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ÚVODNÍČEK 

Vážení čtenáři!  

Je tady měsíc červen, který bude jako vždy plný tvrdé práce při vylepšování vašich 

známek v nejrůznějších předmětech, ale čekají nás také školní výlety a hlavně všemi jistě 

netrpělivě očekávané prázdniny! A aby vám to čekání lépe utíkalo, je tu pro vás další číslo 

našeho školního časopisu Sedmopolis, které jako vždy nachystali osmáci za pomoci svých 

mladších spolužáků ze 7. třídy. 

A o čem se můžete tentokrát dočíst? O Novinkách ve světě i u nás. Rubrika Knižní 

a filmové recenze se v aktuálním čísle zaměřila především na filmy – přečtěte si 

o Následnících a Postradatelných. V přírodě vám představíme cizokrajná zvířata páva 

korunkatého a pásovce devítipásového, které byste mohli spatřit při svém letním výletu do 

ZOO. Určitě jste všichni slyšeli o potopení Titanicu, nehledě na to, že v červnu začíná v Praze 

stejnojmenná výstava. Zajímavosti o této stále záhadami opředené tragédii, stejně jako 

informace o parnících celkově najdete v rubrice Technika a vynálezy. Nezapomeňte si 

procvičit jazykové znalosti v Language corner a rozšířit si své vědomosti z oblasti Sportu. 

Dotazníček tentokrát přináší rozhovor s Janem Kobylkou a v Ze života školy se dočtete nejen 

o událostech, které proběhly v květnu na naší škole, ale nenechte si především ujít úvahy 

našich deváťáků o jejich uplynulých devíti letech na základní škole. Zábava kromě vtipů opět 

přináší otázky do naší soutěže pro jednotlivce – již poslední – a s Willy Fogem se všichni 

společně vrátíme z cest do České republiky. Co si pro nás přichystal za úkol tentokrát? 

Dočtete se na straně 20. 

Přejeme vám mnoho příjemných chvil s časopisem Sedmopolis! 

Vaši Sedmopolisáci 
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V Kopřivnici vyrobili 
repliku tříkolky Tatra 49.  

 
 

NOVINKY  

Toyota loni vydělala 
půl biliónu, letos ale 
čeká propad o 

třetinu. 

Brněnské medvídě 
Noria už vodu 

zbožňuje, vrhá se do 
ní jako akrobat. 

Hokejovým mistrem 
pro rok 2016 je 

Kanada. 

V Cannes začal nový filmový festival, otevřel ho film 
Woodyho Allena 

V jihofrancouzském letovisku Cannes začal ve středu večer 69. ročník věhlasného mezinárodního 

filmového festivalu. Otevřel ho film Café Society amerického režiséra Woodyho Allena. 

Agentura DPA připomněla, že Allenův snímek zahájil tento festival již potřetí. Očekává se, že 

filmovou přehlídku navštíví na 200 000 diváků. 

 

  Sedmopolis        IX – 2015/2016 
 

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

Nikola Rozmahelová, 7. třída 
 

Zdroj: 
http://www.novinky.cz/ 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
 

Následníci 

Film Následníci je jako by pokračování Disney příběhů. Jedná 
se o dobrou rodinnou komedii s trochou dobrodružství a fantasie. 
Hlavní postava je Dove Cameron (Mal). Všichni padouši byli 
vyhoštěni na vzdálený ostrov Ztracených. Ben, hodný dospívající syn 
krále Adama a královny Belle v současném Auradonu, nabídne 
druhou šanci potížistickým potomkům Disneyho klasických zloduchů 
- Cruelly de Vil (Carlos), Zlobě (Mal), Evil Queen (Evvie) a Jafara 
(Jay) – ti, co jsou v závorkách, jsou děti těch zloduchů. Dospívající 
děti Zloby, Zlé královny, Jafara a Cruelly de Vil mají povoleno chodit 
do školy v Auradonu. Prvně Mal, Evvie, Jay a Carlos chtějí své rodiče 
osvobodit z ostrova Ztracených a vzít moc celého světa do svých rukou, ale pak se obrátí na 
dobrou stranu, rodiče na ostrově nechají a sami zůstanou žít v Auradonu. Mal se navíc 
zamiluje do krále Bena. 

