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ÚVODNÍČEK 

 Tak za sebou máme první pololetí školního roku 2015/2016! Doufáme, že vaše 

vysvědčení dopadla podle vašich představ a užili jste si ten jeden den volna navíc, který jsme 

na konci ledna měli ☺ Za chvíli tady máme další prázdniny – jarní -, tak se máme opět na co 

těšit. 

 Do té doby se vám opět pokusíme váš čas zpříjemnit dalším číslem časopisu 

Sedmopolis. Jako vždy ho pro vás nachystali sedmáci pod vedením žáků 8. třídy a přináší 

vám spoustu zajímavého i poučného. 

 Nepřehlédněte Novinky ze světa i Čech! V rubrice Knižní a filmové recenze najdete 

článek o literární klasice Fimfárum od Jana Wericha nebo Povedenou partičku od Michaela 

Frye. V přírodě si můžete přečíst o sýkoře koňadře nebo jeřábu ptačím! Technika a vynálezy 

přináší informace o tvůrci prvních tří vydání Windows Gabe Newellovi a platformě Steam. 

Svoje jazykové dovednosti si procvičte v rubrice Language Corner a ve Sportu si přečtěte o 

snowboardingu a lyžování.Dotazníček vám tentokrát přináší rozhovor s Janou Havelkovou, 

kterou v naší škole můžete potkávat v ZUŠ, a anketu týkající se našich dvou svátků pro 

zamilované – sv. Valentýnu a 1. máji. Ze života školy popisuje nejrůznější akce, které se 

konaly v naší škole v průběhu ledna a u Zábavy se zasmějte nad vtipy, vyluštěte si křížovku a 

zasoutěžte si! A určitě se nazapomeňte vydat na cestu s Willy Fogem, tentokrát do Jižní 

Ameriky! 

 Přejeme vám krásný únor, ať se vám daří vstup do nového pololetí a hodně příjemných 

chvil nad časopisem Sedmopolis. 

 
Vaši Sedmopolisáci 
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NO VINKY   
 
 
 
 

 
Sněhová kalamita si v USA vyžádala nejméně 19 obětí 

Nejméně 19 lidí zahynulo kvůli 

sněhové bouři na východním pobřeží 

USA. Tisíce lidí zůstaly bez elektřiny, 

jedenáct států a hlavní město Washington 

vyhlásily stav nouze. 

 
Zloději se vloupali do 

strašnické vily kancléře 
Mynáře. 

 
Útok v Hurgadě měl být 
pomstou za ruské nálety 

v Sýrii. 
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Sníh ochromil USA, kolona na dálnici v Kentucky měřila 56 kilometrů 

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

Zástrčky nabíječek od 
Applu jsou vadné. 

Mohou způsobit úraz 
elektrickým proudem. 

Zdroje: http://www.novinky.cz/ 

http://www.idnes.cz/ 

Automobilka Škoda Auto 
představí dvě nová SUV. 

Film Ztraceni 
v Mnichově ovládl ceny 

kritiků. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Fimfárum  

Jan Werich 
Je to soubor pohádek, které jsou plné humoru, a na 

konci je ponaučení. Autor se v nich nejvíce trefuje do 
špatných vlastností. Některé pohádky se dočkaly filmové 
nebo televizní podob např. Tři veteráni a Královna koloběžka. 
Asi nejzajímavější pohádka je Fimfárum. Ve vsi Nejdedále žil 
kovář se svou krásnou ženou. Ta mu ale byla nevěrná 
s lokajem, který sloužil na zámku u krále. Lokaj kováře u 
krále pomlouvá a zařídí, aby mu dal úkoly, které nemůže splnit. Poprvé měl ukovat řetěz, 
který by 3x omotal zámek. Bylo mu jasné, že to nedokáže, a tak se šel do lesa oběsit, ale 
potkal čerta a ten mu ho dal. Další úkol byl převést vodu z řeky do zámecké zahrady. V tomto 
mu pomohl vodník. Třetí úkol byl nejtěžší, měl domést Fimfárum, jenže nikdo nevěděl co to 
je a ani podle nich to neexistovalo. Ale čert mu dal proutek, který při mihnutí změní lidi 
v kámen. Kovář doma přistihl ženu s lokajem, tak ji nechal zkamenět. Další den šel za králem 
a nechal ho také zkamenět. Pak už kováře nikdo neviděl. 

