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ÚVODNÍČEK 

 Je tady měsíc květen a s ním i další číslo Sedmopolisu! Ten jsme již v únoru 

přihlásili do soutěže školních časopisů a na sklonku května nás čeká vyhlášení 

krajského kola, tak nám držte pěsti! Určitě vám pak napíšeme, jak jsme dopadli. 

 Aktuální číslo vám přináší jako vždy Novinky z regionu i širšího okolí. Na výlet 

se s námi tentokrát vydejte na jeden z našich nejznámějších hradů Karlštejn nebo na 

Býčí skálu. Knižní a filmové recenze vám představí knížky Kronika rodu Spiderwicků 

nebo Aranellu, dceru piráta.  

V přírodě se dočtete o kachně divoké a zajícovi antilopím, Technika a vynálezy 

přináší po dlouhé době recenzi na hru Assassins´s Creed: Rogue. Parlamenťáci pro vás 

chystají další akce! Jaké, to se dozvíte v Parlamenťáckém okénku.  

Určitě si nenechte ujít rozhovor s Marianou Plevovou nebo obsáhlý článek 

o Dni Země – jak tento den probíhal u jednotlivých tříd. Zábava vám opět přináší další 

porci vtipů a nové otázky do soutěže pro jednotlivce a čeká nás návštěva poslední 

planety Sluneční soustavy Uran! Najdeme konečně náhradní místo pro lidstvo? 

 

Příjemné chvíle strávené nad časopisem Sedmopolis vám přejí 

 

Vaši Sedmopolisáci 

 

Sedmopolis        IX – 2014/2015 
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Vědci objevili fosilie 
dvoumetrového obojživelníka. 

Žil před 200 milióny let v jihoportugalském 
regionu Algarve. Tvor byl současníkem 

prvních dinosaurů. Na místě, kde se dříve 
nacházelo jezero, jich tehdy zahynuly 

stovky. Voda zřejmě vyschla. 
 

 
 

NOVINKY  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Děti mohou být 
chytřejší bez ohledu 
na geny, stačí do tří 
let rozvíjet mozek. 

 

Příliš pohybu škodí stejně 
jako válení u televize. 

 

Vědci si lámou hlavu kvůli 

kolébání tučňáků. 

Sedmopolis        IX – 2014/2015 

Novinky z obce: 

Od 8. do 10. května se v obci budou konat Deblínské hody. 

Jan Sojka, Nicola Matoušková, 9. třída 
Adéla Sojková, Martin Hajsler, 7. třída 

Vědci začnou 
zkoumat pozitivní 

účinky konopí. 

Opice umějí podle 
vědců „předvídat“ 

budoucnost. 
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KAM NA VÝLET  
Býčí skála 

 Býčí skála je jedna z největších a nejznámějších jeskyň v Moravském krasu. Jde o 13 

km chodeb ve vápencové skále. Nachází se mezi městy Adamovem a Křtiny. Vstupní část 

jeskyně je známa od pradávna. Lidmi byla 

navštěvována postupně v paleolitu, neolitu, eneolitu, 

době bronzové, době železné - halštatské a laténské, 

době římské, době slovanské a obdobně ve středověku 

a novověku.  

První zmínka o jeskyni pochází z roku 1663, 

kdy o ní píše zábrdovický mnich. Od roku 1867 

prováděl v jeskyni vykopávky Jindřich Wankel, který 

zde objevil sídliště z doby paleolitu. Snad nejcennější 

byl nález sošky bronzového býčka bratranci 

Felklovými o dva roky později. V dalších letech pak 

učinil doktor Wankel nález Halštatského pohřbu. Na 

dně hrobky bylo nalezeno více než 40 koster, 

převážně mladých žen, a množství předmětů ze starší doby železné. Za druhé světové války 

vybudovali nacisté ve vstupních prostorách jeskyně podzemní továrnu, čímž došlo 

k poškození jeskyně. V roce 2011 se zde točila pohádka Sněžný drak. 

 V této jeskyni jsem ještě nebyl, ale brzy se tam podívám se svojí třídou. ☺  

 

Martin Müller, 9. t řída 

 
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BD%C4%8D%C3%AD_sk%C3%A1la 
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Hrad Karlštejn 
 

Hrad Karlštejn byl vystaven v roce 1348 

Karlem IV., aby zde byly uloženy korunovační 

klenoty, které zde s krátkými přestávkami 

zůstaly uloženy téměř 200 let. Jedna taková 

krátká přestávka byla v 15. století, kdy byly 

korunovační klenoty uschovány ve 

Velharticích.   

