemi). Mrak se velmi rychle 

pohybuje Vesmírem. 

Aby vznikla polární záře, tak mrak musí 

pochopitelně narazit na Zemi a její magnetické 

pole. Zemské magnetické pole většinu odrazí 

zpět do Vesmíru, ale část se zachytí a jsou po 

spirálách stáčeny k pólům. Ale abychom viděli 

polární záři, musí se polapené částice začít srážet 

a molekulami v atmosféře. Částice slunečního 

mraku a molekuly vyrážejí elektrony. Na jejich 

místo se okamžitě usazují nové. Teprve teď 

vidíme naši polární záři, protože se při tomto ději emituje elektromagnetické záření. 

 

Pavla Slezáková, 7. třída 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polární_záře 

http://www.czechout.cz/article/poradna-testovna/co-je-polarni-zare--jak-vznika,-jak-vypada-/ 
Obrázky: http://oko.yin.cz/16/polarni-zare/polarni-zare.jpg 

http://www.tapety-wallpapers.eu/upload/640x480/polarni-zare-02-06-2009-15-14-52.jpg 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
V tomto díle časopisu se můžete dočíst o Miley Cyrus a Michaelu Jacksonovi! ☺ 

Miley Cyrus 

Celým jménem Miley Rae Cyrus je americká zpěvačka, textařka a herečka, narodila se 23. 11. 
1992. Miley je známá hlavně pod svém (už bývalém) druhém JÁ - Hannah Montana. Miley 
hrála v různých filmech. Já jsem s ní viděla LOL a Poslední píseň (The Last Song), kde si 
mimochodem zahrála se svým exsnoubencem Liamem Hemsworthem. Svojí kariéru začala v 
roce 2001, největší uspěchy ale Miley měla od roku 2006 kdy začala vystupovat jako již už 
zmiňovaná Hannah Montana.  
 
Filmografie:  
2008 – Hannah Montana & Miley Cyrus: The best of both Worlds 
Concert (hlavní role) 
2009 – Hannah Montana: The movie (hlavní role) 
2010 – The last song (hlavní role) 
2012 – LOL (post producentka a hlavní role) 
2006-2011 – Hannah Montana (hlavní role) 
 
Zdroj:http://zivotopis.osobnosti.cz/miley-cyrus.php , 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrusov%C3%A1  
Obrázek : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miley_Cyrus_2012.jpg  

Tereza Ondrašíková, 8. třída 

Michael Jackson 

*29. 8. 1958  †25. 6. 2009  
Byl to slavný americký zpěvák a skladatel. Jeho pravé 

jméno je Michael Joseph Jackson. Roku 1967 se stal členem 
skupiny Jackson 5. Svůj první sing Got To Be There vydal v 
roce 1971. A hned v dalším roce, v roce 1972 vydal další hity: 
Rockin Robin, Ain't No Sunshine a Ben. Roku 1977 začal 
spolupracovat se skladatelem a producentem Quincy Jonesem a 
objevil se v muzikálu The Wiz. Kolem roku 1979 vydal album 
Off The Wall, kde byli hity: Don´t Stop Till You Get Enough a 
Off The Wall. V roce 1983 získal 8 cen Grammy. Jeho alb se 
prodalo zhruba 50 miliónů. 

 
Zdroj:  http://www.michaeljackson.cz/zivotopis.p10.html 
Obrázek:http://www.hdwallpapers3d.com/wp-content/uploads/2013/06/Bad-michael-jacksons-short-films-
11016298-1124-1054.jpg 

Aneta Pavlíčková, 7. třída 
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ZDRAVÉ OKÉNKO 
Drogy 

Droga je omamná látka, která mění stav člověka. Získává se z rostlin nebo z chemických 

systémů. Člověk si navykne na drogu buď fyzicky, nebo psychicky, tak se z člověka stává 

toxikoman. Drogy způsobují lidem potíže, které se dají hodně těžko řešit. 

Heroin 

Heroin je tvrdá droga, která proniká do mozku. Účinky jsou kratší 

než u jiných drog. Působí 7 hodin a člověk po požití cítí skvělý pocit 

nazývaný high. V Kalifornii se v roce 1980 se objevil syntetický China 

White. Je to preparát z asijského původu a je mnohem silnější než heroin. 

