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ÚVODNÍČEK 

 A je to tady! Konečně jsme se všichni dočkali vytoužených prázdnin. Doufáme, 

že jste si všichni užili své školní výlety tak, jako my ten náš, vysvědčení dopadla podle 

vašich představ, a tak jste do prázdnin vkročili s výbornou náladou. 

 Snad nám bude počasí co nejvíc přát a vaše volno bude naplněné nejrůznějšími 

akcemi, ze kterých si odnesete spoustu nezapomenutelných zážitků. Pro případ, že 

byste se ale nudili nebo bylo venku ošklivé počasí, přinášíme vám poslední číslo 

školního časopisu Sedmopolis, ve kterém se opět můžete těšit na všechny své oblíbené 

rubriky.  

 Jak jistě víte, po celý rok jsme pro vás chystali dvě soutěže. Jednu pro 

jednotlivce v rubrice Zábava, druhou pro kolektivy tříd v Cestě kolem světa s Willy 

Fogem. Zde se zapojili především 5. třída, 2. A a 1. A. Nejúspěšnější třídou se stali 

prvňáčci, kteří splnili nejvíc úkolů, a tak jsme jim poslední školní týden předali diplom 

pro cestovatele a sladkou odměnu v podobě bonboniéry. 

 Pro letošní školní rok se tedy s vámi loučíme a těšíme se na shledání v září. 

Přejeme vám co nejkrásnější prázdniny, které nebudou utíkat moc rychle!  

 

Vaši Sedmopolisáci 
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Na trh míří první terénní Seat, 
vyrábí se v Kvasinách. 

 
 

NOVINKY  

Vedra vystřídají 
silné bouřky, 

varují 
meteorologové. 

Zasáhnou hlavně 
Čechy. 

Británie jako první země 
opustí EU. Pro odchod bylo 

51,9 % voličů. 

Škoda pracuje na 
autonomním řízení. 

Auta se budou 
ovládat gesty a 

hlasem. 

Padající libra může zlevnit 
cesty do Británie, chvíli i 

nákupy. 

Boj o podivný 
pronájem. Budova 
hlavního nádraží v 

Brně na prodej. 
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Google vyrobil robotickou žirafu, která myje nádobí. 

www.novinky.cz 
www.idnes.cz 
 
 

Martin Hajsler, 8. t řída 
Nikola Rozmahelová, 7. třída 
Jana Šedová, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Klub Tygr ů - Mamutí jeskyně 

Napsal: Thomas C. Brezina 
Ilustrovala: Naomi Fearnová 
 

Kniha vypráví o třech kamarádech Lukovi, 

Patrikovi a Biggi. Rádi řeší různé záhady 

a podivnosti. Říkají si Klub Tygrů. 

Tygři se vydali na výlet do hor. Při cestě 

začalo pršet, a tak se ukryli v jeskyni. V jeskyni 

potkali horníka Ernse Bauera, který jim pověděl, 

že v jeskyni našli mamuta v ledu. Erns nebyl rád, 

že tam jsou, a odvedl je zpátky do údolí. Patrik si 

uvědomil, že ztratil batoh při přestávce na 

odpočinek. Všichni se vrátili batoh najít. Biggi 

s Lukem šli napřed, aby se podívali na mamuta. 

Patrik našel svůj batoh a šel k nim. V jeskyni chytil 

pan Bauer Biggi s Lukem a zavřel je do komory 

v městečku v údolí. Patrik došel do jeskyně 

a nafotil pár fotek jeskynních maleb a mamuta. 

Patrik sešel do údolí zachránit kamarády. Další den odnesli fotky archeologovi. Ten jim řekl, 

že malby ani mamut nejsou pravé. Luk přišel na to, že si chtěl pan Bauer jenom vydělat 

peníze za nález mamuta. Patrik, Biggi a Luk zavolali policii a Bauer byl obviněn z podvodu. 

Dostal pokutu a Klub Tygrů byl odměněn. 

Kniha je napínavá a dobře a rychle se čte.  
 
 
Zdroj:http://storage.cpress.cz/images/large/4e2d2dba8411dd61bb2f3ee1be6a266e.jpg  

 

Filip Klusák, 8. třída
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V PŘÍRODĚ 
Lev pustinný 
 

 Není to jenom král zvířat, dokonce je to i 

znamení zvěrokruhu. Je to savec, který obývá 

Afriku a Indii. Samci lva váží až 250 kg a samice 

150 kg. U lvů je známý pohlavní dimorfismus, při 

kterém se samec od samice něčím liší, např.: hříva. 