Natálie Hořinková, 7. třída 

Povedená partička - Nulová tolerance 
Michael Fry 

Nick chodí do 7. třídy. Bydlí s rodiči, babičkou a psem. Nick je členem strážců 
pořádku a s ním Molly a Kárl. Přihlásil se do nich, aby se mohl ulívat z výuky. Nick je strašně 
malý, a proto ho nikdo nebere vážně a vše, co udělá, je podle některých špatně. Ve škole mají 
surovce Roye, který všechny šikanuje a posmívá se strážcům pořádku, že jsou patrola nul, 
protože mu nezabrání šikanovat. Vždycky, když se Nickův kamarád Kárl začne chovat divně, 
je nablízku nějaká věc, které se bojí. Proto před rokem rozdal Molly a Nickovi papír, na 
kterém byly všechny věci, kterých se bojí. A když něco Nick nebo Molly uvidí, aby Kárla 
varovali. Cestou do školy potkali dívku Simonu, která se přistěhovala z Francie a bude s nimi 
chodit do školy. Po čase začala všechno pomlouvat a ničit. Potom si s ní promluvila učitelka a 
Simona se celá změnila. 

Tato kniha se mi líbila, byla zábavná ale dlouhá.  

Filip Klusák, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Sýkora koňadra 
 
 Je to drobný pták, který se vyskytuje v celé Evropě. 

Převážně žije v listnatých lesích. Je to největší a 

nejrozšířenější druh sýkor. Má žluté břicho s černým 

pruhem. Hlavu má černou až na bílé líce. Křídla jsou 

modrošedá a dokáže s nimi letět velmi rychle. Dorůstá 

výšky až 15cm a váží okolo 23g. Mezi její hlavní potravu 

patří hmyz (housenky, motýli, brouci) a rostliny. Právě v 

únoru se sýkorka živí semínky obsahující více tuku, která najde v krmítku. Nejvíc má však 

ráda slunečnicová semínka, pro která si přiletí i člověku na ruku. Sýkora nemusí hnízdit 

jenom v dutinách stromů ale i v hromadách dřeva a opuštěných hnízd. Samičky snáší 7 – 12 

vajíček. Mláďata se narodí po 3 dnech a opouštějí hnízdo po 23 dnech. Já osobně jsem sýkory 

už viděl a mnohokrát. 

 Jakub Urban 8. třída 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora_ko%C5%88adra          

Jeřáb ptačí 
Jeřáb ptačí je listnatý strom. Dorůstá do výšky až 5 metrů. Květy jeřábu rostou v 

hustých, chocholičnatých květenstvích. Plodem jeřábu ptačího 

jsou takzvané jeřabiny, což jsou kulovité malvice jasně 

červené barvy. Kůru má hladkou, lesklou a světle hnědou až 

šedohnědou. Květy má poměrně malé, bílé a jsou uspořádány 

v 10-15 cm širokých lichookolcích. Po odkvětu se vytvářejí 

typické, asi 1 cm velké oranžovočervené plody. Jeřáb ptačí 

roste nejčastěji v lesích a vysazuje se podél silnic. Vyskytuje se 

spíše na světlejších místech Evropy a Asie. Plody posilují 

imunitní systém, upravují trávení, rozpouštějí ledvinové a močové kameny. 