Droga- Krokodýl  

Německo a Evropa se bojí nové drogy, která pochází z Ruska. Feťáci 

si ji berou jako náhradu za heroin. Má zničující účinky na kůži, kosti a 

hlavně tkáně. Za měsíc člověku začne černat kůže až do masa a potom úplně 

upadne. 

 Zdravá výživa 

Zelenina roste především na zahradách. Zelenina a ovoce 

dodávají tělu hodně vitamínů a vlákninu. Správný a vyvážený jídelníček 

se neobejde bez zeleniny a ovoce. Proto je také důležitě střídat ovoce a 

zeleninu. Zelenina je v potravě důležitým zdrojem vitamínů, minerálních 

látek, vlákniny a dalších prospěšných látek. Zeleninou je jedlý dužnatý 

plod jednoleté rostliny. Najdeme je ve všech obchodech s potravinami. 

 

Zdravý barevný salát z několika druh ů zeleniny 

150-200 g mix salátů/červený a zelený/ 
100 g červených ředkviček 
3-4 stonky řapíkatého celeru 
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100 g červené řepy  
1 velká červená paprika /nebo žlutá, zelená/ 
2 ČL balsamikového octa 
čvrtky citronů na ozdobu 
petrželka 
3-4 PL olivového oleje 
1-2 pokrájené bílé jarní cibulky 
sůl, pepř  

Listy salátů omyjeme a natrháme. Červenou řepu, velkou červenou papriku a řapíkatý 
celer nahrubo nastrouháme. Ředkvičky pokrájíme na malá kolečka. Vše ochutíme octem nebo 
citrónovou štávou, olivovým olejem a osolíme, opepříme. Pěkně promícháme. Salátek 
rozdělíme do misek a podáváme s pečivem. Ozdobíme petrželkou a kousky citronů.  

 

Markéta Štulpová, 8. třída, Denisa Baláková, 7. třída  
Zdroje: http://paveldanko.com/drindexogy/ 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/248020-nova-smrtici-droga-krokodyl-narkomany-doslova-
pozira-zaziva.html 
http://www.ikaros.cz/node/1126, http://slovnik.vareni.cz/meloun-vodni/ 

 

Coca-cola 

Od roku 1944 je registrován v USA jako hnědý slazený nápoj s obsahem kofeinu a 

bezkofeinového přídavku koky. Od roku 1888 je nealkoholickým nápojem a neobsahuje víno 

ani kokaine, protože je přidáno větší množství kofeinu a je sycena oxidem uhličitým.  

Škodlivost Coca-coly: 

Malá plechovka obsahuje 10 čajových lžiček cukru a 30-50 mg kofeinu. Jedinou 

příčinou, proč člověk po tak sladkém nezvrací, je obsah kyseliny fosforečné, která sladkost 

potlačuje. Po 20 minutách se nám zvedne tlak a játra produkují vysoké množství cukru, který 

se mění na tuk. Kyselina fosforečná omezuje tvorbu vápníku, která zejména u dětí vede 

k řidnutí kostí a zubů. Přijímání kofeinu zapříčiňuje nervozitu, nespavost, vysoký krevní tlak, 

nepravidelný srdeční tep, zvýšení cholesterolu a vyplavování minerálů a vitamínů. Vypití 

jednoho slazeného nápoje denně způsobuje riziko obezity o 60%, riziko cukrovky o 85% a 

nebezpečí v podobě rakoviny. 

Pít, či nepít? Rozhodnutí je na vás!  

Tomáš Benčík, 7. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Jelikož se blíží Vánoce tak jsme pro vás já a můj tým reportérů přichystali menší vánoční 
speciál. Ptali jsme se na docela zajímavé otázky pana ředitele Břetislava Svozila. 
 

RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D.

  Sedmopolis     III – 2013/2014 

Jaký jste byl v našem věku 
vy a jak probíhala vaše 
puberta?  
Já jsem byl úplně normální, 
žádným způsobem jsem 
nevyčníval. Nebyl jsem 
takový, že bych měl samé 
jedničky, ale nebyl jsem ani 
takový, že bych měl samé 
trojky (nebyl jsem žádný 
premiant třídy). A puberta u 
mě probíhala celkem v 
poklidu, vlastně hodně proto, 
že jsem hodně sportoval. 
 
