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ÚVODNÍČEK 
 I když to tak venku nevypadá, tak tady máme prosinec, na který jste se všichni jistě 

moc těšili! Nejen proto, že hned na jeho začátku chodí Mikuláš, čerti a andělé, kteří určitě 

zavítají i k nám do školy, a protože jsou Vánoce, kdy určitě všichni dostanete kupu dárečků, 

ale také proto, že tento měsíc začíná další roční období, a to je zima.  

 

Ve třetím čísle časopisu Sedmopolis, které právě držíte v rukou, jsme se na toto téma 

samozřejmě zaměřili, a tak si můžete prověřit své jazykové znalosti angličtiny a němčiny 

tentokrát ve článku o Vánocích. V rubrice příroda najdete povídání o modřínu opadavém, 

„černé ovci“ mezi jehličnany, a lasici hranostaj, která na zimu mění svou srst, aby splynula 

s prostředím. V rubrice Sport mimo jiné najdete nejznámější zimní sporty a výsledky 

hokejových utkání a s Willy Fogem vyrazíte na Vánoce do Afriky. Jak je tam slaví? To se 

dozvíte v naší Cestě kolem světa, kde na Vás a Vaši třídu samozřejmě čeká další úkol! Ten 

předchozí se podařilo splnit 1.A a 2.A, tak snad je ostatní ještě doženou! 

 Nezapomeňte ale ani na Novinky ze světa i Čech, Knižní a filmové recenze, kde se 

dočtete o dalším díle Malého poseroutky a dobrodružné knize Patnáctiletý kapitán. Technika 

a vynálezy tentokrát vedle recenzí počítačových her přináší článek o hackerovi a jeho činnosti. 

Jak si nejlépe nastavit heslo, aby bylo opravdu bezpečné? To a více se dozvíte právě v této 

rubrice!  

 Parlamenťácké okénko Vás seznámí s dalším tematickým dnem a v Ze života školy 

naleznete nejen akce, do kterých se žáci naší školy zapojili v průběhu listopadu – ať už zájezd 

do Anglie, Adventní dílničky a jarmark, vystoupení Sasanek nebo rozsvěcení stromu, ale 

především článek o vyhlášení celostátního kola soutěže školních časopisů, kam postoupil 

Sedmopolis se svojí titulní stránkou. A jak dopadl? Dozvíte se na straně 20! 

  

Příjemné chvíle s časopisem Sedmpolis Vám přejí 

 
Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY   
 

 

 

 

 

 

Subaru představilo 
fantastickou 

Imprezu Sedan. 

 
Sníh pokryl vrcholy 
českých hor. 

 

Operační systém Windows 
oslavil 30. narozeniny 
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Trhu se smartphony kraluje Samsung, Apple je světovou dvojkou. 

Nikol Rozmahelová, Jana Šedová, 7. třída 
Martin Hajsler, 8. t řída 

http://www.novinky.cz/ 
 

Emirates představily novou verzi Airbusu A380, 
pojme malou vesnici. 

Aerolinkám se do Francie nechce, v Česku se zvýšila 
bezpečnostní opatření 

Teroristické útoky, které se odehrály v noci na sobotu v Paříži a při kterých zemřelo 

nejméně 126 lidí, ochromily prakticky celou Francii. Prezident François Hollande po zasedání 

krizového štábu vyhlásil výjimečný stav, první aerolinky už zrušily lety do této evropské země. 

Česká policie zvýšila bezpečnostní opatření. Politici se shodují na tom, že éra bezstarostnosti 

skončila. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Patnáctiletý kapitán 
 
 Přeložil: Václav Netušil 
  

Při lovu velryby v oceánu zahyne skoro celá posádka plachetní velrybářské lodi 

Poutník, a naživu zůstane patnáctiletý Dick Sand, paní Weldomová se synem a bratrancem, 

pár černošských pomocníků, Dingo a tajuplný lodní kuchař. Odvážný patnáctiletý chlapec 

bez váhání postaví kapitánský můstek a stává se pánem nad celou lodí. I když je velmi 

chytrý a plný energie, není ještě na úkol zcela připraven, neprohlédne zlého a zákeřného 

kuchaře Negora. Ten dřív obchodoval s otroky v Africe a chce pokračovat. Podaří se mu 

lstí navést patnáctiletého kapitána k západní Africe, aniž by o tom posádka věděla. Začnou 

zde zažívat nebezpečí i dobrodružství, o kterých se jim ani nezdálo. Kuchař se je bude 

snažit zavést mezi otroky a prodat je. Oni se ale brzy dozví, že je nejsou na americkém 

pobřeží, jak si mysleli, a brzo se stanou 

otroky. Díky silnému černošskému 

kamarádovi Herkulovi, chytrému 

Dickovi, jejich věrnému psovi Dingovi a 

díky posedlému bratranci Benediktovi se 

dostanou ke kavárně obchodníků se 

slonovinou, kteří jim pomohli se vrátit 

zpět domů. Přičemž přijdou na kloub 

záhadě, proč Dingo nenávidí Negora 

a nakonec ho zabije.   

