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ÚVODNÍČEK 
  

A je tu nový rok 2016! Za časopis Sedmopolis vám všem přejeme, aby byl co 

nejvydařenější! Hlavně hodně štěstí, ať se vám povede všechno, na čem záleží, spoustu 

radostných chvil, ať máte mnoho příležitostí se smát, pevné zdraví, splněná přání a fajn lidi 

kolem vás ☺  

 

Doufáme, že jste si přes Vánoce hezky odpočinuli, nabrali síly a silvestr si pořádně 

užili! My jsme ale ani v tomto období nelenili a nachystali jsme pro vás další číslo 

Sedmopolisu, ve kterém se dozvíte opět spoustu zajímavého! 

 

Vedle Novinek ze světa i Čech najdete v časopise recenzi na knížku Vlastimila 

Vondrušky Fiorela a záhada mrtvého netopýra a na filmovou komedii Drž hubu! Rubrika 

V přírodě přináší článek o sovici sněžné, kterou určitě znáte jako Hedviku z Harryho Pottera, 

a přečíst si můžete i o bledulkách, na které si ale ještě chvilku počkáme. V Technice 

a vynálezech si nenechte ujít článek o počítačových virech a jak se jim bránit. Ve Sportu 

najdete další dávku zimních sportů (víte, z čeho a jak vznikl snowboard?) a Parlamenťácké 

okénko popisuje první literárně-filmový tematický den, který se konal poslední týden školy 

před Vánoci. Dotazníček přináší rozhovor s Markétou Círovou a Ze života školy je nabité 

spoustou akcí, které se v naší škole konaly v listopadu a prosinci. Nezapomeňte také na naše 

dvě soutěže! Pro jednotlivce, kterou najdete v Zábavě, a pro třídy, kde vám úkol zadá Willy 

Fog, tentokrát putující po Austrálii. 

 

Přejeme vám mnoho příjemných chvil s časopisem Sedmopolis! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apple otevřel tajnou 
laboratoř, vyvíjí zde nové 

technologie. 

Kolem Země proletěl 
dvoukilometrový 

asteroid. 

Představuje se nový 
Mercedes E. 

Na Štědrý den padaly 
teplotní rekordy. 

Mobily s Firefox OS 
definitivně končí. 
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Ohnivá sopka vyfoukla popel 
do výšky 2400 metrů. 

Martin Hajsler, 8. t řída 
Nikola Rozmahelová, 7. třída 

Jana Šedová, 7. třída 
 

Boeing Air France 
musel nouzově přistát. 

http://www.novinky.cz/ 
http://www.idnes.cz/    
 

Kabát se přišel podívat za Lužánky 
Lednové utkání brněnských hokejistů se Spartou Praha pod širým nebem zpestří koncert 

skupiny Kabát. Za Lužánky, kde v lednu vystoupí, se kapela přišla v pátek 18. prosince 

podívat. A prostor ji nadchnul. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
 

FIORELA a záhada mrtvého netopýra 

Dobrodružství dcery dvorního alchymisty císaře 

Rudolfa 2. 

autor: Vlastimil Vondruška 

počet stran: 305 

 

Děj začíná v jednom domě v Praze, kde žije 

alchymista Giovanniho da Ponte se svojí dcerou 

Fiorelou a pár poddanými. Jeho dcera se převléká za 

kluka, aby mu mohla nosit jídlo na Pražský hrad, kde 

její otec pracuje. Příběh začíná, když někdo zavraždí 

jednoho alchymistu na Pražském hradě a najde se 

u něho mrtvý netopýr. O vraždu se začne zajímat 

inkvizice a Fiorela se svými dvěma kamarády (říkají si 

Bratrstvo křišťálu). Potom se celý děj trochu zamotá a nakonec Fiorela zjístí viníka, který 

mezitím zabil další 2 človíčky a chce to říct přímo císaři Rudolfovi 2. A tak si vyžádá 

audienci, kterou jí povolí. Rozhodne se mu to ale neříct okamžitě po příchodu do sálu, ale 

namísto toho předvede stínové divadlo, které zakončí udáním jedno z generálů (který je ten 

pravý vrah všech 3 vražd). Ten se tak vyleká, že omylem zakopne, vypadne z okna a zemře. 

