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ÚVODNÍČEK 

Vítáme Vás v novém školním roce! 

Máme za sebou první měsíc tohoto školního roku… Doufáme, že se Vám vydařil 

a dařit se Vám bude i nadále! My jsme celé září pracovali na vydání prvního čísla našeho 

školního časopisu Sedmopolis. Letošní zářijové číslo pro Vás nachystali především osmáci, 

kteří převzali vedení časopisu po loňských deváťácích. Pomáhat jim budou sedmáci, na 

jejichž články se můžete těšit od příštího měsíce.  

Opět Vám budeme přinášet Novinky ze světa i Čech. Chybět nebudou zajímavosti 

o zvířátkách a květinách v rubrice V přírodě, nejrůznější technické vymoženosti 

dneška i minulosti Vám představí Technika a vynálezy, Knižní a filmové recenze potěší 

čtenáře a milovníky filmů a těšit se můžete i na novinky ze světa Sportu. Svoje jazykové 

znalosti angličtiny a němčiny si můžete prověřit v rubrice Language corner a Parlamenťácké 

okénko Vás bude informovat o činnosti Žákovského parlamentu ZŠ Deblín. V rubrice 

Dotazníček Vás seznámíme se známými i neznámými osobnostmi naší školy, rubrika 

Ze života školy bude obsahovat články o nejrůznějších akcích, které žáci společně s učiteli 

absolvovali. A nezapomeňte se s námi zasmát u Zábavy, kde na Vás vedle nejrůznějšího 

luštění a vtipů čeká také soutěž pro jednotlivce! Na papírek napište odpovědi na 

5 jednoduchých otázek a vhoďte je do krabice naproti 5. třídě. Na nejúspěšnější účastníky 

čeká na konci školního roku odměna! Máte ale opět šanci zvítězit i s celou svojí třídou! 

V rubrice Cesta kolem světa s Willy Fogem se s námi vydejte na putování po jednotlivých 

kontinentech, splňte zadané úkoly a přijďte je ve stanoveném termínu ukázat do 8. třídy… 

Nejlepší třída bude opět odměněna! 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené nad časopisem Sedmopolis. A pokud byste se 

s námi chtěli podělit o svoje články, neváhejte nás vyhledat v 8. třídě, za jakýkoliv příspěvek 

budeme moc vděční a velmi rádi ho uveřejníme! 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY    

Nová Toyota Prius 

Toyota představila čtvrtou řadu hybridní legendy. 

Prius druhé a třetí generace je velmi prostorný 

a útulný. Zajímavých detailů je na tomto autě hodně, 

rozhodně to není nudný vůz. Nový Prius je dlouhý 

4,55 metru, předpokládá se nový benzinový agregát 

1,7 nebo 1,8 kombinovaný s elektromotorem. Nová 

Toyota Prius bude nejspíš začínat na částce 630 tisíc 

korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: http://www.automotonews.cz/wp-content/uploads/2013/10/Toyota_Prius_2015.jpg  

 http://media.novinky.cz/971/509714-original1-tbqcj.jpg 

 

Apple odstartoval prodeje 
nových iPhonů. 
Ve frontě stála i robotka. 

Prodej Apple Watch 
startuje v dalších 

státech. Češi mají stále 
smůlu. 

Na pomoc s 
uprchlíky odjede do 
Maďarska 20 vojáků 

a technika. 

Na 47 tisíc vzdělávacích 
materiálů je volně ke stažení. 

Využít je mohou učitelé i další 
zájemci! 

 

Český horor 
Polednice byl 

dotočen. 
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Google si najal 
velblouda, aby  

zmapoval pomocí 
360° kamery poušť. 

Blesk je 5x teplejší, 
než povrch Slunce. 

Martin Hajsler, 8. t řída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Deník malého poseroutky 1 

Autor: Jeff  Kinney 

Jednou koupila máma Gregovi deník, i když výslovně žádal, že chce zápisník. Od té 

chvíle si Greg do něj píše vše, co se děje. Myslí si, že bude jednou bohatý a slavný, ale zatím 

trčí ve škole s bandou hlupáků. Holky o něm říkají, že je idiot. Greg má kamaráda Rowleyho, 

ze kterého si dělá srandu. Gregův mladší bratr Manny pořad kreslí fixou na dveře a rodiče ho 

za to chválí. Manny říká Gregovi bžíško, protože neumí moc mluvit. Greg má staršího bratra 

Rodricka, který má vlastní kapelu. Když táta vidí, jak Greg zlobí Mannyho, tak po Gregovi 

hodí něco, co má po ruce. 

