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ÚVODNÍČEK 
A je to tady! 
 

Společně s novým školním rokem se vám opět hlásí redakce časopisu Sedmopolis!  

Žáci 7. třídy se vám budou pod vedením deváťáků snažit zpříjemnit chvíle strávené ve 

škole svými články z nejrůznějších oblastí… 

Přineseme vám novinky ze světa, České republiky i Deblínska. Podíváte se s námi na 

zajímavá místa naší vlasti a zhodnotíte knížky, které budou srovnány se svým filmovým 

zpracováním. Objevíte taje přírody a techniky, vrátíte se s námi k akcím, které se uskutečnily 

na naší škole, zasmějete se nad vtipy a chybět nebude ani něco na luštění. Každý měsíc se 

naším prostřednictvím ozvou parlamenťáci, aby vás seznámili se svojí činností a plánovanými 

akcemi.  

A jako novinku jsme si pro vás připravili soutěž, kterou naleznete v samém závěru 

časopisu. Nese název „Zachraňme lidstvo“ a utkají se v ní proti sobě jednotlivé třídy jako 

kolektiv. Každý měsíc bude vyhlášen úkol nebo úkoly, které budete plnit se svými spolužáky. 

Vyhlášení soutěže proběhne na konci školního roku a rozhodně se neobejde bez odměny! 

 

Sedmopolis bude společným dílem žáků 7. a 9. třídy, ale vítány jsou jakékoliv 

příspěvky i od vás, našich čtenářů. Pokud budete mít článek (referát, sloh či cokoliv jiného), 

který byste naším prostřednictvím chtěli publikovat, neváhejte se obrátit buď na p. učitelku 

Eliášovou, nebo jakéhokoliv deváťáka. Budeme jen rádi, když se i vy zapojíte do tvorby 

našeho časopisu! Nebo máte nějaká přání, připomínky, nápady? Sem s nimi!!! 

 

A teď už vám přejeme příjemnou zábavu nad stránkami prvního čísla časopisu 

Sedmopolis! 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 
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Mazda představila nový typ vozidla MX-5 
 

Na hranicích byla zadržena zásilka kopií gumiček Loom Bands, které obsahují 
vtaláty způsobující nebezpečné zdravotní komplikace u dětí. V Česku by se ale 

neměly nebezpečné gumičky nacházet. 
 

 
Novinky na CD: 

12. 9. 2014 se dočkáme audioknihy 
Amélie a tma. 

Dále vyjde například nové album 
kapely Zrní. 

 

 
Společnost Paramount Pictures zvěřejnila datum vydání dalších  

dílů filmu Terminátor!  

Dočkáme se jich v roce 2017 a dalšího roku 2018. 
 

 
Kapela Foo 

Fighters přijede 
17.září 2014 na 

koncert do 
České republiky! 
 

 
NASA  minulý 
týden zveřejnila 

záběry 
slunečních 

erupcí. 
 

Jan Sojka, 9. třída 
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KAM NA VÝLET 
Český Krumlov 

Už je to tady!!! Vítejte v novém školním roce. Pro někoho je to 10 měsíců nudy – pro mě je to 

ale další šance pozvat vás na hrady plné připomínek historických událostí, zámky s překrásně 

zdobenými pokoji a k návštěvě dalších zajímavých míst. A tady je jedno opravdu pěkné… 

Český Krumlov leží v Jihočeském kraji, asi 20 km od Českých Budějovic. Město a hlavně 

jeho stará část se nachází okolo řeky Vltavy. Památkově chráněná část města se skládá ze dvou 

historických prvků: prvním je hradní komplex, který je hned po Pražském hradě 2. největší u nás. Tím 

druhým je střed města plný renesančních a gotických domů.  

První zmínka o této oblasti pochází z roku 1230, kdy Vítek z Prčic založil zdejší hrad. Město 

vzniklo kolem hradu o něco později. Největší rozkvět zažil Český Krumlov za vlády Rožmberků. 

Rožmberkové si město zvolili za své nové sídlo a postavili nový, větší hrad nad řekou Vltavou. V 16. 

století došlo k velké přestavbě z hradu na zámek, byly zřízeny i zámecké zahrady.  

Pro svou velkolepost bylo město zapsáno na seznam 

památek UNESCO. Dneska je plné turistů z různých zemí, pro které 

jsou hrad a střed města velkou atrakcí. Zajímavé jsou i zdejší 

grafitové doly, které dodávaly tuhu do velkých firem, jež přetrvaly 

dodnes.Grafitové doly jsem navštívil a určitě bych vám jejich 

prohlídku doporučil. Je to pohodlné, protože vás do samotného nitra 

dolu zaveze starý důlní vláček. 