Hříva značí, že jsou zdraví, ale také je chrání 

v souboji. Tělo mají pokryto srstí. U lva nejčastěji 

loví lvice. Lvice loví po smečkách. Mezi jejich 

jídelníček patří např. antilopy, pakoně a buvoli. Při lovu samice dokáží vytvořit rychlost až 

60km/h. Lvi se páří v jakémkoliv roční období. Březost samice trvá až 120 dní. Já osobně 

jsem lva už viděl, ale jen v zoologické zahradě. 

 

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

 

Láčkovka 
 Láčkovka je jedna z nejznámějších masožravých rostlin. 

Tyto rostliny mají láček, pomocí kterého lapá drobné živočichy. 

Vyskytuje se v Číně, Malajsii a na Madagaskaru. Většinou rostou na 

lesní půdě nebo přímo na stromě. Láčkovky dokáží vydržet teplotu 

až 0°C. V Česku se láčkovky nejčastěji pěstují ve skleníku nebo ve 

vitríně. Láčkovka má až několik metrů dlouhý stonek. Uvnitř 

Láčkovky je tekutina, která rozkládá potravu. Mezi jeho pochoutky 

patří hmyz a drobní obratlovci.  

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1%C4%8Dkovka  

Jakub Urban, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Penicilin 

Penicilin – bezpochyby jeden z největších vynálezů 20. století. Tento lék zachránil 

miliony životů, ale víte, že k jeho objevu došlo zcela náhodou? Jeho vynálezcem je Alexander 

Fleming, který jednoho dne zapomněl uklidit Petriho misku, ve které kultivoval stafylokokové 

bakterie. Když se ale vrátil, uviděl, že v misce je plíseň, která stafylokoky zabila. Poté zjistil, 

že má účinek i proti jiným bakteriím. Jméno tento nález pak získal odvozením od latinského 

názvu. Odborná porota ale nejevila zájem, a proto Fleming výzkumu zanechal. Vrátil se 

k němu až za 10 let, kdy vyvinul metodu čisté látky. V roce 1943 se pak začal vyrábět 

průmyslově. 

Petr Bartoš, 8. třída 

Papers, please 

Papers, please neboli Doklady, prosím 

je hra, ve které stát Artoška otevře hranice 

a vy musíte zkontrolovat každého, kdo bude 

chtít projít. Musíte zde kontrolovat jméno 

osoby, která prochází, datum narození, 

výdejní město a v pozdější fázi hry i jestli 

není ozbrojená atd. Ve hře je mnoho způsobů jak ji dohrát a proto vás nepřestane ani po 

hodinách hraní bavit. Pro příklad se zde můžete spojit s tajnou organizací Ezic, která je proti 

Artošce, a tak se ji pomocí vás snaží zničit a je jen na vás, jestli jim v tom pomůžete nebo ne. 

Já osobně hru dohrál už dvěma způsoby a stále mě baví, hlavně na cestách, když nemám co 

dělat. Pro případné zájemce hra stojí 240 Kč. 

Jakub Zavřel, 8. třída 

 

 

  Sedmopolis        X – 2015/2016 
 



 8 

 

 

LANGUAGE CORNER 
Games 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  http://www.cizijazykyhrou.cz/ajkrizovky/ajkrizovka8.php 

 http://i-creativ.net/ 

Řešení: 1. calendar 2. door 3. piano 4. sponge 5. blackboard 6. map 7. computer 8. cupboard 9. globe 10. radio 

11. table 12. sink 13. book 14. window 15. desk  

Pavlína Šiborová, 8. třída 
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Spiele 

 

• Ptá se učitel zeměpisu: „Jaký oceán leží mezi Amerikou a Asií?“ Všichni mlčí. Po 
5 minutách mlčení učitel říká: „Máte pravdu, to je Tichý oceán!“ 

 

Fragt der Erdkundelehrer: „Welcher Ozean liegt zwischen Amerika und Asien?“ Alles 
schweigt. Nach 5 Minuten stillem Schweigen sagt der Lehrer: „Ihr habt recht, es ist der Stille 
Ozean!“ 

 

• Malý králík se matky ptá: „Čáp přináší miminka lidem. A kdo vlastně přivedl mě?“ 
„No, kouzelník. Ten vás vypracoval z klobouku!“ 

 