 

 

Natálie Hořinková, 7. třída 
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Deník malého poseroutky 3 
 
Autor: Jeff Kinney 

Počet stran: 218 

 

 Greg od začátku prázdnin začal sepisovat věci, 

co si táta neodpustil. Táta se rozhodl, že nebude chodit 

do suterénu a tajně tam jíst čokoládu. Greg ho tedy vždy 

po škole chodil kontrolovat a nachytal ho jak čokoládu 

jí. Hned si to tedy napsal do deníku, kam si píše 

poznámky. Greg má mladšího bratra Mannyho, který 

rád kreslí obrázky na zeď a místo toho, aby mu rodiče 

řekli, ať toho nechá, tak ho ještě chválí. Přišel svátek 

svatého Valentýna a Greg udělat něco velkého. Grega 

napadlo, že každému spolužákovi dá papírek, na kterém 

bude napsáno, co si o něm myslí. Greg musel jít brzy do 

školy, aby jim tam mohl dát na lavice papírky. Když 

všichni přišli, tak byli naštvaní. 

 

Tato kniha se mi líbila, dobře se četla a doporučil bych ji všem. V knize je plno ilustrací, které 

zkrátí dobu čtení. 

 
Filip Klusák, 8. třída 

 
 
 
Zdroj: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/106/1066fe9716b85a6e52608d79918a03d0.jpg 
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V PŘÍRODĚ 
Modřín opadavý 

 Je to strom, který jako jediný jehličnatý strom na zimu 

opadává. Dorůstá výšky až 50 metrů. Nejvíce se jich vyskytuje 

v Alpách, Karpatech, Polsku a v České republice. Jejich kořeny 

jsou velmi silné, dokáží se vyrovnat i se silnými větry. Mají rádi 

osvícená místa. Vyskytují se v lesích a často se pěstují 

i v parcích. Kvetou od dubna 

do června. Jejich jehlice jsou 

velmi měkké a mají světle 

zelenou barvu. Modřín 

opadavý lze také poznat 

podle jeho načervenalých šišek. Jeho dřevo se využívá na 

nábytek a obklady stěn. Dříve se z modřínu dělaly bedny 

a kola. Dřevo z modřínu je velmi drahé, proto si lidé raději nechají dělat nábytek z lamina 

(dřevotříska). Já osobně jsem se s modřínem setkal už mnohokrát, ale většinou jen v prosinci, 

když už nemá jehličí.        

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn_opadav%C3%BD 
 http://www.pyly.cz/detail-rostliny/modrin-opadavy 
 http://www.lesycr.cz/media/informacni-zpravodaj-lcr-kraje/pardubicky-kraj/Documents/pa-lcr-29-092010.pdf 
 

Lasice hranostaj 

 Je to zvíře, které patří mezi lasicovité šelmy. Nejvíce se 

vyskytuje v polárních oblastech. Žije v lesích a na loukách. Jeho 

nejoblíbenější potravou jsou drobní hraboši, kteří se v zimě schovávají 

v noře pod sněhem. Dále také do jeho jídelníčku patří ptáci. Vyznačuje 

se nápadným zbarvením. V létě má hnědou a na břichu bílou barvu 

srsti. V zimě má bílou srst, kterou má proto, aby splýval s prostředím. Já osobně jsem ještě 

lasičku neviděl, ale chtěl bych. 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lasice_hranostaj 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Hacker 
Kdo je to hacker? Asi si ho představujete jako někoho, kdo napadá servery a vybírá 

bankovní účty, ale ne všichni jsou takoví. Hacker je v podstatě člověk, který chce vědět, jak 

něco funguje a kde jsou limity. Hackeři se rozlišují na několik různých typů. White Hat 

(česky Bílý klobouk) je hacker, který nehackuje proto, aby něco poškodil. Většinou chce 

jenom zjišťovat. Black Hat (Černý klobouk - Cracker) je pravý opak White Hat. Chce buďto 

něco jen tak poškodit, nebo něco využít k vlastnímu prospěchu. Gray Hat (Šedý klobouk) je 

něco mezi. Potom je ještě Blue Hat (Modrý klobouk), kterého si firmy najímají, aby prověřil 

bezpečnost jejich serveru, a Script Kiddie (skriptové dítě). To je někdo, kdo k hackování 

využívá program, který napsal někdo jiný. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hacker 

Petr Peška, 8. třída 

Jak se vlastně hackuje? 
 Předem bych měl říct, že hackování za účelem vandalismu či krádeží dat je nelegální 

a za porušení zákonu vám může hrozit několik let odnětí svobody nebo peněžitý trest. 

 Hackování není zas tak snadná záležitost. Je důležité umět programovat. K tomu jsou 

již vytvořeny programovací jazyky (představme si je jako češtinu, angličtinu nebo němčinu). 

Mezi hackery jsou ale nejvíce využívány jazyky: C, Phyton a Perl.  Dále je důležité se naučit 

v operačním systému Linux, který je používán na 96,55% serverech po celém světě. 

Internetová komunita vyvinula mnoho tomu přizpůsobených modifikací (systém je 

k hackování přizpůsoben). Prvním krokem k tomu, abyste se stali hackerem, je se seznámit 

s těmito potřebnými věcmi. A pak se seznámit s ostatními hackery, což vám pomůže si 

vyměnit informace. Ale jak se vlastně lidé hackují? Nejčastěji používaným útokem je DDoS 

(Distributed Denial of Service), který funguje na principu, že hacker na server vysílá mnoho 

požadavků, které server nestíhá zpracovávat. Nikdy to ale nedokáže samotný počítač, takže na 

takovouto práci jsou využívány takzvané „botnety“, což je skupina zotročených počítačů, 

které dělají to, co jim útočník řekne.  

