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ÚVODNÍČEK 

 A máme tady nový rok! Doufáme, že jste do něj všichni vkročili tou správnou 

nohou. Přejeme vám v něm mnoho úspěchů, milých lidí, úsměvů, pohody 

a spokojenosti! 

 V lednovém čísle Sedmopolisu vám opět přinášíme tipy na výlety – tentokrát se 

s námi vydejte do lyžařského střediska Ski Amadé v Rakousku. Horkou (a některými 

z vás určitě netrpělivě očekávanou) předvánoční novinkou v kinech byl jistě poslední 

díl Hobita s podtitulem Bitva pěti armád. Ještě jste ho neviděli? Tak si určitě nenechte 

ujít skvělou recenzi, ve které najdete všechno podstatné, a něco navíc!  

 Ty z vás, kteří jste se narodili ve znamení kozoroha, určitě zaujme rubrika 

V přírodě, pro milovníky techniky jsme nachystali článek o vývoji počítače - věděli 

jste, že má své kořeny již v době před 5 000 lety? Rozhodně si taky nenechte ujít 

rozhovor s Radkou Novotnou, asistentkou ve 2. třídě. A co se v průběhu prosince dělo 

ve škole, to vám zrekapitulují rubriky Parlamenťácké okénko a Ze života školy. 

 A samozřejmě také pokračujeme v soutěžení! Jako jednotlivci si můžete 

v rámci Zábavy zkusit odpovědět na tři (tentokrát opravdu jednoduché) otázky a své 

odpovědi, jak už jistě víte, vhodit do schránky naproti 9. třídě. A spolu se svými 

spolužáky se vydejte na Mars a vyrobte si svého vlastního robota. Více informací 

najdete v rubrice Zachraňme lidstvo!   

 Přejeme vám spoustu příjemných chvil strávených nad časopisem Sedmopolis, 

a pokud budete mít chuť, podělte se s námi o své spisovatelské počiny, které velmi 

rádi zveřejníme! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Hobit vstoupil do 
kin s rekordní 
návštěvností. 

Poslední díl vidělo 
v Česku přes 

400 tisíc diváků 
 

 
Archeologové 

objevili v Egyptě 
hrobku faraónovy 

manželky. 

ČT od ledna odvysílá unikátní 
historické večerníčky. 

 
Na kancelářském 
stole žijí milióny 

nakažlivých 
bakterií. 

Godzilla, Transformers a 
Expendables - nejhorší 
americké filmy roku. 

Otužilci v Praze překonali 
rekord. 

26. prosince se 68. ročníku 
vánočního Memoriálu 

Alfreda Nikodéma zúčastnilo 
290 odvážlivců.  

 
Američtí 

biologové vydrželi 
pod vodou 73 dní. 
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KAM NA VÝLET  

Lyžařský areál Ski Amadé 

 Začala nám zima, ochladilo se, je pochmurné počasí, ale vůbec žádný sníh. Je třeba 

vyjet někam výš, než je naše republika. Proto se podíváme k našemu jižnímu sousedovi - 

Rakousku. Konkrétně do lyžařského areálu, kde jsem osobně byl. 

 Lyžařský areál Ski Amadé se 

nachází asi 90 km jižně od Salzburgu. 

Není to jen jeden lyžařský areál, ale 

jedná se o celý komplex 7 lyžařských 

oblastí. Nejznámější je lyžařská oblast 

Flachau. V areálu najdete několik 

malebných vesnic s ubytováním. Co se 

lyžování týká, v areálu se nachází 760 km upravovaných sjezdovek, 260 nejmodernějších 

drah, 200 tradičních chat, kde jsou většinou restaurace. Na celý tento areál platí jen jeden 

skipas, takže se nemusíte zdržovat u jejich kupování ☺. Jezdí se tu také mezinárodní závody 

ve sjezdovém lyžování. Sám jsem jel na jedné ze sjezdovek, kde se ty závody konají, 

a procházka růžovým sadem to nebyla. 