Film se mně zdá jako dobrá komedie pro celou rodinu, z pěti hvězdiček bych dala tři. 

Zdroj: http://www.filmer.cz/foto/36/368745.jpg 

Jana Juranová, 7. třída  

Postradatelní 

Postradatelní jsou muži, kteří mají být obětováni ve prospěch vojenských operací. 
Sylvester Stallone jako Barney Ross je přirozený vůdce, hlava skupiny a hlavní plánovač. 
V jeho týmu jsou Lee Christmas (Jason Statham), odborník na nože, Yin Yang (Jet Li), 
specialista na boj zblízka, Hale Caesar (Terry Crews), vyniká ve zbraních s dlouhou hlavní, 
Toll Road (Randy Couture), zkušený demoliční expert, a Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), 
válečný veterán a vynikající ostřelovač. Když Barney dostane práci, vyrazí skupina na ostrov 
Vilena a postupně zjišťuje, že mise, jejímž cílem je zlikvidovat nebezpečného diktátora, 
rozhodně nebude tak jednoduchá. Když je okolnosti přimějí obětovat zdejší spojku, bojovnici 
za svobodu Sandru, Barney se rozhodne manipulaci vzdorovat. Společně se svými muži se 
vrátí do Vileny, aby zachránili rukojmí a dokončili práci. A jako vždy to skonči dobře.  

Karel Weigl, 8. třída

  Sedmopolis        IX – 2015/2016 
 



 6 

 

V PŘÍRODĚ 
Páv korunkatý 

Páv pochází z Indie. Bývají volně chováni 

v zámeckých parcích a zoologických zahradách 

a jedná se o národního ptáka Indie. Samec  páva 

korunkatého má hlavu, krk a břicho modře 

zbarvené a samička je zbarvena převážně 

šedohnědě. Zpravidla žijí ve skupinách s jedním 

kohoutem a několika slepicemi. Jsou to všežravci, 

živí se hmyzem. Tok  samce je velmi nápadný a je často doprovázen hlasitým 

charakteristickým voláním. Samice snášejí 4–8 světlehnědých vajec. Mláďata se líhnou po 

28 dnech. Samice se o svá kuřata stará sama. Pávi snáší české klima bez problémů po celý 

rok, ale kuřata jsou obzvláště první dva měsíce choulostivější, proto je lepší je za chladnějšího 

počasí přemístit i s matkou na chráněné místo.  

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1v_korunkat%C3%BD 

Petr Hála, 8. třída 

Pásovec devítipásý 

Je to savec, který se vyskytuje v Jižní 

a Severní Americe. Nejčastěji se vyskytuje v lesích 

a stepích, kde si vyhrabe hlubokou noru. Jeho tělo 

je pokryto krunýřem z kostěných destiček. Pásovec 

tento krunýř používá k obraně - když hrozí nebezpečí, stočí se do klubíčka, tím je chráněn 

ze všech stran. Měří až 60 cm a váží až 8 kg. Je to noční tvor. K lovu požívá svůj dokonalý 

čich. Do jeho jídelníčku patří mravenci a drobní plazy. Pásovec dokáže najednou sežrat až 

40 000 mravenců. Já jsem ještě nikdy pásovce neviděl, ale chtěl bych.    

Jakub Urban, 8. třída 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sovec_dev%C3%ADtip%C3%A1s%C3%BD 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Parníky 
 

V dnešních článcích bychom vám chtěli popovídat o parnících a o příběhu parníku se 

jménem Titanic. Dříve, než byly vyráběny parníky, lodě byly poháněny ruční silou. 

Od poloviny 19. do poloviny 20. století byly parníky nejdůležitějším typem lodí jak pro 

dopravu, tak taky pro bojování a obchodování. 

Nejdůležitější částí parníku je její motor. Během 

éry parníků bylo vyvinuto mnoho typů těchto 

motorů. Nejdůležitějším byl ale ten Wattův. Na 

začátku procesu je dopravena voda do boileru, 

kde se zahřívá, dokud se z ní nestane pára. Tato 

pára pak putuje do válců. Válec je vytlačen 

nahoru a až dosáhne své maximální výšky, 

otevře se ventil, kterým se pára vypustí. Válec zase klesne dolů a tento proces se opakuje 

pořád dokola.  