Nakonec vše dobře skončí. 

 

Kniha se mi dobře četla, je to taková detektivka, z 10 hvězdiček bych dala 8. 

 
Zdroj: http://storage.albatrosmedia.cz/albatrosmedia/images/large/35791a22710cb4f88b4d73fbede65520.jpg 
 

Jana Juranová, 7. třída  
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Drž hubu!  

V hlavní roli: Jean Reno, Gérard Depardieu 

 

Jean Reno hraje zloděje Rubyho, Gérard Depardieu 

ukecaného a ne moc dobrého zloděje Kentana. Podstatou 

filmu je pobavit diváka, a tak se zasmějete skoro v každé 

scéně. 

 

Kentána po nezdařené loupeži ve směnárně uvězní 

a pokaždé, když ho dají do cely k nějakému vězni, vždy to 

skončí rvačkou, protože Kentán moc mluví. Mezitím 

maskovaní muži přepadnou vůz s penězi, jeden ze zlodějů 

chce s nimi odjet, ale přijde Ruby, který mu peníze vezme 

a schová je na hřbitově. Rubyho zatknou. A tak se Ruby 

a Kentan potkali v cele. Kentána tam umístil policejní inspektor, aby rozmluvil Rubyho, který 

má problém s komunikací. Po čase si ho Kentán oblíbí, i když Ruby nemluví. Ruby chce 

utéct, a tak si podřeže žíly, aby se dostal na psychiatrii a mohl uniknout snadněji. Kentána to 

raní, nejí a zvolí stejnou metodu jako Ruby – podřízne si žíly a dostane se také na psychiatrii. 

Naplánuje útěk. Po komickém útěku se dostanou na svobodu. Ruby chce zabít Voželeho – 

muže, který mu zabil přítelkyni, a tak se dostávají přes město k Voželemu. Během cesty se 

stane hodně komických situací. Přitom je honí policie a Voželeho muži. Nakonec Voželeho 

zabijí, a při tom je najde policie. Končí film. 

 

Zdroj: http://img.csfd.cz/files/images/film/posters/000/007/7958_bcec50.jpg?h180 

 

Karel Weigl, 8. třída
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V PŘÍRODĚ 
Sovice sněžní 

Je to mohutná sova, která se vyskytuje 

v tundrách a lesích Evropy, Asie, Kanady 

a Grónska. Může měřit až 65 cm. Rozpětí 

křídel je až 150 cm. Na sobě má bíločerná 

peříčka, která jí slouží k maskování v korunách 

stromů v zasněžených krajinách. Její hlavní 

potravou jsou lumíci. Kvůli lumíkům se dokáže 

přesunout až k Francii. Na její jídelníček nepatří jenom lumíci, ale také husy, kachny a zajíci. 

Oproti ostatním sovám, tato loví ve dne. Vždy v květnu a v červnu snáší 7 – 9 vajec. Mláďata 

rok po narození již vypadají jako dospělé samice, s černým zobákem a žlutýma očima. 

V České republice se objevují jen od března až do října. Já osobně jsem sovice už viděl, ale 

jen v zoo. Chtěl bych je vidět i ve volné přírodě. 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovice_sn%C4%9B%C5%BEn%C3%AD  

 Jakub Urban, 8. třída 

Bledule jarní 

Bledule je jedna z prvních na jaře kvetoucích rostlin. Jedná se 

o rostlinu, kterou lze velmi dobře poznat podle velkého 

zvonkovitého bílého květu. Okvětní lísky zdobí žluté 

skvrnky, které jsou umístěny na okraji každého z nich. Z 

jedné cibule vyrostou každý rok tři až čtyři listy a jeden až 

dva květy. Rostlina může být 10 - 35 cm vysoká. Vyskytuje 

se ve střední, jižní a západní Evropě. Bledule patří mezi 

jedovaté rostliny a není vhodná pro jakékoli použití. 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD  

