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ÚVODNÍČEK 

 Milí čtenáři! 

Máme za sebou první pololetí tohoto školního roku. Vysvědčení jsou rozdána, 

doufáme, že jsou na nich takové známky, které si zasloužíte ☺ 

Přes Vánoce se nám vydání časopisu Sedmopolis trochu „zaseklo“, a tak se 

omlouváme za to, že v lednu Sedmopolis nevyšel. Na únorovém čísle jsme si tedy dali extra 

záležet, a tak na vás v mnohých rubrikách čeká více článků, než jste byli zvyklí. Pohodlně se 

usaďte a začtěte se do nejnovějšího čísla našeho časopisu, který si pro vás nachystali sedmáci 

a osmáci! 

  Novinky jako vždy přináší zajímavosti ze světa i Čech. Knižní a filmové recenze vám 

představí dva filmy – „Zůstaň se mnou“ a „LOL“ – a knížku Než jsem tě potkala, kterou 

bychom doporučili především dívkám. V přírodě se dočtete o skunkovi, pryšci, havranovi a 

jmelí. Technika a vynálezy vás seznámí s Thomasem Alvou Edisonem a jeho žárovkou, 

v Počítačových hrách najdete článek o „Horizon Zero Dawn“ a „Totally Accurate Battle 

Simulator (TABS)“, v Language corner si procvičíte jazykové znalosti na písničce „Lemon 

Tree“ nebo rozšíříte svou jazykovou zásobu v tématu zima. Parlamenťácké okénko vás 

seznámí s obsahy posledních dvou zasedání, v Dotazníčku najdete rozhovor s Terezou 

Vítovou, nezapomeňte se zasmát u Zábavy, tentokrát jsme pro vás vybrali vtipy ze školního 

prostředí, a nepřehlédněte nové otázky v naší !Soutěži! 

 Přejeme vám hodně sil do dalšího pololetí a aby se vám vydařilo ještě lépe než to 

uplynulé. 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY  

Samovolně se vypínají i nové mobily od 
Googlu. Oprava zatím v nedohlednu. 

Nepříjemné problémy s nahodilým vypínáním svých 
mobilních přístrojů musí řešit majitelé nejnovějších 
smartphonů od společnosti Google. Již dříve se 
ukázalo, že stejně postižen je také předloňský model 
Nexus 6P. Oprava se zatím neví. 

Jaguary a Land 
Rovery se 
samovolně 
rozjíždějí. 

 

V americké věznici v Delaware 
se vzbouřili trestanci, dozorce 

vzali jako rukojmí. 

Za jediný den na 
jihu Čech vybili 17 

tisíc kachen. 
Chřipka zasáhla 

dosud největší chov. 

Hamrštejn: jedna z 
nejohroženějších českých památek 
se stává známou i díky unikátnímu 

transbordéru. 
 

Skvělý vstup do 
Dakaru! Kolomý 

vyhrál první etapu, 
Loprais byl čtvrtý. 

Sedmopolis       IV,V – 2016/2017 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
 

Zůstaň se mnou 
Žánr: Drama 
Stopáž: 106 min  
 
Dívka jménem Mia má sedmnáct let a má vše co si kdy přála – má 

rodinu, právě ji přijali na hudební školu a má milujícího přítele Adama. 

Ale čeká ji důležité rozhodnutí, jestli půjde na úžasnou školu nebo dá 

přednost lásce. Jedno obyčejné ráno má Mia a její rodina nehodu a vše 

se změní. Rodiče nepřežijí a její mladší bratr také ne. Najednou vidí 

sama sebe ležet na posteli v nemocnici a Adama, který ji prosí aby s ním 

zůstala. Mia začne bojovat a zůstane s  Adamem.  

Tento film bych doporučila všem, kteří mají rádi drama. 