Tyto lodě mohly být poháněny lodním šroubem a mnoho také bylo, ale typický parník 

je poháněn lopatkovým kolem, ty byly rozděleny na dva typy. Ten první měl pouze jedno 

kolo, a to na zádi, druhý typ měl dvě kola po bocích. Parník byl poháněn tím, že lopatky byly 

tlačeny přes vodu. 

Petr Bartoš, 8. třída 
Zdroj:  
http://www.ehow.com/how-does_4614836_steamboat-work_.html 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Wilson_G_Hunt_(sidewheeler).jpg/300px-
Wilson_G_Hunt_(sidewheeler).jpg 

Titanic 
 

Titanic. Zdánlivě nepotopitelná loď, která se ironicky potopila hned při první 

plavbě. V roce 1912, kdy to byl největší osobní parník na světě, se o něm ale takto 

nemluvilo. Nejsou důkazy toho, že by to někdo z výrobních  
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společností řekl. Jestli si to někdo 

opravdu myslel, se asi už nedozvíme. 

Ale to, jak a proč se potopil, víme. 

Víme taky, že plul rychlostí až 

46 km/h a jeho celková kapacita byla 

až 2566 pasažérů a okolo 900 členů 

posádky. Stavět se začal roku 1909 a dokončen byl roku 1911. A jak se potopil?  

Příběh s ledovcem už asi znáte, tak si to rozebereme podrobněji. Den jeho 

potopy byl mlžný, a tak nebylo vidět moc daleko. V palubní skříňce se také nenacházel 

dalekohled. Noc ale byla jasná, a tak byl ledovec zpozorován členem posádky, který to 

ihned všem oznámil. 37 sekund poté však narazili. Vzhledem ke své hmotnosti měl 

Titanic malé kormidlo. Kapitán lodi Murdoch sice vydal správné povely, ale ledovec 

napáchal kvůli konstrukci lodi veliké škody. I tak je z celé katastrofy obviňován právě 

on. Asi 20 minut po srážce se voda dostala do obytných prostorů 3. třídy. Mezitím se 

stala další chyba, a to ve vypouštění člunů, na které byly pouštěny pouze ženy a děti, 

což vedlo k jejich ani ne polovičnímu naplnění. Kvůli těmto a mnohým dalším 

komplikacím se z 2223 pasažérů zachránilo pouze 706. Zajímavé je, že chvíli před 

nárazem potkal Titanic další loď, kterou se jim nepodařilo identifikovat. Zajímavé také 

je, že v roce 1898 byla vydána kniha, ve které je popsáno potopení lodi jménem Titán, 

která měla také být nepotopitelná, a měla podobné parametry jako Titanic. 

Petr Peška, 8. třída 

Wolfenstein 3D 
Dne 5. května 1992 byla vydána tato úplně první střílečka z vlastního pohledu a díky 

tomu to byla jedna z nejlepších stříleček vůbec. Hra dostala osm ocenění za nejlepší hru 

a vyzkoušet si ji může každý, jelikož je dostupná na internetovém prohlížeči a nemusíte si nic 

stahovat. Vžijete se do role agenta Williama „B. J.“ Blazkowicze, který je v roce 1943 vyslán 

na misi do nacistické pevnosti Castle Hollehammer. Za účelem odhalení programu třetí říše. 

Program třetí říše je snaha nacistů vytvořit dokonalou armádu. Přestože hra je už velmi stará, 

stále dokáže pobavit, a proto ji doporučuji. 

Jakub Zavřel, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Summer 
Summer is for most people the best season, but in the north it's summer in December, January 

and February. 

At the North Pole this season sun does not set below the horizon through all day, while at the 

South Pole is at the same time a permanent night. 

Correct these sentences 

Summer is in March, June and July. 

In the summer falls snow. 

In summer is three months of holidays. 

Summer begins with the winter solstice. 

Tajenka 

1. Prázdniny 

2. Červnenec 

3. Kalendářní měsíc 

4. Zmrzlina 

5. Zima     1._ _ _ _ _ _ _ _ 

                        2._ _ _ _ 

      3._ _ _ _ _ 

4._ _ _  _ _ _ _ _ 

            5._ _ _ _ _ _ 

      6._ _ _ _ _ _ 

 

 _ _ _ _ _ _  is for most people the best season. 