Der kleine Hase fragt die Mutter: „Der Storch bringt die Menschen. Und wer hat mich 
eigentlich gebracht?“ 
„Na, der Zauberer. Er hat dich aus dem Hut gezogen!“ 

 

Zdroje: http://www.cizijazykyhrou.cz/njkrizovky/njkrizovka26.php 

 http://www.cizijazykyhrou.cz/njkrizovky/njkrizovka26.php 

 http://www.cizijazykyhrou.cz/njlisty/dieTiere.pdf 

Jaroslava Sovová, 8. třída 
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SPORT 
UEFA Euro 2016 

• probíhá ve Francii ve dnech 10. června až 10. července 2016.  

• Maskotem mistrovství je malý 

fotbalista a superhrdina jménem 

Super Victor.   

• Oficiální písničkou je This One's 

for You od francouzského DJ 

Davida Guetty ve spolupráci se 

švédskou zpěvačkou Zarou 

Larsson. 

UEFA 
• Union of European Football Associations (Unie evropských fotbalových asociací). 

• Hlavní řídící organizací evropského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. 

• Monako je jediným evropským státem, který není členem UEFA. 

• Byla založena 15. června 1954 v Basileji. 

• Sídlo je v Bernu.   

FIFA   
• Fédération Internationale de Football Association (Mezinárodní federace fotbalových 

asociac). 

• Hlavní řídící organizace světového fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. 

• Sídlo se nachází ve švýcarském Curychu a jejím prezidentem je Gianni Infantino. 

• Má 209 členských asociací.       

  Sedmopolis        X – 2015/2016 
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Fotbal 

- Osmifinále mezi Francií a Irskem přineslo druhou nejrychlejší branku v historii fotbalového 

mistrovství Evropy. Ir Robbie Brady skóroval z pokutového kopu po jedné minutě 

a 58 sekundách. Rychlejší byl jen Rus Dmitrij Kiričenko, který v roce 2004 dal Řecku gól už 

po 67 vteřinách. Petr Jiráček klesl s gólem z třetí minuty, který vstřelil na minulém ME 

v utkání s Řeckem, na čtvrté místo. 

- Portugalci byli slabší než Češi, prohrát jsme si nezasloužili, bědovali po vyřazení chorvatští 

fotbalisté. 

- Francie jásá úlevou! Griezmann dvěma údery otáčí duel s Irskem. 

- Švýcarský talent Embolo přestoupil z Basileje do Schalke. 

- Fotbalisty Ostravy znovu posílí Mičola. 

- Brady vstřelil druhou nejrychlejší branku v historii ME a to v jedné minutě a 58 sekundách. 

Cyklistika 
- Biker Hynek má po čtyřech letech světový bronz z maratónu. 

- Kreuziger se stal mistrem ČR v závodě s hromadným startem, jistotu startu na OH zatím 

nemá. 

- Jsem rád, že jsem si zajistil Rio napřímo, raduje se vítěz časovky König. 

- Sáblíková suverénně získala titul i v závodě s hromadným startem. 

- Cyklista Broeckx má po pádu vážně poškozený mozek. 

 

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

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/UEFA 

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

 https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/FIFA-logo.jpg 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
 

Záhady přírody: Léto 
 

V pátek 17. 6. 2016 jsme pro 

Vás pořádali poslední akci pro tento 

rok. Každá třída si měla připravit 

rybářský prut, protože v tomto duchu 

se literárně-tematický den nesl. Na 

prvním stupni jsme si četli pohádku 

Tři veteráni a pak jsme se podívali 

i na kousek z filmu. Pak jsme šli ven, 

kde na nás čekala soutěž v rybaření. 

Na druhém stupni jsme pracovali 

s dílem Saturnin od Zdeňka Jirotky (5.-7. třída) a Rozmarným létem od Vladislava Vančury 

(8. a 9. třída). Čekalo nás čtení ukázky, potom jsme udělali pracovní list a ke konci jsme se 

také podívali na ukázku z filmu. Všechny pak čekal vědomostní test, ve kterém nejlépe obstáli 

osmáci. Nejlepšími lovci rybiček se stali čtvrťáci a osmáci.  

Petr Bartoš, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 
 

V tomto čísle časopisu jsme se rozloučili s deváťačkou Luckou Juříčkovou a poptali se, co 
hodlají žáci o prázdninách dělat. 

 

Lucie Juříčková 
Na jakou střední školu jdeš? 
Na obchodní akademii. 
 