Tato kniha se mi líbila, dobře se četla a byla napínavá. 

Filip Klusák, 8. třída 

Mikulášovy patálie 

Autor: René Goscinny 

Hlavním hrdinou je Mikuláš, který zažívá s kamarády různá 

dobrodružství a dělá nejrůznější lumpárny. Kniha je rozdělena na 

38 kapitol. Vtipné jsou nejen příběhy, ale i obrázky, kterými je 

kniha doplněna. Nejvíce se mi líbila kapitola s názvem KOLO. 

Mikuláš dostal kolo, které si už dlouho přál. Po prvním prohlédnutí 

mu kolo jeho tatínek zabavil pod záminkou, že Mikulášovi ukáže, 

jak se na takovém kole jezdí. Tohle vidí i jejich soused pan Durda a právě s ním se tatínek 

pustí do závodu na kole kolem jejich bloku. Jako první vyjel a také se vrátil soused. Pak byl 

na řadě Mikulášův tatínek, ten sice vyjel na kole, ale zpátky musel jít pěšky. Při závodu totiž 

tatínek vjel přímo do popelnice, kolo rozbil a Mikuláš nakonec kolo nedostal.  

zdroje: http://www.cbdb.cz/books/14395.jpg                                         Natálie Hořinková, 7. třída 
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21 Jump street 

21 Jump street je americký film z roku 2012. V hlavních rolích hrají Jonah Hill 

a Channing Tatum.  

Jump street 21 je o dvou kamarádech, kteří se znají od střední 

školy. Na střední byl Jenko frajer a Šmit je kluk, co se snažil pozvat 

holku na ples. Šmitovi se to nepodařilo a na ples nešel. Jenko byl sice 

frajer, ale nešla mu škola a ředitelka ho na ples nepustila. Po střední 

škole oba dva zkusili štěstí u policie. Šmitovi to šlo v testech a Jenkovi 

zase v tělocviku, a tak se z nich stali kamarádi. Po dodělání školy šli 

dělat na policii, ale mysleli si, že budou machři a honit padouchy. To se 

ale zmýlili, dělali pochůzky a nudili se. Když se jim naskytla příležitost, 

aby chytili gang motorkářů, podělali to a nepřečetli jim práva. Šéf 

gangu byl tak propuštěn. A tím se jim naskytla příležitost a byli 

převeleni na Jump street, kde měli za úkol se dostat k dealerovi a zneškodnit ho. Jenže když 

měli malý incident ve škole, byli pozváni k panu řediteli a prohodili si identity. A najednou se 

z Jenka stal šprt a se Šmita se stal herec. Šmit navázal styk s dealerem a museli si vzít drogu, 

kterou si koupili pro policii. Když byly pod drogou, tak se Šmit dostal do hry Petr pan. Jenko 

se dostal ke šprtům a napíchl dealerovi mobil. Šmit se zatím dostal k Erikovi (je dealer). A 

když měl být ples, Jenko a Šmit hlídali Erika, když se měl sejít s dodavatelem. Když 

dodavatel přišel, tak si všimli, že to je ten gang, který se pokusili zatknout. Ale prozradili se, 

protože Šmit řekl holce, která se mu líbila, aby odešla, protože se tu bude střílet a že je 

policajt. Ona se naštvala a prozradila Šmita. Když se prozradili, začala přestřelka a dva 

z gangu se ukázali jako policajti. Když zabili ty dva policajty, utekl Erik a po honičce Šmit 

postřelil učitele. Pak byli na Jump street jako rebelové. 

Tento film se mi líbil, byl napínavý a akční. 