Marek Vyhňák, 7. třída 
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Die Ferien  

Die Ferien sind Urlaubszeiten für Grund-, Mittel- und Oberschulen. Die wichtigsten 

Sommerferien dauern vom Ende des zweiten Semesters der Schulzeiten bis zum Beginn des 

ersten Semesters des neuen Schuljahres.   

Urlaub in Deutschland  

Der Beginn der Urlaubszeit reicht etwa vom 25. Juni bis 20. Juli das Ende von Anfang August 

bis Mitte September.  

ZKATE - …..........     FEPDR - ….......…  

NUHD - …...........     PINDHEL- ……….  

Adriana Nečasová, 7. třída 

Song – Rammstein 

Du       Ty  

Du hast      Ty ses 

…  hast mich      Ty ses mě 

Du hast ……      Ty ses mě 

Du hast mich gefragt     Ty ses mě ptala 

Du hast mich ………     Ty ses mě ptala 

Du ….. mich gefragt     Ty ses mě ptala 

und ich hab' nichts gesagt    a já nic neřekl 

Willst du bis der Tod euch scheidet   Chceš, dokud vás smrt nerozdělí, 

treu ihr sein für alle Tage...     jí být po všechny dny věrný... 

Nein!       Ne! 

Jaroslava Sovová a Pavlína Šiborová, 8. třída 
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SPORT 
Tenis 

• Strýcová - Hercogová  6:4, 6:4 

• Šafářová – Golubicová 6:2, 6:2 

• Hsieh - Kvitová 4:6, 1:6 

• Karlovič - Thompson 6:7, 6:3, 7:6, 6:7, 12:10 

• Štěpánek - Murray 6:3, 6:3, 0:6, 3:6, 5:7 

• Pospisil - Berdych 3:6, 2:6, 1:6 

Hokej 
 

• Svoboda daroval nadaci Jakuba Voráčka zlato z Nagana. 

• Útočník Kovář je v All Star týmu Kontinentální ligy. 

• Potvrzeno. Kempný podepsal roční dvoucestnou smlouvu 
s Chicagem. 

• Čeští hokejisté budou hrát příští rok skupinu MS v Paříži. 
Potkají oba letošní finalisty. 

• Zlatý hattrick v jednom roce zůstal po prohře Finů nadále 
výzvou. 

• Češi zůstali v žebříčku IIHF šestí, v čele je nadále Kanada. 

• Zážitek ze zlata nejde popsat slovy, jásal kapitán Kanady a nový člen Triple Gold 
Clubu. 

• Někomu se může zdát bronz málo, my si ho ale vážíme, přesvědčuje Ovečkin. 

• Osmnáctiletý Laine nejužitečnějším hráčem MS, Furchovi zůstala nejlepší čísla mezi 
gólmany. 

• Slováci nechtějí Vsetín v extralize. 

• Ruský sen skončil. Znarok bránil Ovečkina, Dacjuk nechápal dotaz na finský 
komplex. 
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• McDavid má jako nejmladší hráč zlato ze všech kategorií MS. Ani jsem to nevěděl, 
poznamenal. 

• Hokejisty Znojma posílí nizozemský útočník Bruijsten. 

Fotbal 
• Útočník Černý má nového kouče. Ajax povede BoszMourinho už se dohodl 

s Manchesterem United, píší v Anglii. Má přivést prvotřídní hvězdu. 

• Fanoušci Realu se před finále Ligy mistrů strachují o hvězdu. Ronaldo odkulhal 
z tréninku. 

• Němcům v úvodu přípravy na EURO chybí Hummels a Schweinsteiger. 

• Arsenal potvrdil novou posilu. Xhaka stál Kanonýry přes miliardu. 

• V Chile skončil pětidenní zápas s 2357 fotbalisty. 

• Pelta splnil, co slíbil. V Jablonci jako šéf končí, oznámil už i jméno svého zástupce. 

• Rosický bude postupně dostávat větší prostor, plánoval Vrba při odletu na soustředění. 