  Sedmopolis        III – 2015/2016 
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Majitelé těchto počítačů o tomto dění nevědí. Tento způsob útoku ale server „shodí“, ale nedá 

vám k němu přístup. Dalším způsobem je DNS Cache Poisioning. Tento způsob funguje tak, 

že si Váš počítač myslí, že je připojen na webovou stránku a on je ale připojený k počítači 

hackera, který vám tímto způsobem může do počítače nahrát virus. Ale co když chcete získat 

přístup k systému? K tomu je využíván Buffer Overflow Attack. Buffter je dočasné uložiště, 

kde si programy ukládají informace. Hacker jednoduše soubory v bufferu přepíše, což má za 

následek, že programy přestanou fungovat, nebo hacker získá úplný přístup k systému. 

Nejúspěšnější cesta však nemá nic společného s počítači! Nazývá se Social Engineering. 

A bodem úrazu jsou uživatele samotní. V roce 2003 90% tázaných lidí pracujících na počítači 

vyměnili heslo za propisku. V dnešní době se můžete vydávat jako pracovník podpory a lidé 

vám heslo dají. Můžete také prohledávat pracoviště, jestli si lidé hesla nepíšou na papírky, 

které si nechávají na stole. Jednoduchá, ale přesto účinná metoda je tipování jednoduchých 

hesel, jako jsou například: 123456, password, qwerty, 123. Do svých hesel tedy dávejte malá 

a velká písmena, čísla a speciální znaky jako: &, @, <. Existuje mnoho dalších útoků 

a hackeři den co den vytváří nové způsoby, jak se dostat tam, kam potřebují. Toto jsou 

způsoby, jak se do počítače dostat, ale jak jako White Hat hacker počítače chránit? Mnoho 

hackerů využívají svoje schopnosti k pomoci lidem se slabším zabezpečením. Příkladem je 

hacker pod přezdívkou Mudge. Jak tito lidé pomáhají? Tyto lidi si firma zaplatí a nechá je 

hledat v jejich systémech nebo pomocí výše zmíněného Social Engineeringu chyby, které 

opraví dřív, než je najdou hackeři a využijí toho. Pokud se ale chcete naučit hackovat bez 

toho, abyste někomu škodily, můžete si na internetu najít mnoho stránek, které jsou k tomu, 

aby byly hacknuty vytvořeny. 

 Nakonec Vám sem přikládám seznam nejčastěji používaných hesel, abyste věděli, 

kterým heslu se máte vyhnout.  

123456, password, 1245, 12345678, qwerty, 123456789, 1234, baseball, dragon, football, 

1234567, monkey, letmein, abc123, 111111 

Zdroj: http://goo.gl/cgsc47 (zde je celý seznam nejčastěji používaných hesel) 

     Petr Bartoš, 8. třída 
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Counter Strike: Global Offensive 

Counter Strike: Global Offensive neboli CS:GO je nejpopulárnější FPS střílečka, která 

nesmí chybět na žádném počítačovém turnaji. A není se čemu divit, je to neskutečná zábava, 

princip celé hry je, že se postaví proti sobě dva týmy o počtu 5 hráčů a snaží se zabít celý tým 

protihráčů. V CS:GO jsou dvě strany, 

za které můžete hrát, to jsou teroristi a 

proti-teroristi. Za teroristy máte jediný 

úkol, a to položit bombu na určité 

místo a snažit se ji ubránit, dokud 

nevybuchne. No a proti-teroristická 

jednotka musí udělat pravý opak, musí se snažit ubránit místa, kde teroristi pokládají bombu, 

a když ji položí tak musí pozabíjet celý tým a zneškodnit ji. Na výběr máte z několika zbraní, 

přesněji z 21, a je už jenom na vás, jaká bude vaše oblíbená. Pro zájemce hra stojí 300 Kč. 

Zdroj: 

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20141128232515/cswikia/images/a/a6/CSGO_Steam_shop_icon_2014.jpg 

Jakub Zavřel, 8. třída 

Need for Speed: No Limits (mobilní verze) 

Jedná se o klasické arkádové závody s mnoholetou tradicí, na níž i aktuální díl, a to jak 

na konzolích, tak na mobilech, navazuje. No Limits se rovněž navrací k podsvětí tuningového 

světa, tedy k dílům Underground. Ve hře se vás zhostí partička profláklých 

undergroundových jezdců, kteří s vámi mají velkolepé plány. Hraní lze víceméně rozdělit do 

dvou základních oblastí tou první je tuning a tou druhou jsou samotné závody. Samotné 

závodění má perfektní hratelnost, závody jsou svižné a díky přítomnosti policejních vozidel, 

poměrně zdatných AI (umělé inteligence) soupeřů a nitru i dynamické. Velký problém však 

vidíme v jejich délce - naprostá většina závodů je totiž krátká. Hra je v Apple Store a Google 

Play zadarmo. Tuto hru doporučuji všem, co rádi hrají závodní hry nebo jsou fanoušky Need 

for Speed. 

