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ÚVODNÍČEK 
 Prosinec je jistě pro většinu z nás jedním z nejoblíbenějších měsíců v roce. Na 

začátku se těšíme na Mikuláše, čerty a anděly a jejich nadílku a pak už všechno pomalu 

spěje k Vánocům a hlavně… Vánočním prázdninám! Ty budeme mít letos poměrně 

dlouhé, takže se můžeme těšit o to víc! A aby vám to čekání na Ježíška ubíhalo rychleji, 

nachystali jsme pro vás další číslo časopisu Sedmopolis plného zajímavých informací, 

zábavy a soutěží! 

  

 V minulém čísle byla vyhlášena nová soutěž pro jednotlivce. Stačí odpovědět na tři 

otázky, vhodit papírek se správnými odpověďmi, jménem a třídou do schránky ve druhém 

patře, a získat tak jednoduše body do soutěže. Většinou se zapojili žáci druhého stupně, 

doufáme, že přibudou i ti ze stupně prvního! Úspěšné řešitele minulého kola najdete 

v rubrice Zábava, kde jsou zveřejněny také nové tři otázky. Dokážete je správně 

zodpovědět? Jedna z nich je opravdu zapeklitá  

  

Úspěšně také pokračujete v soutěži „Zachraňme lidstvo!“ Svá komunikační 

zařízení nám předvedli žáci 1.A, 1.B a žáci 7. třídy. 2. třída sice úspěšně našla hesla 

a donesla nám je, bohužel jim ale chybělo komunikační zařízení. V aktuálním čísle se 

s námi vydejte na Venuši a splňte další jednoduchý úkol! 

  

 Příjemné chvíle strávené nad časopisem Sedmopolis. A protože je to už za chvilku, 

krásné Vánoce plné pohody a odpočinku a následně i šťastný vstup do nového roku! 

 

Vaši Sedmopolisáci 

 

 

 

  Sedmopolis        IV – 2014/2015 
 



 3 

 
 

NOVINKY

Sonda na 
povrchu 
komety 

poslala na 
Zemi první 

fotky. 

Skoro 40 tisíc let 
staré mládě 

mamuta vystavují 
v Moskvě. 

Pentagon posílá do Iráku 
zbraně za půl miliardy. 

  

 

Oxidu uhličitého je 
v atmosféře nejvíc 

za 800 tisíc let. 

Čeští fotbalisté drží po 
podzimní kvalifikaci na ME 

2016 první místo. 

Extrémní výkyvy počasí 
masakrují ptactvo. 

 
Ve Spojených státech našli 

virus hloupnutí. 

Opel plánuje 
výrobu nového 

SUV. 
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Novinky z obce: 

7. 12. se bude konat mikulášská besídka pro děti. 

11. 12. bude předvánoční setkání pro seniory. 

Jan Sojka, Nicola Matoušková, 9. třída 
Adéla Sojková, Martin Hajsler, 7. třída 
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KAM NA VÝLET 
Město Židlochovice 

První čtvrtletí máme za 

sebou a je tu prosinec. Pro některé 

to znamená spousty legrace, dárků 

a cukroví. Pro nás to znamená další 

články o zajímavých místech. 

 Město Židlochovice leží na 

soutoku Litavy a Svratky, asi 

20 km od Brna směrem na jih. Je 

plné 

významných 

památek.  Židlochovice jsou proslavené hlavně kvůli zámku, který se zde 

nachází i s rozsáhlými zahradami. Dále je to radnice města. Patří 

k nejstarším budovám města. Původně zde stála jednopatrová budova 

z doškovou střechou. Její dnešní podoba je z roku 1559, kdy byla 

majitelem panství Vilémem z Pernštejna rozšířena. 

Mezi tyto významné budovy řadíme také Robertovu vilu a starý 

Cukrovar. Robertova vila byla vystavěna ve 30. letech 19. století 

v empírovém stylu. Nechal si ji vystavět Florentin Robert, ředitel místního 

cukrovaru. Vilu měl jako rodinné sídlo. Cukrovar v Židlochovicích patřil 

k nejvýznamnějším cukrovarům u nás. Dnes z něj zbyl jen komín a jedna budova, kde je teď 

supermarket. 

  Pokud už jste si město prošli můžete se vydat na kopec Výhon (355 m n. m.) a tam si 

prohlédnout město z nově vystavěné  rozhledny. 