 Co mohu doporučit, kupte si nějaký vícedenní pobyt, protože za jeden den nestihnete 

vůbec nic. A pokud 

máte namířeno 

někam jinam, tak 

vám přeji všechno 

nejlepší do nového roku a hodně sněhu jak u nás, tak i na sjezdovkách. ☺  

 

Martin Müller, 9. t řída 

 

zdroje: http://www.grossarltal.info/en/winter/skiing-holiday/skiing-ski-amade.html 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Vítěz bere vše  

Autor: Zuzana Francková 

Jednoho dne se Katka se svým tatínkem, který trénuje 

koně, stěhuje na venkov k babičce. Dostal tam zajímavou práci 

v místním hřebčíně. Katka je z toho stěhování smutná, ale 

zároveň i veselá, protože  je nejlepší jezdkyně. A tak bude mít 

více prostoru na trénování. Strach má z toho, jak ji přijmou 

ostatní děti. Když přijeli, všichni k nim byli přátelští, až na 

Lindu. Linda je dcerou majitele statku a příchod Katky nese 

těžce, neboť v jezdeckém oddíle dosud vynikala pouze ona. 

Katka je sice méně hezká, ale má milou a přátelskou povahu 

a umí i lépe jezdit. V jezdeckém klubu je také Patrik, jenž je 

velice talentovaný a zamilovaný do Lindy. Katce se také líbí, ale myslí si, že není hezká, a tak 

u něho nemá šanci. Jednoho dne se koná menší závod, který vyhrává Katka. Lindu to naštve. 

Když se pořádá mistrovství vesnice, rozhodne se Katce ublížit a vyřadit ji ze závodu. Strčí 

Katčině kobylce pod sedlo kamínek, a když Katka na kobylku usedne, splaší se, neboť se 

kamínek zaryje do kůže.  Katka závod nevyhraje, zato Linda ano. Na to, co Linda udělala, se 

ale přijde a vyloučí ji z jezdeckého klubu. Dokonce tak učiní její otec. Když Patrik zjistí, co 

provedla, přestane se o ni zajímat.  

Kniha má 115 stran velice dobře se mi četla. Doporučil bych ji hlavně holkám. 

Martin Skoupý, 7. třída 

Zdroje: http://data.bux.cz/book/012/470/0124701/large.jpg 

Kmotr 

Autor:  Mario Puzo 

Kniha začíná na svatbě dcery dona Vita Corleoneho, jenž je původem ze Sicílie, ale 

nyní žije i se svou rodinou v Long Beach. Don je vůdcem jedné z pěti newyorských famiglií. 
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Dá se říci, že to jsou mafiánské spolky. Ty mezi sebou někdy soupeří, ale mají také pravidla. 

Don je čestný člověk, který neuznává tehdejší společnost, a tak si tvoří vlastní. Nikdy nikomu 

neodmítne pomoc a je kmotrem mnoha lidí. Jednou za ním přijde Virgilo Sollozo s nabídkou 

ohledně obchodu s drogami. Don slušně odmítne, ale jeho syn 

Sonny se dopustí chyby, když dá najevo svůj souhlas s tímto 

obchodem. Dona krátce poté postřelí a jeho consiglioriho Toma 

Hagena, pravou ruku, unesou. Syn dona Michael se za otcem jde 

podívat do nemocnice. Nikdo ho tam však nehlídá. Přijede 

policejní kapitán McKluskey a ten mu přelomí čelist. Přišli dona 

dorazit, ale když viděli, že někdo hlídkuje, zalekli se. Sonny se 

ujme jako nejstarší syn vedení famiglie a naplánují vraždu Solloza, 

který chce vyjednávat, a policejního kapitána. Jít vyjednávat a 

zabít má jít Mike. Vražda se mu povede, a tak je nutno ho ukrýt. 