Zdroje: http://nathanrudy.com/wp-content/uploads/2012/03/21-jump-street-poster.jpg 

 

Karel Weigl, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Hrušeň obecná 
 Jako každý říjen i letos dozrává hruška. Hruška je plod, 

který roste na stromě jménem hrušeň obecná. Vyskytuje se jen 

v mírném podnebném pásu, avšak první zmínky o hrušních 

jsou už z Řecka. Na hrušni najdeme plod, listy, květy. Květy 

jsou velké a pěticípé. Listy jsou vejčitého tvaru a každou zimu 

opadají a na jaře znovu vyrůstají.  Plod má tvar jehlanu. Může mít zelenou, žlutou a červenou 

barvu plodu. Patří mezi ovoce a je velmi sladký. Na povrchu je „slupka“, pod slupkou je 

dužina a pod dužinou jsou pecky. Plod je také léčivý. Například podporuje organismus a čistí 

trávicí soustavu. Dřevo hrušně se také využívá na misky, držadla kartáčů a hudební nástroje. 

Já osobně jsem hrušky už jedl. Jsou hodně sladké a možná proto mi i tak chutnají. 

Jakub Urban, 8. třída 
Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1e%C5%88_obecn%C3%A1 
http://prace-se-drevem.spibi.cz/Drevo-Druhy-Hrusen.html 
http://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/hrusen-obecna 

Jelen lesní 

 Doba říje jelenům začíná v září a končí v říjnu. Během doby 

říje jeleni nežerou, troubí a bojují spolu o samičky. Samec jelena se 

jmenuje jelen, samice jelena je laň a mládě jelena je kolouch. Jelen 

lesní patří mezi velké sudokopytníky. Jelení paroží může vážit až 20 kilogramů. Na délku 

může jelen měřit až 250 centimetrů. Dospělí jeleni žijí samotářský život. Jeleni se dožívají 

věku 15-20 let. Pohlavně dospívají ve věku kolem 2 let. Jeleni jsou březí 231-238 dní a svá 

mláďata rodí na přelomu května a června. Váží 100-250 kilogramů, chodí na pastvu ráno nebo 

večer a přes den odpočívají a přežvykují. Malý kolouch při narození váží 3-10 kilogramů, 

mléko laně saje 4 měsíce a na pastvy chodí 4 týdny po narození. 

Jakub Roubíček, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Gramofon 

Co je to gramofon? Většina z nás ho asi zná, ale víme, jak 

vznikl? Bylo to už v roce 1895, kdy ho Němec Emile Berliner sestrojil. 

Při tvorbě vycházel z Edisonova fonografu. Gramofon sestrojil ve 

Washingtonu, kam se v roce 1870 přestěhoval z Německa, kde se 

narodil. Gramofon se od fonografu lišil tím, že hudbu přehrával z 

keramické desky, zatímco fonograf z válečku. Desky se musely vyrábět jednotlivě, což 

znamenalo, že hudebníci museli ve studiu hrát každou píseň aspoň několiksetkrát. Potom ale 

Berliener vynalezl kopírování desek. Gramofony v té době ale byly jiné. Desky byly 

keramické a jehly kovové. Vlastník gramofonu musel v té době počítat s vyměněním jehly 

jednou za přehrání několika desek. Potom ale přišly na svět vinylové desky, které byly 

kvalitnější, a jehla k tomuto gramofonu vydržela i desítky let. S novými technologiemi 

a hlavně přístroji jako je magnetofon a CD přehrávač ale gramofony zmizely.  

Zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/VictorVPhonograph.jpg 

Petr Peška, 8. třída 

Magnetofon 

Ti mladší z vás si nemusí pamatovat ani magnetofon, který byl představen v roce 1899 

dánským inženýrem Valdemarem Poulsenem. Ale magnetofon, tak jak jej známe v dnešní 

podobě, se zrodil v roce 1941. Ze začátku se magnetofon používal pro špionážní účely, takže 

si domácnosti musely počkat. Ale jak to vůbec funguje? Magnetofon zaznamenává informace 

z vestavěného mikrofonu na cívku s pásem zmagnetizovaného materiálu, kde se uchovává. 

V 70. letech 20. století byl ale nahrazen magnetofony kazetovými. V těchto kazetách jsou 

různé druhy pásek, které začínají u oxidu železitého a končí chemicky čistým železem 

a kvalita zvuku je podstatně lepší. 