 Toto město znám jako své boty a je mi hodně blízké. Jezdím sem za babičkou a vždycky 

jsem šel do velkého parku u zámku. Může tu potkat muflony a jeleny. Město Židlochovice nejsou 

žádným nudným městem. 

Martin Müller, 9. třída 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidlochovice_%28z%C3%A1mek%29
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Červená Lhota 

Červená Lhota je renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech. Přehrazením 

blízkého potoka hrází a odtěžením skalní šíje se skála změnila v ostrov, na kterém vyrostla 

gotická tvrz. 

Pozdější majitel Jan Kába z 

Rybňan nechal starou gotickou tvrz 

přestavět na pohodlnější renesanční 

zámeček, zvaný od té doby Nová 

Lhota. Pojmenování Červená Lhota se 

objevuje až od počátku 17. století, a to 

podle barvy zámku. Další z majitelů,  

Antonio Bruccio, nejenže nechal 

vystavit kamenný most vedoucí k 

zámku na místě staršího dřevěného, ale 

také založil v nedalekém městečku Deštné lázně. Za jeho doby byly tyto lázně velmi oblíbené. V 

roce 17. století probíhaly na zámku barokní přestavby, které proměnily šlechtické sídlo na 

letohrádek. Od poloviny 18. století se majitelé zámku několikrát změnili. 

Za Ignáce Stillfrieda pobýval v letech 1796–1799 na zámku skladatel a spoluzakladatel 

německé opery Karl Ditters von Dittersdorf. Mezi lety 1903–1913 byla za prince Johanna 

Schönburga-Hartensteina budova zámku změněna v neorenesančním duchu. Tato přestavba dala 

zámku jeho dnešní podobu.  

Na zámku bylo natočeno několik filmových a televizních pohádek. 

Tento hrádek vřele doporučuji, protože si z něj odnesete spoustu zážitků.  

 

Markéta Dvořáčková, 7. třída 
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_Lhota_%28z%C3%A1mek%29 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Fotbalový sen 

Autor: Zuzana Majíčková 

Kniha vypráví o jednom chlapci, který se jmenuje Vojta. Jeho fotbalovým snem je 

stát se jednou hráčem za Slávii Praha. Jednoho dne měla Vojtova babička narozeniny, ale 

ten den měl Vojta trénink. Musel se rozhodnout, jestli půjde na oslavu, anebo na trénink 

do Sezimova Ústí. Nakonec šel na trénink, jelikož je 

kapitán a u nich musí být kapitán na všech trénincích. Z 

tréninku přišel tak unavený, že doma hned usnul. Vzbudil 

ho dědeček a rychle mu řekl, že musí jet do nemocnice, že 

je tam jeho táta. Po příjezdu do nemocnice zjistil od 

maminky, že měl tatínek infarkt a je mrtvý. Po jeho smrti 

se odstěhovali do Prahy. Takže Vojta bude hrát za nový 

fotbalový tým FK Podolí. V tomto týmu se postupně 

zlepšoval, až byl mezi nejlepšími. Jednoho dne měl Vojta 

nejdůležitější zápas svého života. Hrál proti jeho nejoblíbenějšímu týmu Slávie Praha. 

Musel dát do zápasu všechno, ale stejně remízovali 0:0. Další den měl Vojta trénink. 

Zrovna vystřelil na bránu, když v tom ho najednou trenér odvedl do kabiny. V kabině stál 

pán. Říkal, že je asistent trenéra Slávie Praha. Má za úkol se ho zeptat, jestli nechce Vojta 

přestoupit do týmu Slávie Praha. Vojta na to s radostí kývl. 

Tato kniha je spíše pro kluky, kteří hrají fotbal a znají české fotbalové týmy. 

Možná i pro holky, které hrají fotbal. Ale stejně to doporučuji všem! 

Daniel Sobotka, 7. třída 

Zdroje: http://www.beletrie.eu/data/products/5fafd5c1a9.jpg 
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Osudy dobrého vojáka Švejka I. 
Autor: Jaroslav Hašek 

„Tak nám zabili Ferdinanda!“ – kdo by neznal tuto slavnou větu? 

Tak začíná první díl vyprávění o Josefu Švejkovi, vojákovi propuštěného 

kvůli „blbosti“. Živí se prodáváním psů a trápí ho revma. Žije v nejisté době, 

kdy se policejní živly snaží za každou cenu někoho posadit do vězení. Tak se 

jednou vydá do hospody, kde je i s hospodským odveden kvůli „velezradě“. 