Odpluje na Sicílii. V New Yorku se mezitím rozpoutá válka pěti 

famiglií. Corleonovi stojí sami proti ostatním klanům. Sonny jede za Connie, svou sestrou, 

kterou její manžel znovu zbil. Na mostu je však zavražděn. Don se ujme vedení své famiglie 

a vyjedná s ostatními příměří. Michael si najde na Sicílii ženu. Po atentátu, který jeho 

manželka nepřežije, a několika letech v cizině se vrátí domů, aby převzal rodinný podnik. 

Připravuje také geniální plán na znovuzískání své moci, kterou ztratili během války… 

Kniha se odehrává v další z mých oblíbených částí dějin, a to v polovině dvacátého 

století. Její příběh je nezapomenutelný. Obdivuji autora, neboť se i ze zdánlivě nenavazujících 

událostí dokáže dostat ke hlavní dějové linii. Kniha pokračuje dalším dílem. Stala se 

předlohou pro stejnojmenný film, který je také velmi dobře hodnocen, a částečně také pro 

počítačovou hru z české produkce – Mafii, jež má stejně jako kniha svoje pokračování. Vřele 

doporučuji přečíst! 

Martin Zav řel, 9. třída 
Zdroje:  http://data.bux.cz/book/003/350/0033505/large.jpg 

Hobit: Bitva p ěti armád  

Režisér: Peter Jackson 

Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando Bloom, Richard Armitage,…
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 Drak Šmak letí k Jezernímu městu, aby ho zničil i s obyvateli. Část se jich 

zachrání a Bardovi se podaří draka zabít s Černým šípem. Thorin začne trpět Dračí nemocí – 

jeho touha po zlatě a pokladech je neukojitelná. Přeživší z Esgarothu dojdou do Dolu, kam 

přijde i král lesních elfů Thranduil i se svou armádou elfů. Mezitím se hordy skřetů valí 

k Hoře, která by jim díky své poloze otevřela cestu ke 

staré a zaniklé říši Anngmar, zemi černokněžného krále, 

hlavnímu z Devítky. Gandalfa z Dol Gulduru zachrání 

členové Bílé rady a paní Galadriel se podaří zahnat 

Saurona do Mordoru. Sauron se však nechal zahnat záměrně. 

Thorin se opevní v Hoře a nechce splnit slib daný 

lidem Jezerního města – darovat jim část peněz 

z pokladu na vybudování nového města. Gandalf 

přijede Thorina varovat, ale najde lidi a elfy, kteří se 

chystají obléhat Horu. Bilbo našel Arcikam, po kterém 

Thorin tolik touží. Podezírá však někoho z trpaslíků. 

Bilbo ho zanese Thranduilovi a Bardovi, aby za něj vyměnili příměří a svou část pokladu. 

Mladý král trpaslíků však odmítne. Zavolal si na pomoc své příbuzné ze Železných hor. Skřeti 

zaútočí nejprve na vojska před branami Ereboru. Druhá část však zaútočí na Důl, v kterém 

jsou zbylí přeživší. Využívají i obrů a dalších netvorů. Thorin se zotaví a jde do boje. 

Trpaslíci ho následují jako svého krále. Thorin se rozhodne zabít jejich velitele – Azoga. 

S Filim, Kilim a Dwalinem se vydá na věž, odkud Azog vede boj. Je to však past a navíc se 

z té strany přihrne další armáda skřeů, tentokrát z Gundabadu… 

Tento film mě uchvátil. Bylo na něm krásně vidět, jak se vyvinula nejen technika, ale 

i herci, kteří se do svých rolí naprosto vžili. Od knihy se sice částečně lišil, ale o to více byl 

povedený. Úžasné efekty, které byly posíleny ještě 3D promítáním, byly naprosto brilantní 

ukázkou, co jsme dnes schopní vytvořit. Jediné, co mi vadilo, byla scéna s Legolasem, která 

mi připomněla film Spiderman. Dále se mi zdálo, že začátek filmu byl prodloužen a konec 

naopak zkrácen. Nezapomenutelný film, který by si nikdo z vás neměl nechat ujít, nejen kvůli 

mému doporučení, ale také pokud se chcete dozvědět, jak nakonec dopadl. Velmi vřele 

doporučuji!  