Co byste si přál na Vánoce? 
Co bych si přál na Vánoce…  
To teď v rodině řeším, tak asi 
bych použil to, co říkal 
taťka… a to je štěstí. 
 
Čím byste chtěl být, 
kdybyste nebyl učitelem 
(ředitelem)? 
Tak to je jedna z otázek, na 
kterou nedokážu odpovědět, 
protože to teď vůbec neřeším. 
 
A čím jste chtěl být, když 
jste byl malý? 
Tak když jsem byl úplně 
malý, tak to byl klasický 
popelář, později jako u 
ostatních prezident. 
 
Jste rád ředitelem?  
Já se snažím a zatím mi to jde. 
Jsou to věci, které mě baví a 
těší. Budu se snažit, aby to 

těšilo také všechny ostatní. Takže 
ředitelem jsem rád. 
 
Co děláte ve volném čase? 
Těch aktivit je mnoho, ale když 
ráno vstanu, tak jdu se psem, přijdu 
a jdeme celá rodina zase ven se 
psem. Pokud myslíte volný čas po 
práci, tak ten trávím s rodinou a 
vyrážíme někam ven anebo se 
jdeme podívat na nějaké 
představení. 
 
Berete si příklad ze starších lidí? 
Ano, beru si příklad ze starších lidí. 
 
Kdyby vypukla 3. světová válka, 
co byste dělal? 
No, tak na to se těžko odpovídá, 
protože doufám, že 3. světová válka 
nevypukne. Kdyby vypukla, 
záleželo by na tom, jestli ta válka 
má nějaký smysl. Ale já doufám, že 
nenastane. Už jen pro to, co 
slýchám od babičky, která války 
zažila a vzpomíná na to, jaké to v té 
době bylo… 
 
Máte doma nějaké zvířátko? 
Pokud ano jáké? 
Mám doma 65 kilovou fenečku. 

Kolik jste chtěl mít dětí a proč? 
No, mám 2 děti a kolik jich ještě 
bude, to nevím. 
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Nicola Matoušková, 8. třída , Denisa Mičánková, Pavlína Dvořáková, 7. třída 
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Jaké bylo Vaše největší přáni k 
Vánocům, když jste byl malý? 
Tak to se mi teď nevybaví konkrétně. Ale 
protože jsem měl starší sestru, po které 
jsem dostával věci – třeba lyže, tak jsem 
se vždycky těšil, že dostanu tentokrát lyže 
nové stejně jako ona. 
 
Jaký byl Váš dětský sen? 
Když jsem byl malý, tak jsem stejně jako 
většina ostatních dětí chtěl cestovat po 
světě. Teď se snažím všechny sny splnit.  
 
Nejzajímavější místo kde jste byl? 
Tak pro mě je nejzajímavější jedna část 
Sibiře a potom ve střední Asii vrcholky 
hor. 
 
Kolik jste dostal přibližně poznámek, 
když jste byl na základní škole? 
Tak to vůbec netuším, to bych se musel 
zeptat rodičů, ale určitě to nebyla jen 
jedna. 

Jaká byla Vaše nejlepší kamarádka na 
základní škole? 
Když jsem chodil na základní školu tak 
jsme měli spoustu kamarádek, ale z naší 
třídy to byla Eva. Pak už to byly ty 
kamarádky, kterým jsme se chtěli vnutit 
do přízně. 
Váš největší trapas? 
Momentálně si asi žádný nevybavím, ale 
bylo jich požehnaně. Vzpomínám si ale 
na trapas mamky. Bylo to na oslavě její 
kamarádky. TA kamarádka tam tenkrát 
pronesla, že je tlustá. Na to jí mamka 
odpověděla, že není tlustá, jenom tak 
vypadá ☺ 
 
Jak se jmenují Vaše děti?  
Anička (1 měsíc a půl) a Štěpánek (v 
srpnu měl 2 roky) 
 
Děkujeme za rozhovor!!! 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Halloween v 1. třídě 
Další akce, pořádaná v rámci společného učení 1.a 9.třídy, proběhla ve znamení 

Halloweenu. Prvňáčci se dozvěděli od svých starších spolužáků význam tohoto svátku, naučili 

se další nová anglická slůvka, zahráli si hry a nechybělo ani tradiční dlabání dýně. 