• Klokani loví Klusáčka. Stane se nástupcem Pivarníka, který míří do Plzně? 

• FIFA odvolala kvůli porušení povinností sekretáře Kattnera. 

Motorsport 
• Motocyklista Kornfeil zažil v Itálii nejhorší závod 

sezóny. 

• Horor na trati! Pilot vyvázl živý jen zázrakem, 
utrpěl mnohočetné zlomeniny. 

• Lorenzo zdolal Márqueze. 

• Portugalskou rallye vyhrál Meeke, Prokop dojel 
osmý. 

• Kornfeil odstartuje do GP Itálie z šesté řady, Hanika ze sedmé. 

• Portugalskou rallye vede Meeke o půl minuty před Ogierem. 

 

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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DOTAZNÍČEK 
Jan Kobylka 

 

Co bys raději byl? Batman nebo Spiderman? 
Batman, protože je strašně hustej a má dobrý auto. 
 

Jak se ti líbí na škole? 
Jo, jako líbí. Mám tady kamarády. 
 

Jaké počítačové hry hraješ? 
Různě. S motorkama a s letadlama. 
 

Jaký předmět je tvůj nejoblíbenější? 
Centra aktivit, protože se v nich vyrábí pěkný věci. 
 

Co děláš ve volném čase? 
Hraju si s kamarádem. 
 

 

 

Anketa 
Tentokrát jsme se zeptaly, jestli preferujete spíše seriál Jak jsem poznal vaši matku, nebo 
Simpsonovi. 
 

6. třída     8. třída     
Simpsonovi: 14 lidí    Simpsonovi: 20 lidí 
Jak jsem poznal vaši matku: 9 lidí  Jak jsem poznal vaši matku: 6 lidí 
 

7. třída     9. třída 
Simpsonovi: 13 lidí    Simpsonovi: 2 lidé 
Jak jsem poznal vaši matku: 2 lidé  Jak jsem poznal vaši matku: 15 lidí 
 

 
 
 
 

Iveta Šedová, Markéta Dvořáčková, Hedvika Jebáčková, 8. třída 

  Sedmopolis        IX – 2015/2016 
 



 14 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Zájezd do Vídně 

Dne 13. 5. se konal zájezd do Vídně pod vedením p. uč. Rohanové a Zouharové. 

Vyjeli jsme hned ráno v 6:15 od školy. Jeli jsme dvoupatrovým autobusem s televizí. 

Zastavili jsme až u Mikulova na benzince, kde jsme si mohli odskočit a něco koupit. Když 

jsme přijeli do Vídně, nejprve jsme šli do schönbrunnské zoo. Dozvěděli jsme se, že je to 

nejstarší zoo na světě. Zde jsme mohli vidět lachtany, opice, lední medvědy, tučňáky 

a spoustu dalších. Poté jsme se vydali na loď, se kterou jsme pluli po 

Dunaji. Na lodi jsme si mohli koupit jídlo a pití. Odpoledne jsme se 

rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla do Prátru a druhá na procházku po 

Vídni. Prátr je zábavný park, kde jsou různé kolotoče. Je tam strašidelný 

hrad, horské dráhy, motokáry, střelnice a také slavné kolo Riesenrad, o 

kterém se říká, že kdo na něm nebyl, tak nebyl ve Vídni. Ta druhá 

skupina šla na procházku po Vídni. Nejprve jsme šli do centra Vídně, kde jsme navštívili 

Stephansdom. Potom jsme se vydali do Hofburgu, což je sídlo Habsburků. Nakonec jsme se 

vydali do cukrárny, kde jsme mohli ochutnat Sachr dort (čokoládový dort s marmeládou). 

Když jsme šli k autobusu, viděli jsme ještě sousoší Marie Terezie. V autobuse jsme se dívali 

na filmy (Sněženky a machři, Madagaskar). Ke škole jsme přijeli po deváté hodině večer. 

Myslíme si, že výlet se moc povedl a těšíme se na příští. 

Lucie Šrámková a Blanka Oblouková, 8. třída 

První pomoc 

Dne 3. 5. 2016 proběhl na naší škole program týkající se první pomoci s názvem 

„Kuli čka“. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací. Vedle poutavého výkladu nám 

byly předvedeny i názorně ukázky, např. jak postupovat a jak se zachovat  při popáleninách, 

zlomeninách, pokud má někdo otřes mozku, upadne do bezvědomí atd. Výukový program byl 

velmi poučný. 