Martin Zav řel, 9. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Kozorožec horský 
 Není to jenom lednové znamení v horoskopu, ale je to i zvíře, které má kolem 140 kg           

a 1-1,5 metru. Má drobnou hlavu, na ní obrovské rohy, které můžou být až 1 metr dlouhé a těžké až 

15 kg. Pod bradou má vousy, které má jenom samec. Jeho tělo je pokryto srstí, v létě barvy šedé 

a v zimě hnědé. Má čtyři nohy, na nichž jsou kopyta - je to sudokopytník. Kozorožec je býložravec, 

živí se převážně trávou, mechem, rostlinami, listím 

a větvičkami. Tráví většinu dne vysoko v horách, což mu 

napomáhá uchránit se před svými hlavními predátory, kteří 

útočí zvláště v nižších polohách. Vyskytuje se v Evropě, Asii 

a severní Africe, v horských oblastech anebo na kraji lesa. 

Pokud spatří predátora, rychle utíkají na prudké útesy, kam se většina útočníků nedostane. Pokud jsou 

samci v nebezpečí, používají jako zbraň své rohy. Já jsem nikdy ještě kozorožce nespatřil, ale někdy v 

budoucnu bych ho rád viděl.    Jakub Urban, 7. třída 

 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozoro%C5%BEec_horsk%C3%BD 

http://animal265.webgarden.cz/rubriky/kozorozec-horsky 
 

Plejtvák obrovský 
Plejtvák je největší a nejdelší živočich na světě. Může 

dorůstat až do délky 33,5 m a hmotnosti 160 tun. Samice bývá 

o něco větší než samec. Plejtváci se dožívají až 80 let. Denně 

zkonzumují asi 4 tuny krilu. Mládě po narození váží asi 

4 tuny a je dlouhé cca 8 m. Denně spotřebuje 200 litrů 

mateřského mléka a přibývá 90 kg denně. Populace 

plejtváka obrovského poklesla ve 20. století o 99% 

z původních 150 000 na méně než 2 000 jedinců. Teď jsou 

přísně chránění. Plejtváci dokážou po nadechnutí vydržet 

pod vodou více než hodinu. Jejich nízkofrekvenční kvílení je 

nejhlasitějším zvukem vydávaným živým tvorem (180 decibelů). Je slyšet až na vzdálenost 850 km. 

Jakub Crha, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Vývoj počítače 

Dnešní počítač má své kořeny již v době před 5000 lety. Za jeho předchůdce může být 

považován nástroj ABAKUS, který usnadňoval počítání s čísly v Babylonii, byla to kamenná 

deska s počtářskými kaménky. První zařízení, která se později vyvinula v dnešní počítače, 

byla jednoduchá a založená na mechanických principech. Vývoj probíhal do poloviny 

20. století ve dvou větvích. Číslicové a analogové (tato později zanikla). 
Počítače od této doby dělíme na: 

Počítače nulté generace: (v období kolem druhé světové války) využívaly většinou relé. V 

roce 1936 německý inženýr Konrád Zuse sestavil první fungující stroj Z1. 

Počítače první generace: (1945-1951) byly sestaveny z elektronek a relé. Tyto počítače byly 

velmi drahé, měly vysoký příkon, velkou poruchovost a velmi nízkou výpočetní rychlost. 

V Pensylvánii v USA v roce 1946 byl sestaven první elektronkový počítač ENIAC. Tento 

počítač už začíná pracovat podobně jako dnešní počítač. Hmotnost byla 27 tun a zabíral 

162 m². Cena se vyšplhala skoro na 500 tisíc dolarů. 

Počítače druhé generace: (1951-1965) charakterizuje použití tranzistorů, mají menší 

rozměry, došlo ke zvýšení rychlosti a spolehlivosti, snížení energetických nároků. 

