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ÚVODNÍČEK 
 Máme tady měsíc duben a s ním další, v pořadí již sedmé číslo časopisu Sedmopolis. 

Doufáme, že si spolu s námi užijete články, které pro vás nachystali žáci sedmé a osmé třídy. 

A na co se v aktuálním čísle můžete těšit? 

  

Jako vždy přinášíme Novinky ze světa i Čech. V Knižních a filmových recenzích si 

můžete přečíst o knížce pro dívky Pralinka od Jarmily Dědkové a jistě všem dobře známém 

Poseroutkovi 3 od Jeffa Kinneyho. Rubrika V přírodě představuje zvonek luční a ovci 

domácí, takže si můžete ověřit své znalosti z botaniky i zoologie. Albert Einstein je 

považován za jednoho z nevýznamnějších světových vědců a rubrika Technika a vynálezy 

přináší článek o něm a jeho Obecné teorii relativity. Language corner ověří vaše znalosti 

z angličtiny a němčiny a novinky o hokeji, fotbalu, motorsportu a tenise se dozvíte v našem 

Sportu. Parlamenťácké okénko vás nechá nahlédnout do zákulisí posledního literárně-

tematického dne Zázraky přírody: Jaro a v Dotazníčku se tentokrát dočtete, jak se líbí ve škole 

prvňačce Nele Kulíškové. Co všechno se dělo v naší škole v průběhu března, to najdete 

v rubrice Ze života školy. Nezapomeňte se zasmát a zasoutěžit si v Zábavě a s Willy Fogem 

se tentokrát vydejte do Číny. Čikovi se přihodilo něco nemilého, pomůžete mu? 

  

Přejeme vám co nejkrásnější dubnové dny, a až nebude počasí na běhání po venku, 

Sedmopolis je tu právě pro vás. 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

V Praze letos už 
podruhé zdraží 

voda. 

Mercedes Benz představuje 
GLC Coupé. 

Špičkové mobily 
chystá Huawei i 

HTC. 

Hyundai připravuje další auto 
na vodík. 

Teroristický útok v  Bruselu 
Belgické hlavní město Brusel se v úterý 22. března stalo terčem 

teroristických útoků. Nejprve otřásly dva výbuchy letištěm 

Zaventem a následně přerušila exploze provoz metra v centru, 

v blízkosti unijních institucí. 

 
Systém detekující 
obličeje bude na 
pražském letišti 

příští rok. 
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Vědci v Rusku našli v permafrostu štěně zamrzlé 12 000 let. 

Martin Hajsler, 8. t řída 

Jana Šedová, 7. třída 

Nikola Rozmahelová, 7. třída 

 

Zdroj: 

http://www.novinky.cz/ 
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Natálie Hořinková, 7. třída 

 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Pralinka 

Autor:  Jarmila Dědková 
 
 Knížka je o jedné velmi namyšlené dívce jménem Markéta Pokorná. Je jí 15, ale za pár 

měsíců má mít 16, což znamená, že už chodí na střední školu. Její střední škola je 

pedagogická, protože myslela, že na ní nebude matematika, ale spletla se. Tuto školu nemá 

vůbec ráda, protože nezapadá do kolektivu, má jenom jednu kamarádku Lind, ale ta je většinu 

času, co má být ve škole, na molu. Její nejlepší kamarádka Sára chodí na gympl, tak se moc 

nevídají. Jednoho dne jí Sára řekne, že má kluka a seznámí je spolu, ale ten kluk Aleš s sebou 

přivedl i jeho kamaráda Adama. Adam se Markétě velmi líbil, ale ona jemu ne. Markéta 

z toho byla celá rozladěná a dávala to lidem okolo najevo. Potom jí Sára pozve na 

silvestrovskou oslavu, na které má být Adam. Markéta tam přijde a hned hledá Adama, když 

ho najde a uvidí tancovat s jinou holkou, hned ho vyzve k tanci s ní. Adam s ní začal tancovat 

a v polovině písničky jí řekl, že je jako sladká pralinka. Jedna jediná je ohromně příjemná 

a voní na jazyku. Když jich sníš krabici, bolí tě z nich hlava. Ty jsi ten druhý případ. Markéta 