Velmi působivé je, že tento hrad je 

zachován v téměř původním stavu. Na nejvyšším 

místě skalního ostrohu stojí monumentální, 60 m 

vysoká Velká věž se systémem mohutného 

opevnění. Stavebně byl hrad dokončen v roce 

1365, kdy byla vystavěna kaple svatého Kříže ve 

Velké věži. V polovině 16. století za správy 

Jáchyma Novohradského z Kolovrat došlo 

k renesanční přestavbě hradu. Přestavba se týkala především Velké věže a budovy 

purkrabství, která byla v té době nejvíce využívána.   

Zcela ojedinělá je původní nástěnná výzdoba 

ze 14. století, která obsahuje 129 deskových obrazů Mistra 

Theodorika v Kapli sv. Kříže. Jsou zde vystavené repliky 

Svatováclavské koruny českých králů a koruny císařů S 

vaté říše římské. Hrad také proslavila Vrchlického 

veselohra Noc na Karlštejně, podle které údajně neměly 

na hrad přístup ženy. Tato pověst se nezakládá na pravdě, příběh vymyslel autor pouze pro 

potřeby dramatu. Ten byl zfilmován jako muzikál s hudbou Karla Svobody. 

   Markéta Dvořáčková, 7. třída 
Zdroje:  http://hrad-karlstejn.eu/wp-content/themes/hrad-karlstejn/images/Galerie/historie-3.jpg 
 http://www.tripzone.cz/content_img_cs/001/karlstejn-w-1444.jpg 
 http://www.marsjanki.pl/Content/images/articles/original/5ef14703-75a4-4acd-be2e-434dfe0d4fa7.jpg 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Aranella, dcera piráta 

Autor: Aino Pervik 

 

 Kniha vypráví příběh pirátů. Hlavní postavou je 

kapitán Daniel řečený Olovo a jeho dcera Aranella, která od 

dětství bez matky vyrůstala na lodi Škorpión. Jednoho dne se 

podaří zachránit v moři trosečníka jménem Hassan, který umí 

léčit pomocí jehel a stane se pro Aranellu velkým 

kamarádem. Nikdy se nestane zlým pirátem, který přepadá 

lodě a touží jenom po zlatě, drahokamech a penězích. Příběh 

končí tím, že Aranellu unesou jiní piráti a Hassan je pověřen 

ji najít a vykoupit ji. Nastane boj mezi pirátskými loděmi, 

nikdo nevyhraje ani neprohraje, protože Daniel obě dvě lodě 

zapálí a nikdo z pirátů se nezachrání. Hassan se postará o Aranellu usadí se v Akánském 

táboře.  

Kniha se mi moc líbila. Doporučuji pro kluky i holky, kteří mají rádi nějaké to 

dobrodružství. Kniha má 264 stran a dobře se mi četla. 

Martin Skoupý, 7. třída 

Kronika Rodu Spiderwicků 
Autor: DiTerlizzi Tony 

Jednoho dne se rodina Graceových přestěhovala do domu, kde bydlela jejich prateta. 

Jak Jared, jeden z rodiny Graceových, vstoupil do nového domu, uslyšel ve zdi nějaké 

škrábání. Večer, když máma usla, šli Jared, bratr Limon a sestra Mallory do kuchyně. Mallory 

vzala do ruky koště a práskla s ním o zeď. Ve zdi se udělala díra a v té díře viděli hnízdo. V 

hnízdě byla hlava od panenky a vojáci. Uviděli i výtah na jídlo. Jared do něj vlezl a Mallory 

ho vytáhla na horu. Jared se dostal do místnosti, ve které byl psací stůl a na něm papírek. Na 

papírku byla napsaná básnička. S papírkem se otočil ke krbu, aby si to přečetl.  

Sedmopolis        IX – 2014/2015 
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Po chvíli uslyšel škrabání, a jakmile se otočil, škrabání přestalo. Ale na psacím stole byla 

napsaná věta. Jared se se začínal bát, tak raději 

rychle vlezl do výtahu a nechal se spustit 

dolů. Dole hned vše řekl Mallory i Limonovy, 

že nahoře je místnost bez dveří. Další den 

probudila Jareda maminka a nadala mu, 

ať se de podívat na sestru. Mallory měla vlasy 

přilepené k posteli, a tak jí je museli ostříhat. 