Odvedou ho na policejní ředitelství, kde se to jen hemží „zločinci“, kteří se 

dopustili podobných zločinů jako Švejk, většinou se týkajících vraždy 

Františka Ferdinanda. Po soudu se dostane před lékařskou komisi, odkud je 

poslán do blázince. Tam je mu velmi dobře, ale nakonec ho prohlásí za 

simulanta a odvedou znovu do vězení, odkud je však propuštěn. Doma si 

moc nepobude, poněvadž začne válka a on se chce jako pravý voják nechat odvézt na frontu. A protože ho 

znovu trápí revma, nechá se na velitelství odvézt jeho paní domácí na vozíčku. Cestou se k němu připojí 

dav, který je rozehnán, a dokonce se o něm píše v novinách jako o „vlasteneckém mrzákovi“. Na 

velitelství ho komise nechá kvůli revmatu na ošetřovně, kde jsou všichni považováni za simulanty. Byla 

to spíše léčebna na simulanty. Za Švejkem se přišla podívat kněžna, která o něm četla v novinách. 

Donesla mu mnoho dobrot, a když je snědli, tak byl prohlášen za zdravého. Byl odveden na garnizónu. 

Tam se rozbrečí na mši a kněz (jestli se mu tak ještě dá říkat) si ho vzal jako vojenského sluhu. Polní 

kurát ho prohraje v kartách a tak se dobrý voják dostane k nadporučíkovi Lukášovi. U něho se zase 

dostane k jeho starému řemeslu – prodávání psů. Tito psy jsou však kradeni. A tak se stane, že si 

nadporučík jednou vyjde na procházku se psem a uvidí ho původní majitel – plukovník. A tak je i se svým 

sluhou poslán na frontu…. 

Toto dílo patří k české literární klasice. Pokračuje dalšími třemi částmi a poslední díl není 

dokončen, protože autor zemřel. První dvě části jsou úspěšně zfilmovány. Často jsou o Vánocích 

v televizi, a tak si je, pokud se opravdu chcete zasmát, nezapomeňte pustit, zvláště letos, kdy si 

připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války. 

Knihy jsou tentokrát s filmem srovnatelně kvalitní. Tento román bych nabídl už zkušenějším 

čtenářům. Znovu musím vřele doporučovat! 

Martin Zavřel, 9. třída 
Zdroje: http://www.filmexport.cz/glr/plakaty/dobry-vojak-svejk-vodoznak-male.jpg 

Zdroje: http://www.kinobox.cz/data/clanky/600x394x1/us-trzby-zelvy-ninja-zazily-velkolepy-comeback-a-dostali-i-
strazce-galaxie.jpg 
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Hunger Games – Síla vzdoru 1. část  
Režisér: Francis Lawrence 

Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,… 

 
 Katniss je po minulých hrách odvezena do 13. obvodu, kde se ocitá v blázinci. Když se 

téměř vzpamatuje, je prezidentkou Coinovou vyzvána, aby se stala symbolem revoluce. Ta po 

„výletu“ do 12. obvodu, který je zničený na prach a většina jeho obyvatel s ním, a zjištění, že je 

Peeta naživu, vyzve prezidentku k jeho 

zachránění z Kapitolu i přes to, že promluvil proti 

revoluci. Stihne navštívit také 8. kraj a jeho 

nemocnici, která je několik minut po její návštěvě 

vybombardována i se všemi uvnitř. Do rozhovoru 

s Peetou se Diodovi podaří vložit projev 

Reprodrozda a Peeta je stihne varovat před 

útokem ze Sídla. Varuje je včas, a tak nikdo 

nezemře. Rebelové vyhodí do vzduchu vodní 

elektrárnu, takže je Kapitol bez elektřiny. Do 

města se vydá záchranný tým pro Peetu. Ten je 

úspěšný a Katniss se s ním nakonec setká. Není 

však stejný jako dřív… 

 Na tento film jsem se dlouho těšil, hlavně 

proto, že jsem jeho knižní předlohu již četl. Jeho zpracování bylo vcelku kvalitní, jediné minus 

bylo, že nebyl ve 3D. Autorům bych pochválil i to, že dokázali z „nudnější“ části knihy udělat 

celkem akční film, který má něco kolem dvou hodin. Mile mě překvapilo, že jsme se i zasmáli a 

na své si přijdou i romantičtější povahy. Doporučuji spíše vážnějším zájemcům o tento příběh!  

