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ÚVODNÍČEK 

  

 Vážení čtenáři! 

 

Je před námi poslední měsíc roku 2016, na který se všichni určitě už moc těšíte! A to nejen 

proto, že nás čekají vánoční prázdniny, ale také v naší škole proběhnou oblíbené akce jako Mikuláš, 

vánoční besídky a mimo jiné i první tematický den, který pro nás chystá žákovský parlament. 

Podrobnosti o něm najdete v Parlamenťáckém okénku, nepřehlédněte je! 

 

A pokud se už nemůžete dočkat příchodu Ježíška, zkraťte si čekání u nejrůznějších článků 

časopisu Sedmopolis. Opět na vás čekají Novinky ze světa i Čech. V Knižních a filmových recenzích 

se dočtete o titulu „Všem klukům, které jsem milovala“, který se bude líbit především děvčatům. 

S nadcházejícím obdobím souvisí sob polární, který je symbolem Vánoc v Americe, a smrk 

pichlavý, který zdobí řadu domácností. V Technice a vynálezech se dočtete o A. G. Bellovi a jeho 

telefonu. Jazykové dovednosti si procvičte v rubrice Language corner, o zápasu našich forbalistů se 

dozvíte ve Sportu. V Dotazníčku na vás čeká rozhovor s Radovanem Kolbabou a anketa o umělých 

vs. živých vánočních stromcích v našich domácnostech. Nezapomeňte také na rubriku Ze života 

školy, kde se dočtete o akcích osmáků nebo našich Sasanek, zasmějte se u Zábavy a v !Soutěži! na 

vás opět čekají jednoduché otázky, na které odpovězte a lísteček hoďte do naší krabice v 1. patře. 

 

Užijte si vánoční prázdniny, odpočiňte si, načerpejte síly a do nového roku vkročte tou 

správnou nohou! 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Vánoce v Praze budou na ledě! Na děti i dospělé čeká prosinec 
plný sportovních zážitků! 

Praha je pro rok 2016 Evropským 
hlavním městem sportu, a proto 
se Magistrát hlavního města 
Prahy rozhodl jej zakončit 
stylově. Na Letné bude vytvořeno 
kluziště, kde je možné si po celý 
prosinec zdarma zabruslit a udělat 
tak něco pro své zdraví. 
 

Trump porušil 
tradici. Mluvil 
s prezidentkou 

Tchaj-wanu jako 
první vůdce USA 

za 37 let. 

Herečka a blogerka Marie 
Doležalová: Román napíšu 

až tak v šedesáti. 

Číňané slaví svůj 
nejdelší pobyt ve 

vesmíru. 
Tchajkonauti tam 

byli měsíc. 

Zpěvák Gino Armani 
pomáhá písněmi obětem 

zemětřesení v Itálii. 

Hořící telefony 
Samsungu 
neublížily, 

zákazníci jsou 
loajální jako 

fanoušci Applu. 
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Vůbec mě nenapadlo, že bych i s bolavým kolenem mohla vyhrát,  

přiznala Sáblíková. 

Antonín Crha, 8. třída 
 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Všem klukům, které jsem milovala 

Autor:   Jenny Hanová 

Překlad:  Romana Bičíková 

Počet stran:  318 

Rok vydání:  2015  

Žánr:   Dívčí román 

 

Lara je 16letá holka, která žije se svými sestrami Margot 

a Kitty a jejich otcem. Lara nikdy nedostala milostný dopis, ale 

vždycky, když se do někoho zamilovala a byla smutná, že on ji 

nemiluje, napsala všechny svoje pocity do dopisu, který 

schovala do krabice pod postelí. A tak měla její láska skončit.  

 Jednoho dne se ale pohádá s Kitty a ta je všechny pošle. 

Když dopis dostane i Josh, kluk její sestry, Lara začne chodit s 

Peterem, se kterým se rozešla holka, a chtěl ji tak naštvat. Ale během jejich „vztahu“ se Peter s 

Larou do sebe zamilují. Jenže ještě jedou na lyžák, kde se spolu líbají ve vířivce  a někdo všem 

řekne, že tam spolu měli styk. Lara si myslí, že to Peter řekl, aby se vytahoval před klukama, a tak 

se s ním rozejde. Na konec si ale uvědomí, že ho miluje a napíše mu milostný dopis.  

 Kniha je na pokračování.  