Počítače třetí generace: (1965-1980) charakterizuje použití integrovaných obvodů. Do této 

doby měly sálové počítače velké rozměry. Nyní se objevují první minipočítače 

a mikropočítače. 

Počítače čtvrté generace: (od roku 1981) využívají mikroprocesory. Zvýšila se jejich 

spolehlivost, rychlost a kapacita paměti, změnily se rozměry, což souvisí s rozšířením 

osobních počítačů. S rozvojem počítačových sítí vzniká internet. Bez tohoto vynálezu si 

nedovedeme už dnešní dny představit. 

Michal Klusák, 7. třída 

Zdroje:  http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF 
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Konrád Zuse 

use se narodil v Berlíně v Německu v roce 1910. Zapsal se ke studiu na Technickou 

univerzitu v Berlíně a prozkoumal obory inženýrství a architektury, ale oba se mu 

zdály nudné. Začal se tedy zajímat o stavební inženýrství. Nějakou dobu pracoval ve 

firmě Ford Motor Company a poté začal pracovat jako konstruktér v továrně na letadla 

Henschel v Berlínském Schönefeldu. V roce 1936 sestrojil v domě svých rodičů svoji 

prvotinu, kterou nazval Z1. Jednalo se o binární mechanický kalkulátor s pohyblivou řádovou 

čárkou a omezenou programovatelností. Instrukce byly načítány z děrované 35 mm fólie. Z1 

dokončil v roce 1938. Obsahoval 30 000 kovových částí a nepracoval správně kvůli 

nedostatečné mechanické přesnosti. Během druhé světové války byl zničen společně 

s původními plány. V letech 1987 až 1989 Zuse znovu postavil Z1 i přes infarkt, který utrpěl 

v půli projektu. Tento projekt stál 800 000 německých marek (10 000 000 Kč) a včetně 

Zuseho vyžadoval 4 jedince k sestavení. Projekt byl financován firmou Siemens a konsorciem 

pěti společností. V roce 1939 byl povolán do vojenské služby, kde mu byly dány zdroje k 

postavení počítače Z2. Zuse postavil Z2, přepracovanou verzi Z1, s využitím telefonních relé 

(=specializované zařízení sloužící ke spínání signálu). Ve stejném roce založil společnost 

„Zuse Apparatebau“ (Zuse Apparatus Engineering) pro výrobu svých strojů. Vylepšením 

základního stroje Z2 postavil v roce 1941 počítač Z3. Jednalo se o binární 22bitový kalkulátor 

s pohyblivou řádovou čárkou, který byl programovatelný, obsahoval smyčky, ale nevyužíval 

podmíněné skoky. Měl také paměť a výpočetní jednotku založenou na telefonních relé. 

Telefonní relé, která použil ve svých strojích, byla většinou posbírána z vyřazených zásob. 

I přes absenci podmíněných skoků byl Z3 turingovsky (= má stejnou výpočetní sílu jako 

Turingův stroj) úplný počítač (při zanedbání faktu, že žádný fyzický počítač nemůže být 

turingovsky úplný kvůli omezené paměti). 

Petr Bartoš, 7. třída 

 

Zdroje: 
http://www.wissen.de/sites/default/files/styles/lightbox/public/wissensserver/jadis/incoming/232377.jpg?itok=_
87mPdGD 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_Zuse 
 

Z 

  Sedmopolis        V – 2014/2015 
 



 11 

 

LANGUAGE CORNER 
Wordsearch 

 
WINTER  
 JANUARY  
 FLAKE  
COLD    
   SKATING 
  SNOWMAN 
SKYING     
ICE     SNOW 
   SLEDGE 
 

        Jaroslava Sovová, 7. třída 

Arbeitsblatt / Winnetou 
 

Karel May hat das Buch von der Geschichte einer 
Freundschaft zwischen dem Deutschstämmigen Jäger Old 
Shatterhand und dem Indianer Winnetou geschrieben. Dank 
dem Winnetou war er einer der meistgelesenen Schriftsteller 
Europas. Sein Abendteuerroman wurde in zahlreichen 
Sprachen übersetzt. Sehr beliebt sind Der Schatz im Silbersee 
und Durch die Wüste. 
 