Dominik Medek, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
 

Christmas 

Christmas are celebrated 24th December. Typical food is carp and potato salad. When are 

Christmas we bake sweets and christmas cake. The best on Christmas are presents. 

carp – kapr    tree – stromeček 

sweets – cukroví   presents - dárky 

christmas cake – vánočka  sleigh - sáně 

 

Zdroje: http://files.financnigramotnostdoskol.webnode.cz/200001729-aa397ab340/christmas-santa-word-

search.png 

Jaroslava Sovová a Pavlína Šiborová, 8. třída 
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Weihnachten 

Weihnachten ist  eines der wichtigsten Feiertage überhaupt. Auf einem Baum hängen 

Dekorationen. backen Sie Zuckerbackwerk. Sie essen  Karpfen. Sie bekomme Geschenke 

und wir singen Weihnachtslieder. 
 

Zuckerbackwerk - Cukroví             Weihnachten - Vánoce 

 

Karpfen - Kapr                      Dekorationen - Ozdoby 

 

Bäumchen - Stromeček             Weihnachtslieder - Koledy    

 

Adriana Nečasová, 7. třída 

Kreuzworträtsel 
1, Cukroví 
2, Prosinec 

3, Ozdoby 

4, Stromeček 

5, Kapr 

6, Koledy 

7, Zvoneček 

8, Sníh  

9, Hvězda 

10, Anděl 

11, Dárek 

 

 

Jaroslava Sovová a Pavlína Šiborová, 8. třída    
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SPORT 
Zimní sporty 

Mezi zimní sporty patří:   

lední hokej  - vznikl koncem 19. století v Kanadě, první hokejové utkání bylo 

3. března 1875 v Montrealu na Victoria Skating Rink 

 

curling   - poprvé je curling zmiňován v 16.  

století ve Skotsku 

 

krasobruslení  - krasobruslení vzniklo ve Velké Británii, první krasobruslařský závod 

se zde konal v roce 1814 

 

skoky na lyžích  - vznikly v norském Morgedalu, První soutěž se konala v Trysilu 

v roce 1862   

 

sjezdové lyžování  - vyvinulo se ze sněžnic, náznaky o 

existenci lyžování existují už na 

kresbách starých zhruba 4 000 – 4 500 

let, které se objevily v Rödöy 

v Norsku 

 

běh na lyžích  - objev a první používání lyží sahá až do doby kamenné   

(8 - 4 tisíce let př. n. l.)      
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Sport v ČR 
 
Fotbal:  Minsk– Plzeň  0:1 
 Sparta – Tripolis  1:0 
 Jihlava- Brno  2:0 

 

Hokej: Brno-Třinec   3:2 

 Brno- Hradec K.  5:1 

 Pardubice - Litvínov   3:4 SN 

 Vítkovice- Zlín  3:2 SN 

 Hadec Králové - Ml. Boleslav 1:2 SN 

 Liberec- Pardubice   2:1 

 Plzeň - Sparta    2:4 

 Litvínov- Chomutov   3:2 SN 

 Karlovy Vary- Olomouc  1:2 

 

Tenis: České tenistky válcují zbytek světa. Na druhé Rusky mají náskok téměř 15 tisíc bodů. 

 Češky vyhrály FedCup. 

  

Florbal:Brno prohrálo v Mladé Boleslavi a superligu vede Chodov. 

 Šimek hattrickem nasměroval Bohemians ke čtvrté výhře v řadě. 

 Florbalistky mají v nominaci na MS devět medailistek z roku 2011. 

 

Míčové sporty:  Slovensko chce spolu s Českem kandidovat na ME házenkářů 2022 

     Veselý je s 20 body nejlepším střelcem Fenerbahce. 

   Volejbalisté Liberce znovu přehráli Karlovarsko. 

 

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

Zdroje: http://media0.webgarden.name/images/media0:4e79dad74fdb4.jpg/Norway.JPG 
 https://www.wikipedia.org/ 
 http://files.leagueathletics.com/Images/Club/15558/curling2.jpg 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
 

Co se dělo na parlamentu? 

Na tomto zasedání parlamentu jsme hodnotili Drakiádu a přemýšleli jsme nad 

tematickým dnem. Chtěli jsme, aby to tento rok bylo podle ročního období. Pak padlo téma 

„ZÁHADY PŘÍRODY“ a bylo rozhodnuto. V prosinci bude tedy den na téma Vánoce a zima. 

Žáci na prvním stupni se budou muset převléct podle tématu Vánoc (např.: vánoční stromek, 

dárek, svíčka,…) a žáci na druhém stupni do bílého trička, aby si navodili zimní náladu. 

K tomu bude pořádána soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. Doufáme, že se do soutěže 

pustíte stejně pilně, jako do Drakiády! 

Petra Dvořáková, 7. třída 

Pro inspiraci přikládáme foto vyrobeného andělíčka. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://media0.webgarden.name/images/media0:51060af24b87c.jpg/P1120345.JPG 

 

Zajímá Vás, co se děje na parlamentu? 

Sledujte naše webové stránky a facebook! 

https://www.facebook.com/parlamentdeblin/ 

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 
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DOTAZNÍČEK 
 

Je tu další číslo časopisu a s ním rozhovor s paní asistentkou Libuší Rozkošnou, která je 
asistentkou v 7. třídě. 