Návštěva Ekofarmy v Deblíně 

Dne 16. 10. 2013 pátá třída spolu s paní učitelkou 

Cerovskou navštívila deblínskou ekofarmu manželů 

Štěrbových. Viděli jsme, jak je biozelenina a bioovoce 

baleno do krabic a síťových sáčků a následně 

připravováno k odvozu do prodejen a supermarketů. Zde 

je můžeme najít pod jejich logem. Ekofarma Deblín také suší bylinky, jako je měsíček 

lékařský, a dodává je k výrobě biočajů, mastí a léků. Z vypěstovaného ovoce jsme viděli Bio 

jablka a hrušky. Pomeranče se dováží z jiných ekologických farem jižní Evropy. Ze zeleniny 

jsme viděli červenou řepu, mrkev, pórek a cibuli. Je tu také balírna, kde zaměstnanci 

kontrolují a následně balí plodiny. Povídali nám tu, jaký je rozdíl mezi normálním 

zemědělstvím a Ekofarmou a od koho jsou plodiny zdravější. Dali nám tu také ochutnat jejich 

mošt a džus z obchodu, abychom posoudili, co nám chutná více. Více nám chutnal jejich 

mošt. Tato exkurze se nám velmi líbila a doporučili bychom ji i dalším třídám. 

 

Žáci 5. třídy 

Zdroje: http://oz.kurzy.cz/ing-jan-sterba/ek-ekofarma-deblin-p347219z269455u.htm 
http://nakup.itesco.cz/cs-CZ/ProductDetail/ProductDetail/2001018174071 
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Mini-veletrh st ředních škol 

Dne 6. 11. 2013 se ve škole uskutečnil mini-

veletrh středních škol. Přijeli zástupci různých škol z 

okolí a říkali, co nabízí, jaké mají obory a tak dále. 

Bylo to něco podobného jako na výstavišti, kde to 

bylo ve větším. Tato akce byla uspořádána hlavně pro 

žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče, ale mohl tam přijít, 

kdo chtěl. Opět si tak žáci mohli udělat názor na různé povoláni a rozhodnout se, co by chtěli 

dělat. Děkujeme hlavně paní učitelce Rohanové, která to celé zorganizovala a nachystala s 

žáky 8. třídy a děkujeme také paní učitelce Eliášové, která  taky pomáhala. A samozřejmě 

děkujeme všem, kteří nějak pomohli s přípravou nebo s úklidem. Děkujeme.  

  Michal Šeda, 8. třída 

Projektový den ve 4. třídě 
V pátek 15. listopadu jsme zjišťovali informace o Jaroslavu 

Foglarovi. Narodil se 6. července 1907 (v Praze). Zemřel 23. ledna 

1999 (v Praze). Jaroslav Foglar byl spisovatelem knížek pro 

mládež, např. Záhada hlavolamu, Modrá rokle,  Jestřábe vypravuj, 

Hoši od Bobří řeky aj. Od roku 1939 až po rok 1989 nemohl 

vydávat své knihy. Také byl organizátorem skautských oddílů. 

Druhou hodinu jsme se dívali na seriál Záhada hlavolamu. Hlavní 

postavy neboli Rychlé šípy jsou parta kluků, kteří soupeří s 

Bratrstvem kočičí pracky o rozluštění hlavolamu „ježek v 

kleci“. Pět kluků z naší třídy jsme převlékli za Rychlé šípy 

(Červenáček, Rychlonožka, Jindra Hojer, Mirek Dušín, Jirka 

Metelka). Přinesli jsme různé hlavolamy, i ježka v kleci, a 

zkoušeli je vyřešit. Také jsme si poslechli a zazpívali 

písničku, která se hraje a zpívá u táboráků a na vodáckých 

výpravách „My pluli dál a dál“. Ve třídě jsme si uspořádali výstavku knih Jaroslava Foglara a 