Petr Hála, 8. třída  
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Virus 
Počítačové viry jsou v dnešním světě problémem, před kterým se musíme neustále 

chránit. Ani antivirové programy nám ale nezaručují bezpečnost, protože stále vznikají nové, 

vyspělejší viry. Co to vlastně viry jsou? Vir je program, který se umí šířit sám, bez povolení 

uživatele. Aby se virus rozmnožil, vkládá se do souborů nebo spustitelných programů. Ne 

všechny viry jsou škodlivé. Většina je jen obtěžující nebo i neškodná. Některé jsou ale naopak 

velmi škodlivé (např. vymažou disk). Stealth viry jsou viry, které se snaží utajit to, že jsou 

v souboru tím, že se zachytí tam, kudy prochází všechny požadavky na čtení dat ze souboru. 

Vir si potom hlídá, jestli antivirus neprovádí kontrolu souboru, ve kterém je a při případné 

kontrole antiviru pošle data z původního, neinfikovaného souboru. Antivir tedy nepozná, že je 

v souboru vir. Tento způsob se ale už nepoužívá. Makro viry  se dokážou kopírovat ze 

souboru do souboru a případně i ovládat systém.  

Petr Peška, 8. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_virus 

Jak se před virem bránit? 

Nyní už víme, co ten virus je. Ale jak se proti němu bránit? Je plno zásad, které musíte 

dodržovat a ne vždy vám to pomůže, ale zde je pár základních rad, které dodržujte. Za prvé si 

vždy aktualizujte svůj anti-virus či anti-malware a také všechny ostatní programy. Za druhé 

neklikejte na podezřelé odkazy. Pokud vám kamarád na facebooku pošle odkaz s krkolomnou 

češtinou u něj, tak se asi stal obětí viru (nebo by si měl sednout k učebnici češtiny, ne 

k facebooku), který se sám dál rozesílá, a proto na něj neklikejte. Viry se v dnešní době šíří 

i v přílohách mailů, a proto nestahujte přílohy od cizích lidí. Hlavně si dávejte pozor na 

soubory s příponou .exe, což jsou spustitelné programy. A nechoďte na stránky s podezřelým 

odkazem se spoustou čísel a písmen.   

Petr Bartoš, 8. třída
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Rayman: Adventures 
 

Máme tu nové pokračování hry od Ubisoftu, která se jmenuje Rayman: Adventures. 

Tato hra je prozatím na IOS. A Android a Windows Phone uživatelé si asi budou muset 

počkat. Je to standardní skákačka, ve které se snažíte posbírat co nejvíce penízků a zachránit 

ztracená monstra, která poté 

využíváte ke svému prospěchu. 

Později se probíjíte do těžších 

a těžších úrovní. Objevuje se zde 

více typů hry. První je klasické 

probíhání úrovní, druhý je boj 

s nepřáteli a projíždění vozíkem 

a poslední je skákání na balónech 

nahoru. Ovšem musíte zde také jíst a používat lektvary k povolání pomocníků. Lektvary 

a jídlo nakoupíte za herní peníze nebo za skutečné, ale to nebude zapotřebí.  

Tato hra je podle mě skvělá, ale pokud nemáte rádi skákačky, tak Vás moc bavit 

nebude. 