se urazila a odešla z oslavy. Jednou jí řekl její tělocvikář, aby s ním šla do jeho kabinetu pro 

míče. A tam jí řekl pralinko. Ona se naštvala, a když se jí dotkl, aby se omluvil, začala křičet 

a vyběhla ze školy. Přiběhla domů a zavolala rodičům, aby za ní hned přijeli. Oni se jí ptali, 

co se stalo, a ona obvinila profesora ze sexuálního obtěžování. Markétin taťka přijel do školy 

za profesorem a on mu řekl o Adamovi. Když se po čase přiznala, že si to vymyslela, měla se 

jít do školy omluvit, ale místo omluvy šla za školu. V parku potkala jejího učitele flétny. 

S ním se domluvila na zkoušku na koncert. Na koncertě měla vystupovat s Kryštofem, který 

o ni jevil zájem a s kterým bude na výstavišti a dají si pusu. Další den už musela do školy, 

protože její rodiče si její příchody kontrolovali. O velké přestávce se přišla omluvit 

profesorovi i panu řediteli. Dostala trest a hrozila jí 3 z chování. Najednou už tu byl den, kdy 

měla koncert. A když přijde na jeviště a v první řadě uvidí Adama, lekne se. Když začala hrát, 

Adam začal přežvykovat citron a Markétě se zahltila flétna tak, že nemohla hrát. Do zákulisí 

přiběhl Adam a Kryštofovi řekl, co udělala Adamovi, otci.  Kryštofa mrzelo to, co udělala, 

a už s ní nechtěl mít nic společného. Markéta to po koncertě všechno řekla svým rodičům a ti 

to pochopili. Markéta se polepšila a už byla vzorná dcera. 

  Sedmopolis        VII – 2015/2016 
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Deník malého poseroutky 3 
 

Autor: Jeff Kinney 
 
 Je advent a Greg s rodinou pečou cukroví. Greg dostal k Vánocím spoustu nudných 

knih a koš na prádlo, který se připevní na dveře a hází se do něj prádlo. Na nový rok si dal 

Greg za předsevzetí pomáhat druhým, aby se stali 

lepšími lidmi. Vzal si deník a začal do něj psát všechny 

chyby sourozenců a rodičů. Mámě řekl, ať nemluví 

s plnou pusou. Na tátovi mu vadí, že jí potajnu 

čokoládu. Rodrick dostal za úkol mlátit Grega troch 

méně. Mannymu řekl, ať zahodí starý dudlík. Všichni 

se chovaly slušně ale, když Greg odešel porušovali to. 

Greg vymyslel dobrou vychytávku jak si přivstat aby 

to nenaštvalo jeho tátu. Vzal si všechny deky a šel dolů 

do haly a čekal před koupelnou ve frontě na sprchu. 

Přitom si lehl rovnou na průduch podlahového topení. 

Na začátku týdne šli s Rowleyem k autobusové 

zastávce a zjistili, že autobus bude jezdit jinou ulicí než 

tou jejich, tak museli jít do školy pěšky. 

Je to opět vtipné pokračování předchozích dílů, které se dobře čte.  

Filip Klusák, 8. třída 
Zdroj: 

http://neoluxor.cz/files/e/9788074470134.jpg 
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V PŘÍRODĚ 
Zvonek luční 

Je to rostlina, která se vyskytuje jen v mírném pásu 

a v oblastech Středozemního moře. Vydrží velká sucha. 

Zvonek luční dorůstá výšky 5 cm až 2 m. Květ zvonku lučního 

je do tvaru zvonku a je fialový nebo modrý. Stonek je zelený 

a při poranění z něho vytéká bílá tekutina nazývaná latex. 

Plodem je tobolka. Tato rostlina se využívá jako okrasná. Pyl 

dozrává a vysypává se dřív, než dozraje blizna. Vykytuje se na 

zahradách, kde o ně zahradníci nemusí mít velkou péči. V celé 

České republice je zvonek ohrožený druh.  