Po obědě se zase Jared nechal vyvézt do 

tajemné místnosti. Tentonkrát si všiml 

truhly. Otevřel ji, jenže v ní bylo jen oblečení. 

Bylo na ní něco divného, protože z venku byla 

větší, než zevnitř. Začal truhlu osahávat, když 

najednou nahmatal kliku od šuplíku. Vytáhl 

šuplík a v něm byla jedna obrovská kniha, 

kterou si četl celou noc. Z knížky se dočetl, že v domě žijí štokci, neboli skřítkové. Další den 

Jareda zase vzbudila máma, ať se jde podívat do kuchyně. Byl tam strašný nepořádek. Když 

to uklidil, tak si začal myslet, že to všechno dělá štokec z knížky a jen kvůli tomu, že mu 

Mallory rozbila hnízdo. Jared s Limonem se rychle vydali výtahem do tajemné místnosti. 

Když Limon uviděl v polici knížky a za každou z nich zatáhl, kdyby se náhodou otevřeli tajné 

dveře. Jak zatáhl za správnou knížku, otevřely se dveře do prádelny. Rychle běželi pro budku 

pro ptáčky a vzali ji s sebou do tajemné místnosti. Připnuli budku na lustr a do ní vložili 

papírek se vzkazem, že se omlouvají za rozbité hnízdo a tady má nové a aby už neškrábal po 

zdech. O pár dnů později se šli podívat jestli si skřítek vzal vzkaz. Nebyl tam a od té doby už 

neškrábal po zdech. 

Tato knížka se mi dost líbila. Je srandovní a dobrodružná. Rozhodně si ji přečtěte.  

Pokračuje dalšími knihami. Byla také zfilmována. Doporučuji ji všem.  

Daniel Sobotka, 7. třída 

Zdroje:  http://www.filmarena.cz/obrazky/film_6829_2.jpg 
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V PŘÍRODĚ 
Kachna divoká 

Kachna divoká se vyskytuje u řek, potoků a rybníků. Žije 

v Evropě, Asii, Africe a v Severní Americe. Má poměrně malou 

hlavu a velké tělo. Celé tělo je pokryto peřím. Má dvě blánité 

nohy, které jí umožňují rychle plavat. Její délka těla je až 65 cm 

a váha kolem 1,5 kg. Rozpětí křídel se pohybuje od 75 do 100 cm.  

Kachna divoká patří mezi všežravce. Živí se listy a obilím, někdy 

si ale pochutná i na rybě, žábě či měkkýši. Nejčastějším obdobím 

páření je srpen. Samice naklade někdy až 18 vajec. Samice se od 

samečka liší zbarvením. Samice je hnědě zbarvená. Samec je více zbarvenější, má šedohnědé 

tělo se zelenou hlavou.  Na to, že kachna není moc dobrý letec, umí vytvořit rychlost až 65 

km/h. Já osobně jsem kachnu viděl snad tisíckrát. 

 

Zdroje : http://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_divok%C3%A1 
 http://www.zoozlin.eu/kachna-divoka 
 http://www.zoohluboka.cz/kachna-divoka.html   

Jakub Urban, 7. třída 

Zajíc Antilopí 

Žije v pouštních oblastech na jihu USA a severním 

Mexiku. Uši má dlouhé přes 17 cm. Zajícům slouží uši nejen na 

poslouchání, ale ochlazují se s jimi (jako sloni). V horských 

polopouštních oblastech si s nimi ochlazují přehřátou krev. Zajíci 

se živí různými druhy rostlin a dlouhou dobu vydrží bez vody. 

Přesto že jsou to hlodavci, tak patří do samostatného řádu a od 

hlodavců se liší především tím, že mají v čelisti šest řezáků, 

zatímco hlodavci jen čtyři. Zajíci dokážou běžet delší dobu až rychlostí 65 km/h.  

Jakub Crha, 9. třída 
Zdroje: Knížka  Rekordy  Živý svět zvířat, vlastní 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Recenze hry Assassins´s Creed: Rogue 

Dlouho jste už v našem časopise neviděli žádnou recenzi na hru, 

a proto je na čase to změnit! Vydejte se s námi do světa assasínů, pirátů 

a lodních bitev! 