Dominik Medek, 8. třída 
 
Zdroje: http://doupe.zive.cz/clanek/rayman-adventures-do-tretice-vseho-dobreho-mobilni-recenze 

GTA V  

Láká vás být bankovním lupičem, nájemným vrahem nebo dealerem aut? Tak 

GTA V je přesně pro vás! Zde můžete dělat vlastně úplně vše. Všechno to začne, když se vám 

odstěhuje rodina a boss celého Los Santos po vás chce peníze, ale vy je zrovna nemáte, a tak 

musíte najít staré přátele, se kterými vyloupíte pár zlatnictví, bank, občas někoho zabijete a to 

je vše. Hlavním tahákem hry je hraní ONLINE modu, ve kterém můžete plnit mnoho misí, 

kupovat auta, domy, lodě, letadla, tanky a hlavně můžete jen tak blbnout s kamarády, a proto 

stejně jako mnoho lidí i já tuto hru doporučuji. Pro zájemce hra stojí okolo 1300 Kč. 

Jakub Zavřel, 8. třída   
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Zdroje: http://happyholidays2016.com/wp-

content/uploads/2015/11/Merry-Christmas-

And-Happy-New-Year-Clipart-07.jpg 

 

 

 

LANGUAGE CORNER 
Song 

We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry Christmas 

We wish you a merry  ………... 

And a happy New Year. 

Glad tidings we bring 

To you and your king; 

Glad tidings for Christmas 

And a happy New …… ! 

We want some milk and cookies 

We want some milk and cookies 

We want some …… and cookies 

Please bring it right here! 

Glad tidings we bring 

To you and your …….; 

Glad tidings for Christmas 

And a happy New Year! 

We won't go until we get some 

We won't go until we get ……. 

We won't go until we get some 

So bring it out here! 

Glad tidings we bring 

To you and your kin; 

Glad tidings for Christmas 

……………………… ! 
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Der Vorsatz  

Auf dem neuen Jahr ist eine Tradition, dass die Menschen sollen alle Vorsatze schreiben und 

nachdem die gesamte folgende Jahr die Vorsatze machen.  

Die funf am häufigsten verwendeten Vorsatze: Rauchen aufhören, schlank sein, mehr Sport, 

gesunde Ernährung  und  Lernen Sie die Sprache.  

Schlank – hubený    gesund – zdravý  

Ernährung  - výživa   der Vorsatz - předsevzetí  

 Adriana Nečasová, 7. třída 

Weihnachtslied 

Stille Nacht! Heilige Nacht!   Tichá noc! Svatá noc  

Alles schläft, einsam wacht,   Všechno spí, osamělý bdí, 

nur das traute heilige Paar.   věří jen svatému páru. 

Holder Knabe im lockigten Haar  Půvabný chlapec s kučeravými vlásky 

schlafe in himmlischer Ruh!   tiše spí v nádherné noci! 

Schlafe in himmlischer Ruh!   Tiše spí v nádherné noci! 

 

Stille Nacht! Heil'ge Nacht!   Tichá noc! Svatá noc! 

Gottes Sohn, o wie lacht,   Božský syn, ó jak se směje, 

lieb' aus deinem göttlichen Mund!  miluju tvé božské rty! 

Da uns schlägt die rettende Stund'.  Zde se bije za poslední chvíli všech. 

|: Jesus in deiner Geburt! :|   |:Ježíšku v tvém narození:| 

Jaroslava Sovová a Pavlína Šiborová, 8. třída 

Zdroje: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/vanocni-koledy/stille-nacht-130272 
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SPORT 
Sport ve světě 

Biatlon  - naše dvě české biatlonistky - Vítková se Soukalovou - bojují o pódium 

     „Nechci o biatlonu ani slyšet!“ vyhrknul zklamaný Moravec 

Tenis  - naše česká tenistka Petra Kvitová se bude vdávat. O ruku ji požádal hokejista 

Radek Meidl. 