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek_%28rostlina%29 

 

Ovce domácí 
Ovce domácí stejně jako skot patří mezi přežvýkavce. Ovce 

se chová hlavně pro vlnu, maso a mléko. Vyskytuje se téměř 

všude, od nížin až po hory. Mají poměrně malou hlavu oproti tělu. 

Celé tělo mají pokryté vlnou kromě hlavy a končetin. Má čtyři 

končetiny, na konci každé končetiny má kopyto. Mladá ovce 

(jehně) má dlouhý ocas, ale ustřihává se kvůli nemocem. 

V některých případech může mít i rohy.  Předkem ovce je muflon. 

Prvními místy, kde se chovaly ovce byla Sýrie a Írán 9 tisíc let 

př. n. l. Ovce se většinou chovají v ohradách nebo se volně pasou. 

Na volné pastvě je hlídají ovčáčtí psi např.: Border kolie. Ovce 

rodí 1-3 jehňata, počet jehňat závisí na věku matky.  

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce_dom%C3%A1c%C3%AD#Chov  

Jakub Urban, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Obecná teorie relativity 
Dne 20. 3. 1916 Albert Einstein publikoval svou slavnou obecnou teorii relativity, 

letos tedy slavíme 100 let od jejího vydání. Všichni tento název známe, ale víme vůbec, co to 

teorie relativity je? Pokusím se vám ho tedy v příkladu vysvětlit. Dle obecné teorie relativity 

světlo následuje zakřivení časoprostoru stejně jako tělesa. OTR také říká, že gravitační 

působení je podřízeno rychlosti světla. Jako příklad si dáme zmizení Slunce. Pokud by Slunce 

zmizelo, tak bychom řekli, že Země hned spadne. Není tomu ale tak. Země by začala padat 

v okamžiku, kdy bychom slunce přestali vidět, tudíž za asi 8 a půl sekundy.  Pokud Vám tento 

stručný příklad ale nestačí, doporučuji Vám se podívat na video: „Jak funguje relativita? - 

Vědecké kladivo“ od Martina Roty, kde toto téma rozebírá. 

Petr Bartoš, 8. třída 

Albert Einstein 

Asi každý ho známe. Byl to nejznámější vědec 

20. století a stojí za objevením teorie relativity, 

fotoelektrického jevu, fyzikálního principu E=mc² a mnoho 

jiných teorií a jevů. Málokdo o něm ale ví i jiné věci. Narodil 

se 14. března 1879 ve městě Ulm v Německu v židovské 

rodině. I přesto chodil do katolické obecné školy. V roce 1894 

se museli přestěhovat do Itálie a Einstein kvůli tomu 

nedokončil střední školu. V 16-ti letech se přihlásil na vysokou technickou školu v Curychu. 

Z fyziky a matematiky dopadl na výbornou, ale zbytek nezvládl. Po neúspěchu se rozhodl jít 

na střední školu, kde prošel na výbornou. Podruhé se na vysokou školu dostal a v roce 1904 

dostal místo ve Švýcarském patentovém úřadě. V roce 1914 začal učit na Berlínské 

univerzitě. Kvůli jeho židovství a slávě tam ale nebyl vůbec oblíbený. Ve stejném roce se stal 

ředitelem Fyzikálního ústavu císaře Viléma. V roce 1921 dostal Nobelovu cenu za fyziku 
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díky vysvětlení fotoelektrického jevu. 

A v roce 1915-16 přednášel na univerzitě, 

kde učil sérii přednášek o své teorii obecné 

reality a vše zakončil rovnicí, která 

nahradilaNewtonův gravitační zákon. 

V Berlíně byl až do roku 1933, kdy se 

k moci dostal Adolf Hitler. Einstein byl obviňován z tvoření ‚‚židovské fyziky‘‘. Musel tedy 

odjet do USA, kde ho nekonečně sledovala FBI. Po teorii relativity se věnoval hlavně spojení 

gravitace a elektromagnetismu. Roku 1955 v USA zemřel. Bylo mu postaveno hodně 

památníků a několik let byl na Izraelské bankovce o hodnotě 5 lir.  

Petr Peška, 8. třída 

PAYDAY 2 

V této hře se vtělíte do role 

bankovního lupiče, vraha, 

lupiče aut a mnohem víc. 