Jakub Roubíček 8. třída 

  Sedmopolis        V – 2015/2016 
 



 7 

 

TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Gabe Newell 

Gabe se narodil 3. listopadu 1962. Gabe je 

spoluzakladatelem a také ředitelem společnosti Valve 

Corporation. Gabe pracoval třináct let pro Microsoft. Tam se 

stal milionářem. Sám sebe popisuje  jako "tvůrce prvních tří 

vydání Windows". Newell a Mike Harrington opustili 

Microsoft a poté roku 1996 tahle dvojice založila Valve. Do 

vývoje své první hry Do (Half-Life) vložili své naspořené 

peníze. Během produkce Half-Life 2 se zaměřil Gabe na několik měsíců na nový projekt, 

distribuční systém Steam. Gabe je ženatý s Lisou Newellovou a má dva syny. S rodinou žije 

na poloostrově Long Beach.  Komentář ve hře Team Fortress 2 odhaluje, že Gabeova 

nejoblíbenější postava je Spy. 

Jakub Šebek, 7. třída 

Steam 

Steam je platforma vytvořená společností Valve Corporation, kterou založil 

Gabe Newel a která je určená k digitálnímu prodeji her a zajištění multiplayeru 

a komunikace mezi hráči. Můžete si tu koupit spoustu her i jiných programů a některé 

hry bez steamu nespustíte. Díky tomu je steam mezi PC hráči velmi populární 

a používaný. Je na něm přes 100 miliónů lidí a toto číslo se pořád zvyšuje. Na jeho 

internetových stránkách si ho můžete zadarmo stáhnout a založit si účet. Jak už bylo 

řečeno, hlavní výhodou steamu je nákup her online. Nedostanete krabici s CD a CD 

klíč, ale hra vám bude připojena k vašemu steam účtu, odkud ji budete moct stáhnout 

a hrát z jakéhokoliv počítače. Není zde tedy riziko zničení CD se 
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hrou atd… Steam také hry automaticky aktualizuje a vy se tak nemusíte starat 

o updaty. Hry se dají zaplatit různými způsoby, od platby kartou, přes platbou paypal 

účtem, až po platbu přes ''steam peněženku'', která funguje jako bankovní účet přímo 

na steamu. Sem vám mimo jiné putují peníze, které jste si vydělali na komunitním 

trhu. Peníze si sem můžete vložit i přes kartu, ale nemůžete je odsud bohužel vybrat. 

Na steamu je ale mnoho jiných věcí. Můžete si zde psát s přáteli, zakládat skupiny, 

přidávat se k nim a mnoho dalšího. 

Petr Peška, 8. třída 

Rust 

Dneska si povíme něco o 

velmi podobné hře jako je hra 

H1Z1 z minulých recenzí. Také 

zde jde hlavně o přežití. Musíte 

lovit, rybařit, dělat si farmy, ale 

mít i nějakou ochranu proti 

ostatním hráčům. Jako třeba 

dům s velkým opevněním a se zbraněmi, které najdete v opuštěných městech. 

Jelikož je tu mnoho způsobů jak hru hrát a hlavně je tu možnost multiplayeru (hry 

pro více hráčů), tak vás hra bude určitě na pár měsíců bavit. Jediné mínus hry je, že 

hra zatím není hotová a je teprve ve vývoji, a proto občas padá a jsou v ní různé 

bugy. Ale i přesto hru určitě doporučuji. Pro případné zájemce hra stojí 378Kč.  

Zdroj: http://freegametools.com/wp-content/uploads/2015/02/rust.png 

Jakub Zavřel, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
 

Winter 
Snow – sníh      Sledge – sáňky  

Snowman – sněhulák     Ice skates – brusle 

Snowball fight – koulovačka    Ice – led 

Ski – lyže  

H R S K U V X I D 

I C E S K A T E S 

G R V N W P L I L 

Z B I O T N H J E 

S N O W O L E S D 

K F P M U Y Z F G 

I C E A Z C W X E 

H E V N G U M E S 

S N O W B A L L T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: http://usercontent2.hubimg.com/773709_f520.jpg 
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Winter 

der Schnee – sníh     der Schlitten – sáňky 

der Schneemann – sněhulák    der Schlittschuh – brusle 

Schneeballschlacht – koulovačka   das Eis – led 

die Ski – lyže  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje:http://cizijazykyhrou.cz/njkrizovky/njkrizovka30.php 
Jaroslava Sovová a Pavlína Šiborová, 8. třída 
 