- český Fedcupový tým vyhrál poprvé anketu Zlatý kanár 

  - tenisty roku jsou už po čtvrté v řadě Williamsová a Djokovic 

Hokej  - náš český útočník Jarda Jágr se ošklivě poranil ztratil čtyři zuby, ale pomohl 

po ošklivém zranění vyhrát proti Ottawe 2-1 po samostatných nájezdech 

- hráčem týdne v NHL se stává ruský brankář Colorada Varlamov  

MotoGP  - Pedrosa dluží na daních neskutečných 8 milion eur 

Cyklistika  - náš český cyklista Petr Vakoč bude lídrem v úvodním závodě World Tour 

v Austrálii 

         - cyklistický mistr světa Sagan se stal slovenským Sportovcem roku  

 

Hokej - výsledky : Brno - Karlovy V.           3 - 4sn  

         Hradec K. - Litvínov           5 - 1 

         Plzeň - Liberec            1 - 3 

         Třinec - Zlín            3 – 1 

Lyže   - turné čtyř můstku začnou Kodelka, Janda, Hlava a Matura 

            -  na Hirschera málem spadl dron při zavodě 

            - Nor Kristoffersen vyhrál v Madonně i druhý slalom sezóny 

  Sedmopolis        IV – 2015/2016 
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Zimní sporty  

Rychlobruslení (poznáte naši českou rychlobruslařku??) 

 

 

 

 

 

 

Bandy – je míčový sport hraný na ledě 

Freeride – je jízda ve volném terénu 

Freestyle – se dělí na 5 kategorií:  

Big air 

Skicross 

Slopestyle – je jízda ve snowparku 

U-rampa 

Urban - jízda ve městě, např. přes zábradlí, zídky či schody 

Snurfer – je předchůdce snowboardu. Vznikl tak, že táta hledal přes zimu zábavu a inspiroval 

se tím, když jeho dcera jela na saních ve stoje. Tak 

sestrojil zvláštní prkno, které nazval Snurfer. 

 

 

 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD#/media/File:Martina_Sablikova_(2006).jpg 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Monoski#/media/File:Monoski.JPG 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Skeleton#/media/File:Brady_Canfield_skeleton_start_2.jpg 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimnísporty 

 http://www.sport.cz/ 

Martin Skoupý, David Dvořák a Dan Sobotka, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Zázraky přírody: Zima 
 

My, parlamenťáci, jsme si pro vás přichystali den, ve kterém jste se něco naučili 

o našich spisovatelích.  Na prvním stupni jsme se učili o panu Ladovi a jeho pohádkách a my 

ve 3. třídě jsme si řekli něco o rýmech a jak se správně tvoří. Prvňáci nám mezitím připravili  

pozadí, na která jsme pak všechny naše 

rýmy nalepili. Na druhém stupni jsme 

pracovali s Erbenovým Štědrým dnem 

(5.-7. třída) a Švandrlíkovými Černými 

barony (8. a 9. třída). Na začátku jsme 

si v 8. třídě Černé barony přečetli a poté 

si něco řekli o panu Švandrlíkovi. Poté 

jsme pracovali s textem a po přestávce 

na nás čekala filmová ukázka a závěrečný test, ve kterém jsme si zopakovali, co jsme se 

všechno během těch dvou hodin naučili. Tohoto dne se také konala soutěž o nejlépe 

vyzdobenou třídu. Paní učitelky procházely pečlivě třídy a vybíraly ty, které byly vyzdobené 

nejlépe. Soutěž byla vyhodnocována zvlášť pro první a druhý stupeň. Na I. stupni byly 

vyhodnoceny jako nejlepší třídy 1. A a 2. B, na II. stupni zvítězila 8. třída. Testík napsali 

nejlépe deváťáci, a tak se stali nejchytřejší třídou II. stupně ☺ 

 

Zajímá Vás, co se děje na parlamentu? 

Sledujte naše webové stránky a facebook! 

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

http://parlamentdeblin.webnode.cz/ 
 
 

Petr Bartoš, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 
 

V povánočním čísle časopisu vás seznámíme s paní učitelkou Markétou Círovovu a také 

proběhne anketa :) 

 

Markéta Círová 

Kdybyste mohla někam odcestovat, tak kam a proč? 

Odcestovala bych někam na nějaký ostrov, protože bych mohla odpočívat a třeba meditovat :) 

 

Proč jste se rozhodla učit na naší škole? 