Was passt zusammen? 
Hawkens     ist ein Pferd, das Winnetou gehört 
Nscho-tschi (Schöner Tag) ist Häuptling der Mescalero-Apachen und Vater 

von Winnetou und Nscho-tschi. 
Iltschi ist die Tochter des Apachenhäuptlings    

Intschutschuna und Schwester von Winnetou. 
Old Shatterhand  ist ein kleiner, humorvoller Mann, dennoch mutig   

und treu. 
Intschu tschuna (Gute Sonne)  ist uneingeschränkt der „guten“ Seite zuzuordnen 

und kämpft zusammen mit Winnetou und/oder 
mit anderen Gefährten gegen die meist klar 
abgetrennte „böse“ Seite. Dabei ist er bemüht, 
sich Feinde zu Freunden zu machen. 

 
 

W I N T E R F D K L 

B I C O L D V I I M 

F E X G F O L H C U 

L S L E D G E P E S 

A N K R T A H S I N 

K O Y A I V E Z L O 

E W O U T B I B F W 

L J S K Y I N G R M 

C D Z W U O N Z J A 

J A N U A R Y G A N 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Stroj času: Cesta do starověku 

V pátek 12. prosince se konal první 

tematický den v tomto školním roce. Letos 

se parlamenťáci rozhodli se svými 

spolužáky a učiteli vydat do minulosti 

pomocí stroje času. První cesta vedla do 

starověku, podle čehož mělo vypadat 

oblečení. První vyučovací hodiny byly 

opět v režii parlamenťáků, kteří si pro 

spolužáky nachystali aktivity spojené 

s antikou a předali jim informace o starověkých státech. Jak byli úspěšní, měl na druhém 

stupni ověřit závěrečný lehký testík. Samozřejmě byly opět vyhlášeny nejúspěšnější třídy – 

diplom za nejoblečenější třídu získali s přehledem druháci, kteří přišli do školy převlečení 

úplně všichni. Na druhém místě se umístila 6. třída, na 3. místě byly shodně třídy 3. a 4. 

Diplom za nejodbornější třídu, tedy třídu, která zvládla nejlépe test, získali sedmáci. 

Výhercům gratulujeme a všem děkujeme za účast! 

Soutěž o nejlépe vánočně 

vyzdobenou třídu 

Samozřejmě i v letošním roce Žákovský parlament 

ZŠ Deblín vyhlásil soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou 

třídu. Zvlášť se hodnotil I. a II. stupeň, přičemž diplom 

získala vždy jedna třída příslušného stupně. Hodnotila se 

výzdoba oken, nástěnka, vánoční stromeček, něco navíc a 

celkový dojem. Za nejlépe vánočně vyzdobené třídy byly vyhlášeny 1. A a 7. třída. 

Gratulujeme! 

Parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 
 

Ve čtvrtém čísle časopisu vás chceme seznámit s Radkou Novotnou, která je asistentkou ve 

2. třídě. 

 

Radka Novotná 
 

1. Pracovala jste ještě někde jinde? 

Ano, pracovala jsem v Brně na 

základní škole. 

 

2. Jak jste se k tomuto povolání 

dostala? 

Šla jsem studovat pedagogickou 

fakultu.  

 

3. Jaké bylo v dětství vaše 

vysněné povolání? 

Já jsem chtěla být veterinářkou.  

 

4. Jak vycházíte s ostatními 

učiteli? 

Já myslím, že dobře. 

 

 

5. Baví vás tato práce? 

Jako učitelka? Jasně, že baví, kdyby 

mě to nebavilo, tak bych se po 

mateřské už nevrátila . 

 

6. Jak vycházíte tady s dětmi ze 

školy? 