Tomáš Vít, 7. třída  
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Den země 

Dne 22. 4. 2016 se konal Den Země. Každý žák šel do místa svého bydliště, až na 

1. a 9. třídu, kteří den strávili v okolí školy. Deváťáci si připravili úkoly, které se zabývali 

recyklací. Žáci 1. třídy je plnili. Ti, co šli do okolí, měli za úkol uklízet, při cestě do daného 

místa se hráli hry. A jako odměnu si potom se opekli špekáčky.  

Blanka Oblouková a Lucie Šrámková, 8. třída  

Mých devět let na základní škole 
Nikola Kropá čková 

Když se zamyslím a vrátím se do minulosti, vzpomenu si na zážitky na základní škole a na 
spolužáky. Dala bych za to cokoli, kdybych se mohla vrátit zpět a projít všech těch devět let se svojí 
třídou znovu. Mám je všechny moc ráda, i když s některými spolužáky moc nevycházím. Z první, 
druhé, třetí a čtvrté třídy si moc zážitků nevybavuji, ale od páté je toho dost. Od té doby jsme každý 
rok měli problém s nějakým učitelem. Když se nad tím tak zamyslím, uvědomuji si, že chyba byla 
většinou na naší straně. A teď výlety! Nejlegendárnější výlet byl v osmé třídě, kdy jsme byli 
v Jeseníkách. U tohoto výletu nejraději vzpomínám na paintball a na cestování vlaky a autobusy. Za 
devět let mé školní docházky se hodně měnila moje rozhodnutí o tom, co bych chtěla v budoucnu 
dělat. Kdysi jsem chtěla být i cukrářka nebo policistka, ale nakonec jsem se rozhodla pro chemii. 
Chtěla bych ji studovat i v budoucnu. Chemie mě vždy šla a vždy mě i bavila. 
Myslím, že v budoucnu budu pořád vzpomínat na zážitky ze základky, na společné chvíle s přáteli, na 
všechny výlety, na učitele, na náš třídní ples, prostě na všechno. A doufám, že se s přáteli budeme 
pořád scházet. 
 
Lucie Juříčková 

Když se zamyslím nad mými devíti lety školní docházky a vybavím si jak šťastné vzpomínky, 
tak i ty smutné, které mě posunuly dál anebo už ve mně zůstaly, tak najednou cítím smutek, ale 
zároveň i radost. I když za uplynulých 9 let to nebyly vždy jen šťastné zážitky, tak i přesto to beru jako 
dobrou zkušenost a přípravu do života a na střední školu. Nejšťastnější období na základce bylo určitě 
na 1. stupni, kdy jsme měli ty nejlepší učitele z nejlepších, kteří pro mě byli inspirací a měli ke všem 
skvělý přístup. Zároveň ráda vzpomínám na nás, jako na malé děti, kdy nás nic netrápilo a svět nám 
ležel u nohou. Teď už je to jinak a my děláme všechno pro to, abychom se dostali na školu, na kterou 
chceme. Základní škola mě připravila na život, získala jsem spoustu vědomostí i zkušeností, které 
využiji v životě, ale zároveň mě naučila zbytečnosti a věci, které mi jsou k ničemu, protože nadále se 
tomu nechci věnovat. Poznala jsem nové kamarády, na které budu ráda vzpomínat a vždycky budu 
ráda vzpomínat na to, kolik srandy jsme si užili. Jen mě mrzí, že jsme se často neshodovali a občas 
jsme se hádali kvůli blbostem. Teď nám zbývá pár posledních dní, co můžeme být spolu, protože 
všichni se pak rozejdeme jiným směrem a nezbyde nám nic jiného než vzpomínky.   
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Jana Pokorná 