A také jsme měli dotazník pro všechny třídy naší školy:) 
 

Libuše Rozkošná 
 

Kde bydlíte? 
Bydlím ve Veverské Bitýšce. 
 
Líbí se vám na této škole? 
Ano, líbí. 
 
Co si přejete na Vánoce? 
Tak já si asi nepřeju nějak hmotné dárky. 
Hlavně aby byli všichni zdraví :) 
 
Máte rodinu ? 
Ano, mám dvě děti. 
 
Vycházíte dobře s učiteli a vedením školy? 
Ano. 
 
Máte nějaký trapas? 
Ano, určitě, ale na žádný si teď nevzpomínám. 
 
Těšíte se na Vánoce? 
Ano, mooc :) 
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Dnes jsme se ptali na Vánoční tradice, jestli je dodržujete, nebo ne. Takhle to dopadlo 

:) 
 
 

Dodržujete Vánoční tradice? 
 
1.A                                                              5. třída                                                                                    
Ano – 19 lidí                                                                Ano – 28 lidí 
Ne – 0 lidí                                                                    Ne – 0 lidí 
Trochu – 0 lidí                                                             Trochu – 0 lidí 
Nevím – 0 lidí                                                              Nevím – 0 lidí 
 
1.B                                                              6. třída 
Ano – 15 lidí                                                                 Ano – 11 lidí 
Ne – 0 lidí                                                                     Ne – 2 lidé 
Trochu – 1 člověk                                                         Trochu – 10 lidí 
Nevím – 3 lidé                                                              Nevím – 0 lidí 
 
2.A                                                              7. třída 
Ano – 17 lidí                                                               Ano – 6 lidí 
Ne – 0 lidí                                                                   Ne – 0 lidí 
Trochu – 1 člověk                                                       Trochu – 9 lidí 
Nevím – 0 lidí                                                             Nevím – 0 lidí 
 
2.B                                                              8. třída 
Ano – 13 lidí                                                               Ano – 14 lidí 
Ne – 0 lidí                                                                   Ne – 2 lidé 
Trochu – 0 lidí                                                            Trochu – 10 lidí 
Nevím – 4 lidé                                                            Nevím – 0 lidí 
 
3. třída                                                        9. třída 
Ano – 14 lidí                                                               Ano – 13 lidí 
Ne – 0 lidí                                                                   Ne – 0 lidí 
Trochu – 0 lidí                                                            Trochu – 14 lidí 
Nevím – 0 lidí                                                             Nevím – 0 lidí 
 
4. třída 
Ano – 12 lidí 
Ne – 0 lidí 
Trochu – 6 lidí 
Nevím – 4 lidé 

Markéta Dvořáčková, Hedvika Jebáčková,   
Iveta Šedová, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZŠ Deblín v Anglii 

Ve dnech 22.-27. listopadu 2015 se konal zájezd žáků ze Základní školy v Deblíně do 

Anglie. Tato akce se uskutečnila v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a zúčastnilo se jí 40 žáků 6.-9. třídy v doprovodu 4 pedagogů.  

Na pobyt ve Velké Británii nám zbyly 

pouze tři plné dny, zbytek jsme strávili 

cestováním autobusem a trajektem. Ubytovaní 

jsme byli v hostelu v Margate, což je asi 

40 tisícové město na jihovýchodě Anglie 

v hrabství Kent. V průběhu našeho pobytu 

jsme podnikli celodenní výlet do Londýna, 

kde jsme zhlédli ty nejvýznamnější památky 

jako Big Ben, Parlament, Westminsterské 

opatství, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly a čekala nás i prohlídka Národní galerie na 

Trafalgarském náměstí. Dva dny pak žáci strávili v Canterbury, kde absolvovali celkem 

9 hodin výuky v anglickém jazyce v St. Peter´s School of English.  

Celá akce byla velmi příjemná, 

ačkoliv se nám dostalo ukázky typického 

anglického počasí. Děti konverzovaly nejen 

v hodinách, ale snažily se komunikovat 

i v běžném životě při nákupech 

či organizaci bydlení s majitelkou hostelu 

a dalšími pracovníky. Dostalo se jim tak 

cenné zkušenosti, kdy měly možnost si 

vyzkoušet svoje jazykové znalosti v praxi. 

A dojmy žáků? 

„Z cesty do Anglie máme všichni hodně zážitků. Po cestě autobusem na nás u Plzně čekal 

první letošní sníh.  
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Na trajektu se nám cestovalo špatně, protože loď se dost 

houpala. Naše paní domácí nebyla moc příjemná, při 

příjezdu nás nenechala vystoupit před hostelem. 

Nakonec jsme zjistili, že to bylo kvůli naší bezpečnosti, 

ale co jsme si vyslechli… Obědový balíček byl malý, ale 

čokoládový dort po večeři vše spravil. Na výlet do 

Londýna jsme se všichni moc těšili, ale mrzí nás, že jsme 

neviděli Tower Bridge. Levitující chlápci před Národní 

galerií byli super! Ve škole nás učil zábavný učitel, který 

měl vtipné hodiny, které nás moc bavily. Cenu za 

nejoriginálnější polohu při spánku bychom udělili Elišce 

a Dandovi. Moc se nám v Anglii líbilo, ale možná jsme čekali trochu víc. 