 
Zdroje: vlastní 
Obrázek: http://neoluxor.cz/files/4/9788087543177.jpg 
 

LOL  
 
Délka filmu: 93 min 
Žánr: drama/komedie/romantický 

 Film je o dívce jménem Lola, která chodí s klukem jménem Chad a jako všechny ostatní páry 

napíší na zachodcích na zeď Lola + Chad. Když se ale vrátí po prázdninách do školy, řekne Chad 

Lole, že se na táboře vyspal s jednou holkou, která byla taky vedoucí, a tak se rozejdou. Lola uteče na 

záchodky, kde brečí a zaškrábe srdíčko L + Ch. Lola má taky nejlepšího kamaráda Kyla, který ji 

miluje a postupně spolu začnou chodit. Jejich vztah se taky hodně komplikuje. Na Kyla se lepí jedna 

holka a snaží se ho Lole přebrat. Když po škole čeká Lola na Kyla, který je na záchodě, jde taky na 

záchod a slyší v kabince Kyla s tou holkou, která má mimochodem stejnou kabelku jako její kámoška, 

a tak si myslí, že ji tam Kyle podvádí, ale zatím je to její kamarádka s jejím klukem. Lola je zase 

smutná, a tak jde domů. Později jí její nejlepší kamarádka Emily řekne, že to byla ona se svým 

klukem, a tak se Lola na třídním výletě ve Francii s Kylem udobří. Během jejího pobytu ve Francii její 

matka Anne najde její tajný deník, přečte si ho a zjistí, že už jí její dcera dávno neříká všechno. Když 
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to Lola zjistí, naštve se a odejde k otci. Kyle se zase pohádá se svým otcem, který mu zakazuje hrát na 

kytaru, protože chce, aby se víc věnoval škole. Vše se vyjasní na Kylově koncertě, na který příjde 

Kylův otec i Lolina matka. Kylův otec si uvědomí, co pro Kyla hudba znamená a Lolina matka se Lole 

omluví a slíbí jí, že už se jí nebude hrabat v soukromých věcech. 

 
Zdroje: Vlastní 

Adéla Kulíšková, 8. třída 

Než jsem tě poznala  
 
Autor: Jojo Moyesová 
Počet stran: 406  
 
Kniha vypráví o dívce, která se jmenuje Louisa. Louisa je 

optimistická a veselá dívka a pracuje v místním bistru. 

Když ale jednoho dne bistro zavřou, Louisa si musí najít 

novou práci. Po dlouhém vybírání si zvolí práci 

ošetřovatelky u muže jménem Will, který vinou nehody 

skončil na invalidním vozíku. 

Will byl po této nešťastné události pevně přesvědčen, že 

svůj život ukončí. Jeho rodiče ho však  přesvědčí, aby to 

ještě půl roku zkusil, on tedy souhlasí a celý půl  rok se 

o něho stará Louisa. Nejdřív se nemají moc v lásce, ale 

postupně si  k sobě cestu nejdou a oba se do sebe zamilují. Louisa pro  něj každý den vymýšlí 

nějaké akce a zábavu a doufá, že si to s tím,  že chce umřít, rozmyslí. Po půlroce se však nic 

nemění a i přesto, že  Will Louisu miluje, odjíždí do nemocnice, kde podstoupí eutanásii. 

Louisa s ním prvně nechce jet, ale protože s ním chtěla být až do  konce, nakonec jede s ním. 

Will se s ní rozloučí a řekne jí, ať moc  nebrečí a jede se podívat do Paříže, že tam mají 

parfumerii, ve které je jeho oblíbená voňavka a taky pekařství, ve kterém mají skvělé koblihy. 

Louisa mu slíbí, že tam pojede a po dlouhém loučení plném pláče a objímání Will umírá.  

Tuto knihu bych spíše doporučila dívkám, ale myslím si, že klukům by se taky mohla líbit.  

 
Natálie Hořinková, 8. třída  

Zdroje: vlastní 
Obrázek: http://www.databazeknih.cz/images_books/15_/155109/big_nez-jsem-te-poznala-
vV5-155109.jpg
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V PŘÍRODĚ 
Skunk pruhovaný 

 Též nazýván jako skunk smradlavý je jeden ze 

zástupců skunkovitých. Při ohrožení prvně dupe předníma 

nohama (hrozí) a pak se k nepříteli otočí zády a vyšplíchne 

na něj sekret (olejová tekutina), která došplíchne i do 

vzdálenosti 3,5 metrů. Při trefení do očí tato tekutina 

způsobuje pálení a dočasnou slepotu. Sekrety obecně jdou těžko smýt, nejčastěji se na její 

odstranění používá protlak.  