L S CH N E E M A N N 

O K V T I R D W H T 

P I G E S U L O F X 

S CH L I T T S CH U H 

CH T H F W A J D C Y 

N S CH L I T T E N E 

E T R H U K F N M O 

E C A Y V E H U K I 
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SPORT 
Snowboarding 

Je to zimní sport podobný surfingu. Je provozován na snowboardu. První pokusy se v 

USA objevily již v roce 1920. Zlomový nastal roku 1965, kdy Sherman Poppen spojil dvě 

lyže, ke špičce přimontoval provázek a vytvořil tím první model snowboardu, zvaný 

„snurfer“.     

Zajímavosti: 

1981 - první snowboardové závody v Coloradu (vyhrál Tom Sims se svým laminátovým 

prknem s ocelovými hranami) 

1987 - 1. neoficiální mistrovství světa v městech Livignu (Itálie) a St.Moritz (Švýcarsko) 

1987 - založena SEA (Snowboard European Association) 

1989/1990 - založena ISA – International Snowboard Association (Mezinárodní 

snowboardová asociace) 

1990 - vznik Pro Snowboarders Association (PSA) – asociace profesionálních 

snowboardových závodníků 

1991 - založena ISF - International Snowboard Federation 

1992/1993 - 1. oficiální mistrovství světa v rakouském Ischglu (240 závodníků z 20 zemí 

světa) 

1998 - Snowboarding poprvé na olympijských hrách - disciplíny obří slalom a U-rampa 

2002 – založena World Snowboard Federation(WSF) 

2002 - ISF zkrachovala (zpronevěra milionových částek určených na pořádání závodů) 

2006 - Na olympiádě se objevuje další disciplína - snowboard cross 

  Sedmopolis        V – 2015/2016 
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Lyžování 
 

- Je to zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou po sněhu pomocí lyží. 

Lyže jsou připojeny k botám pomocí lyžařského vázání. Lyžování je zastoupeno na 

zimních olympijských hrách. 

- Roku 1924 vznikla Mezinárodní lyžařská federace (FIS), v roce 1936 se sjezdové 

lyžování poprvé objevilo v programu olympijských her. 

- V roce 1967 vznikl každoroční Světový pohár v alpském lyžování. 

- Období sportovního využití lyží začíná v 

polovině 19. stol. 

- Roku 1843 byly uspořádány první velké závody 

v Norském Trömso 

- Norské zkušenosti 19. století shrnuje příručka 

vydaná Werhelandem a dále je rozvíjí tzv. norská 

škola založená slavným závodníkem 

Norheimem. 

- Počátky lyžování v českých zemích nám jsou, na rozdíl od Skandinávie, dobře známy 

z písemných pramenů. 

- Lyžaři jsou také obvykle (u běžeckého lyžování vždy) vybaveni hůlkami, které drží v 

rukou a odpichuje se jimi od země. 

- Z bezpečnostních důvodů je lyžařům doporučováno používání přilby, např. v Itálii je 

její nošení pro děti do čtrnácti let povinné. 

 

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

 

 

Zdroje: https://www.snurferboards.com/assets/images/blog/The-Original-v2.jpg 

 http://media.mlive.com/chronicle/news_impact/photo/11133478-large.jpg 

 https://www.google.cz/images 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD 
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DOTAZNÍČEK 
Dnes jsme se ptali paní učitelky ZUŠ Jany Havelkové a anketa se uskutečnila také :) 

Jana Havelková 

Co jste vystudovala? 
Konzervatoř v Kroměříži, obor příčná flétna. 
A pak jsem šla na Masarykovu univerzitu. 
 