Martin Zavřel, 9. třída 
Zdroje: http://cdn.film-book.com/wp-content/uploads/2014/09/the-hunger-games-mockingjay-part-1-katniss-

everdeen-final-movie-poster-01-3750x5700.jpg 
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V PŘÍRODĚ 
Kapr obecný 

Typickým českým zvykem je, že ke štědrovečerní hostině se jí kapr obecný. Je to ryba, 

která je dlouhá asi 30 - 80 cm někdy i více. Ve vhodných podmínkách může přesáhnout až 30 

kilogramů. Má poměrně malou hlavu na ní má ústa, vousy, oči a nozdry. Celé tělo má pokryté 

šupinami proto je velmi kluzký. Po stranách těla má hřbetní a řitní ploutev. Na jeho těle najdeme 

dvě prsní a dvě břišní ploutve. Na konci těla má ocas, který mu umožňuje rychlý pohyb ve vodě. 

Živí se drobnými živočichy např.: larvami pakomárů, planktonem, který filtruje z vody a částmi 

vodních rostlin. Vyskytuje se v řekách a jezerech. Chová se v 

rybnících. Každý rok se pořádají výlovy rybníků. Já s rodinou na 

Vánoce kapra jíme a je moc dobrý. 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr_obecn%C3%BD 

http://www.trebonskykapr.cz/kategorie/historie/ 
http://www.orso.cz/dvorak/vyskyt.html 
http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200304%20paprskoploutv%C3%AD/paprskoploutvi_C.html 

Jakub Urban, 7. třída 

Sob polární 
Jak asi víte, tak sob je zvíře, které žije v severní Americe, ale patří také k Vánocům - tahá 

saně, ve kterých sedí Santa Claus. Sob je nejseverněji žijící druh jelenovitých. Vyskytuje se 

v lesích, tundrách, severských oblastech. Soby využívají také Laponci, které je využívají jako 

tažná zvířata a také jako potravu, mléko, kůži a kožešinu na oblečení. Volně žijící soby mají 

hmotnost okolo 150 kg. Laponci soby chovají ve velkých stádech. Patří k lesním formám sobů, je 

mohutně stavěný a zdržuje se v arktických lesích východní Kanady. Samec mívá ve stádě až 40 

samic. Sob denně ujde až 160 km, bez problémů překonává i široké vodní plochy, jsou to výborní 

plavci. Sob se převážně živí lišejníky a v létě se pasou chudou trávou a ohryzují listí zakrnělých 

bříz a vrb. Od ostatních jelenovitých zvířat se liší tím, že velké rozvětvené parohy rostou i sobím 

samicím.  

Jakub Crha, 9. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY 
Historie telefonu  

Telefon, asi si většina 

dnešních lidí bez mobilního 

telefonu nedokáže představit 

život, ale než jsme se dostali k 

přenosným mobilům, byly tu 

telefony, které mnoho z nás ani 

nezná. První z telefonů byl 

vynalezen před 138 lety, roku 

1876, mužem, který nesl jméno 

Alexander Graham Bell. Vynalezl ho v USA ve městě Boston, ale podle novějších informacích, 

které se k nám dostaly nedávno, byl telefon vynalezen jiným mužem, který se jmenoval Antonio 

Meucci, který ho měl vynalézt už roku 1849. Tyto telefony byly velmi primitivní a měly chyby 

jako velké zkreslování hlasu a byly sestrojeny z obyčejných věcí, které snad každý najde u sebe 

doma, ale byly zdokonalovány mnoho let, mnoha lidmi. První mobilní telefony byly vynalezeny 

koncem 19. století, ale mezi běžné lidi se dostaly až kolem roku 1950. Prvně byly určeny do 

automobilů a poté, až kolem roku 1970, se začaly dělat i pro normální nošení při sobě, ale stále 

se nedaly dát do kapes. I tak se rychle rozšířily a postupným vývojem jsme se dostali až k 

nynějším dotykovým mobilům. 