Petr Bartoš, 8. třída
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Until Dawn 

Je příběhová, hororová a interaktivní hra. Tuto hru vydává Sony Computer 

Entertiment. Tato hra je výjimečná tím, že má „butterfly efekt''. Butterfly efekt znamená to, že 

pokaždé můžete skončit jinak - kvůli rozhodnutím, které děláte. A ve hře můžete mít více jak 

250 konců. Ve hře je osm postav, za které střídavě hrajete a snažíte se o to, aby přežily. Ve hře 

se rozhodujete, co chcete udělat, a tato rozhodnutí ovlivní osud vašich postav, ale některá 

rozhodnutí je lepší vynechat. Špatné ale je, že zatím hra vyšla jen na PS4 a na PC verzi si 

budete muset počkat. 

Tato hra je velmi dobrá, ale nedoporučuji ji pro slabší povahy. 

Dominik Medek, 8. třída 
Zdroj: http://until-dawn.wikia.com/wiki/Until_Dawn_Wiki 

 

Rocket League 

Už jste si někdy chtěli zahrát fotbal s auty? 

Zněla vaše odpověď „ano“? Tak tahle hra je přesně 

pro vás! Rocket League je velmi chytlavá a zábavná 

hra pro více hráčů. Můžete hrát sezonu proti počítači, 

nebo také proti hráčům v duelech jeden proti jednomu, 

dva proti dvěma a tři proti třem. V této hře jde vlastě o to, že si seženete partu kamarádů 

a napojíte se na jeden z mnoha serverů, kde se snažíte dát více branek než váš protihráč. 

Ve hře je mnoho způsobů, jak si vylepšit svoje auto od barvy auta, vzhledu kol až po vlaječky 

na vaší střeše. Tuto hru hraji skoro každý den a neskutečně mě baví. Za jediný mínus 

pokládám to, že je stále ve fázi vývoje, a tak nejsou vychytané všechny mouchy. Hru si 

můžete koupit za 540 Kč. 

Jakub Zavřel, 8. třída 

 

Zdroj: http://www.geeksnack.com/wp-content/uploads/2015/07/Rocket-League1.jpg 
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LANGUAGE CORNER 
 

Song  
Head and shoulders, knees and toes, 

Knees and ….., 

Knees and toes, 

Head and shoulders, knees and toes, 

It's my body 

 

Eyes and ears and mouth and nose, 

Mouth and nose, 

Mouth and ….., 

Eyes and ears and ……. and nose, 

It's my body 

 

Ankles, elbows, feet and seat, 

Feet and seat, 

Feet and seat, 

Ankles, elbows, feet and seat, 

It's my ….. 

 

 

 

 

 

 

Vojt ěch Pacner, 8. třída

  Sedmopolis        I – 2015/2016 
 



 11 

 

 

Ferien 

Große Ferien sind zwei Monate lang. Im Sommer ist die beste Zeit, um etwas zu tun. Man 

kann zum Meer fahren, im Ferienlager oder, zur Oma fahren oder mit den Freunden spazieren 

gehen. Hier unter sind die Wőrter zum themd urlaub. Wir hoffen, dass Sie Sommerurlaub 

genieβen. 

 

Prázdniny – die Ferien   Hotel – das Hotel  

Moře-das Meer     Stan – das Zelt 

Chorvatsko- Kroatien     Tábor- das Camp  

Koupat se v moři – im Meer baden    Babička- die Oma 

Zmrzlina – das Eis     Kamarádi - der Freunde 

Pláž – der Strand     Kolo- das Fahrrad 

Wőrter finden 

 

 

Schere, Klebstoff, Buch, Lineal, Zirkel, 

Kuli, Kreide, Heft, Bleistift, 

Füller,CD,Block, Pinsel, Tisch, Bild, Ball, 

der, die, das 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pavlína Šiborová, Jaroslava Sovová, 8. třída 
 
 

T I S C H F H E F T 
K B U C H K O Z Ü B 
L L H M P U D I L A 
I O E F I L A R L L 
N C B B N I S K E L 
E K I D S C H E R E 
A A L I E T B L G S 
L M D E L S O C C D 
K R E I D E R F O I 
Z B L E I S T I F T 
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SPORT 
 

Sport v Evropě 

V Itálii se konala Velká cena Itálie Formule1.  