Máte na výběr z několika misí 

se svými kamarády. 

Za každou misi dostanete 

odměnu v podobě peněz 

a díky nim si můžete kupovat nové zbraně, brnění, masky atd. Máte na výběr z velkého 

sortimentu zbraní od ak-47 až po silné kulomety a tak je to podobě i s maskami a brněním. 

Díky velkému obsahu hry a hraní s kamarády. Hra ani po pár týdnech neomrzí. Já sám hru 

doporučuji a pro případné zájemce hra stojí něco kolem 200 Kč. 

Jakub Zavřel, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Easter 

1) Najděte chyby ve větách a opravte je 

We celebrated easter in december. 

In America, they are looking for the ostrich egg. 

Easter is a Jewish holiday. 

 

2) Poskládejte věty 

 

Easter - most - holiday – the – is – Christian – important 

.......................................................................................... 

Easter rabbit – Easter – of – mascot – is 

.......................................................................................... 

In – children – eggs – England – collect 

........................................................................................ 

 

3) Why do we celebrate Easter? 

 

….……………………………………………………………………………………… 

 

Marek Vyhňák, 7. třída 

Přesmyčky  

Loferw - …………    Sagrs - ………… 

Erte - …………   Grinsp - ………… 

Sterae - …………   Nubny - ………… 

Jaroslava Sovova Pavlína Šiborová, 8. třída 
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Frühling 

Frühjahr blühen die Bäume, sind geboren mit dem Jungen und beginnt zu heizen. 

Wachsen hauptsächlich: Schneeflocke, Schneeglöckchen, Primeln und blühen 

Bäume. 

Bäume - strom    Chneeflocke - bledule 

Schneeglöckchen - sněženky  Primeln - petrklíče 

Frühling - jaro    Jungen – mláďata 

Frühling kam mit Sonnenschein,der Boden öffnet sich der goldene Schlüssel. 

Alles jubelt, singt und notuje, Frühling begrüßt.Die erste ist die wachsende 

Schneeglöckchen, eine kleine weiße blume. 

In der zweiten Spielrunde primeln, führt mit ihm den Goldenen Schlüssel. 

Fialinka schön duftenden Geruch, gibt. 

Löwenzahn shaggy, ist eine wie von gold. 

Adriana Nečasová, 7. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: http://www.cizijazykyhrou.cz/njkrizovky/njkrizovka20.php 

Jaroslava Sovova Pavlína Šiborová, 8. třída 
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SPORT 
Hokej 

Útočník Zach Parise z Minnesoty byl vyhlášen nejlepším hráčem uplynulého týdne v 

NHL. Jednatřicetiletý Parise dal ve třech zápasech pět gólů a na dva přihrál, Wildi díky němu 

protáhli sérii neporazitelnosti na pět utkání a v tabulce Západní konference se vrátili na 

postupové místo. 

 

Tomáš Fleischmann přispěl jednou brankou k vítězství Chicaga nad Vancouverem 3:2. 

Jaromír Jágr při výhře Floridy nad Tampou (5:2) překonal vstřelenou brankou další rekord.  

Petr Mrázek nedochytal utklání Detroitu s Pittsburghem.  

Obránce Němec skončil v Čerepovci a vrací se do extraligy. 

Češi dotáhli Tampu k výhře, Palát připravil dva góly během 23 vteřin. 

 

Fotbal 
Trenér švédských fotbalistů Erik Hamrén vnímá úterní přátelský zápas s českým týmem jako 

dobrou přípravu na mistrovství Evropy. 

Naprosto famózním způsobem zakončil minulý týden tipér HomerJay. V neděli večer trefil 

famózní výhru 9 774 930 korun, a potvrdil tak svou pozici jedné z nejvýraznějších postav v 

největší sázkařské komunitě! 
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Fotbalový útočník Matěj Vydra se vrátil do 

české reprezentace po 16 měsících, o to víc si 

musí dát v úterý ve Švédsku záležet. Zápas ve 

Stockholmu bude poslední přípravou před 

květnovou nominací na soustředění před 

mistrovstvím Evropy ve Francii, kde 23letý 

Vydra nechce chybět. 