Tato kniha je spíše dívčí román, takže bych jí nedoporučovala klukům :)  

 

Natálie Hořinková, 8. třída 
 
Zdroje: vlastní 
Obrázek: http://www.databazeknih.cz/images_books/24_/248725/big_vsem-klukum-ktere-jsem-milovala-248725.jpg  
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V PŘÍRODĚ 
Mísenka oranžová 

 Mísenka je nápadná svým živě oranžovým zbarvením. Roste od jara do podzimu, nejčastěji 

na vlhké půdě nebo v trávě ve skupinách, často ve velkém množství, v listnatých lesích, na loukách. 

Místy je hojná, ale i přesto je zapsána do Červené knihy. Plodnice je nepravidelně zkroucená nebo k 

substrátu přisedlá. Dosahuje šířky 2-10 cm. Je tvořena velmi tenkou (asi 1 mm silnou) křehkou a 

lámavou dužinou. Z vnitřní strany je plodnice zbarvena živě oranžově, vnější strana bývá obyčejně 

poněkud světlejší, bledě oranžová.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Jana Šedová, 8. třída 

Sob polární 
 

 Sob se vyskytuje v subpolárních až 

polárních částech severní polokoule 

od Skandinávie přes celou Sibiř, Aljašku a sever 

Kanady až do Grónska. Sob dosahuje výšky 

v kohoutku 90-120 cm, jeho délka těla měří asi 

180cm a hmotnost 230-400kg. Na nohách má 

široké paznehty, takže se neboří do sněhu 

a bahna.   
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Zbarvení soba se liší podle ročního období - zimní 

srst je světle šedá až šedobílá, letní spíše šedohnědá až 

červenohnědá, obřitek je bílý a taky krk s výraznou hřívou 

mívá světlejší barvu než zbytek těla. Domácí sobi bývají 

často strakatí  nebo i čistě bílí.  

 Sobi žijí ve velkých stádech. Mlád'ata se rodí 

obvykle v květnu následujícího roku. Sobi se živí hlavně 

bylinami a lišejníky, které si dovede vyhrabat i v zimě pomocí parohů  předních končetin. Hlavním 

predátorem, který loví soby, je vlk.  

Nicol Rozmahelová, 8. třída 

Zdroje: http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/fotoeditorial/2013/06/sob1.jpg 
http://1gr.cz/fotky/idnes/11/053/cl6/AHA3b6803_profimedia_0081660003.jpg 

Smrk pichlavý  

 U nás v České republice smrk pichlavý díky jeho 

zbarvení nazýváme smrk stříbrný. Jehličí má v řezu 

čtyřhranný tvar, jehličky měří 18-30 mm a jsou hodně 

pichlavé. Jinak je jehličí matně zelené nebo sivozelené až 

stříbrné. Díky tomu taky získal jméno smrk pichlavý.  

 Vyskytuje se v Severní Americe a Rusku, taktéž se 

hodně vysazuje v parcích či zahradách. Je oblíben o 

Vánocích jako vánoční stromeček. Dorůstá 30-50 metrů. 

Dožívá se 400-600 let!  

 Šišky jsou válcovité, v mládí zelené, v dospělosti světle hnědé. Taky je státním stromem 

amerických států Utahu a Colorada. Dokáže růst i blízko továren, kde ostatní dřeviny trpí. Jehličí se 

špatně rozkládá. Nemá tak kvalitní dřevo jak smrk ztepilý.        

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk_pichlav%C3%BD   
 http://www.radhosttrans.cz/images/shop/3/large/p1110776.jpg                              

 Jana Juranová, 8. třída 

 Sedmopolis        III – 2016/2017 
 



 

TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Alexandr Graham Bell  

 Narodil se roku 1847 ve Skotsku v městě Edinbourgh. V Londýně 

vystudoval medicínu. V roce 1871 se s rodinou přestěhoval do Bostonu, 

kde se stal profesorem. Zemřel v roce 1922 v Baddecku v Kanadě.  

 Byl významným vynálezcem zabývajícím se akustikou (zvukem). 

Pravděpodobným důvodem jeho zájmu o akustiku byla hluchota jeho 

matky. V polovině 19. století se k přenosu informací používal telegraf. 

Zájmem Bella bylo vylepšit telegraf tak, aby mohl v jednom časovém 

okamžiku přenést více zpráv. Při těchto pokusech omylem vynalezl telefon. 

 V červnu 1875 uskutečnil přenos zvuku mezi dvěma píšťalami v různých místnostech a v září začal 

psát podklady pro patentovou přihlášku. Patent na vynález telefonu podal Alexander Graham Bell 15. 2. 