No, tak zatím asi dobře ☺ 

 

7. Pamatujete si svůj největší 

trapas? 

Nevím, asi mě teď nic nenapadá. Ale 

určitě něco bylo ☺ 

 

8. Máte nějaké sny? 

Ano, určitě nějaké mám. Chtěla bych, 

aby moje děti byly zdravé, abychom všichni 

byli zdraví a spokojení.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Mikuláš 

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 navštívil naši školu Mikuláš, anděl a fůra čertů. Nadělovali 

ovoce, ořechy, bonbony a další věci. Podle všeho ale museli varovat spoustu dětí, aby je příští 

rok nemuseli vzít do pekla. Stejně tak ale i pedagogický sbor! Tak pozor na to, ať si příští rok 

na vás nemusí stěžovat!  

Michal Šeda, 9. třída 
 

(Un)Known The Beatles  

Dne 25. listopadu se ve škole uskutečnila přednáška o chlapecké skupině The Beatles 

a o jejich životě. Členy skupiny byli John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney a George 

Harrison. Skupina Beatles hrála především v 60. letech a pochází z Anglie. Nejznámější 

skladby jsou: Yesterday, Let it Be, A Hard Day´s Night, z nichž některé také zazněly.  

 Blanka Oblouková, Lucie Šrámková, 7. třída 
 

Univerzita 2. a 3. věku 

Celoročním projektem žáků 9. třídy je letos Univerzita 2. a 3. věku na ZŠ Deblín. 

V rámci ní se mohou rodiče, prarodiče a široká veřejnost na naší škole vzdělávat. První lekce 

proběhla 11. prosince 2014. Byla odučena hodina angličtiny spojená se zahájením celého 

projektu a čajovnou. Šlo o velmi vydařenou akci, a tak ti, co nemohli přijít tentokrát, určitě 

přijďte příště! Budeme se na vás těšit! 

Michal Šeda, 9. třída 
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Baletní představení Louskáček 

Ve středu 10. prosince se 

uskutečnil zájezd na baletní 

představení Louskáček, které se 

konalo v Janáčkově divadle 

v Brně. Baletní představení bylo 

určeno především pro žáky 

8. třídy, ale vzhledem k velkému 

zájmu veřejnosti nakonec 

z Deblína odjížděly do Brna dva plné autobusy. Balet byl o dívce, která dostala na Vánoce 

dřevěnou hračku se jménem Louskáček. S Louskáčkem usnula a zdálo se jí, že Louskáček 

ožil a rozpoutal bitvu proti armádě myší, kterou vyhrál. Pak si ji odvedl do zámku. Ke konci 

se probudila a sen se vytratil. Balet se nám velice líbil. Hudba byla příjemná. 

Veronika Synková, Jana Pokorná, 8. třída 

Pěvecký sbor Sasanky 
V průběhu prosince proběhlo 

několik vystoupení Pěveckého sboru 

Sasanky. Ve čtvrtek 11. prosince 

vyrazily do Domova sv. Alžběty na 

Žernůvce, kde uspořádaly společně se 

žáky 7. třídy v rámci jejich projektu 

Labyrint vzpomínek vánoční besídku 

pro tamní klienty a zaměstnance. 

V neděli 14. prosince pak vystoupily 

v kostele sv. Mikuláše v Deblíně společně s deblínskou schólou ToPude a svoje letošní 

koncertování završily zpíváním v ZŠ Deblín v průběhu vánočních besídek.  

Lucie Šrámková, 7. třída 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Víte, proč dávají blondýnky rádio do ledničky? 

Aby měly čerstvé zprávy. 