Brankář anglických fotbalistů Jack Butland si v sobotním přípravném zápasu v Německu 

zlomil kotník. 

Čtyři remízy vybojovali v prvních čtyřech kolech jarní části Fotbalové národní ligy hráči 

Slezského FC Opava. 

Anglii táhnou nové tváře. Vardy předvedl parádu. Zbude místo pro Rooneyho? 

Motorsport 

Navzdory velké kritice se ve Formuli 1 pojede kvalifikace podle nového vyřazovacího 

modelu i při nadcházející Velké ceně Bahrajnu. 

Jezdcům Formule 1 došla trpělivost a v 

otevřeném dopise požadují změny ve vedení 

šampionátu. 

Automobilový jezdec David Vršecký končí 

po patnácti letech v seriálu mistrovství 

Evropy tahačů. 

Byl v extázi. Němec Nico Rosberg v 

monopostu Mercedes ovládl úvodní podnik mistrovství světa Formule 1, jímž byla nedělní 

GP Austrálie v Melbourne. 
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Spektakulární karambol přinesl úvodní podnik mistrovství světa formule 1 v Austrálii, kde v 

sedmnáctém kole nedělního závodu v Melbourne Fernando Alonso totálně zdemoloval 

monopost McLarenu. Přesto z hromady šrotu vylezl nezraněn a odešel po svých. 

Kornfeil zahájil motocyklový šampionát desátým místem v Kataru. 

Tenis 
Hradecká i jiné tenistky kvůli bezpečnosti nedorazí do Istanbulu. 

Soupeřem Tomáše Berdycha ve 3. kole turnaje Masters v Miami bude domácí Američan 

Steve Johnson. 

Federer v Miami hrát nebude, vyřadila ho žaludeční viróza. 

Zatčení přímo na letišti! Haaseho trenér je podezřelý z vraždy. 

Kvitová se znovu na Wimbledon rozehraje v Eastbourne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  http://www.sport.cz/ 

 https://www.google.cz/imghp?hl=cs&authuser=0&ei=E2H5Vui_GoP0UqqYlcgJ&ved=0EKouCAIoAQ 

 

Martin Skoupý, David Dvořák, 8. třída
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Zázraky přírody: Jaro 

V pondělí 21. března jsme pro ostatní žáky uspořádali další literárně-filmový den. 

Tentokrát jsme Vám dali za úkol přijít do školy v žlutém nebo zeleném tričku. A my jsme si 

pro ostatní připravili krátké povídání o Velikonocích v ostatních zemích a poté jsme si 

povídali o autorech, jejich dílech, přečetli jsme si a podívali se na ukázky jejich děl a poté 

jsme psali test. Na prvním stupni jsme si povídali o Krkonošských pohádkách, a jak se v nich 

vydali pro poklad. Na druhém stupni jsme si povídali o Karlu Hynku Máchovi a jeho dílu Máj 

a Otu Pavlovi a Zlatých úhořích a Smrti krásných srnců. V testu nejlépe obstála 8. třída. 

Tentokrát jsme vyučování obohatili o lov vajíček, která byla schována na hřišti a zahradě u 

školy. Mezi sebou se utkávaly třídy a soutěžily o bonusovou cenu. A k tomu všemu jsme 

uspořádali soutěž o nejkrásnější košíček, kterou na prvním stupni vyhrála 1. A a na druhém 

stupni 9. třída. Vítězům gratulujeme. 

Petr Bartoš, 8. třída 

Petra Dvořáková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
 

Nela Kulíšková 
 

Co se ti na škole líbí? 
Máme hodnou paní učitelku a mám tu hodně kamarádů. 
 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? Proč? 
Psaní, protože ráda píšu. 
 

Jaké máš záliby? 
Dívání na pohádky, vaření s mámou. 
 

Kdybys mohla mít nějakou schopnost, jaká by to měla být? 
Proč? 
Umět kouzlit, abych si mohla vykouzlit něco, co chci. 
 

Co bys chtěla dělat za práci? Proč? 
V zoo, protože tam jsou zvířátka. 

 

 

Anketa 
Kam byste chtěli cestovat? 
 