1876 - jen několik hodin před Elishou Grayem. Patent obdržel Bell 7. 3. 1876 ve svých 29 letech. První 

přenos hlasu se podařilo uskutečnit až 10. 3. 1876, kdy jeho spolupracovník Watson uslyšel z přístroje 

památná slova: „Pane Watsone, přijďte sem. Potřebuji vás!“  

 Telefon byl poprvé veřejnosti představen na stoleté výstavě ve Philadephii 25. 6. 1876. Telefon se tak 

stal hlavním exponátem výstavy uspořádané ke 100. výročí podepsání Deklarace nezávislosti. Se společníky 

založil obchodní společnost vyrábějící telefony. Jejím cílem bylo provozovat telefonní spojení po celé 

Severní Americe. 

David Kirsch, 7. třída 
Zdroje:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Alexander_Graham_Bell.jpg/225px-
Alexander_Graham_Bell.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell 
https://www.converter.cz/fyzici/bell.htm 

 

Telefon 

  Telefon je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor (zvuk) prostřednictvím elektrických signálů. 

Klasický telefon se v 20. století velmi rychle začal rozšiřovat a v roce 2009 už bylo 1,3 miliard telefonních 

budek. Od konce 20. století je začaly vytlačovat modernější mobilní telefony. Roku 2014 bylo na světe 7 

miliard telefonů, mezi nimi jsou naše oblíbené chytré telefony (smartphony). 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon 
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LANGUAGE CORNER 
Find the Hidden Words 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.i-creative.cz/2012/07/11/anglicke-osmismerky/ 
 

Leoš Černohorský, 7. třída 
 
 

  Sedmopolis        III – 2016/2017 
 



 
 
 

Advent 

 Advent ist der Anfang des Kirchenjahres, eine Zeit von vier Wochen vor den Feiertagen. Es 

ist eine Zeit der freudigen Erwartung auf das kommen des Erlösers, der Geistlichen Vorbereitung 

auf Weihnachten, eine Zeit der besinnung und Nächstenliebe. Früher war es der Zeitraum der 

Fastenzeit, wenn Sie verboten wurden alle Spaß, tanzen und singen.  

In der westlichen tradition ist der advent auch eine Zeit der Beruhigung. Die Lebensweise 

unserer Vorfahren, deren natürlicher Rhythmus war arbeitsintensiv in der Zeit vom Frühjahr bis zum 

Herbst, wenn es notwendig war, um allen die Arbeit auf dem Hof, und rest im winter, wenn Sie die 

Durchführung der Hausarbeit, wie es braucht, sind marshmallows, Nähen, stricken, Spinnen, 

Weben, etc. 

Die Tschechische Musiktradition verfügt über eine außergewöhnliche Reihe von qualitativ 

hochwertigen Weihnachts-songs. Sie werden verwendet, vor allem, wenn jitřních marian Masse 

genannt roráty. 

 
Vyhledejte v TABULCE co nejvíce výrazů, které se vztahují k tématu Vánoce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind • Apfel • Kerze • Kugel • Schnee • Stollen • Stern • Strudel • Schmuck • Lieder • Geschenk • 
Kranz • Karpfen • Fichte • Advent • Mann • Gebäck • Tanne • Kiefer • Salat • Baum • Ruhe  
 
 
Zdroje:  http: www.ssvos.cz/dumyssvos/files/VY_32_INOVACE_01_NJ_a.pdf 

http://prekladacvetonline.cz/nemecko-cesky-prekladac/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent 

 
Adriana Nečasová, 8. třída 
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SPORT 

Je to zlé, ale ztracené ještě ne, shodují se reprezentant

 Situace, do které se fotbalový národní tým po ostravské remíze 0:0 s Ázerbájdžánem 

dostal, je nezáviděníhodná. Za tři zápasy Česko nedalo gól a v tabulce kvalifikační skupiny je 

předposlední.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmrzelí čeští reprezentanti (zleva): Jakub Brabec, Ladislav Krejčí a Tomáš Sivok. 
  
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 

1  Německo 3 3 0 0 8:0 9 

2  Ázerbájdžán 3 2 1 0 2:0 7 

3  Severní Irsko 3 1 1 1 4:2 4 

4  Norsko 3 1 0 2 4:5 3 

  5  Česko 3 0 2 1 0:3 2 

 6  San Marino 3 0 0 3 1:9 0 

 
Ondřej Vít, 8. třída
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Účast žáků ZŠ Deblín na florbalovém turnaji 
 
 Celkem 9 žáků z 6. a 7. ročníků se zúčastnilo florbalového turnaje v nedalekém městě 

Tišnově. Žáci zde vybojovali krásné druhé místo a tím si zajistili postup do krajského kola. 