Adventní dílničky a jarmark 

V pátek 27. 11. 2015 pořádala škola a KPŠ 

adventní jarmark spolu s dílničkami, kde si děti 

a rodiče mohli vyzkoušet svou zručnost nebo 

zakoupit již hotové výrobky. V průběhu odpoledne 

vystoupil také Pěvecký sboreček pod vedením 

p. učitelky Klímové. 

Rozsvěcení vánočního 

stromku v Deblíně 

V neděli 29. 11. 2015 v podvečer se 

uskutečnilo před obecním domem v Deblíně 

slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. 

Program byl obohacen pěveckým 

vystoupením žáků prvního stupně ZŠ.  
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Sasanky na Adventní trhové slavnosti v Tišnově 

V neděli 29. 

listopadu 2015 vystoupil 

pěvecký sbor na Adventní 

trhové slavnosti v Tišnově, 

kde se také poprvé 

představily naše nejnovější 

Sasanky. A že byly 

šikovné!!! 

Živý Betlém v Maršově 

A aby toho Sasanky neměly málo, hned po 

vystoupení v Tišnově se přesunuly do Maršova, 

kde měly svý m zpěvem doprovodit živý 

betlém, který se konal při příležitosti 

rozsvěcení tamního stromku u kapličky. 

Přestože počasí této venkovní akci vůbec 

nepřálo, bylo to velmi milé! 

 

Vyhlašování celostátního kola soutěže časopisů 

V pondělí 30. listopadu 2015 se v Brně konalo 

celostátní kolo soutěže "Školní časopis roku 2015", 

kam se z Jihomoravského kraje probojoval Sedmopolis 

se svojí titulní stránkou. Přestože se nakonec neumístil 

na stupních vítězů, odvezli jsme si ocenění "Finalista 

roku", které porotci udělovali časopisům, které je ve 

finále zaujaly. Gratulujeme! 
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Práce žáků: Starý dub, babička, houba, jezero, chalupa 

Pověst o starém dubu 

Byl jednou starý dub, u kterého bylo jezero. A u toho jezera byla chalupa, ve které žila 
babička. Jednou šla babička do lesa  a našla v něm houbu. A babička tu houbu utrhla. Potom 
se vrátila do své chalupy a tu houbu uvařila a snědla. O dva dny později šla na procházku ke 
starému dubu. A tam si sedla, opřela se o dub a v klidu umřela, protože byla moc stará. 

Josef Skočík 
 
Štěňátko 

Budu vám vyprávět o jedné moc hodné babičce, která žila u velkého jezera. Bydlela 
v krásné dřevěné chaloupce na okraji lesa. Bývalo jí smutno. Tak hodně chodívala po lese, 
a aby měla zábavu, tak sbírala různé bylinky a plody. Jednoho dne se vypravila s košíkem do 
lesa na houby. Už měla plný košíček a vracela se domů, když vtom zaslechla kňučení. Šla po 
hlase, až došla ke starému dubu, u kterého bylo uvázané malé štěňátko. To babičku vítalo, 
poskakovalo, a protože nikde nebylo vidět človíčka, bylo jasné, že ho tam někdo uvázal 
schválně. Babička si vzala štěňátko domů. Byla to psí holčička, a tak jí dala jméno Dášenka 
a od té doby spolu bydleli v chaloupce a babičce už nebylo nikdy smutno. 

Valentýna Žáková 
 
O vzkazu v láhvi 

      Jednou mi babička Alenka vyprávěla příběh ze svého dětství. Byla na prázdninách 
u své babičky v malé chalupě u lesa. Často se chodily koupat do jezera kousek od chalupy. 
Jednou při koupání uviděla Alenka v jezeře láhev se vzkazem. Nenápadně doplavala k láhvi 
a tajně ji donesla domů, ale otevřela ji až večer se svými sourozenci. V láhvi byl vzkaz a na 
něm stálo: Milý zachránce téhle láhve, vezmi si tuto mapu a najdi poklad ve starém dubu. 
Hodně štěstí při hledání. „Co tím asi myslel?“ zeptala se Alenka. „Nevíme, ale třeba to 
zjistíme,“ řekl  její mladší bratr Milan. „Rozmyslíme si to ve spánku a dobrou noc,“ řekla 
Alenka. Tak šli spát. Další den šli s babičkou na houby. Už měli skoro plný košík, když si 
Alenka vzpomněla na mapku s pokladem. „Babičko, my se půjdeme podívat, jestli dál v lese 
nebudou další houby,“ řekly děti. „Dobře, ale ať se neztratíte,“ řekla babička. Tak šli podle 
mapy, až došli ke starému dubu. Tam se zastavili. „Kde to asi může být?“ zeptal se Milánek. 
Hledali a hledali... „Mám to!“ vykřikla  Alenka a ukázala ostatním malou truhličku s klíčem. 
Odemkli ji a v truhličce byly papírky s hádankami. Děti měly moc rády hádanky, a tak byly 
s pokladem spokojené. Večer vyprávěly babičce a rodičům, co se jim ten den přihodilo. 
A často na tento zážitek vzpomínaly. 