Osobně se mi město líbilo, ale mrzí mě, že jsem nebyl uvnitř hradu. Ale aspoň jsem se pobavil 

pohledem na medvědy v hradním příkopu. A pokud se do Krumlova vydáte, dejte pozor, abyste se 

neztratili v uličkách ve středu města. A všechno nejlepší do nového školního roku.  

Martin Müller, 9. třída 
zdroje:http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov#Vnit.C5.99n.C3.AD_m.C4.9Bsto
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KNIŽNÍ RECENZE 
Forrest Gump 
Autor: Winston Groom 

Tato klasická komedie sleduje, jak už název napovídá, život Forresta Gumpa. Pochází 

z městečka Mobile a žije s mámou v domě, který pronajímají. Otec mu umřel. Začne chodit 

do pomocné školy, protože je idiot. Odtud ho kvůli jeho postavě vezmou do normální školy, 

kde začne hrát fotbal a seznámí se se svou životní láskou Jenny. Potom ho kvůli fotbalu 

vezmou i na univerzitu. Z té ho nakonec vyrazí. Poté vstoupí do armády. Z výcviku je poslán 

rovnou do Vietnamu. Tam se setká se svým kamarádem z univerzity Bubbou. S ním začne 

plánovat pěstování krevet. Bubbu ale zabijí a Forresta postřelí. Zachrání však pár lidí. Odjede 

do Washingtonu, aby mu tam prezident předal medaili. Ještě ve Vietnamu začne hrát pink 

ponk a nakonec se dostane na mezinárodní šampionát v Číně. Když znovu přijede do států, 

začne hrát s Jenny a její skupinou. Vede se jim dobře. Po čase se skupina rozpadne a Jenny 

začne chodit na protesty proti válce ve Vietnamu. Forrest se vydá za ní a na jednom z protestů 

zahodí svoji medaili - jenže trefí předsedu senátu. Skončí v blázinci. Tam se o něj začne 

zajímat NASA. Nakonec ho pošlou do vesmíru, kam letí ještě s opicí a ženou. Spadnou na 

Borneo a čtyři roky žijí mezi domorodci. Naučí se tam hrát šachy. Nakonec odjede jen Forrest 

– opice i žena zůstanou. Když přijede domů, zase najde Jenny. Začne zápasit a vydělá si dost 

peněz na pěstování krevet. Ty však nakonec špatně vsadí a přijde o ně. Jenny se odstěhuje a 

Forrest také odejde. Po cestě domů se náhodou dostane na šachový turnaj. Tam si vydělá dost 

peněz na lov krevet. Také je mu nabídnuta role ve filmu. Začne s chovem krevet a stane se 

z něj milionář… 

Tato náramně povedená komedie se dočkala také velmi známého zfilmování. I když se 

film odchyluje od knihy, získal mnohá ocenění a je jedním z nejlépe hodnocených filmů 

vůbec. V knize se dočkáte mnohem více podrobností a také je vtipnější. Je napsána 

autobiograficky a v nespisovném jazyce. Vřele doporučuji si přečíst knihu a také se podívat 

na film. Pokud jedno z toho vynecháte, přijdete o hodně! 

Martin Zavřel, 9. třída 
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PŘÍRODA A OBJEVY 
Pýchavka obrovská 

Pýchavky rostou od června do září, nejvíce asi v červenci a srpnu po dlouhých deštích. 
Nejčastěji rostou na loukách, pastvinách i na zahradách. Stejně jako ostatní houby jsou 
pýchavky jedlé. Pýchavky jsou nejlepší jako řízky obalené v mouce, vejci a strouhance. 
Kdybyste našli pýchavku a chtěli si ji usmažit, tak se solí až po usmažení, protože by ta 
pýchavka pustila moc vody a jako by se rozpustila. Já jsem ji jedl a je velmi dobrá, chutná 
trochu jako růžovka. 

 

Jakub Crha, 9. třída 
 

TECHNIKA A VYNÁLEZY 
Kvantový procesor 

Společnost Google minulý rok oznámila, že chystá 

vývoj kvantového procesoru nazvaného D-Wave, který by 

byl založen na supravodičové elektronice, který by 

používal kvantové jevy. Na tomto procesoru také pracují 

švýcarští a američtí vědci, kteří tento rok zveřejnili 

výsledky, podle kterých bylo zjištěno, že kvantový 

procesor není o moc rychlejší. Takže na super rychlé procesory si budeme muset ještě pár let 

počkat.  