Když se zpětně ohlédnu na svých už skoro devět let ve škole, uvědomím si, že to nebyla až 
taková ztráta času, jak jsem po prvním roce myslela. Můj názor na školu a všechno kolem ní se 
v posledních letech dost změnil. Často jsem školu brala jen jako místo, kde se můžu setkávat se svými 
kamarády, ale naučila jsem se číst, psát, počítat a pracovat v kolektivu, což se v budoucnu bude určitě 
hodit. Školu jsem si v poslední době dost oblíbila, snad proto že už se blíží konec. Nejlepší byly školní 
výlety, které si budu vždy pamatovat. Nejvíc mi na naší škole asi bude chybět vztah učitele s žákem. 
Učitelé nám se vším vždy pomáhali. Jediné, co se mi nelíbí, je brzké vstávání a čas, který mi škola 
zabírá. Od začátku první třídy mě škola určitě hodně změnila, jsem více pracovitá a cílevědomější. 
Těším se na střední školu, ale základní škola mi bude chybět stejně jako lidé, které jsem tu poznala. 
Bylo to nejlepších devět let mého života. 
 
Martin Ho řinek 

Když se ohlédnu za svou devítiletou školní docházkou, tak to nebylo zas tak špatné, jak jsem 
si myslel už v první třídě. Když jsem šel první den do školy, tak jsem se těšil, ale postupem času mě to 
opustilo. Začalo mě štvát to nekonečné učení a ty nekonečné úlohy, jenomže tehdy jsem nevěděl, že 
pokud se to teď nenaučím, tak mně to bude chybět v osmé a deváté třídě, takže jsem na to kašlal. Byly 
chvíle, kdy mě to opravdu štvalo a nerad jsem jezdil na výlety, ale byly i chvíle, kdy to byla legrace. 
Škola mi vzala hodně času, ale zato mě dala hodně vědomostí (myslím tím vědomosti, které si 
pamatuji). Kdyby byla základní škola dobrovolná, tak bych tam šel znovu, i když to stojí hodně času, 
protože bych vůbec nic nevěděl. Pořád nevím úplně všechno, co bych měl vědět, ale alespoň něco. 
 
Kristýna Vítová 

Když se zamyslím nad svojí školní docházkou v průběhu devíti let na základní škole, 
uvědomuji si, co všechno mi to dalo. Na prvním stupni jsem mívala velký zájem k učení a vyučování 
mě velmi bavilo. Když svůj pozitivní vztah k učení srovnám se současností, myslím si, že se nezměnil. 
Velkým rozdílem oproti současnosti je aktivita a komunikace s učitelem k danému tématu ve 
vyučování. Na prvním stupni jsem byla docela uzavřená, bála jsem se cokoliv říct, proto jsem byla 
v hodinách velmi tichá a nenápadná. Ani nevím důvod, proč jsem taková byla, a přála bych si ho znát. 
Upřímně jsem moc ráda, že už taková nejsem. Moje uzavřenost skončila v páté třídě, protože jsem se 
začala od učitelů dozvídat, že by se moje nízká aktivita mohla projevovat na známce z daného 
předmětu, a dostala jsem z toho strach. Postupně jsem se začala v hodinách víc a víc projevovat, díky 
tomu také víc a víc otevírat. Když se nad tím zamyslím, tak kdybych nechodila na základní školu, 
možná bych v nějaké míře zůstala uzavřená do teď. Dalším velkým rozdílem je vztah k učitelům. Na 
prvním stupni jsem měla k učitelům jen vztah kladný, ale později v páté třídě už ne. Díky tomu, že 
pátá třída bývá obvykle těžší než předešlé ročníky, měli učitelé vyšší nároky a někteří byli přísní. 
Příkladem byla paní učitelka Jitka Eliášová, která u nás byla první rok. Mezi moje nejoblíbenější 
učitele rozhodně nepatřila, asi jsem měla pocit, že nám schválně dává pořád písemky a nemyslí to 
s námi dobře. Ale ukázalo se, že to vůbec nebyla pravda. Díky ní jsem teď do hodin více zaujatá 
a daleko poctivěji se do připravuji. Jednoduše řečeno, nebyla bych taková, jaká teď jsem. Paní učitelka 
patří mezi moje nejoblíbenější učitele a moc mě mrzí, že mě učí poslední rok. Všichni naši učitelé jsou 
úžasní, ale dost mě v minulosti ovlivňovalo jejich střídání, protože to mělo později velký vliv na mé 
známky. Pamatuji si, že to bylo velmi obtížné. Svoji základní školu hodnotím velmi kladně, protože 
jsem na ní celou dobu neměla žádný problém. Občas mi něco vadilo, ale vždy se našlo nějaké řešení. 
Nechce se mi vůbec věřit tomu, že tento rok moje docházka na základní škole končí. Jsem se svojí 
dosavadní školou velmi spojená a netěším se, až ji budu muset opustit. 
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ZÁBAVA  
Vtipy 
 