Rogue kráčí ve šlépějích pritáského Black Flag, na který bohužel 

příběhově nenavazuje. Příběhová linka zasazená mezi události třetího 

a čtvrtého dílu představuje mladého hrdinu - člena asasínské party jménem 

Shay Patric Cormac. Pokud vás tedy nebavila pirátská tématika, Rogue vás 

nemá čím zaujmout. Hned ze začátku mě trápilo, že cestování mezi jednotlivými místy trvá 

příliš dlouho. Jednou plujete sem, jednou tam vyslechnete si téměř neexistující příběh a při 

tom vám dá hra vychutnat všechny svoje bugy (chyby) a špatnou grafiku. Přesně při těchto 

momentech jsem nelitoval toho, že jsem si hru nekoupil. Byl jsem ale rád, že oproti minulému 

titulu Unity je dobře optimalizovaná (snížení nároků celého programu).  

A náš verdikt? Rogue kráčí ve šlépějích předchozího dílu Black Flag, fanoušky potěší 

tudíž podobným herním zážitkem. I přes dobrou optimalizaci hra vizuálně dost ztrácí.  

Petr Bartoš, 7. třída 

Zdroje: http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Assassin%27s_Creed:_Rogue 
http://www.hrej.cz/recenze/assassins-creed-rogue-5036/ 
http://games.tiscali.cz/recenze/assassin-s-creed-rogue-recenze-245352 

 

Ubisoft Entertainment S. A.  

Ubisoft Entertainment (dříve Ubi Soft) je francouzská vývojářská a vydavatelská firma 

počitačových her. Tuto firmu založilo pět bratrů Gillemontových v roce 1986. Nynější sídlo je 

v Montreul-saus-Bois ve Francii a mají ještě pobočky ve více než dvaceti zemích. Začínali 

distribucí her ve Francii, později je distribuovali do USA, Anglie a Německa a nyní je 

najdeme už po celém světě. V roce 2005 bylo ve firmě zaměstnáno přes 3500 lidí, v roce 2013 

je to již 9200 lidí. Vyvíjí počítačové hry pro Wii, PC, Xbox, Playstation a Xone. 

Michal Klusák, 7. třída 
 

Sedmopolis        IX – 2014/2015 
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LANGUAGE CORNER 
Lebensmittel / Potraviny 

a) Was ist Obst und was Gemüse? 

Banane   Zwiebel 
Mandarine   Knoblauch 
Apfelsine   Sellerie  Obst 
Pflaumen   Kirsche 
Apfel    Erbse    
Birne    Porree 
Kartoffel   Melone 
Spargel   Tomate 
Trauben   Paprika   
Kiwi    Gurke 
Erdbeere   Ananas  Gemüse 
Himbeere   Salat 
Karotte   Zucchini 
 

b) Lebensmittelpyramide. Beschreib bitte die Lebensmittel! 

 
c) Welche Lebensmittel sind gesund und welche nicht? 

gesund…………………………………………………………………………………………... 
 

Concert Black Veil Brides  

In 23th March I was on koncert in Wien with my father. We were in frontale one hour. 
It was horrible. The forerunners calls „Like A Storm“ and „Fearless Vampire Killers“. Black 
Veil Brides ran to the podium at 20:30. Every guitar solos were fantastic, drums were good 
too. They played lot of songs from new album. Old songs they played too. I think, koncert 
was short. But it was best day ever ☺ And the sound was horrible. It was very very loud. I am 
accustomed to the noise, but it was really really too loud. I admire my father, he survived with 
me ☺ 

Hedvika Jebáčková, 7. třída 

Sedmopolis        IX – 2014/2015 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Co se dělo v parlamentu 

Tento měsíc jsme měli v parlamentu opravdu napilno. Hned ze začátku jsme hodnotili, 

jak se nám podařily naše poslední akce. Cesta do středověku, Velikonoce s parlamentem a jak 

dopadly soutěže.  

Poté jsme začali jednat o dalším „Stroji času“, ve kterém se vypravíme do První 

republiky. Termín je prozatím dán na 23. června 2015. Dále jsme projednávali, jak na to příští 

rok navážeme. To, jak jsme se domluvili, se ale budete dozvídat až během příštího roku.  

Ke konci jsme nakousli další diskotéku. Při vstupu na naše stránky můžete po levé 

straně najít odkaz, díky kterému nám můžete dát vědět, jakou písničku chcete na „Žákovské 

diskotéce“ slyšet. 

 

Další zasedání: 15. května 2015 

Petr Bartoš, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Mariana Plevová 

V květnu bychom vás rádi seznámili s paní učitelkou z 

mateřské školky a zároveň školní fotografkou Marianou 

Plevovou. 