 
Zdroje: http://www.zive.cz/bleskovky/google-chce-vyvinout-vlastni-kvantovy-procesor/sc-4-a-175252/default.aspx 

http://www.nas.nasa.gov/quantum/quantumcomp.html 
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7182 

 
Zdeněk Sendler, 9. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Představení Žákovského parlamentu ZŠ Deblín 
Co je to parlament? Jak funguje? A jak probíhají volby? 

Volby se konají vždy na začátku školního roku. Ve třídě se vyvěsí listina kandidátů na 

viditelné místo a na ni se zapíší žáci, kteří mají zájem o místo ve školním parlamentu. V den 

voleb si každý žák vybere dva kandidáty, o kterých je přesvědčen, že budou nejlépe 

zastupovat jeho třídu, zapíše je na lísteček a odevzdá třídnímu učiteli. Ten pak spočítá hlasy 

žáků a vyhlásí třídní zástupce ve školním parlamentu. 

Pravidelně se scházíme první pátek v měsíci, hned po vyučování. V případě potřeby se 

konají i další schůzky dle domluvy. 

Naší hlavní činností je organizace různých školních akcí a soutěží, sbírání návrhů a 

připomínek od ostatních žáků a jejich projednávání s vedením školy a podílení se na příjemné 

atmosféře školy. 

A jaké jsou vlastnosti správného  parlamenťáka? 

- Dobrovolná účast, nadšení pro věc 

- Aktivita, asertivita, zdravé sebevědomí 

- Přirozená autorita 

- Sociální a komunikační zdatnost 

- Organizační schopnosti 

- Kreativita, zodpovědnost 

- Ochota věnovat svůj čas a zastávat názory většiny ne svoje 

Více informací naleznete na adresách: 
http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin 
Veronika Crhová, 9. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
V prvním čísle školního časopisu bych vás chtěla seznámit s novou paní  učitelkou první 

třídy, Mgr. Ivetou Kosovou.  

Jak jste se k učení dostala?   

No, tak vystudovala jsem učitelství s tím, že učit nebudu. Pak jsem ale vzala místo v Tišnově 

na škole 28. října. Měla jsem pátou třídu a bavilo mě to, vlastně jsem s dětmi pracovala 

odjakživa v oddíle.  

Jak dlouho učíte?  

Prvně dva roky, potom jsem byla doma s dětmi a teď 

učím už pátým rokem. 

Kde jste učila předtím? 

Učila jsem v soukromé škole v Brně v Pramínku. 

Jaký byl váš první školní den?  

Asi sem se trochu bála, ale jinak si ho nepamatuji. 

Učila jste už první třídu? 

Ano učila, ale přebírala jsem ji až na poslední čtvrtletí. 

Jaký byl váš největší trapas? 

Můj v životě největší trapas byl, když jsem promeškala zápis na vysokou školu a neměla jsem 

být přijatá. Naštěstí se to potom nějak vyřešilo. 

Co děláte ve volném čase? 

Cvičím, chodím ven, ráda čtu a spím. Nejvíce času trávím se svými dětmi. 

 

Aneta Zavřelová, 9. třída
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Zahájení školního roku 2014-2015  

Dne 1. 9. 2014 bylo zahájení školního roku 2014-2015. Začínalo v 9:00 v tělocvičně, 

kde se sešla celá škola. 9. třída dovedla obě první třídy – 1.A a 1.B. Byli tam i rodiče dětí. 

Paní zástupkyně, pan farář a pan starosta měli proslov o tom, co nám všem přejí do školního 

roku 2014-2015.  

 

Přestavba učebny fyziky a chemie 
Na konci školního roku 2013-2014 se žáci letošní 9. třídy zapojili do přestavby učebny 

fyziky a chemie. Dělalo se tam vše možné – nejdříve se vše vystěhovalo a přebralo, staré 

rolety se odmontovaly, zadělaly se díry a celá třída se vymalovala. Přibyly také nové skříňky 

a tabule. V současném školním roce zde budou sídlit žáci 9. třídy. Děkujeme všem, kdo se 

zúčastnili přestavby, hlavně děkujeme paní učitelce Mgr. Tereze Cerovské a panu učiteli Bc. 

Ing. Jiřímu Maškovi 

Michal Šeda, 9. třída 

Akce během prázdnin 
 
Ani během prázdnin se ve škole nezahálelo! 

Prováděla se rekonstrukce elektrické sítě ve školní kuchyni, upravovalo se několik tříd 

(podlahy, výmalba), dělaly se nové rozvody internetové sítě. Do 4. třídy byla nainstalována 

nová interaktivní tabule. Interiér školy byl vybaven novým nábytkem a dalšími šatními 

skříňkami. 
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Na začátku července se v areálu školy konala Primice – první mše deblínského rodáka 

otce Jaroslava Sojky. V srpnu proběhl v areálu školy koncert folkové skupiny Spirituál 

kvintet. 