Jak jste se dostala k tomu, že chcete studovat hudbu? 
Hudba byl takový můj svět. Ve 4. třídě jsem se dozvěděla, že existuje něco jako hudební 
škola, začala mi flétna víc jít a okolí mi říkalo, že bych to měla zkusit. 
 
Jak dlouho jste denně cvičila? 
Někdy tři – čtyři hodiny. 
 
Byly chvíle, kdy vám došly nervy a chtěla jste to vzdát? 
Ano, takové krize byly. To bylo potom, když už jsem cvičila 
dlouho a bolely z toho záda, ruce, prsty. 
 
Máte nějaké koníčky? 
Pejsci, knížky – četba a pak tedy hlavně ta hudba. 
 
Máte dva syny, vedete je k hudbě? Baví je to? 
Snažím se, baví je to, ale samozřejmě mají i jiné zájmy. 

Anketa 
Dnes jsme se ptali na otázku Máte raději svatý Valentýn či 1. máj? :) 

 
Sv. Valentýn nebo 1. máj? 

5. třída                                                                                     8. třída 
 
Valentýn- 17 lidí                                                                       Valentýn- 16 lidí 
1. máj – 4 lidé                                                                           1. máj- 9 lidí 
 
6. třída                                                                                     9. třída 
 
Valentýn- 9 lidí                                                                          Valentýn- 12 lidí 
1. máj - 9 lidí                                                                              1. máj- 11 lidí 
 
7. třída 
 
Valentýn- 11 lidí 
1. máj- 2 lidé
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Louskáček 

Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme byli v Janáčkově divadle na představení 

Louskáček. Poprvé v životě jsem byla na baletu a také v Janáčkově divadle. Líbilo se mi, že 

balet byl na vánoční téma. Představení bylo moc hezké. Jsem ráda, že jsem toto baletní 

představení viděla. 

Žaneta Konvalinová, 4. třída 

Extrat řída 
Letos jsme se se 7. třídou rozhodli v rámci Extratřídy přiblížit k židům na Tišnovsku, a 

to zejména  k dětem, jejichž předci zahynuli v koncentračních táborech. Nejprve jsme museli 

vyplnit určité dotazníky. Ptali jsme se lidí z okolí Tišnova na otázky jako třeba: Víte něco o 

židech na Tišnovsku? Chtěli byste se  něco o nich  dozvědět? Dále jsme museli vytvořit 

průvodní video a napsat, na co bychom chtěli přispět za maximálně 5000 Kč. Vybrali jsme si 

výlet a podařilo se. Zatím ovšem nevíme, kam pojedeme. Požádali jsme spolek OSLO 

Lomnice, aby nám s tím pomohl. Mají nějaké podklady a touto problematikou se zabývají již 

dlouho. S jejich pomocí se nám snad podaří projekt úspěšně dokončit.   

Adéla Kulíšková, 7. třída 

Lesní pedagogika ve 2. A 
To, že v lese je mnoho zajímavostí, už víme od první 

třídy. Ve druhé třídě v bádání pokračujeme a moc nás to baví. V 

září za námi i 2. B přijeli lesníci z Lesů ČR. Zkoumali jsme tvary 

listů, tvrdost dřeva, rozdílnou srst srnky v zimě a v létě, a 

dokonce jsme si mohli pohladit sovu. Zahráli jsme si hry s lesní 

tématikou. V prosinci jsme se vydali do lesa s panem Žákem, od 

něhož jsme se dozvěděli o myslivosti. Víme, že zvířata v lese to v zimních měsících nemají 

jednoduché. Nachystali jsme krmení a zanesli do krmelců. Při naší návštěvě lesa nás zaujaly 

různé typy slánek, které myslivci pro ně chystají na doplnění minerálů. Po cestě jsme našli 

suvenýr – srnčí parůžek, který si můžete přijít prohlédnout k nám do třídy. 