Pořadí v cíli:  1. Lewis Hamilton 

 2. Sebastian Vettel 

  3. Felipe Massa 

V Singapuru se konala Velká cena Formule1. 

Pořadí v cíli:   1. Sebastian Vettel 

  2. Daniel Riccardo 

  3. Kimi Raikkonen  

Při regionální rallye ve Španělsku jeden z vozů vletěl ve veliké rychlosti do diváků, zemřelo 

šest lidí (dva muži, čtyři ženy). Zraněno bylo 16 osob, pilot a jeho navigátor mezi nimi 

nejsou. 

Sport v ČR 

Fotbal: Česko : Kazaschtán   2 : 1 

 Česko : Malta   4 : 1 

 Česko : Lotyšsko  2 : 1 

Hokej:  HC Kometa Brno    :  HC Olomouc  2 : 1  

 HC Verva Litvínov  : HC Piráti Chomutov   1 : 2 

 HC Kometa Brno    : HC Litvínov  3 : 2 

 HC Karlovy Vary    : HC Sparta Praha 6 : 3 

Ralley:  Jan Kopecký se stal po třetí českým šampiónem. 

Tennis: Hrálo se finále US Open Novak Djokovič porazil Rodgera Federera 6:4; 5:7; 6:4; 

6:4 

Fotbal v okolí 

FC Veverská Bitýška - FC Kuřim   0 : 3    (starší žáci) 

FC Veverská Bitýška - FC Nová Ves  4 : 1   (starší žáci) 

FC Veverská Bityška -  FC Oslavany 0 : 2    (starší žáci) 
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Zajímavosti o sportu 

Více než 40% obyvatel Prahy se po městě dopravuje na kole. 

Třicet procent hráčů NBA jsou potetování. (V Americe je v průměru potetováno 4% lidí). 

1680 hodin (více než sedmdesát dní) trvala nejdelší hra v Monopoly. 

Faktem je, že v letech 1900-1920 bylo přetahování lanem olympijským sportem. 

V roce 1958 bylo Jay Fosterestrovi pouze osm let, když vyhrál Národní mistrovství Jamajky 

ve stolním tenise. 

Mike Tyson, legenda boxu, absolvoval 51 zápasů v profesionálním boxu. 21 

z nich skončilo knockoutem v prvním kole, a to je 40,8%. 

Box byl jako sport legalizován až v roce 1900. 

1 500 000 000 hodin ročně stráví obyvatelé USA hraním hry Tetris. 

68% profesionálních hokejistů na ledě přijde alespoň o jeden zub. 

Jde o největší naměřenou rychlost, kterou se člověk dokázal kdy pomocí 

vlastních sil pohybovat. Tím člověkem je známý sprinter Usain Bolt, který při 

běhu na sto metrů dokázala vyvinout neuvěřitelnou rychlost 44,72 km/h.  

Dodejme, že jeho výkon při zdolávání stovky, se blíží maximální možné 

hranici fyzických možností člověka.  

A také našim národním atletem je Jan Železný, který dokázal hodit oštěpem neuvěřitelných 

98,48 metrů do dálky a je světovým rekordmanem v této atletické kategorii. 

Martin Skoupý, Daniel Sobotka a David Dvořák, 8. třída 

Zdroje: http://www.sport.cz/moto/formule1/clanek/704428-suveren-hamilton-zase-predvedl-vlastni-ligu-
rosbergovi-shorel-motor.html#topstory 
http://www.sport.cz/moto/rallye/clanek/704478-nestesti-ve-spanelsku-pri-regionalni-rallye-zemrelo-
sest-lidi.html#hp-artcl, http://www.sport.cz/ostatni/tenis/#section-list-bottom 
http://www.czechsporttravel.cz/files/22969N2J.jpg, http://www.sport.cz/moto/rallye/clanek/702728-
kopecky-je-potreti-ceskym-sampionem-vyhral-ve-zline-a-letos-doma-nenasel-
premozitele.html#section-artcl 
http://www.designportal.cz/obrazek/kometa_brno-01.jpg, http://nevedeljsem.cz/zajimavosti-o-sportu/  
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
 

První zasedání parlamentu 

Již 4. rokem se sešel náš školní žákovský parlament. A protože nezi nás přišli i noví 

parlamenťáci, o kterých jsme nic nevěděli, tak si pro nás paní učitelka připravila program, 

pomocí kterého jsme se společně seznamovali. Každý svému partnerovi musel říct pár věcí 

o sobě, které si navzájem museli zapamatovat. Dozvěděli jsme se o sobě mnoho nového.  