Zdeněk Sendler, 9. třída 
Zdroje:  http://www.novinky.cz/veda-skoly/historie/224232-patentovan-nejvlivnejsi-vynalez-lidstva.html 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon 
 

Alexander Graham Bell 
Alexander Bell se narodil 3. 3. 1847 a zemřel 2. 8. 1922. Byl to americký profesor, fyzik a 

vynálezce. Původně je ze Skotska. Bell mimo jiné vynalezl mikrofon, gramofon a telefon. Živil 

se jako učitel, a o telefon se začal zajímat už na základní škole. 
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Je to také zakladatel Amerického koncernu Bell Telephone. Svůj patent na telefon přihlásil 

stejného dne jako Američan Elisha Grey, který 

svůj přístroj vynalezl už v roce 1874,zatímco 

Bell až v roce 1876. Jeho telefon byl z počátku 

přehlížen, ale potom si ho na výstavě ve 

Filadelfii roku 1876 všimnul brazilský císař a 

vedení výstavy mu udělilo zlatou medaili. To 

ho podnítilo k dalšímu výzkumu a 8. 10. 

uskutečnil hovor na vzdálenost 3200 metrů. 9. 

7. 1877 založil firmu Bell Telephone Company. Je po něm pojmenována technická jednotka 

decibel. 

 

Antonio Meucci 
Antoniovi Meuccimu se někdy připisuje sestrojení 

prvního telefonu, i když ho patentoval Bell. Roku 1849 na 

Kubě ho sestrojil proto, aby mohl ze suterénu domu mluvit 

se svojí invalidní ženou ve třetím patře. Částečně ho 

patentoval roku 1871, ale v jeho dokumentu se nezmínil o 

tom, že tento přístroj přenáší zvuk elektricky, přestože 

tomu tak je. Bell přístroj patentoval až roku 1876, ale byl to 

lepší obchodník, a tak dovedl vynález až ke komerčnímu 

využití. Dlouho byl za vynálezce telefonu považován Bell, 

až do 11. 6. 2002, kdy byl vynálezcem zvolen Meucci. 

Petr Peška, 7. třída 

Zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci  
http://www.canadaswalkoffame.com/inductees/2001/alexander-graham-bell 
http://www.italianhistorical.org/page42.html 
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LANGUAGE CORNER 

Wie könnte mein Zimmer aussehen? 
In meinem Traumzimmer sind ein großer Schrank und ein großer Spiegel. Vor dem 

Schrank ist ein kleiner Tisch. Gegenüber der Tür steht das Fenster. Unter dem Fenster ist der 

Schreibtisch. Hinter dem Spiegel ist die Wand. Hinter der Wand ist ein großes Doppelbett. 

Neben dem Doppelbett ist der Nachtisch. Neben dem Schreibtisch ist die Tür. Dort ist das 

Badezimmer. Im Badezimmer sind Dusche, Wanne, Toilette und Waschbecken. 

Aneta Zavřelová, 9. třída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Traumzimmer ist sehr viel groß und liegt unter dem Boden. Es gibt dort eine große 

Bibliothek. An der Wand liegt eine große Landkarte. Neben der Landkarte liegt das Kino. In 

meinem Traumzimmer ist ein großes Dachfenster. Unter dem Dachfernster sind der Schreibtisch 

und die Tafel. Am Ende des Zimmers ist das große Bett. Neben dem Bett ist Schach. Im Zimmer 

möchte ich einen Wasserfall haben. Unter dem Wasserfall ist der Teich. Rechts sind Vitrinen mit 

Steinen. Neben den Vitrinen ist das große Treibhaus mit Blumen. Blumen sind überall. Im 

Treibhaus sind Terrarien mit Reptile und Aquarien. Neben der Tür ist die Toilette. Neben den 

Aquarien steht Spielzimmer mit Supercomputer. Auf den Wänden sind große Lautsprecher. 

Neben der Tür ist der Schießplatz. Neben dem Schießplatz ist die Küche mit Kühlschrank. 

Martin Zavřel, 9. třída 
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Das ist mein Traumzimmer. Mein Traumzimmer ist groß. Im Zimmer gibt es eine 

Arbeitsecke. Über der Arbeitsecke steht ein Hochbett. Über dem Bett hängen eine Lampe und 

ein Fach. Auf dem Fach liegen meine Bücher. neben der Arbeitsecke steht ein Billardtisch. 