Proč sis vybrala právě tuhle školu? 
Protože jsem pořádně nevěděla, co chci do budoucna dělat, 
a proto jsem si raději vybrala spíše všeobecnou školu, než 
nějakou speciální školu. 
 

Co se ti na téhle škole líbilo? 
Přístup učitelů a obecně celé školy k žákům :) 
 

Co děláš ve volném čase? 
Ve volném čase ráda trávím čas s přáteli a s rodinou, 
poslouchám hudbu, sportuju, kreslím, fotím, vyrábím, 
chodím ráda na fesťáky a koncerty, zpívám a vymýšlím si 
svoje vlastní taneční kreace. 
 

Tvá oblíbená skupina/zpěvák? 
Je těžké vybrat si jen jednoho interpreta, protože toho poslouchám spooustu a od každého 
žánru něco, ale už delší dobu mám nejradši skupinu Blink-182, protože mi je blízký jejich 
žánr hudby, jejich hudbu dokážu silně prožívat a v textech se někdy i sama najdu a jejich 
hudba pro mě znamená vážně hodně. 

Anketa 
Pojedete o prázdninách do zahraničí, nebo zůstanete doma? 

 
6. třída     8. třída 

Do zahraničí: 9    Do zahraničí: 12 lidí 
Doma: 7     Doma: 16 lidí 

 
7. třída     9. třída 

Do zahraničí: 8 lidí    Do zahraničí: 17 lidí 
Doma: 7 lidí     Doma: 6 lidí 

 

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

Výstava Lucemburkové a klášter Porta coeli 
Žáci 4. třídy spolu s paní učitelkou navštívili v úterý 21. 6. 2016 výstavu Lucemburkové a klášter 
Porta coeli v Podhoráckém muzeu v Předklášteří. Výstava byla velice poutavá. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí z doby vlády Jana Lucemburského v českých zemích, podívali jsme se na 
středověký trh a do krčmy, vyzkoušeli si oděvy tehdejší šlechty, mohli si postavit hrad a podívat se do 
bludiště. Velké poděkování patří i skvělé paní průvodkyni Žanetě za její úžasné znalosti a bezbřehou 
trpělivost. 

Kateřina Klímová 

Scapinova šibalství 
 Dne 13. 6. 2016 jela sedmá třída do Mahenova divadla na činohru „Scapinova šibalství“. Hra 
pojednává o dvou kamarádech, kteří se zamilují do dvou dívek. Jejich otcové je však chtějí oženit za 
jiné dívky. Celou dobu dvěma kamarádům pomáhá Scapin. Nakonec si oba vezmou tu, kterou milují 
a všichni jsou spokojení, protože se najdou jejich ztracené sestry. 

Adéla Kulíšková, 7. třída  

Výlet 8. třídy  
Tento rok jsme si vybrali netradiční 

výlet a rozhodli jsme se, že pojedeme na 
vodu. Jeli jsme v termínu 20.-22. 6. 2016. 
Jeli jsme na raftech sjíždět řeku Moravu. 
Cestou tam a zpátky jsme jeli vlakem. Vlak 
nás dovezl do Moravičan, kde nás instruktoři 
poučili a řekli nám pár základních věcí. 
Svoje batohy jsme dali do auta, které nám je 
dopravilo na místo přespání. Potom jsme 
nasedli na rafty a jeli do kempu, který sídlil v Litovli, kde jsme mohli zajít do obchodu. Spali jsme po 
skupinkách ve stanech. Druhý den jsme jeli do Hynkova, kde jsme opět přespali. Večer jsme opékali 
špekáčky a hráli hry. Třetí den jsme jeli (na raftech) do Olomouce. Tam jsme nasedli na vlak a jeli 
domů. Výlet jsme si moc užili a těšíme se na další. 