 

Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v kuchyni cukroví: 

„Maminko, hoří nám stromeček.“ 

Maminka odpoví: „Pepíčku, neříká se hoří stromeček, ale svítí stromeček.“ 

Po 5 minutách se Pepíček ozve: „Maminko, už nám svítí i záclony.“ 

 

Jdou dva myslivci v lese, najednou jeden z nich upadne do bezvědomí. Druhý myslivec 

vytáhne mobil a zavolá na záchranku: „Pomoc! Můj kamarád je mrtvý.“ 

V telefonu se ozve odpověď: „Klídek, nejdřív se ujistěte, jestli je dotyčný opravdu mrtvý.“ 

Chvíli je ticho a potom se ozve výstřel se slovy: „A co dál?“ 

 

Babička se dívala na televizi a divila se: 

„Ty jo, ti šmoulové ale vyrostli.“ 

Přijde její vnuk a řekne: „Babi, to nejsou šmoulové, to je Avatar.“ 

  

Víte, proč smrtka nosí kosu? 

Protože nedostala řidičák na kombajn. 

 

Osmisměrka 
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!Soutěž! 
OTÁZKY A ODPOV ĚDI Z MINULÉHO M ĚSÍCE 

1) Jaký je poloměr Země? 
 → 6378 
2) Tipněte si, kolik váží p. uč. Eliášová (tolerance 3 kg) 
 → 56 kg 
3) V jakých letech byla vystavěna Robertova vila v Židlochovicích? (viz rubrika „Kam na výlet“) 
 → 30. léta 19. století 
 
  

Kdo správně odpověděl?  
 

Michael Sláma, 6. třída 
Kristýna Sedláčková, 7. třída 
Hedvika Jebáčková, 7. třída 

Martin Zavřel, 9. třída 
 

Gratulujeme, všichni jste získali 1 bod! 
Doporučujeme pokračovat v soutěži, odměna vás nemine. ☺ 

 
 

NOVÉ OTÁZKY NA M ĚSÍC LEDEN 
 

1. Kdy proběhla bitva na Bílé hoře? 

2. Kdo byl prvním prezidentem České republiky? 

3. Najdi v následujících větách zvířata: 

Vašek mele veliké množství zrní. 
To se lehce otáčí klikou, aby se nic neulomilo. 
My šeptáme, protože Vašek chce mít klid. 

 
 

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! 
Druhá mise splněna, můžeme vyrazit směr → Mars 

 Výprava na druhou planetu se moc nepodařila, zúčastnila se pouze jedna třída, a to 

třída 1. A. Doufáme, že na Mars se nás vydá víc!!! 

Mars je čtvrtá planeta ve sluneční soustavě a je druhou nejmenší planetou. Detailní 

zkoumání planety umožnilo od 60. let 20. století 20 úspěšných automatických sond. V této 

době jsou na oběžné dráze kolem Marsu tři sondy. 

 Mluví se o tom, že na Marsu by mohli žít mimozemšťané, ale Arnošt tam zahlédl jen 

nějakého podivného robota. Nejdřív si myslel, že je to jedna z těch tří sond, ale to Leopold 

zamítl. To určitě není sonda! Jelo to od nich dál, a tak si řekli, že se na to půjdou podívat, co 

to je. Šli tmavým Marsem a najednou se 

ocitli na takovém kopečku. Shlédli dolů 

a tam bylo doupě robotů. Uplně 

neuvěřitelné! „Kde se to tu mohlo vzít?“ 

ptá se zvědavě Arnošt. Když šli nazpět, 

pořád jim vrtalo hlavou, jak se to tam 

mohlo objevit. Arnošt z toho v noci vůbec 

nespal, pořád se vrtěl na posteli 

a přemýšlel, co to má znamenat. Roboti se Arnoštovi tolik zalíbili, že se rozhodl, že si 

jedonoho takového taky musí vyrobit. Vždyť na to bude potřebovat pouhý kartón. 

Shrnutí: 

Vyrobit z kartonu robota, může mít jakoukoli podobu 

Přinést do 9. třídy nejpozději do 23. ledna 2015 

obrázek: http://gelinlikistanbul14.blogspot.cz/2012/08/en-kolay-robot-yapilisi.html 

David Dvořák, 7. třída 

Tereza Ondrašíková, 9. třída 
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