informací o jeho životě.  
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Víčka pro Justýnku 
Justýnka se narodila jako zdravá holčička 31. 12. 2006.Vyvíjela se normálně a byla to 

moc šikovná, zvídavá a usměvavá holčička. Ve všech oblastech byla od narození hodně 

dopředu na rozdíl od vrstevníků, rodiče z ní měli velikou radost, jak je šikovná. V 8 měsících 

už slabikovala a říkala jednoduchá slova. V 9 měsících dostala 3. dávku očkovací látky Hexa 

vakcíny, která měla být šetrnější a lepší, tenkrát ještě nebyla hrazena zdravotní pojišťovnou, a 

tak si za ní rodiče připláceli nemalé peníze, jen aby jejich dítě dostalo to nejlepší, co bylo na 

trhu. Asi za týden po očkování se začaly u Justýnky projevovat podivné stavy zahledění a 

nereagovaní. Justýnka byla vyšetřena na interní a neurologické klinice v dětské FN Brno, 

ovšem nikde se nic nezjistilo, všechny testy byly v pořádku. Stavy se ale nadále opakovaly, a 

tak rodiče žádali o další vyšetření, na kterých se bohužel ale také nic neukázalo… V 

nemocnici Justýnka s maminkou strávila několik měsíců. 

Justýnka se nadále vyvíjela v pořádku a v 11 měsících začala samostatně chodit. Po 1. 

roce života začala ztrácet nabyté dovednosti, přestala „mluvit“, ztrácela zájem o lidi, okolí, 

hračky atd. Jen pohybově byla pořád šikovná a je dodnes. V roce a půl začali rodiče pátrat 

sami, co by mohlo být příčinou takového zvratu. Maminka přečetla množství knih a stránek 

na internetu a snažila se přijít na to, co se stalo… Zkoušeli různé diety, vitamíny z USA, 

léčitele a medicíny, ale vše bylo k ničemu a účinek byl malý nebo žádný. 

V Justýnčiných dvou letech Justýnka absolvovala psychologické vyšetření ještě s 

nejasným obrazem, ale s podezřením na dětský autismus. Ve třech letech byla diagnóza 

potvrzena - dětský autismus a extrémní hyperaktivita. 

Justýnka nastoupila do speciální mateřské školky do Brna, kam jí rodiče vozili 3x 

týdně. Chodila tam dva roky a byla tam moc spokojená a naučila se tam hodně moc věcí, 

které ji posunuly kupředu. Teď už chodí Justýnka druhým rokem do MŠ Svatoslav, kam ji s 

láskou a velkou obětavostí přijali. Paní ředitelka našla Justýnce asistentku, která Justýnce 

pomáhá.  

Justýnka je moc veselá holčička, která miluje svoji rodinu, děti a zvířata, také moc 

ráda kouká na pohádky a miluje pohybové hry jako skákání na trampolíně, plavaní, procházky 

a výlety. Je to aktivní holčička, která neposedí ani chviličku na místě. Bohužel ale nemluví 

ani ve svých 6,5 letech, ale dorozumívá se ukazováním a používá pár obrázků, které 

zobrazují, co chce. Tím jí okolí rozumí a alespoň částečně se domluví. Pomalinku začíná 

zvládat sebe obsluhu, jako je oblékání, čištění zubů, záchod atd. 
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Z peněz za vykoupená víčka, které děti sbírají, jí rodi če šetří na tablet, který by 

moc pomohl Justýnce v rozvoji, hlavně v rozvoji komunikace. 

Chtěli bychom ze srdce moc a moc poděkovat všem dětem, rodinkám, učitelskému sboru, 

panu školníkovi a také panu řediteli za možnost sbírky pro Justýnku v ZŠ Deblín. Velice si 

vážíme této pomoci a naše vděčnost nejde ani pořádně slovy vyjádřit. Je hrozně moc krásné, 

že děti jsou ve škole vedené k pomoci druhým a rádi a s láskou pomáhají, střádají a nosí víčka 

pro naši Justýnku. Je to moc krásné a věříme, že se Vám to vše jednou vrátí, až budete také 

potřebovat . 

Ještě jednou velké díky!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lucie Pokorná 
Tereza Ondrašíková, 8. třída
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výměnný obrázkový komunikační systém 
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LANGUAGE CORNER 
Pomíchaná písmenka 

Jaká slova se tu ukrývají? 
 