Protože jsem o této škole slyšela spoustu pozitivních věcí. 

 

Líbí se vám tu? 

Ano, líbí. Po náročných začátcích si to začínám konečně 

užívat:) 

 

Máte nějaký sen? Jaký? 

Ráda bych si splnila arteterapii a taneční terapii s dětmi i s 

dospělými. 

 

Co jste si přála na Vánoce? 

No, možná nějakou knihu nebo masáž. A kdyby to šlo, tak kouzelný plášť abych mohla 

cestovat, kouzelnou hůlku, abych mohla uzdravovat zvířata, a přírodu a lektvar, abych 

rozuměla zvířatům :) 
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Anketa 
 

Tentokrát jsme se ptali na Novoroční předsevzetí. Jak to dopadlo? 

 

Máte nějaké novoroční předsevzetí? 

 

5. třída                                                                   8. třída 

Ano: 7 lidí                                                                    Ano: 13 lidí 

Ne: 9 lidí                                                                      Ne: 6 lidí 

Nevím: 9 lidí                                                                Nevím: 3 lidé 

 

6. třída                                                                    9. třída 

Ano: 6 lidí                                                                     Ano: 7 lidí 

Ne: 8 lidí                                                                       Ne: 11 lidí 

Nevím: 0 lidí                                                                 Nevím: 6 lidí 

 

7. třída 

Ano: 2 lidi 

Ne: 10 lidí 

Nevím: 3 lidé 

 

 

 

 

Iveta Šedová, Markéta Dvořáčková 

Hedvika Jebáčková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Lego výstava 2.-6. 11. 2015 

Stejně jako před dvěma lety se rozhodla 4. třída opět uspořádat výstavu výrobků z 

Lega. Zúčastnit se mohli všichni žáci od 1. do 5. třídy. Jedinou podmínkou bylo, že výrobky 

musí být vytvořeny podle fantazie, bez použití výrobních plánů. Výtvory se sešly opravdu 

úchvatné a bylo vidět, že některé děti si s touto stavebnicí hrají velice rády. Bylo možno 

spatřit různé vesmírné koráby, auta, vojenskou techniku, zvířata, ale i domy nebo kavárnu. 

Výstava byla soutěžní a tři vylosovaní stavitelé byli odměněni malou Lego postavičkou. 

Kateřina Klímová 

Halloween a pouštění draků 

Dne 27. 10. 2015 přichystala 8. třída halloweenský program pro 1. stupeň. Žáci dostali 

kartičky se svým jménem. Plnili halloweenské úkoly jako například míchání lektvarů, chůze 

v sedmimílových botách, létání na koštěti, vyrábění 

amuletu na krk a další. Když splnili úkoly, dostali na 

kartičku razítko. Ptali jsme se na nějaké anglické 

slovíčko ohledně Haloweenu. Za všechny splněné 

úkoly dostali sladkou odměnu. Myslím si, že si to 

všichni užili. Po 4. hodině se celá škola shromáždila 

na školním hřišti. Každá třída měla svého vlastně 

vyrobeného draka a každý se snažil, aby jejich drak 

vzlétl. Byly dvě věci, které se u draka hodnotily - 

krása a jestli lítal.  Ne všichni draci létali a někteří se trochu zničili, ale i tak jsme si to všichni 

moc užili. 

Lucie Šrámková, 8. třída 
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Oslava sv. Martina 

Jako již tradičně, i v letošním roce proběhly ve středu 11. 11. v deblínských 

mateřských školách podzimní besídky a dílničky s výrobou světýlek. Ta potom děti nejen ze 

školky využily při svatomartinském průvodu, který organizovala základní škola, a jeho 

vyvrcholením byl příjezd svatého Martina na koni, který ale letos bohužel sníh nepřivezl. Děti 

i jejich rodiče zakončili příjemný podzimní večer ochutnáváním perníčků, které napekly žáci 

1. stupně, chlebů s vynikajícím husím sádlem a teplým čajem. 