Lucie Šrámková, 8. třída 

S objemnými krosnami, karimatkami, spacáky a jídlem přeplněnými batohy, navlečeni 
v mikinách a našich božích třídních tričkách jsme se odhodlali se jít dobrovolně „utopit“ na řeku 
Moravu. Ráno jsme se sešli a nasedli do vlaku, kde nám NÁŠ rezervovaný vagón zasedla pěkně 
nepříjemná dvojice, kterou se nám ale úspěšně podařilo vypudit. Po celou cestu nás doprovázel pěkný 
deštík. Byla nám slíbená pěkná loděnice, ale nakonec jsme skončili pod mostem ☺ Následovalo krátké 
školení, abychom se nepozabíjeli. Ukotvili jsme v Litovli, kde nás čekal gulášek a dětské hřiště. 
Z prvního dne jsme byli všichni tak odvaření (a promočení), že jsme se dalšího rána ani nemohli 
dospat, důvodem byl houkající vlak, který nás vzbudil. Další den byl velmi akční, přelézali jsme 
klády, padali do vody a vydrželi i pavouky v lodi. Ke konci se nám podařilo utopit brýle. V Hynkově 
na náš čekal zavřený obchod, smažený sýr v tamní restauraci, fandění Čechům na mistrovství 
a opékání špekáčků. Ve středu jsme byli nuceni vstát velmi brzy, abychom stihli vlak. Cestu jsme sjeli 
za rekordních 5 hodin a do Olomouce tak dorazili s dostatečným předstihem. Bylo to 
boží! Líbilo se nám tam! Jeli bychom znovu ☺ 

Osmáci 
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ZÁBAVA  
Vtipy 
Sedí muž u televize, přijde žena a slyší manžela, jak vykřikuje: 

„Ne, nedělej to!“ 

Manželka se ho ptá: „Na co se to díváš?“ 

Manžel odpoví: „Na naši svatbu.“ 

 

Stojí tchyně se svým zetěm na zahradě. Vtom se tchyně rozbrečí a povídá:  

„Až umřu, spálíte mě a můj popel vysypete tady na zahrádku, že jo?“ 

Zeť odvětí: „To víte, že jo, foukne vítr a máme vás zase zpátky v domě!“ 

 

Maminka pochválí Pepíčka za to, že je hodný na sousedovic kluka, protože ho viděla, jak mu 

podává hrst bonbónů. 

Pepíček: „Ale mami, to byly jeho zuby...“ 

 

Rekordy 
Nejrychlejší "obytňák" je automobil od značky Hymer. Přesněji Goldschmitt-Hymer 

Hymercar 322. Má turbodiesel o objemu 2,3 litru a dosahuje výkonu 132 kW. Točivý moment 

- 380 N.m.Dosáhl rychlosti 207,8 km/h. 

V čínské administrativní oblasti Macao, která patřila po 400 let Portugalsku, které ji 

mělo jako kolonii, žije na 29,2 km2 567 958 lidí, což znamená 19 450 osob na čtvereční 

kilometr. Pro představu je to to samé, jako kdyby v Praze (496 km2) žilo 9 650 000 obyvatel!! 

Macao má vysoký stupeň autonomie a nachází se na jihu Číny. 

Přílivová elektrárna v ústí francouzské řeky La Rance v Bretani je v provozu již od 

roku 1966. Má 24 turbín, které, díky síle přílivu, vyrábí 240 MW energie. Což znamená 

spotřebu města s 300 000 obyvateli. 
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Nejvýše položeným sídlem v České republice je Filipova Huť (1 093 m n. m.), část 

obce Modrava v okrese Klatovy. Nejvyšším trvale obydleným místem je televizní vysílač na 

Pradědu 1 491 m. 

 

Soutěž 

 

 

Michal Klusák 8. třída 

Michael Sláma, 7. třída 
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CESTA KOLEM SVĚTA S WILLY FOGEM 
Konec cest 

Ahoj kamarádi, na naší cestě se nám líbilo snad úplně 

všude. Každý kontinent má spoustu krásných míst, úžasných lidí a 

zajímavou kulturu. Ale co si budeme nalhávat, v České republice 

je to stejně nejlepší. Každou neděli obědváme českou svíčkovou a 

knedlo vepřo zelo. Jako dezert Čiko miluje svatební koláčky. 

Každopádně vám děkujeme za skvělý výlet. Zvlášť děkujeme 

cestovatelům z 1. A, 2. A a 5. třídy. Vaše pomoc se nám opravdu 

hodila. Největší pomoci se nám dostalo od prvňáčků, a proto je 

čekala sladká odměna a diplom.  

My - Willy, Barmabáš a Čiko se s vámi nyní rozloučíme. Přejeme vám pěkné 

vysvědčení, ale taky krásné a užité prázdniny. Doufáme, že zažijete spoustu dobrodružství. 

Nezapomeňte i na odpočinek, abychom byli na naše další cesty pořádně připraveni. 

Vyjíždíme v září 2016 ☺ a počítáme s vámi. Mějte se! ☺ 

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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