Zwischen der Tür und der Arbeitsecke ist noch ein Tisch. Auf dem Tisch steht ein großes 

Aquarium. Im Aquarium schwimmen zwei Fische. Neben der Tür rechts gibt es verschiedene 

Lautsprecher und ein Tisch mit TV und Videorecorder. Gegenüber der TV steht mein Sofa. In 

der Mitte des Traumzimmers liegt ein Großer Teppich und auf der Decke hängt eine Leuchte. 

Martin Müller, 9. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Říjnové zasedání parlamentu 

Dne 31. 10. se uskutečnilo zasedání parlamentu, 

na kterém jsme se především zaměřili na uskutečnění 

Žákovské diskotéky, která se konala 7. 11. ve školní 

tělocvičně. Tentokrát byla rozdělena do dvou částí - pro 

1. a 2. stupeň zvlášť. I tak oba stupně mohli sledovat 

taneční vystoupení mažoretek z Lažánek a vyhrát 

překvapení z tomboly. Během diskotéky se tancovalo, 

hrály se zábavné hry a každou půlhodinu se mohlo také zasmát vtipům. Samozřejmě bylo 

nachystané občerstvení. Já osobně tuto událost hodnotím jako velmi vydařenou akci, a jestli to 

bude možné, ráda bych i příští rok. 

Jinak také žákovský parlament chystá tématický den pod názvem STROJ ČASU, kde 

budou žáci 1. a 2. stupně převlečeni do starověkého oblečení a zástupci žákovského 

parlamentu si pro vás nachystají program na 1. a 2. hodinu.Budeme rádi, když se zapojí celá 

škola. 

Veronika Crhová, 9. třída 
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DOTAZNÍČEK 
 
Tento měsíc žáci vyplňovali dotazníky ohledně žákovského parlamentu. Celkem se hlasování 

zúčastnilo 75 žáků.  Podívejte se, jak to dopadlo 

1. Líbí se vám práce parlamentu? 2. Líbí se vám akce parlamentu? 3. Máte nějaký návrh na 

akci ?  

6. třída  

1. otázka 

Ano - 11 lidí  

Ne - 0 lidí  

Ano i Ne - 5 lidí  

 

2. otázka 

Ano - 6 lidí 

Ne - 2 lidi  

Někdy - 8 lidí 

 

3. otázka 

Ano - 1 člověk ( Den pověstí a mýtů) 

Ne - 13 lidí  

Ano i  Ne/nevím - 2 lidi 

7. třída 

1. otázka 

Ano - 24 lidí 

Ne - 1 člověk 

Ano i Ne - 1 člověk 

  

2.otázka 

Ano - 22 lidí 

Ne - 0 lidí 

Ano i Ne - 3 lidi 

Nějaké - 1 člověk 

3.otázka 

Ano - 2 lidi 

Ne - 24 lidí 

8. třída 

1.otázka 

Ano - 21 lidí 

Možná/tak trochu - 2 lidi 

 

2.otázka 

Ano - 20 lidí 

Ne - 2 lidi 

 

3.otázka 

Ano - 5 lidí 

Ne - 18 lidí 

9. třída  

1.otázka 

Ano - 6 lidí 

Ne - 3 lidi 

Nějaké - 2 lidi  

 

 

2.otázka  

Ano - 1 člověk 

Ne - 0 lidí  

Někdy - 5 lidi 

Ano i ne - 2 lidi 

Spíš ne - 2 lidi 

 

3.otázka 

Ano - 3 lidi (Sportovní 

den/akce a Jít do přírody ) 

Ne - 7 lidí 
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Jan Dvořák 
Tento měsíc jsme se rozhodli udělat výjimku a udělali jsme rozhovor s panem školníkem  

 

1. Jak dlouho tuto práci děláte? 

Už 31 let. 

 

2. Baví vás to? 

Ano, baví. 

 

3. Co děláte ve svém volném čase? 

Ve svém volném čase se rozhodně nenudím, když je 

dobré počasí, chodím spravovat střechy. Přes zimu 

se flákám doma  

 

4. Kolik máte dětí? 

Mám tři děti. 

 

5. Jak jste přišel k této práci? 

Na doporučení, protože ti školníci přede mnou asi nebyli moc dobří, tak jsem šel sem.  

 

6. Pracoval jste někde jinde než tady ve škole? 

Pracoval jsem v TOS Kuřim, Státní lesy Brno, papírna. 

 

7. Jaký byl váš dětský sen? 

To nevím, myslím, že jsem neměl sen. 