Žáci 2. A s paní učitelkou Ivanou Musilovou
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Petra Stupňová 

 

Seznamování žaků z 1. A se školou 
Ahoj, už jsme tady s vámi půl roku a určitě jste o nás už slyšeli různé zprávy. 

Zahnízdili jsme se v nové třídě v přízemí a je nám tam prima. Ze začátku jsme potřebovali 

prozkoumat školu od sklepa po strop, aby nám nikdo a nic neuniklo. Docela obstojně vypadá 

ředitelna, i když pro nás všechny krapet malá. Napadlo nás jediné využití této místnosti, bude 

to bezva skrýš, když budeme hrát Na schovávanou. J Teď, už víme, kde kdo sídlí, víme koho 

pozlobit a kdo bude zlobit nás. Jsme rádi, 

když si za námi přijde někdo popovídat nebo 

si rádi zaběhneme o přestávce zahrát florbal. 

To nás baví. Sem tam můžete vidět naše 

práce na chodbách. Mají drobné mušky, ale 

vy jste k nám tolerantní a chybějící písmenka 

si domyslíte. Baví nás vymýšlet různé hry, 

ale ze všeho nejvíce je to „vězení“ to hrajeme 

v Matematice a pravda je, že jsme dobří, protože do „vězení“ se dostanou jenom myši 

a pavouci, my ne. Taky už čteme knížky, ale nejraději máte ty, kde je více obrázku než slov 

Taková Lucka Luciperka, to je to pravé. Je tak trochu jako my. Samé lumpárny a „zlobišárny“ 

všeho druhu. Děkujeme, že nám pomáháte hledat ponožky, jídelnu i klíče. To víte, máme 

napilno a někdy nevíme, kde nám hlava stojí. Na oplátku máte od nás obdiv a uznání, že jste 

jako ti starší bráchové a sestry. Prostě nás máte rádi. Díky moc, vaše 1. A. 

Eva Bartesová 

VII. školní ples ZŠ a MŠ Deblín 
V pátek 15. 1. 2016 se uskutečnil VII. školní ples ZŠ a MŠ Deblín. Žáci deváté třídy 

přivítali všechny přítomné krátkým proslovem a zahájili ples polonézou na píseň Falling 

slowly Glena Hansarda. Během večera bylo možné zakoupit losy do tomboly, která 

obsahovala více než 150 okamžitých výher různého druhu. Dalších 20 cen čekalo na výherce 

v hlavním slosování. Kulturní vsuvkou byl tanec se psem. Nedílnou součástí večera bylo 

pasování žáků deváté třídy na absolventy ZŠ a MŠ Deblín, kterého se ujaly bývalá a současná 

třídní učitelka Ivana Musilová a Petra Stupňová.Celým večerem nás provázela hudba skupiny 

Gravit. 
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Prosincová divadla 

V posledním týdnu před Vánoci se uskutečnily dva zájezdy dětí do Národního divadla 
v Brně na večerní představení. Žáci 5. a 9. třídy zhlédli operu Čarokraj, 4. a 8. třída navštívila 
balet Louskáček. 

Čarokraj 

Dne 15. prosince jsme se spolu s pátou třídou vydali na operu Čarokraj do Janáčkova 

divadla v Brně. Původně jsme měli přijet a jít si prohlédnout zákulisí, ale dorazili jsme pozdě 

a nestihli jsme to, což mě mrzí, protože jsem se na to těšila. Ještě před představením jsme 

udělali pár společných fotek a šli jsme si sednout. První minuty opery se mi líbily, hlavně mi 

přišlo zajímavé, že pohádkové bytosti byly i mezi diváky nebo na postranních balkónech. 

Bylo to něco nového, na opeře jsem ještě nebyla, takže jsem byla zvědavá. Ale postupem času 

už mě to moc nebralo. Představení se mi ale líbilo, nemůžu říct, že to byla ztráta času. Líbily 

se mi kulisy a celkově i děj. Ale to co se mi na opeře nelíbí, je neustálé opakování jedné a té 

samé věty, což bylo hned na začátku. 