 
Jak dlouho se věnujete fotografování? 
Focení se věnuji cca od 15 let, začínala jsem na 
kinofilm a upřednostňovala jsem černobílé 
fotografie. 
 
Krom ě fotografky jste i učitelka v mateřské 
školce, baví vás práce s dětmi?  
Práce s dětmi mě baví hodně, v každém z nás 
zůstává kousek dítěte a to je moc fajn, u 
malých dětí je úžasná jejich upřímnost a jejich 
náhled na svět je pro mě často inspirativní. 
 
Jaká „práce“ vás více baví? Fotografka 
nebo učitelka?  
Baví mě oboje, ale více času věnuji práci 
učitelky. 
 
Máte nějaké zájmy? 
Mým největším koníčkem je fotografování 
a ráda jezdím na kole. 
 
K focení potřebujete hodně kreativity 
a hlavně fantazie, máte ji?  
Fantazie mám až až! 
 
Ohledně focení, inspirujete se někdy u 
někoho jiného? Anebo si náměty vymýšlíte 
úplně sama?  
Samozřejmě se inspiruji i u jiných skvělých 
fotografů, ale většina fotek vzniká na základě 
momentálního podmětu. 
 
Kdybyste mohla mít nějakou 
superschopnost, jaká by to byla?  
Chtěla bych dýchat pod vodou… To je vtip, 
kdybych opravdu mohla nějakou schopnost  
 
 
 

 
 
 
 
mít, bylo by to něco, co by se týkalo 
mimosmyslového vnímání. 
 
Stal se vám nějaký trapas? Popř. jaký?  
Trapasy zažívám pořád. Např. když pošlu 
zprávu jinam, než jsem chtěla. Taky 
vzpomínám, že jsem jako malá hlasitě zpívala 
v kadibudce na táboře v Polsku, v domnění, že 
nikdo kolem není. Když jsem vylezla, stál 
kolem kadibudky celý zástup „zájemců“, bylo 
mi strašně trapně, nicméně sklidila jsem velký 
aplaus…. 
 
Co jste vystudovala? 
PhotoGenii. 
 
Každý má své plusy i mínusy. Jaké jsou ty 
vaše?  
Mé plus bývá někdy i mínus a sice jsem 
dobrák a těžko říkám NE. 
 
Oblíbená barva?  
Modrá, ale taky červená, zelená… 
 
Jaké je vaše motto nebo oblíbený citát? 
Kterým se v životě řídíte?  
Život je otázkou priorit! 
 
Jak jste vlastně k focení přišla? A k práci ve 
školce?  
Focení nějak tak samo vyplynulo z mého 
malování a kreslení. Dodnes si dělám legraci, 
že jsem si školku nejdříve postavila, abych pak 
v ní mohla pracovat (to bylo v rámci brigád), 
nicméně rozhodnutí, že chci pracovat s dětmi, 
přišlo už na základní škole… 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Děvčátko Momo a ukradený čas 

Po příjemných velikonočních prázdninách začala druhá a třetí třída svoji výuku 
v divadle Polárka na představení Děvčátko Momo a ukradený čas německého spisovatele 
Michaela  Endeho, známého spíše jako autora Příběhu, který nikdy neskončí neboli 
Nekonečného příběhu. Představení začínalo asi takto: Na  okraji jednoho velkého města, ve 
zřícenině divadla,  žije  děvčátko jménem Momo. Dospělí i děti ji často chodí navštěvovat: 
děti proto, aby si s ní hrály, a dospělí proto, že jim Momo umí naslouchat. Naslouchala tak, že 
hloupého napadaly znenadání velmi moudré myšlenky. Bezradný a nerozhodný najednou 
přesně věděl, co chce. Nebo tak, že nešťastný a utrápený znovu nabyl důvěru a dovedl se 
radovat. Jednoho dne se ve městě objevili podivní šedí muži, kteří lidem začali krást to 
největší bohatství, jejich čas. Vrátí Momo lidem jejich ukradený čas a s ním i jejich ztracené 
štěstí a dobrosrdečnost? Přestože představení patřilo k těm delším, dětem se velice líbilo 
a s napětím čekaly až do konce, jak příběh dopadne. 