6. třída                                                                    9. třída 
USA: 1 člověk            USA: 9 lidí 
Francie: 1 člověk            Francie: 2 lidé 
Madakaskar: 15 lidí           Madakaskar: 11 lidé 
Finsko: nikdo            Finsko: 3 lidé 
 

7. třída           8. třída 
USA: 4 lidi            USA: 14 lidí 
Francie: 7 lidí           Francie: 4 lidi 
Madagaskar: 3 lidé          Madagaskar: 3 lidé 
Finsko: 1 člověk           Finsko: 2 lidé 
             (Chomutov: 7 lidí) 
 

Markéta Dvořáčková, Iveta Šedová,  
Hedvika Jebáčková, 8. třída
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Pěstitelské úspěchy v 1. A 

V prvních dvou ročnících probíhá program Začít spolu. Třídu máme rozdělenou na 
centra aktivit (Hra s písmeny, Hra s čísly, Ateliér a Věda a objevy). Věda  a objevy patří k 
nejoblíbenější. Každý týden je zde možné „bádat“. Nabízí se řada zajímavých témat jako jsou 
– stavba lidského těla, lidský chrup, recyklace, vynálezy, pokusy atd. Minulý týden byl zadán 
pozorovací úkol spojený s pěstitelstvím. Úkolem v centru Vědy a objevů bylo zasít semínka 
do mističky, kam jsem si připravili zeminu. Důležitou součástí bylo pozorování. Každý den 
bylo třeba pozorovat zda semínka klíčí a jestli je nutná zálivka. Tyto informace bylo třeba 
pečlivě zaznamenat do pozorovacího plánu. Dozvěděli jsem se spoustu informací o klíčení a o 
tom, že semínka bez světla a vody nevyklíčí. Máme velkou radost z toho, že všichni naši 
třídní pěstitelé mají ve svých „miskových zahrádkách„ malinkou klíčící rostlinku – kopr, 
řeřichu, hrášek, obilí nebo fazolky. 

Eva Bartesová 

Tématický den 

Dne 21. 3. 2016 se uskutečnil další den pod názvem Jaro – tradice a zvyky.  Každý si 
musel vzít buď žluté, nebo zelené tričko. Během prvních dvou hodin si nachystali program 
parlamenťáci. Nejprve nám promítli prezentaci a potom jsme šli ven hledat čokoládová 
vajíčka do košíku, který si musela každá třída vyrobit, moc nás to bavilo. Po návratu do třídy 
jsme si přečetli báseň od Karla Hynka Máchy „Máj“, která byla i zfilmovaná. Následně jsme 
si pustili ukázku filmu. Nakonec jsme si napsali test na to, jak jsme dávali pozor. Tímto první 
dvě hodiny skončily a opět jsme se museli učit. :)  

Adéla Kulíšková, 7. třída 

Osmá třída na Laser Game 

Minulý rok jsme dostali z našeho třídního projektu peníze, za které jsme si mohli vybrat 
odměnu. Vybrali jsme si, že pojedeme do Brna na Laser Game. Tak jsme se 23. 3. 2016 
vydali do Brna. Vyjeli jsme ráno v devět hodin autobusem. Jakmile jsme tam přijeli, tak jsme 
se rozdělili na dvě půlky. Vysvětlili nám, jak máme zbraň používat a jak máme hrát. Jedna hra 
trvala 15 min. a každá půlka hrála dvě hry. Hra se nám všem moc líbila a moc bychom ji 
doporučili. 

Lucie Šrámková a Blanka Oblouková, 8. třída 
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ZÁBAVA  
Vtipy 
 

Vidím, že v té nové televizní šou, jak tam natáčejí naživo lidi bydlící v jednom domě, mají 

cikána.  

V té soutěži jde o to, kdo vypadne z domu dřív, hlasováním diváků, ne? 

Tak hodně štěstí s vypuzením tohodle. 

 

Baví se dva Cikáni: 

„Tak co, našel sis práci?“ 

„Našel. Ale jakožto poctivej občan jsem ji musel vrátit.“  

 

Jak poznáte, že Cikán byl na vašem počítači? 

Počítač už nemáte. 

 

Chlubí se cikánka své bílé sousedce.  