Pavla Slezáková, 9. třída 

 

Líbilo se mi, že se v opeře objevovalo mnoho nadpřirozených bytostí, jako bazilišci, 

jednorožci, mořské panny, vlkodlaci a mnoho dalších a že to mělo nějaký děj. Opera se mi 

celkově líbila, protože to bylo pro děti a bylo to spíš takové oddechové od ostatních oper. 

Jsem ráda, že jsem měla možnost vyzkoušet, jaká opera vlastně je, ale na další operu bych už 

asi sama od sebe nešla. 

Lucie Juříčková, 9. třída 

 

Součástí příběhu jsou i lasičky, svítící elfky a spoustu dalších krásných smyšlených 

postav a zvířátek, které měli nádherné kostýmy. Nejvíce se mi líbil Žabák a jeho zpěv 

s kytarou. Opera bylo moc pěkná a živá, pořád se dalo na co koukat. 

Denisa Mičánková, 9. třída 

 

Dne 15. 12. 2015 jsme jeli se třídou navštívit brněnské Janáčkovo divadlo a operu 

Čarokraj. Sraz byl v 16:45 před školou. Jeli jsme objednaným autobusem až do Brna před  
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divadlo. V divadle jsme měli místo na balkoně, odkud byl krásný výhled na jeviště. Herci 

měli krásné kostýmy. 

František Barták, 5. třída 

 

Louskáček 

Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme byli v divadle na Louskáčkovi. Líbila se 

mi válka myší proti vojáčkům. Taky jsem se nenudil díky Matějovi a jeho vtipům. Moc se mi 

líbila i hudba. Divadlo bylo nádherné kvůli vojáčkovi Louskáčkovi a snové říši.   

Adam Pleva, 4. třída 

 

V prosinci jsme navštívili s naší třídou Janáčkovo divadlo v Brně. Představení se 

jmenovalo Louskáček. Baletní pohádka vypráví o kouzlu Vánoc, které proměňuje lidi v 

pohádkové bytosti. Moc se mi líbila hudba a kostýmy, ale nejvíce mě pobavila myší válka. O 

přestávce jsme si prohlédli divadlo.  

 
 

Balet se mi líbil už jen kvůli kulisám a kostýmům. Svítící stromek, krásné šaty a 

účesy, baleríny… Balet jako o sobě byl moc hezký, sice byla trošku škoda, že v druhém ději 

tam Klára jen seděla na židli a koukala se, ale i tak to stálo za to a klidně bych se jela podívat 

ještě jednou. 

Hedvika Jebáčková, 8. třída 
 

 

Představení mě moc nezaujalo především proto, že se v něm většinou tancovalo a 

nemluvilo. Předchozí představení, na kterém jsme byli, mě zaujalo o trochu víc. 

Martin Hajsler, 8. t řída 

 
Dne 18. 12. 2015 naše třída vyjela spolu se čtvrtou třídou do Janáčkova divadla v Brně 

na balet – Louskáček. Vyjeli jsme z Deblína s docela zlým řidičem autobusu. Nejvíc se mi na 

celým Louskáčkovi asi nejlépe líbil Klářin sen, kde pobíhaly myšky a vojáci. Ale za to se mně 

vůbec nelíbila druhá polovina, protože tam se skoro nic nedělo. 

Daniel Sobotka, 8. třída 

 
 
 

  Sedmopolis        V – 2015/2016 
 



 18 

 

ZÁBAVA  
 

Vtipy  

„Dnes jsem byl zase jediný, kdo se ve třídě hlásil.“  

„To je hezké, Pepíčku“ potěší se tatínek.  

„A na co se pan učitel ptal?“  

„Kdo nemá domácí úkol.“ 

 

 „Jak můžeme rozdělit šest jablek mezi sedm trpaslíků?“ ptá se paní učitelka žáků.  