Kateřina Klímová 

Deblínští druháci sázejí stromky 

V pondělí 13. 4. jsme šli sázet stromky. Počasí se nám vydařilo a mohli jsme přes kopec přejít 
do lesa, kde mráz a vichřice nadělaly paseku. Čekal nás hajný polesí Deblín pan Ing. Fučík 
a adjunkt pan Ing. Springer. Děti si mohly zkusit sázet smrk ztepilý, v lese si užít otevřený 
prostor a s větrem v zádech se vrátit do školy. Děkujeme Lesům města Brna, za možnost 
prožít den v lese a poznat, jak se o něj pečuje.  

Učitelky druhák ů ze ZŠ Deblín 

Pěvecké soustředění Sasanek 
Od pátku 17. do soboty 18. dubna se konalo 

další soustředění Pěveckého sboru Sasanky, a to 

v budově školy. Proběhl nác ik nových písniček, které 

si můžete poslechnout 30. května na Žernůvce, kdy 

budeme vystupovat na Zahradní slavnosti, kterou 

chystají žáci 7. třídy jako zakončení svého projektu 

Labyrint vzpomínek, nebo při posezení Na Gruntě. 

Termín ještě upřesníme. 
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Den Země 2015 
V pátek 24. dubna 2015 se v naší škole nekonala klasická výuka, ale proběhly 

nejrůznější činnosti spojené se Dnem Země. Škola se zapojila do projektu 
uklidmecesko.cz, a tak byla většina aktivit zaměřena především na úklid Deblína a jeho 
okolí. Jednotlivé třídy měly za úkol vymyslet přání pro naši Zemi a zdokumentovat 
„krásy a nekrásy“ okolí školy. Proběhla také stavba smyslové stezky, rozšiřování školní 
zahrady, čištění studánky, zkoumání života strašilek, poznávání bylin a dřevin se 
seniory na Žernůvce a nechybělo samozřejmě ani opékání špekáčků. Jak prožívaly Den 
Země jednotlivé třídy, se dozvíte níže. 

 

1. A 

Aktivitami ke Dni Země jsme navázali na náš celoroční projekt 
s názvem Lesní skřítci. Za své jsme si vzali úklid kolem školy, 
doplnění a rekonstrukci hmyzího hotelu a hlavně společně 
s deváťáky vybudování nového prvku do naší školní zahrady – 
SMYSLOVÉHO CHODNÍKU, který jsme navrhli realizovat. 
Deváťáci se postarali o technické provedení a my jsme chodník 
naplnili různými přírodními materiály. Dobrá věc se podařila, 
chodník jsme samozřejmě hned vyzkoušeli a byla to paráda! 
Přijďte si ho vyzkoušet i vy!  

 

 

1. B 

Den Země zahájily děti z 1. B krásným vzkazem Zemi: 
„Milá Země, máme Tě rádi, budem se k tobě chovat 
jako kamarádi.“ A to také po celý den naplňovaly. 
S velkým nasazením vyčistily keře a trávníky okolo 
školy, pak se prošly kolem školek a vysbíraly odpadky 
po Deblíně. S veselou písničkou jsme se vraceli 
ke škole, kde jsme si užili několik her připravených 
devátou třídou. Krásným zakončením dne bylo, když 
mohly obě první třídy společně po opékání špekáčků 
vyzkoušet smyslovou stezku připravenou deváťáky. 

 

2. třída 

V rámci Dne Země stihla 2. třída spoustu věcí! Nařezat kůly, překopat a pohrabat kousek pozemku, 
ten označit, zasázet i zasít hrách, dýni, červenou řepu a mangold, plus přesázet bylinky do již  
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založeného bylinkové šneka. Krajčovi nám darovali již vzrostlé sazenice estragonu, máty, šalvěje, 
pažitky nebo echynacei, které doplnily volné místo v bylinkovém šnekovi, za což jim patří obrovský 
dík! 

3. třída 

Třetí třída se v rámci Dne Země vypravila „otevřít“ Fořtovu 
studánku, která se nachází na pomezí obcí Deblín 
a Braníškov. Ještě předtím jsme ale složili origami motýla, 
na kterého jsme napsali přáníčko pro naši Zemi k jejímu 
svátku. Potom už jsme se vydali směle ke studánce. Cestou 
jsme sbírali odpadky, u studánky jsme si zahráli hru, 
studánku jsme vyčistili od napadaného listí a bláta, zazpívali 
jí písničku a ochutnali průzračně čistou vodu. 