Co to vlastně parlament je? 

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.  

 

Pokud se budete chtít dozvědět víc o tom, co se dělo na 

parlamentu, můžete navštívit naše webové stránky, kde 

můžete najít zprávy ze zasedání. A pokud vás zajímají 

fotky z našich akcí, tak je můžete najít na našem 

facebooku. Těším se na naše další zasedání, které se 

uskuteční 2. října ve 14:00 hodin. Pokud budete mít 

připomínky nebo otázky, 

nezapomeňte se zeptat svých parlamenťáků!!!  

Důležité odkazy: 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin 

Petr Bartoš, 8. třída

  Sedmopolis        I – 2015/2016 
 



 15 

 

DOTAZNÍČEK 
V prvním čísle Sedmopolisu vás seznámíme s novou paní učitelkou Monikou Dušovou ☺ 

 

Mgr. Monika Dušová 
Co jste dělala o prázdninách? 
O prázdninách jsem pracovala, o víkendech jsem hrála turnaje ve volejbale. A na konci 
prázdnin jsem byla na Maltě. 
 
Co učíte za předměty? 
Učím chemii, přírodopis, pracovní činnosti, anglický jazyk a 
zeměpis. 
 
Jaký byl váš největší trapas? 
Bylo to na základce asi v 7. třídě, když jsme jeli do divadla a já jsem 
měla takovou zavinovací 
sukni. Ta se mi rozvázala a ani jsem o tom nevěděla. Zjistila jsem to 
až po chvilce. 
 
Jaký byl váš oblíbený předmět na škole a proč? 
Měla jsem ráda chemii, protože jsem se nemusela učit a přišla mi 
logická. 
 
Máte nějaké domácí zvíře? Jak se jmenuje? 
Ano, mám psa Montyho ☺ 
 
Odkud pocházíte a co se vám tam líbí/líbilo? 
Pocházím z Brna, kde bydlím i teď. Moc se mi líbí rozmanitost města - že se se tam dá 
sportovat a chodit na různé koncerty. 
 
Máte přítele nebo manžela a co se vám na něm líbí? 
Mám přítele a líbí se mi, že máme společné zájmy ☺ 
 
Máte oblíbenou barvu? 
Ano, žlutou. 
 
Kam byste se chtěla podívat? 
Chtěla bych se podívat na Baly a vyzkoušet surfování. 
 
Těšila jste do školy? 
Ano, těšila jsem se na nové změny a tváře. 

 
Markéta Dvořáčková, Hedvika Jebáčková, 

                                       Iveta Šedová, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Zahájení školního roku 2015-2016 

Jako každý rok se konalo zahájení školního roku v tělocvičně. Hned na začátku se nám 

představilo nové 

vedení školy, Mgr. 

Iveta Kosová, ředitelka 

školy a Mgr. Ivana 

Musilová, zástupkyně 

školy. Jako obvykle 

zazněla hymna, kterou 

nám zazpíval Pěvecký 

sbor Sasanky. Poté 

nám pustili video „Co 

se dělo ve škole o 

prázdninách“, které 

vytvořila Mariánka Plevová. Nakonec se předaly pamětní listy novým prvňáčkům. 