Krajské kolo se konalo v Pohořelicích a připadlo na den svatého Martina, tedy 11. 11.2016. 

V tento den si naši hráči vybojovali úctyhodné čtvrté místo. 

 Jako nejužitečnějším hráčem a nejlepším střelcem týmu byl vyhlášen Miroslav Sova 

z 6. třídy a nejlepším nahrávačem byl vyhlášen Dan Vít ze 7. třídy. 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdroje:   vlastní 
http://i.sme.sk/cdata/2/63/6356382/florbal.jpg 
 

Ondřej Vít, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
  

Drakiáda  

V pondělí 21. listopadu se na hřišti 

školy v průběhu 1. vyučovací hodiny 

uskutečnila Drakiáda, kterou si pro své 

spolužáky nachystali parlamenťáci. Za nejlépe 

létající draky byly vyhlášeny výtvory 4., 1. a 8. 

třídy. A vzhledem k tomu, že nebylo možné 

vybrat toho nejkrásnějšího, odměnu dostaly 

všechny třídy za své unikátní draky. 

3. zasedání ŽP 

 V pátek 2. prosince 2016 jsme se sešli na dalším zasedání parlamentu, kde jsme 

zhodnotili Drakiádu, vyslechli reakci vedení, paní zástupkyně Novotné, na vaše návrhy na 

vylepšení chodu školy a především pro vás chystali první tematický den v letošním školním 

roce.  

Ten se uskuteční 20. prosince pod názvem „Jedeme do Číny“. Celý den (na I. stupni 4 

vyučovací hodiny, na II. stupni 5 vyučovacích hodin) se ponese v duchu Číny. Dozvíte se 

o tom, jak vypadá vánoční čas v Číně, naučíte se čínské písmo, vyzkoušíte si jíst své jídlo 

čínskými hůlkami a na II. stupni zhlédnete i nějaký ten film o Číně.  

Součástí bude 3. vyučovací hodinu soutěž „Obleč si svého Číňana“, kdy bude mít za 

úkol každá třída obléct svého spolužáka za Číňana a vyšle ho za porotou, která následně 

vyhodnotí toho nejdokonalejšího deblínského Číňana.  

Jako zpestření vám doporučujeme nachystat si ve třídě občerstvení v duchu čínského 

kulinářského umění. Jestli se do toho pustíte, je jen na vás ☺ 

Vaši parlamenťáci 
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DOTAZNÍČEK 

Radovan Kolbaba 

Proč jste se rozhodl jít na naši školu? 

Protože má dobrou pověst. 

Líbí se vám na naší škole? 

Ano. 

Jaký je váš sen? 

Mít šťastný život a vydat ještě jednu knihu. 

Jaké máte koníčky? 

Četbu, psaní literárních recenzí, psaní povídek, pěší turistika a bojové sporty. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Mám tři kočky. 

Máte děti? 

Ano. Dvě. Holčičku (6 let) a chlapečka (3 roky). 

Tereza Krejčí, Lucie Kosová, 7. třída 

Anketa: Míváte na Vánoce živý nebo umělý 
stromeček? 

 

5. třída        6. třída 

živý: 18        živý: 21 

umělý: 4        umělý: 6 

7. třída        9. třída 

živý: 22        živý: 17 

umělý: 1        umělý: 7 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Halloween 
 

V úterý 1. listopadu si naše 8. třída a děti ze školky užili den na téma Halloween.  
Sešli jsme se všichni ve školce, kam naše třída dorazila již v různých  maskách.  Společně 
jsme dlabali dýně, povídali si o tradici Halloweenu a jeho zvyklostech. Nakonec nás školkáčci 
doprovodili zpět do školy. Den jsme si užili! 

Tomáš Vít, 8. třída 

Adaptační setkání s předškoláky 

      Dne 23. listopadu se v tělocvičně konala akce 
pro předškoláky. Akce byla v duchu letní 
olympiády v Riu. Děti měly příležitost si vyzkoušet 
spousty sportovních aktivit, například florbal (který 
všechny děti s oblibou nazývaly hokej), skákání do 
dálky nebo houpání na kruzích. Akci jsme ukončili 
předáním pamětních listů a troufám si tvrdit, že jak 

žáci osmé třídy, tak předškoláci i jejich rodiče si tuto akci užili.  