 

8. Jak vycházíte s učiteli? 

Já myslím, že dobře.  

Aneta Zavřelová, 9. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Výstava: První světová válka 

Žáci 9. třídy měli v úterý 11. 11. 2014 přednášku o první světové válce. Současně také 

probíhala výstava věcí z této doby, kterou zapůjčili do školy rodiny a široká veřejnost. 

Dopoledne proběhla prezentace pro žáky I. i II. stupně, odpoledne pak pro rodiče a veřejnost. 

Myslím, že se nám to povedlo. Děkujeme hlavně paní učitelce Pavlíně Rohanové a také Jitce 

Eliášové, že nám pomohly a byly naší oporou. Děkujeme také všem, kteří zapůjčili věci na 

výstavu. 

Michal Šeda, 9. třída 

Halloween a třetí třída 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den 

před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku 

vyvinul. (http://cs.wikipedia.org). Jak to tento den chodí v zemích, 

kde se Halloween slaví, si vyzkoušeli i žáci třetí třídy. Převlékli se do 

strašidelných kostýmů a s tradičním pořekadlem Trick or treat 

(Koledu nebo vám něco provedu) obcházeli celou školu. 

Vykoledovali si spoustu sladkostí, jablíček, křížal, a dokonce i 

nějakou svačinu a moc si to užili. 

Kateřina Klímová 
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Halloween v 1. třídách 
Na společné učení s devátou 

třídou se vždycky naši prvňáčci těší. 

Tentokrát proběhlo v duchu Halloweenu. 

Prvňáčci se dozvěděli, co vlastně 

Halloween je a kde se slaví, naučili se 

nová anglická slůvka, vyrobili si masky a 

společně si zasoutěžili. Prožili jsme opravdu skvělé dvě hodiny v režii žáků deváté třídy! 

Ivana Musilová 

Veletrh středních škol 
Ve středu 19. 11. 2014 byl veletrh středních 

škol, který byl určen hlavně pro žáky 9. a 8. třídy, 

zúčastnili se ale i žáci třídy 7. Přijelo 19 středních škol 

ze širokého okolí. Byla to velmi povedená akce, která 

žákům pomohla při vývěru střední školy. Děkujeme 

paní učitelce Rohanové a všem, kteří pomohli s 

přípravou.  

 

Žákovská diskotéka 
V pátek 7. 11. 2014 jsme měli diskotéku, kterou pořádal 

žákovský parlament. První stupeň končil tombolou a druhý 

tombolou začínal. Následovalo vystoupení mažoretek, které 

sklidily velký potlesk. Po dohrání poslední písničky byli 

všichni smutní, ze už musí domů, protože se všem diskotéka 

moc líbila. 

Veronika Synková, 8. třída 
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Kutilské dopoledne na Žernůvce 
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se skupinka žáků 7. třídy vypravila v rámci svého 

projektu Labyrint vzpomínek do Domova sv. Alžběty na Žernůvce. Tentokrát pod vedením p. 

učitele Maška vyráběli spolu s klienty nejrůznější hudební nástroje jako bubínky, štěrchátka, 

dešťové hole a řadu dalšího. A to ze dřeva, papíru, plastových a kovových víček nebo 

plechovek. Společnými silami zhotovili řadu vydařených hudebních nástrojů, které následně 

všichni rovnou na Žernůvce vyzkoušeli při zpěvu lidových písní. 

Sasanky na Adventní trhové slavnosti v Tišnově 
Na první adventní neděli 30. listopadu se 

Sasanky vydaly do Tišnova. Tam se na náměstí 

konala tradiční Adventní trhová slavnost zakončená 

slavnostním rozsvěcením stromu a doprovázená 

prodejem výrobků žáků z okolních škol. Sasanky 

sklidily se svým pěveckým vystoupením úspěch, 

přičemž 

zazněly i 

nové písničky. Pokud máte zájem si je 

poslechnout, jste srdečně zváni na neděli 

14. prosince do deblínského kostela od 15:30.  
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Tereza Kupská, 9. třída 
Dominik Medek, 7. třída 

 

ZÁBAVA 
Vtipy  

Přijde Pepíček domů a povídá:  
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z fyziky!“ 
„Opravdu?“ 
„Neee, jen si to představ…“ 
 
 

Víte, jak policajti chytají medvědy? 
Chytí zajíce a mlátí ho tak dlouho, dokud se nepřizná, že je medvěd. 