„Nejlepším lékem proti skleróze je jíst hodně česneku.“ 

„A skutečně to pomáhá, pane doktore?“ 

„To bych řekl. Kdo se s vámi setká, nikdy na vás nezapomene.“ 

 

Na chirurgii dovezli černocha. Asistent se na něj chvilku díval a pak pravil sestřičce: 

„Sestři, skočte někde k sousedům vypůjčit špulku černých nití!“ 

 

V porodnici: 

„Kdo to tak pláče? Ta nová trojčátka?“ 

„Ne, jejich otec!“ 

 

Rekordy 
• Největším ze 639 svalů v našem těle je, co do objemu, největší gluteus maximus 

neboli sval hýžďový. Svalem, který se nejvíce dokáže zvětšit, jsou svaly dělohy, které se 

během těhotenství zvětší z 30 gramů a na váhu větší než jeden kilogram. 

 

• Mehnet Ozyurek z Turecka má podle měření z roku 2010 nos dlouhý od kořene po 

špičku 8,8 cm. 

 

• Michael Powell drží světový rekord od roku 1991, když skočil 895 cm. 

 

• Javier Stomayor skočil 245cm v roce 1993. 
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Soutěž 
 

 

2) Kdo má svátek 11. 6.? 

3) Kdo má svátek 17. 6.? 

 

 

 

 

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

Michael Sláma, 7. třída     
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 
Zpět v České republice 

Ahoj kamarádi, my už se vracíme 

zpátky domů!! Po naší úspěšné devítiměsíční 

cestě už se nám stýská po české domovině. 

Navštívili jsme Anglii, Madagaskar, Austrálii, 

Rio de Janeiro, USA, Čínu a Rusko. Byl to 

prostě neuvěřitelný zážitek. A pamatujete si na 

našeho kamaráda z Ruska jménem Alexander? 

Ten se rozhodl navštívit svoji babičku, a tak 

jsme se dohodli, že pojedeme spolu. Když jsme dojeli do ČR, Alexandrova babička byla ještě 

u doktora, a proto jsme se vydali na procházku po Praze. Dlouho jsme se rozmýšleli, ale 

nakonec si Barnabáš vzpomněl na to, že se slaví 700. výročí od narození Karla IV. Tudíž jsme 

vyrazili na Karlův most, který vede přes řeku Vltavu a je dlouhý 515 m. Byla tam spousta lidí, 

všelijací umělci, stánky atd. Čiko samozřejmě neodolal a nechal si nakreslit karikaturu. Dál 

jsme se vydali ke Karlově univerzitě. Ta byla založena 1348 a Alexandra naprosto 

fascinovala. Hlavně knihovna se spousty a spousty knihami byla úchvatná. Alexandera náš 

výlet očividně bavil, a proto nás poprosil, jestli bychom s ním a s jeho babičkou nestrávili 

i další den. Jeho babička měla kdysi svatbu na jednom místě, které má též spojitost s Karlem 

IV. Je to nádherný hrad, na kterém bylo natočeno spoustu pohádek. Nesmíme se zapomenout 

zmínit o slavném českém muzikálu, který byl natočen např. se slavným Waldemarem 

Matuškou nebo s Helenou Vondráčkovou, jenž je přímo o tomhle slavné hradu. 

My bychom po Vás chtěli, abyste se zamysleli, jaký hrad to asi bude, a nakreslili byste 
nám ho. Vaše výtvory nám noste do pátku 17. 6. do 8. třídy. Těšíme se na Vaše výtvory! 

Kristýna Kova říková, Adéla Sojková, 

Kristýna Sedláčková, 8. třída 

Zdroje: http://www.in-prague.org/images/_f/praha/prague-river-swans.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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