Drakiáda  

 Jak již minulé roky, i letos proběhla Drakiáda. Ta se 
tentokrát konala v pondělí 21. listopadu. Žáci si sami 
vyrobili draka a pak je společně s ostatními žáky pouštěli na 
hřišti. Vyhlášení o nejkrásnější a o nejlépe létajícího draka 
zatím neproběhlo. Ale dostalo se mi velkého poučení - že na 
vlně se drak pouštět nedá :) 

Veronika Sojková, 8. třída 

Sasanky v brněnském Bobycentru 

V pátek 18. listopadu vystoupily Sasanky 
na vánočním věčírku firmy OLMAN, který se 
konal v brněnském Bobycentru. Pro naše 
nejnovější zpěvačky to byla opravdu výjimečná 
premiéra, na které se setkaly vedle jiných 
i s moderátorem Romanem Pastorkem. 

Jitka Eliášová  
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ZÁBAVA  
Vtipy 
 
Medvěd má vypracovaný seznam zvířátek, která sežere. Přijde liška: 
„Medvěde, máš mě na seznamu?“ 
„Mám.“ 
„A sežereš mě?“ 
„Sežeru.“ 
„M ůžu se jít rozloučit s rodinou?“ 
„M ůžeš.“ 
Medvěd sežral lišku a přijde vlk: 
„Medvěde, máš mě na seznamu?“ 
„Mám.“  
„A sežereš mě?“ 
„Sežeru.“ 
„M ůžu se jít rozloučit s rodinou?“ 
„M ůžeš.“ 
Medvěd sežral vlka a přijde zajíc: 
„Medvěde, máš mě na seznamu?“ 
„Mám.“ 
„A nemohl bys mě vyškrtnout?“ 
„Mohl.“ 
 

Zvířátka v lese si udělala svůj vlastní obchod a ráno stojí před obchodem děsně 
dlouhá fronta. Kolem fronty projde zajíc, vecpe se az dopředu, ale vidí ho medvěd, zařve: 

„Tak to teda NE, zajíci! Předbíhat nebudeš!“ a zahodí ho pryč. 
Zajíc vstane a jde dopředu znova. Zas ho medvěd vidí, vynadá mu, chytne ho 

a zahodí pryč. A zajíc se znova sebere a tlačí se dopředu. Medvěd ho zase 
okřikne a vyhodí. Zajíc se zvedne, opráší a zamumlá: 

„Do háje, ja snad dneska nevotevřu!“ 
 
Potkají se dva šneci a jeden říká tomu druhému: 
„Představ si to, před půi rokem mi utekla žena i s dítětem 
a já je ještě táááámhle vidím.“ 
 

„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám 
poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?“ 

 
 
 

Zdroje: http://365psd.com/images/previews/49f/cartoon-bear-52385.png 
 Dobrevtipy.cz 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky: 

1. Jednou za kolik let se konají olympijské hry? 

-  jednou za 4 roky (uznáme i jednou za 2 roky – letní a zimní olympijské hry) 

2. Kolik barev má olympijský znak? 

- 5 (žlutá, červená, zelená, modrá, černá) 

3. Kde vznikly původní olympijské hry? 

-  ve starověkém Řecku 

4. Kdo založil novodobé olympijské hry? 

-  Robert Dover (případně Pierre de Coubertin) 

5. Kde se budou konat příští olympijské hry? 

- v japonském Tokiu 

Úspěšní řešitelé 

Tomáš Vít (8. třída), Petra Dvořáková (8. třída), Nela Jebáčková (6. třída) 

Otázky pro měsíc prosinec:  
1. Co slavíme 24. 12.? 

2. Kdy se zapaluje první adventní svíčka?  

3. Kdy slavíme Silvestr?  

4. Co se dává pod talíř při štědrovečerní večeří? 

 

 

!!!PAPÍRKY S ODPOVĚĎMI HÁZEJTE DO KRABICE VE 2. PATŘE VEDLE 

AUTOMATU NA PITÍ!PŘIPOMÍNÁME! K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ JMÉNO A 

TŘÍDU! ÚSPĚŠNÝMI ŘEŠITELI SE STANOU TI, KDO ODPOVÍ NA VŠECHNY BODY 

KVÍZU SPRÁVNĚ. A NA TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČEKÁ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

ODMĚNA!!! 

Michael Sláma, 8. třída 

 

  Sedmopolis        III – 2016/2017 
 



 
 18 

 

 

Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Antonín Crha 

Knižní a filmové recenze:    Natálie Hořinková, Adéla Kulíšková 
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Anketa:     Petra Dvořáková 
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