 
 
 
Ptá se máma malého Pepíčka: „Proč krmíš slepice čokoládou?“ 
„Aby mi snesly kindervajíčko!“ 
 
 

Jak se pozná dům policajta? Má na anténě feferonku. Pro ostřejší obraz. 
 
 
 
Pepíček se ptá tatínka: „Tatínku, ten počítač nám opravdu přinesl Ježíšek?! 
„Ano. Proč se ptáš?“ 
„Protože před našimi dveřmi stojí nějaký pán a chce třetí splátku!“ 

Karel Kocman, 7. třída 

Vylušti si křížovku 
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!Soutěž! 
OTÁZKY A ODPOVĚDI Z MINULÉHO MĚSÍCE 
1) Kdo vynalezl žárovku? → Thomas Alva Edison 

2) Nejvyšší hora světa je? → Mount Everest 

3) Napiš 5 druhů psích plemen → (Př.: pudl, pitbull, kokršpaněl, chrt, irský setr, ohař,...) 

 
Kdo správně odpověděl?  

 
Nikola Kropáčková, 8. třída 

Kamil Bednář, 8. třída 
Nela Stoklasová, 8. třída 
Filip Steinhauser, 8. třída 

Miloš Jůza, 8. třída 
Kristýna Kovaříková, 7. třída 

Adéla Sojková, 7. třída 
Michal Sláma, 6. třída 
Jakub Cvrček, 5. třída 

 
Gratulujeme, všichni jste získali 1 bod! 

Doporučujeme pokračovat v soutěži, odměna vás nemine. :-) 
 

NOVÉ OTÁZKY NA MĚSÍC PROSINEC 
 

1. Jaký je poloměr země? 

2. Tipněte si, kolik váží paní učitelka Eliášová (tolerance 3kg). 

3. V jakých letech byla vystavěna Robertova vila v Židlochovicích? (viz rubrika 

„Kam na výlet“) 

 
 

PAPÍRKY S ODPOVĚDMI HÁZEJTE DO KRABICE VE 2. PATŘE 
VEDLE AUTOMATU NA PITÍ. 

PŘIPOMÍNÁME! K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ JMÉNO A TŘÍDU! 
 

Tereza Kupská, 9. třída 
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ZACHRAŇME LIDSTVO! 
A jedeme na druhou planetu směr → Venuše 

Gratulujeme třídám, které se zúčastnily našeho prvního kola výpravy do Vesmíru. 

Naše základna nám poslala další motor a my konečně může pokračovat v naší výpravě po 

vesmíru a prozkoumávat další planety.  

Proto se nyní vydáme na naši druhou planetu v pořadí, a to je planeta Venuše. Tato 

planeta je pojmenovaná po řecké bohyni krásy a lásky. Je podobná naší planetě, ale nejsou 

tam takové podmínky pro život jako u nás. Venuše je tvořena převážně z oxidu uhličitého. Má 

rozlohu 460 234 317 km². Tak pozor, abychom se tam neztratili! Ale to nás nezastraší, my 

přece chceme prozkoumat další planety za jakoukoliv cenu, tak pojďme na to! 

Když jsme odlétali z Merkuru, tak jsme si všimli, že máme strašně pěknou raketu. 

Napadlo nás se po cestě na Venuši zabavit a vyrobit si její model. Leopold se šel tedy podívat, 

co máme za věci, ze kterých by to šlo vytvořit. Měli jsme jen PET láhve od vody, které už 

jsme vypili po těžké práci, když jsme museli žádat základnu o motor. Pak jsme měli také 

kartónový papír. Kapitán lodi sice musí řídit, ale my si můžeme ukrátit dlouhou chvíli.  

Nastříháme si kartón tak, aby nám vznikla tři „křídla“, vezmeme PET láhev a nejlépe 

tekutým horkým lepidlem (tavicí pistolí) na 

ni nalepíme křídla. Pak jen počkáme, než 

lepidlo zatuhne. A hurá máme to! 

 

Shrnutí:  

 Doneste si do školy jednu PET láhev  

 vystřihněte z kartónu „křídla“ lodi 

 přilepte je k PET lahvi 

 doneste to do 9. třídy 

 a to do 18. prosince 2014 !  
Karel Weigl, 7. třída 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 
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