                          emSchenan 

liJnelsgeB    sirinktChd            
laclhtnachseSchble          terneWaddlaiw 
      cheneS 
            chälanrenMd 
 
 
řešení: Schneemann, Jingle Bells, Christkind, Schneeballschlacht, Winterwald, Schnee, Märchenland 
 

Kreuzworträtsel 

 

jak se řekne bydlím ?                            

on?           

jak se řekne já ?                                  

německy jmenuji se ?                              

když spíš tak je ?                                 

jméno/název             

když padá sníh, tak co se děje ?                 

zima                     

jak se řekne láska ?               

jeden?            

 

         

tajenka je :         
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Jingle bells, jingle bells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Markéta Tomanová, Lucie Juříčková 7. třída, Nikola Kovaříková, 9. třída 
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Ein kleiner weißer Schneemann 
der steht vor meiner Tür, 
ein kleiner weißer Schneemann 
der stand gestern noch nicht hier, 
und neben dran der Schlitten, 
der lädt uns beide ein, 
zur aller ersten Schlittenfahrt 
ins Märchenland hinein. 
 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
klingt es weit und breit. 
Schön ist eine Schlittenfahrt 
im Winter wenn es schneit. 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
klingt es weit und breit. 
Mach' mit mir 
'ne Schneeballschlacht, 
der Winter steht bereit! 
 
Er kam auf leisen Sohlen 
ganz über Nacht, 
hat heimlich und verstohlen 
den ersten Schnee gebracht. 
 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
klingt es weit und breit. 
Hell erstrahlt die ganze Welt 
im weißen, weißen Kleid. 
Jingle Bells, Jingle Bells, 
klingt es weit und breit. 
Christkind geht durch 
den Winterwald, 
denn bald ist Weihnachtszeit. 

Malý bílý sněhulák 
stojí před mými dveřmi, 
malý bílý sněhulák 
který nebyl tady včera, 
a vedle něj sáně, 
zve nás oba, 
pro první jízdu 
vstoupit v říši pohádek. 
 
Rolničky, rolničky 
Zvoní široko daleko 
Krásná je sáňkovačka 
V zasněžené zimě 
Rolničky, rolničky 
Zvoní široko daleko 
Pojď se mnou 
Na koulovačku 
Zima je v pozoru 
 
Přišla tiše po špičkách 
Docela přes noc 
Tajně a nenápadně 
První sníh přinesla 
 
Rolničky, rolničky 
Zvoní široko daleko 
Jasem se rozzáří celý svět 
V bílém, bílém obleku 
Rolničky, rolničky 
Zvoní široko daleko 
Ježíšek jde 
Zimním lesem 
Pak brzy přijdou Vánoce 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Víte, proč blondýna nosí brýle na břiše?  

Zjistila, že má slepé střevo.  

 

Paní učitelka: „Máš 20 Kč a požádáš svého tatínka, aby ti dal k tvým 20 korunám dalších 20 

Kč. Kolik tedy dohromady máš?“ 

Pepíček: „20 Kč.“  

Učitelka: „Pepíčku, ty neznáš počty!“  

Pepíček: „Ne, vy neznáte mého tátu.“  

 

Příde ve 3 ráno domů opilý muž a klepe na dveře. Žena otevře dveře a říká: „Zase jsi přišel 

domu ožralej!“ 

Muž na to: „Ne, jen si jdu pro kytaru.“  

 
Něco na luštění  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tereza Kupská, 8. třída, Michal Balák, 7. třída
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NEJošklivější zvířata 

Na 5. místě je rypoš lysý 
 

Zdroje:http://www.vtipy.net/index.php?vtipy=7  
http://www.hranostaj.cz/files/doplnky/97.gif  

 
 
 
 

Na 4. místě je chřestivec protáhlý 
 
 
 

 
 

Bronzovou medaili dastal blobfish 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

stříbrnou medaili dastala paropucha krtkovitá 
 
 
 
 
 
 
 
 
A zlatou medaili dastalo mořské prasátko  
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Petr Urbánek, 7. třída 
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KOMIKS 
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