Přihlásí se Pepíček: „Upečeme štrůdl!“ 

 

Paní učitelka se ptá dětí ve škole: 

„Máte domácí úkol, který jsem vám zadala?“  

Všichni kývají na souhlas, jen Pepíček zavrtí hlavou a řekne: 

„Prosím, paní učitelko, mě ho sežral pes!“ 

Paní učitelka se rozčílí: „Co je to za hloupou výmluvu Pepíčku?“ 

A Pepíček na to: „Přísahám, ale musel jsem ho přinutit.“ 

 

 Učitel se ptá Pepíčka:  

„Máš v kapse korunu, dvoukorunu a dva padesátníky. Když vytrousíš padesátník a korunu, co 

budeš mít v kapse?“  

„Díru!“ 

 Syn se doma učí gramatiku:  

„Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?“  

„Ztracený synku, ztracený!“ 

 Pan Novák kárá syna:  

„Zase máš z dějepisu pětku!“  

„To je kvůli Alexandru Velikému!“  

„Tak si koukej najít jiného kamaráda!“ 

Co dělá blondýnka na topení? 

Spaluje tuky.
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Rekordy 
 

Největším parožím se může chlubit los aljašský – rozpětí jeho lopatovité chlouby dosahuje až 
2 m a jsou těžké až 20 kg. 

Na první pohled nejtlustší byl newyorčan Walter Hudson – v době své nejvyšší hmotnosti 
měřil v pase 302 cm. Naopak nejmenší obvod pasu měla angličanka Ethel Gragnerová – 
pouhých 33 cm. 

Titul nejmladší rodiče na světě si už skoro celé století drží manželé Hsi z Číny. V roce 1910 se 
jim narodilo zcela zdravé a vyvinuté dítě. Tehdy bylo matce osm a otci devět let. 

Soutěž 

 

1. Jakou rychlost dosahuje sokol stěhovavý při střemhlavém letu? (předchozí díl časopisu) 

 2. O jakých 2 hrách se psalo v Technika a vynálezy? (předchozí díl časopisu) 

 3.O jaké kytce se psalo v rubrice V Přírodě? (předchozí díl časopisu) 

 

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

    Karolína Petrášová, Michael Sláma, 7. třída 

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

Minule jsme navštívili Austrálii a teď cestujeme zase dál. Přejeli jsme Antarktidu 

a viděli jsme spoustu zajímavých věcí – například 8 druhů tučňáků, kterých bylo na jednom 

místě pravdu hodně. 

Po naší rychlé prohlídce Antarktidy 

jsme se vydali dál. Cesta byla dlouhá, ale 

nakonec jsme dorazili do Jižní Ameriky, 

přesněji do Rio de Janeira.  Rio de Janeiro je 

město karnevalů, které se tady konají každý 

rok. Je zde i veliká socha Krista, která 

dohlíží na ochranu města a měří 38 metrů. Já s Čikem jsme se vydali podívat na sochu. Byla 

obrovská, ale pohled dolů byl   

 krásný. Slyšeli jsme od místních obyvatel, že tento rok se tady budou konat Olympijské hry.  

Teď se navíc blíží Valentýn a my tady v Jižní Americe chvilku ještě budeme. Rád bych 

k tomuto svátku zamilovaných dal něco hezkého princezně Romy. V jižní Americe to mají 

jinak než my, tak jsem se vás chtěl zpetat. Jak se jmenují ty dárečky, co se zde rozdávají? A 

víte i jiný název? A moc rád bych jeden takový viděl. Zkuste mi ho vyrobit pro princeznu 

Romy. 

Odpovědi vaše výrobky doneste do 26.února do osmé třídy. :) Těšíme se na vaše 

odpovědi.. :) A děkujeme za krásné obrázky z minulé soutěže. :) 

 

Kristýna Kova říková, Kristýna Sedláčková 

a Adéla Sojková, 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 2016 
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