Kateřina Klímová 

Výstava žáků 9. třídy 

Dne 2. 11. 2015 proběhla v naší škole výstava o první světové válce a První republice. 

Mohli jsme zhlédnout zbraně, staré věci, dokumenty, dopisy a nejrůznější předměty. Všichni 

žáci z celé školy donesli předměty z daného období. Deváťáci se rozdělili po 2 žácích do 

skupin a navštěvovali jednotlivé třídy, kde podávali informace. Následně bylo možno ve 

sborovně výstavu zhlédnout. Já  jsem přinesl na ukázku 2 vojenské bajonety, které získal můj 

děda po svém otci a ten zase od svého otce. Výstava se mi moc líbila. 

Tomáš Vít, 7. třída 

Anglické divadlo ve škole 

Letos do naší školy zavítalo divadlo Azyzah Entertainment s představením pro menší 

žáky Lost in the Land of Twirls a pro starší děti měli připraveno Murder Mystery. První z 

uvedených představení seznamovalo malé 

angličtináře se základními slovíčky pomocí 

hudby a známých anglických písní. Druhé 

představení Murder Mystery donutilo diváky 

k zamyšlení, kdo zavraždil Kiki, hlavní 

hrdinku příběhu. Nebo že by ji nezavraždil? 

Dětem se představení moc líbila a budeme se těšit někdy příště na shledanou 

Kateřina Klímová 
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Lucie Šrámková, 8. třída 

 

Národní divadlo v Brně 

Dne 17. 12. 2015 jela 8. a 4. třída na baletní 

představení Louskáček do Národního divadla v Brně. 

Představení vypráví o malé holčičce, která dostala malého 

dřevěného vojáčka se jménem Louskáček. O Louskáčka se 

dívenka starala moc hezky. V noci se jí zdál sen o 

Louskáčkovi, který se promění v živého vojáčka a bojuje s myším králem. On nad myším 

králem vyhrál a stal se z něho princ, který tancoval s holčičkou. Představení se všem líbilo, 

jen ta druhá část byla trochu slabší. 

Blanka Oblouková, 8. třída 

Sasanky na Žernůvce  

Dne 11. 12. 2015 jel Pěvecký sbor Sasanky i s pár dobrovolníky z 5. třídy navštívit 

Domov sv. Alžběty na Žernůvce. Sasanky jely zazpívat vánoční koledy. Někteří důchodci se 

k nám přidali a zpívali s námi. Jak jsme dozpívali, rozdali jsme seniorům vyrobená přáníčka 

a povídali jsme si se seniory o vánočních tradicích, které doma dodržovali. Některé tradice 

jsme si i vyzkoušeli. Pouštěli jsme lodičky ze skořápek po vodě a rozkrajovali jsme jablíčka 

a dívali se, jestli je v nich hvězdička. Ještě nám zbyl nějaký čas, a tak nám paní Mazancová 

přečetla pověst o sv. Lucii a sv. Mikuláši. Nakonec jsme pomohli rozvést seniory na pokoje 

a jeli jsme zpátky do školy. 

Lucie Šrámková, 8. třída 

Tematický den 

První a druhou hodinu pořádal školní parlament 

literárně-filmový tematický den „Záhady přírody: Zima“. 

Parlamenťáci z každé třídy nám řekli pár informací o 

Miloslavu Švandrlíkovi nebo K. J. Erbenvi. Potom jsme si 

přečetli ukázku z knihy Černí baroni nebo Kytice a zhlédli 

kousek z filmu. Vypracovali jsme pracovní list, který nám  parlamenťáci rozdali 

a zkontrolovali jsme si ho. Na toto téma jsme napsali písemný test, ze kterého se potom 

vyhlásila nejchytřejší třída na 2. stupni. 
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ZÁBAVA  

 

Vtipy  

 

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 

„To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin.“ 

 

Martin sedí v první lavici a zamyšleně se dloube v nose. Vtom ho uvidí paní učitelka:  

„Martine, slušný člověk se přeci nerýpe prstem v nose.“ 

„Jo?“ zarazí se Martin. „A čím tedy?“ 

 

Učitelka se už doopravdy rozzlobila: 

„Vy tam vzadu, Nováková a Blažková!!!  