Do mnoha akcí se zapojili žáci, pedagogové a zaměstnanci školy. Za jejich pomoc jim 

patří velký dík.  

Monika Mandelíčková 
Deváťáci v roli učitelů 

První školní den se první třídy naší 

školy zaplnili novými dětmi, jejich rodiči, 

prarodiči a sourozenci. Se vstupem do školy 

jim přišli pomoci jejich letošní průvodci 

deváťáci. Rozdali jim vlastnoručně vyrobená 

trička s logem školy a doprovázeli je na 

slavnostní zahájení v tělocvičně.V úterý děti 

naučili zacházet s klíči od šatních skříněk a seznámili je s pravidly v šatně. 

Již v prvním týdnu zorganizovali pro prvňáčky další dvě akce. Ve středu procházku po 

Deblíně. Prošli s nimi kolem obecního domu, obecního úřadu ke kostelu, kde jim řekli o 

historii Deblína . Naučili je bezpečně přecházet vozovku. V pátek připravili stanoviště v 

tělocvičně školy.  

Pokud měli prvňáčkové nějaké obavy 

z nového prostředí ve škole, pak se díky 

společnému učení první a deváté třídy zcela 

rozplynuly a děti se zde cítí jako doma. 

Děkujeme za organizaci a péči žákům deváté 

třídy s paní učitelkou Terezou Cerovskou a 

těšíme se na další společné akce! 

Ivana Musilová a Iveta Kosová  
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ZÁBAVA 
Vtipy  

Babička povídá:  
„Já na zlepšení trávení piju pivo, při nízkém tlaku červené víno, při vysokém koňak 
a když jsem nachlazená, tak si dám slivovici.“ 
„A kdy piješ vodu?“ 
„Takovou chorobu jsem ještě neměla!“ 

 
Na břehu ostrova stojí zarostlý fousatý muž a mává rukama na loď plavící okolo. 

„Kdo je to?“ ptá se jeden pasažér kapitána. 
„Nevím, ale vždy se takto raduje, když plujeme kolem.“ 

 
„Tatí, co je to kamzík?“ ptá se Pepíček tatínka. 
“To je taková blbá ryba.“  
“Ale vždyť skáče po horách.“ 
“No, tak vidíš, jak je blbá!“ 

 
Před půlnocí požádá host v baru vrchního:  

„Už musím jít domů. Dejte mi něco, abych vystřízlivěl.”  
„Prosím, tady je účet.” 

Osmisměrka 
 

Tereza Kupská 9.tř 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.panvtip.cz/ 
http://img.geocaching.com/cache/75898a2e-6d01-4a75-b300-c32cd9c5b3a1.jpg 

Tereza Kupská, 9. třída
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!!!! POZOR !!!

Upozornění!!

!!! ZAPOJTE SE !!

 

Zachraňme lidstvo! 
Na naší planetě žije přes 7 miliard lidí a čím více je lidí, tím méně je věcí, které 

potřebujeme, abychom tu přežili. Proto se žáci 9. třídy rozhodli vypravit na jednotlivé planety 

naší Sluneční soustavy a prozkoumat, zda-li nejsou na některé podmínky pro život lidí.  

Vydáte se i vy s námi za dobrodružstvím? Najdete s námi planetu, kam bychom se 

mohli v budoucnu přesídlit?  

?! Co nás trápí ?! 
 Nedostatek vody, ropy, jídla 

 Ozonová díra 

 Znečištění okolí  

 Globální oteplování 

 Válečné konflikty 

 Málo stromů (nedostatek kyslíku) 

 Přelidněnost  

Každý měsíc se vydáme na jednu planetu z naší Sluneční soustavy a zjistíme, zda tam 

jsou podmínky pro další obyvatelstvo! Abychom se ale na jednotlivé planety dostali, 

musíme splnit určité úkoly, které se dozvíte v jednotlivých číslech časopisu Sedmopolis. 

Bude to právě vaše třída, která se dostane na co nejvíce planet a pomůže tak 

prozkoumat její obyvatelnost? 

 

PRAVIDLA:  
 Soutěží se jako třída, ne individuálně 

 Účast je dobrovolná, záleží na každé třídě, zda se plnění 

úkolu zúčastní (jestli jednou, každý měsíc nebo nikdy ) 

 Provedení zadaného úkolu vždy ukážete někomu z 9. třídy 

a ten zhodnotí kvalitu 

 Na konci školního roku čeká nejúspěšnější třídu 

ODMĚNA 

 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 
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