Eliška Štěrbová 
 
Podivný sen 

Koncem prázdnin jsme jeli k babičce. Babička má chalupu v malé vesnici kousek od 
lesa. Hned druhý den ráno, co jsme přijeli, šla jsem s babičkou na houby. V lese jsme byli jen 
čtvrt hodiny a babička  už měla půl košíku hub a já jsem zatím neměla ani jednu. Byla jsem 
kvůli tomu trochu naštvaná, tak jsem se od babičky kousek vzdálila. Šla jsem 
pořád rovně, až jsem před sebou spatřila velký starý dub. Pod dubem 
 stála velmi zajímavá houba, byla docela  
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velká  a měla divný tvar. Hned jsem ji utrhla a dala ji do košíku. Poté jsme tam byli ještě 
hodinu a pak jsme se vrátili do chalupy. Maminka z hub, co jsme nasbírali, uvařila oběd. 
Hned po obědě jsem usnula. Zdál se mi podivný sen. V tom snu jsem se ocitla zpátky pod tím 
starým dubem a viděla jsem tam tu houbu. Utrhla jsem ji a ona na mě promluvila. Řekla mi, 
že je zakletá princezna, a když ji vysvobodím, dostanu odměnu. Tak jsem se zeptala, co mám 
pro to udělat, a ona mi řekla, že stačí, když ji pokropím vodou z jezera. Tak jsem šla k jezeru, 
kde jsem ji pokropila vodou. Ale nebyla to žádná princezna, ale zlá  čarodějnice! V tu chvíli 
jsem se probudila a byla jsem ráda, že to byl jen sen. 

Aneta Brzicová 
 
Záhadný les 

Bylo horké odpoledne a Anička si šla s kamarády zaházet s oranžovým míčem. 
Jenomže Kuba odhodil míč do lesa, který rostl vedle parku. Nikdo do lesa nechtěl jít, protože 
se říkávalo, že tam straší. Jenomže Anička byla statečná a ihned šla pro míč. Ostatní říkali, že 
tam nemá chodit, jenomže ona si nedala říct. V lese bylo jezero, které se třpytilo jako 
diamant, ale bylo studené jako tisíc kostek ledu. Vše to bylo nádherné, ptáci zpívali, včelky 
opylovaly rostliny a srnky jedly krásně zelenou čistou trávu. Anička si řekla, jak v tomhle lese 
může strašit. Jenomže když se po chvíli sluníčko schovalo za mraky, Anička se začala bát. 
Sedla si do mechu, kde rostly houby a maliny. Utrhla si malinu a natrhala houby, aby jí 
maminka uvařila houbovou polévku. Po chvíli se sluníčko zase vykutálelo z mraků, Anička 
potkala v lese babičku, která bydlela opodál ve staré chalupě. Aničce povídá: ,,Co tady děláš, 
holčičko?“ Anička se polekala a řekla: „Já jsem šla pro oranžový míč, který sem Kuba hodil, 
a nevím, kde ho najít.“ Babička říkala, že oranžový míč viděla za její chalupou, která má 
šikmou střechu. Tam, kde roste těch nejvíc hub, které můžeš natrhat a odnést domů. „Jo, a 
nezapomeň. Nedotýkej se starého dubu. Jinak se proměníš v něco strašného. „Dobře,“ řekla 
Anička a utekla hledat míč. Jakmile našla louku plnou hub, tak se porozhlédla a uviděla míč, 
ale také starý dub. Trochu se začala bát, ale říkala si, že je statečná. Opatrně se přiblížila, ale 
polekala se velkého medvěda a spadla přímo na kořen starého dubu. Anička se proměnila na 
jelena, ale ne na obyčejného, ten jelen byl duch. A říká se, že v tom lese straší dodnes. 

Gabriela Juříčková 
 
O bezové flétničce 

Byla jednou jedna holčička, která bydlela s babičkou v chaloupce. Holčička se 
jmenovala Andělka. Andělka měla moc ráda hudbu. Hrála na flétnu a moc jí to nešlo, tak to 
zkoušela u jezera. A tam bylo všelicos na starém dubu, veverky, houby a ptáčci k tomu 
zkoušeli dodávat rým. Až jednou se povedlo Andělce vytáhnout tak krásnou melodii, že to 
probudilo vodnici Evičku, která to poslouchala den co den. Jednou se odvážila vystrčit hlavu 
z jezera. Andělka se schovala za starý dub. Byla vyděšená, ale potom si zahrála pro uklidnění. 
V tu dobu musela Andělka zpátky k babičce na oběd. Byla houbová polévka. Po obědě šla k 
jezeru a tam už seděla Evička a měla v ruce bezovou flétnu, kterou měla po dědečkovi. Funěla 
do toho, než jen foukala, byla to hrůza, ale Andělka věděla, co s tím. Andělka učila Evičku na 
flétnu. Potom, když se to Evička naučila, tak spolu hrály. Ale když Evička začala hrát, 
všechno bylo jako nové. Ta bezová flétnička nebyla obyčejná, starý dub měl zase zelené listy 
a Evička nebyla vodnice ale vodní princezna. Zaklela ji totiž její teta, ale vše zůstalo, jak mělo 
být. A Andělka, ta hrála s Evičkou den co den. 