Lucie Šrámková a Blanka Oblouková, 8. třída 

A opět ve škole 

První zářijový den jsme měli slavnostní uvítání, v dalších dnech jsme se každý ve své 

třídě seznámili s organizačním řádem naší školy, obdrželi jsme nové učebnice. Vzhledem k 

hezkému počasí nám sedmákům vyšel čas i na vycházku Deblínem. V  dalších dvou týdnech 

jsme se učili podle rozvrhu a seznamovali jsme se s našimi novými učiteli - Mgr. Tomášem 

Doleželem, Mgr. Monikou Dušovou, Mgr. Radkou Novotnou, Ing. Michalem Chodákem 

a především s naší novou paní asistentkou Libuší Rozkošnou. Vyučování je již v plném 

proudu a už máme za sebou i nějaké písemky... 

Tomáš Vít, 7. třída 
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ZÁBAVA  
 

Vtipy 

Baví se dvě blondýnky na mostě a jedna se ptá, jestli dole pod nimi je Labe nebo Vltava. 

Druhá jí odpoví:  

„Jestli je teplá, tak je to Vltava, jestli je studená, tak je to Labe.“ 

První blondýnka skočí dolů z mostu, a když přijde nahoru, tak se ta druhá zvědavě ptá: 

„Labe nebo Vltava?“  

„Dálnice D1.“ 

 

Potěžkávají si dvě blondýnky mobily a jedna řekne: „Počkej, já si vymažu nějaká data.“ 

 

Blondýnka jede autem a nabourala do kamionu. Řidič nakreslil kruh na zem a řekl blondýnce:  

„Jdi do tohoto kruhu a běda ti, jestli z něj vystoupíš.“ 

Řidič jí rozbil nárazník, aby byla škoda vyrovnaná. Blondýnka se jenom zasměje. Řidič jí 

tedy rozbije přední sklo, protože tu nic není pro srandu. Blondýnka se zase zasměje. Řidič jí 

už rozbil celé auto, ale blondýnka se jen směje. Řidič pak řekl:  

„To auto snad není tvoje, nebo co?“ 

„Je, ale když jste se nedíval, vystoupila jsem z kruhu.“ 

 

Jde blondýnka do galerie a říká: 

„Tomu vy říkáte umění, takovému hnusu?“ 

Hlídač: „Madam, tomu říkáme zrcadlo.“ 

 

Policista zastaví auto. 

„Paní řidičko, zaplatíte pokutu, přejela jste plnou čáru.“ 

„A co? To jsem ji měla podjet?“ 
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Soutěž 

1. Kdy slavíme svátek „Den vzniku samostatného československého státu“? 

2. Kolik hodin má jeden rok? 

3. Kolik kruhů má olympijský znak? 

4. Kolik nohou má pavouk? 

5. TAJENKA: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Klusák, Daniel Hemzal, Karel Kocman, 8. třída 

Zdroje: http://evtipy.cz/ 
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 

Začínáme 

Ahoj kamarádi, já jsem Čiko a společně s Willym, Barnabášem a s vámi chceme 

procestovat celý svět. Willy právě prohlíží mapy a všechno důkladně plánuje. Proto vás s naší 

cestou seznamuji já. 

Každý měsíc se vydáme na jeden kontinent světa, abychom 

zjistili, jak žijí naši přátelé. Budeme zkoumat jejich kulturu, jazyk, 

ochutnáme nejrůznější pochoutky a navštívíme tamní památky. A na 

konci cesty budeme moudřejší a budeme vědět, co se kde ve světě děje. 

Jelikož poletíme třeba i balónem, budeme potřebovat dohlédnout 

co nejdál. A proto je vaším úkolem pro tento měsíc vyrobit dalekohled. 

Je jedno, jak bude vypadat, ale měl by být hlavně z recyklovatelného 

materiálu. 

PRAVIDLA: Soutěžit můžete jen jako třída. 

  Zúčastnit se nemusíte, ale třída, která splní nejvíc úkolů do konce školního  

roku, získá odměnu. 

Stačí jen splnit úkol, který po vás budeme chtít, a přijít ho ukázat do 23. října 

do 8. třídy. 

Tak co, pojedete s námi? ☺ Vyplouváme příští měsíc ☺ 

         

 
Adéla Sojková, Kristýna Sedláčková, 

Kristýna Kova říková, 8. třída 
 

Obrázek:  http://st.depositphotos.com/1732591/2676/v/950/depositphotos_26764259-Spyglass.jpg 

   http://www.postavy.cz/foto/ciko-foto.jpg 
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