Jestli se konečně nepřestanete bavit, tak vás rozsednu!!!“ 

 

„Honzíku, ukaž nám, jaké máš vysvědčení.“ 

„Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, on chtěl postrašit své rodiče." 

 

„V hodině matematiky paní učitelka vysvětluje zlomky a ptá se žáků:  

„Děti, co vznikne, když bramboru rozkrojíme na půlky a ty půlky zase na půlky?“ 

„Bramborový salát“, vykřikne Pepíček. 

 

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala 

domů." 

„A pomohlo to?“ 

„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“ 
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Rekordy 

Sokol stěhovavý: Při střemhlavém letu dosahuje sokol nejvyšší rychlosti v průměru kolem 

350 km/hod. Dosavadní rekordní měření ukázalo dokonce 389 km/hod. 

 

Nejširší ústa: Roztáhnout svá ústa do extrémních rozměrů umí Francisco Domingo Joaquim 

z Angoly. S tímhle pacientem se musí na zubním oddělení spolupracovat jedna radost. Jeho 

široké "ááá" má rozměr 17 centimetrů. 

 

Největší žvýkačková bublina: Chad Fell ze Spojených států dokázal nafouknout žvýkačku do 

velikosti 50 centimetrů. Světový rekord je k dnešnímu dni stále v jeho režii. 

Soutěž 

1) 

2) Co slavíme 24. prosince ? 

3) Kdo má svátek 31. prosince ? 
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Zdroje: http://evtipy.cz/ 

  http://svet-biologie.blog.cz/1404/rekordy-zvireci-

rise, http://www.menzone.cz/nejsilenejsi-rekordy-sveta-1186/ 

 

Michal Klusák, Karel Kocman, 8. třída 

Karolína Petrášová, Michael Sláma, 7. třída 
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 
 

Roztomilé zvířátko v Austrálii  

Po cestě z Afriky jsme byli všichni strašně 

moc unaveni. Usnuli jsme a nechali jsme se 

unášet vlnami Indického oceánu. Spali jsme 

hodně dlouho. Vzbudily nás až hlasy 

obyvatel země, do které jsme dorazili. Chvíli 

nám trvalo zjistit, kde to vlastně jsme, ale pak 

nám to jeden velice milý pán prozradil. 

Dopluli jsme do Austrálie. Byli jsme z té 

cesty celkem mimo, a tak nám ten pán nabídl, že nás vezme na prohlídku. Navštívili jsme 

vodopády Wentworth, město Melbourne, operu v Sydney, Velký bariérový útes, Tasmánii, 

nejstarší prales světa Daintree a spoustu dalších zajímavých australských míst. Ukázal nám 

taky zajímavý nástroj, kterým kdysi domorodci lovili zvířata. Bumerang. 

 Při procházce jsme často potkávali roztomilé zvířátko, které nikde jinde na světě 

nenajdete (endemit). Bylo poměrně malé. Měřilo asi 70 – 90 cm a živilo se listy blahovičníku. 

Všichni 3 jsme ale jeho jméno zapomněli a to nás moc mrzí, protože jsme si podobné zvířátko 

chtěli pořídit domů. 

 Pomůžete nám? :) Zjistěte, co je to za zvířátko, vymyslete mu jméno a zkuste ho 
namalovat. Na Vaše výtvory se budeme těšit do čtvrtka 28. ledna v osmé třídě. 

Mějte se hezky! :) 

 

Adéla Sojková, Kristýna Sedláčková, 

Kristýna Kova říková, 8. třída 
Zdroj: http://www.go2australia.cz/top-australie 

Obrázek: http://www.ireceptar.cz/res/data/216/025798.jpg 
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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 2016 
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