4. třída 

Den Země začal pro čtvrtou třídu již ve škole, kde děti tvořily papírový model Země. Model byl 
vytvořen pro budoucí prvňáčky, kteří nám Zeměkouli polepili barevnými ručičkami. Šlo o symbolické 

vyjádření toho, že Zemi máme ve svých rukou a je 
na nás, jak se k ní budeme chovat. Poté jsme 
vyrazili ke kostelu a rybníku s tím, že po cestě 
jsme sbírali odpadky. U rybníka čekala odměna 
v podobě opékaných špekáčků a fotbalového 
utkání. Seznámili jsme se s florou kolem rybníka 
i přilehlých lesů. Den byl zakončený v odpoledních 
hodinách u školy, kde mnozí zkoušeli hmatový 
chodníček, vytvořený společnou prací prvních tříd 
a deváté třídy. Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem vstřícným obyvatelům městyse Deblína, kteří 
nás podpořili dobrým slovem i sladkou odměnou. 

Neváhali vyjít před své domy a i tam uklidit – děkujeme. 

5. třída 

5. třída se vydala směrem od školy na deblínský 
„Špilberk“. Po cestě sbírala část žáků odpadky a část 
fotila „krásy“ a „nekrásy“ Deblína. Na Špilberku nás 
čekal pan Weigl, který nám ukázal koně a ovce, 
provedl nás loukami směrem k lesu a povykládal nám 
o historii vývoje stavebních materiálů. Poté jsme se 
přesunuli s žáky do lesa, kde jsme se společně snažili 
postavit přírodní stěny. Jednou z nich byl i levitující 
baldachýn. Jednalo se o krajinnou architekturu 
s prvky land artu. Celý koncept našeho půldenního 
programu se pojil s ročním projektem „Urbanizace“. 
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6. třída 

Oslavy Dne Země šesté třídy se nesly zejména ve 
znamení strašilek, resp. bádání okolo nich. Před 
nedávnem nám totiž do třídy přibyli dva noví 
obyvatelé – strašilky Romeo a Julie. Úkolem žáků 
bylo zjistit o nich co nejvíce informací, např. stavbu 
těla, způsob života, potravu, rozmnožování atd. 
Zjištěné poznatky pak zpracovávali na čtvrtky papíru, 
které jsou vyvěšeny na školní nástěnce. Zbylý čas 
jsme strávili v lese, kde jsme již tradičně stavěli 
domečky pro skřítky nebo lesní zvířátka.  

7. třída 

Žáci 7. třídy se v rámci Dne Země vydali z Deblína pěšky na Žernůvku, kde sídlí Domov sv. Alžběty 
pro seniory, se kterým již několik let úzce spolupracují. Vzhledem k časové tísni se žáci rozdělili na 
dvě skupiny. Chlapci z první skupiny se snažili 
co nejdříve dostat do cíle, kde poté se seniory 
strávili přírodopisnou hodinku u jezírka. Po 
cestě pro ně nasbírali nejrůznější byliny 
a dřeviny, které s klienty následně poznávali. 
Připravili si pro ně také aktivity týkající se 
třídění odpadu a deskovou hru s přírodopisnými 
otázkami. Smíšené osazenstvo druhé skupiny 
šlo pomaleji a jejich úkolem bylo posbírat 
odpadky, zdokumentovat významné krajinné 
prvky podle Dvojjazyčné učebnice terénního 
učení a krásy či nekrásy okolí. Z Žernůvky se 
všichni vydali znovu pěšky do Deblína.  

8. třída 

Náš první cíl byla Čistírna odpadních vod! Pan 
Burian nám popsal celý proces čištění vody. Žáci si 
později vyškrtali osmisměrku: co do kanalizace 
patří/nepatří. Dále nás čekal úklid části Deblína 
(autobusová zastávka Pod Cihelnou). Do sbírání 
odpadků se všichni vrhli s nadšením. Shodli jsme 
se, že nám naše dva přidělené pytle byly málo. Po 
práci jsme si trošku odpočinuli u opékání špekáčků. 
Dokonce nám zbyla chvilka na oblíbenou hru – 
kreslení na záda. 
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9. třída 