„Představ si, že můj malý Dežánko už sedí. A to je mu teprve 6 měsíců!“ 

 
Rekordy 
 

Absolutní rychlostní rekord – 65,45 uzlů Držitelem je Paul Larsen na Vestas Sailrocket. 

 

Mehmet Ozyurek z Turecka má nejdelší nos na světe. Tento úchvatný kousek měří 

úctyhodných 8,8 cm. 

 

4 225 - přesně tolikrát si nechala do svého těla píchnout piercing Elaine Davidson z Brazílie 

Držitelkou tohoto rekordu je od roku 2006. 
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Nejmenší pas nosí Američkanka Cathie Jung, Její míra činí 53,3 centimetrů, Pokud se Cathie 

navlékne do korzetu, dokáže míru srazit na neuvěřitelných 38,1 cm. 

 

Mezi největší, nejmohutnější a nejstarší stromy současnosti patří gigantický sekvojovec 

obrovský, nazývaný General Sherman, rostoucí v dnešním kalifornském Národním parku 

Sequoia. Odhadem váží asi 1910 tun a 1489 m³. 

Soutěž  
 

Doplň: 

1) Hrad Karlštejn připomene …..let od narození Otce vlasti. (v minulém díle časopisu) 

2) Nejdražší mince světa poprvé zavítala do …................ (v minulém díle časopisu) 

3) 

 

 

Michal Klusák, Karel Kocman,Daniel Hemzal, 8. třída  
       Michael Sláma, 7. třída  
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 
 

Odjezd do Číny 
 Moc vám děkujeme za nádherné obrázky 
velikonočních zajíčků! Díky vám se nám povedlo 
udělat dětem ze sirotčince krásné Velikonoce. Pak 
už jsme se s nimi museli rozloučit, protože nastal 
čas odjet do Číny. Cesta byla dlouhá, jelikož jsme 
pluli na západ Tichým oceánem. Hned jak jsme 
dorazili, nás uvítali milí obyvatelé. Jako dárek nám 
dali jejich vyhlášené sušenky štěstí. Čiko byl jako 
vždy nedočkavý a hned si svou sušenku snědl. Nepočkal, než mu náš nový kamarád Du 
Wanggui řekne něco víc. Čiko je trošku smolař, neboť zrovna dostal sušenku, která mu toho 
štěstí moc nepřinesla. Měla v sobě ukrytého démona. Nevěděli jsme, jak máme z Čika toho 
démona dostat. Zkoušeli jsme všechno možné. Všelijaké činské čaje, ověřené medicíny. 
Dokonce i Sushi jsme Čika donutily sníst. Ale nic nepomohlo. Čiko měl vysoké horečky, byl 
na nás zlý a choval se úplně jinak než dřív. Už jsme byli dost nešťastní. Ale naštěstí jsme si 
vzpomněli na jednu českou tradici. Každý rok 30. dubna se u nás doma pálí čarodějnice. Du 
Wanggui si sice myslel, že to bude hloupost a že to Čikovi nijak nepomůže, ale i tak jsme se 
rozhodli to vyzkoušet. Chtěli jsme si čarodějnici vyrobit sami, ale v Číně na to neměli 
potřebný materiál. Do Čech jsme taky nikoho poslat nemohli, neboť to bylo moc daleko a 
Čikovi by se za tu dobu mohlo stát něco hrozného. A to přece nechceme. Jestli také chcete 
našeho hodného Čika zbavit démona, vyrobte nám prosím čarodějnici. Jistě jste už někdy na 
pálení čarodějnic byli tak určitě víte, jak tato postavička vypadá. Stačí nám celkem maličká 
a jedna za třídu. A hlavně musí být dost škaredá, aby toho démona vypudila z Čika ven.  

 

Vaše výrobky nám doneste do pátku 29. dubna do osmé třídy. Budeme se těšit a 

doufáme, že to pomůže. V příštím čísle vám dáme vědět, jak to dopadlo!  

 

Kristýna Kova říková, Adéla Sojková 

 a Kristýna Sedláčková, 8. třída 

Zdroje:  http://www.tvrdonice.cz/storage/image/netopyr.gif 
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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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