Kateřina Zaklová 
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ZÁBAVA  
 

Vtipy 

Instruktor ukazuje studentům policejní akademie automatickou pistoli: „Tohle je automat.“ 
„Automat?“ diví se jeden z budoucích policajtů. 
„A kde je díra na peníze?“ 
 

Víte, proč ječí blondýna u počítače? 
Drží v ruce myš. 

 
Jede řidič kamionu a potká červeného skřítka. 

Skřítek říká: „Dej mi bonbón!“ 
Řidič mu dá bonbón a jede dál. 

Potká zeleného skřítka, který říká: „Dej mi lízátko!“ 
Řidič mu dá lízátko a jede dál. 

Potká modrého skřítka a říká: „Já vím, ty jsi skřítek, a co chceš?“ „Váš řidičský průkaz, 
pane!“ 

 
Policista zastaví auto. 
„Paní řidičko, zaplatíte pokutu, přejela jste plnou čáru.“ 
„A co? To jsem ji měla podjet?“ 

Rekordy 

Plachetník, Kosatka, a tučňák: Nejvyšší rychlosti 111 km/hod dosahují nejrychlejší rybí 
plavci, plachetníci atlantští. Nejrychlejším savcem je kosatka dravá, která dokáže plavat 
rychlostí až 55 km/hod. Mezi ptáky drží plavecký rekord tučňák oslí s rychlostí 27 km/hod. 
 
Zéva velká: Již název napovídá, že k největším mušlím patří zéva velká. Bývá dlouhá až 1,4 
metru a váží téměř 500 kilogramů, proto je gigantem mezi obry. Mohutní měkkýši obývají 
korálové útesy v indopacifické oblasti. 
 
 
Žena s nejvíce piercingy: 4 225 - přesně tolikrát si nechala do svého těla píchnout piercing 
Elaine Davidson z Brazílie. Držitelkou tohoto rekordu je od roku 2006 a zatím jí žádná žena 
nepřekonala. 
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Soutěž 
1) 

 

Otázky z druhého dílu Sedmopolisu: 

2) Jaké dvě hry byly zmíněny v rubrice Technika a vynálezy? 

3) O jakém učiteli/učitelce se psalo v Dotazníčku? 

Doplň: 

4) Cesta kolem světa s …..............   (Najdete ve druhém dílu časopisu 
Sedmopolis) 

5) Na Galapágách objevili nový druh …............ (Najdete ve druhém dílu časopisu 
Sedmopolis) 

 

Výherce prvního dílu časopisu Sedmopolis:  

P. Bartoš (8. třída), M. Sláma (7. třída), J. Müller (4. třída), P. Šiborová (8. třída) 

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

Karolína Petrášová, Michael Sláma, 7. třída 

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

Ahoj kamarádi, v Londýně jsme si to parádně užili, a jelikož byly Vánoce za dveřmi, 

zjišťovali jsme, jak je tam slaví. Potom jsme se vydali do Afriky na Madagaskar a po cestě 

jsme si dali váš výborný čaj. Taky jsme 

se zastavili v Namibii, kde jsme 

pozorovali faunu a flóru. Ale jak jinak, 

všechny zajímala jen fauna. Asi nám 

všem se nejvíc líbili lvi, gepardi, levharti 

- prostě kočkovité šelmy. Také se nám 

líbily zebry, antilopy, gorily a hroši!  

Poté jsme ale museli jet dál a 

dojeli jsme až na Madagaskar. Tady jsme se setkali s obyvateli a dlouho si s nimi povídali. 

Samozřejmě byl Barnabáš zase zvědavý a zeptal se, jak oni slaví Vánoce. K našemu 

překvapení nám řekli, že je neslaví. Barnabáš a Čiko šli po chvilce spát, ale mně - Willymu - 

se nechtělo. Nebyl jsem unavený, tak jsem dlouho přemýšlel a dostal jsem nápad. Co jim 

ukázat zvyky z Anglie! Ráno jsem Čikovi a Barnabášovi sdělil svůj nápad a moc se jim líbil. 

Čiko si vzpomněl, že v Británii zmiňovali Christmas crackers, ale vůbec jsme si nemohli 

vzpomenout, co to je. Pomůžete nám??? 

 

Do pátku 20. prosince zjistěte, co to jsou Christmas crackers a vyrobte nám je. 

Pak nám je přineste do 8. třídy ☺☺☺☺  Mějte se hezky. 

 

Kristýna Kova říková, Adéla Sojková, 

Kristýna Sedláčková, 8. třída 
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Martin Hajsler 

Knižní a filmové recenze:    Karel Weigl 

V přírodě:     Jakub Urban 

Technika a vynálezy:    Petr Bartoš 

Language corner:    Pavlína Šiborová 

Sport:      Martin Skoupý 

Parlamenťácké okénko:   Petr Bartoš 

Dotazníček:     Iveta Šedová 

Ze života školy:    Lucie Šrámková 

Zábava:     Michal Klusák 

Cesta kolem světa s Willy Fogem:  Kristýna Sedláčková 

 

Texty: 

      Žáci 7. a 8. třídy (viz jednotlivé články) 

Grafická úprava: 

      Petr Bartoš 

 

Šéfredaktor: 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

 

V Deblíně 2015 
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