Žáci 9. třídy a vybrané žákyně z 8. třídy podpořili školní 
koncept vzájemného učení a plně se věnovali mladším 
dětem z mateřských školek a prvních tříd. Společně se 
podíleli na úklidu areálu školy, sbírali odpadky a nosili 
větve do kontejneru na bioodpad. Následoval blok 
pohybových a přírodovědných aktivit a her. Den Země 
společně završili opékáním špekáčků a dokončením 
smyslové stezky. Smyslová stezka představuje nový 
herní prvek ve školní zahradě, na jehož tvorbě se 
podíleli zejména žáci 9. třídy s panem učitelem 
Maškem. 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Nová učitelka se rozhodne uspořádat pro žáky 9. třídy hodiny psychologie. Hned v první 
hodině vymyslí zajímavý test, když řekne dětem:  
„Děti, kdo z vás si myslí, že je hloupý, ať vstane.“  
Všichni ve třídě dlouho bez hnutí sedí na židlích. Až po chvíli se Pepíček osmělí a vstane.  
„Pepíčku, zkus mně i třídě vysvětlit, co tě vedlo k tomu, že jsi vstal. Opravdu si myslíš, že jsi 
hloupý?“ 
„Paní učitelko, já nejsem hloupý. Ale bylo mi vás strašně líto, jak jste tu stála sama jediná.“ 
 

„Stávka železničářů přinesla určité klady.“ 
„A jaké?“ 

„Zrychlila se silniční doprava, protože auta nemusela čekat u závor.“ 

 

Vleze borec do šaliny a cvakne si dva lístky. 
Vedle sedícímu se to nezdá, a tak se ho ptá, proč si cvaká dva lístky, když nastoupil sám. 

Borec mu na to odpoví, že si cvaká dva, protože kdyby jeden ztratil, tak má druhej. 
Vedle sedící si musí rejpnout, a tak se zeptá, co by udělal, kdyby ztratil i ten druhej. 

Ale on se nedá vyvést z míry a bleskově odpoví: „Tak mám ještě šalinkartu.“ 

Karel Kocman, 7. třída 

!Soutěž! 

OTÁZKY A ODPOV ĚDI Z MINULÉHO M ĚSÍCE 

1. Kolik má den minut? → 3600 minut. 

2. Kolik je na Zemi lidí? → cca 7 miliard. 

3. Kdy začíná jaro? → od 20. března 

Kdo správně odpověděl?  

Jakub Roubíček 7. třída, Kristýna Sedláčková 7. třída, Martin Zavřel 9. třída 

NOVÉ OTÁZKY NA M ĚSÍC KVĚTEN 
 

1. Tipni si, kolik kostek cukru je v 1 litru Coca-Coly 

2. Vyjmenuj všechny planety sluneční soustavy 

3. Vyrob vlaštovku, kterou odevzdej i s odpověďmi 

Tereza Kupská, 9. třída 
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ZACHRAŇME LIDSTVO! 
Poslední planeta » Neptun 

Neptun je skoro stejně velký jak Uran, ale přesto, že je dále od Slunce, je jeho teplota 

vyšší (-213 ⁰C). Neptun má čtyři tenké prstence a třináct měsíců. Triton je největší měsíc a je 

přibližně stejně velký jako náš Měsíc. 

 Na Uranu jsme zjistili, že tam přežít nejde, tak doufejme, že naše poslední planeta 

v Sluneční soustavě bude vhodná na přežití, abychom mohli zabránit přelidnění.  

Když naši vědci Leopold a Arnošt vyletěli 

z Uranu, mysleli si, že Neptun bude určitě ta 

planeta, která je schopna pro přežití lidstva. Sice je 

daleko od Slunce, ale mysleli si, že se naším 

útočištěm bude moci stát alespoň na chvíli.  

„Voilà, konečně jsme tu!“ zvolal Arnošt, 

když se vypnuly motory lodi. Leopold mu na to 

říká: „No ano, ale nezdá se ti, Arnošte, že je tu nějak moc velká zima?!“ „Počkej, třeba to je 

tím, že jsem vyhřátí z lodi.“ namítal Arnošt. „Nene, Arnošte, tady já nebudu, je tu velká 

zima!“ řekl Leopold a drkotal zuby. „Fajn, takže odlétáme zpět na Zemi.“ Povzdechl si Arnošt 

a zklamaně zažehnul motory rakety, protože ani poslední planeta se nestane naším 

útočištěm…  

Co udělat, abyste měli všechny úkoly hotové: 

• Odpovíte na tři jednochuché otázky. 

• Donesete do 9. třídy do 22. května. 

• A máte hotovo! 

 

Tady jsou otázky: Jak se jmenuje naše poslední planeta ve Sluneční soustavě? 

Kolik má měsíců?  

Proč chtěl Leopold ihned odjet?  

Tereza Ondrašíková, 9. třída 

 

Sedmopolis        IX – 2014/2015 

 