 Skunk noční masožravec žijící v Severní Americe. Živí se mršinami, hmyzem, ptáky, 

malými savci či vejci. Má velké drápy, kterými si vyhrabává nory, ve kterých žije. Chová se 

i jako domácí mazlíček. 

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

http://www.zoobrno.cz/zvirata-v-zoo/chovana-zvirata/savci/mephitis-mephitis 
Obrázek:https://doowansnewsandevents.files.wordpress.com/2013/08/skunk2.jpg 

Jana Juranová, 8. třída 

Pryšec nádherný 

Známý jako vánoční hvězda nebo také poinsettia 

(hlavně v Americe). Své „třetí“ jméno si vysloužil po 

americkém velvyslanci v Mexiku J. R. Poinsettovi, který tuto 

květinu jako první přivezl do USA roku 1825. Pochází 

z Mexika.  

 Je to keř dosahující výšky až 4 metry. Rostlina mívá 

tmavozelené a červené listy (díky kterým je hlavně známa), 

jež dosahují délky 7-16 cm. Díky listům je pryšec často 

spojován s Vánocemi jako vánoční ozdoba. Pryšec se od 60. let 19. století hojně pěstuje 

i v Egyptě, kam byl dovezen z Mexika během Napoleonova válečného tažení.  

 
Zdroje: https://img.kvetiny-majak.cz/commodityCatalogFuture/images/hv%C4%9Bzda.JPG 
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Jmelí bílé 

Jmelí bílé je vidličnatě rozvětvený, stálezelený, 

poloparazitický keřík z čeledi santálovitých.V rozsochách 

a na vrcholech větví vykvétají vidlany dvoudomých květů, 

z nichž se po oplodnění vyvinou nepravé bobule, které 

mají v Evropě bílou až nažloutlou barvu. V korunách 

jehličnatých i listnatých stromů rostoucích od nížin do hor 

rostlina vytváří 

kulovité trsy, jejichž stáří může být až několik desítek let. 

Je to léčivá rostlina která se používá ke snížení krevního 

tlaku a proti poruchám vegetativního nervového systému, 

arterioskleróze atd. Jmelí kvete v březnu a v dubnu 

nevýraznými květy. 

 

Zdroje:  http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/jmeli-lecive-i-jedovate-legendami-opredene/ 
obrázky: http://www.bylinkyprovsechny.cz/images/byliny-bylinky-fotografie-obrazek/jmeli-bile-ucinky-zdravi-
caj-vazelina.jpg 

https://www.prirodovedci.cz/storage/images/800x600/1672.jpg 
Sára Veselá, 7. třída 

Havran polní 
 Je přibližně velký jako vrána. Tělo má pokryté 

černým peřím. Zobák má šedohnědě zbarvený. V Evropě 

se vyskytuje 20 až 35 tisíc jedinců. Vyskytuje se 

v Evropě, Skandinávii, Islandu, západní Asii a  pobřeží 

Japonska. Patří mezi krkavcovité ptáky. Rozpětí křídel je 

asi 81-90 cm, váha asi 200-650 g. Dorůstá do výšky 45-

47 cm. Nejstarší havran se dožil 22 let.  

Obrazky: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Rook_in_flight.jpg/220px- 
Rook_in_flight.jpg 
http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/ptaci/img/264-havran-polni.jp 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_poln%C3%AD 
Jana Šedová, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Thomas Alva Edison 
 

 Thomas Alva Edison je narodil 11. února 1847 v USA. Byl to 

americký vynálezce a podnikatel. Má připsáno celkem 1692 patentů. 

Mezi nejznámější vynálezy patří fonograf (předchůdce 

gramofonu) a žárovka. Edison je také zakladatelem dodnes 

vydávaného prestižního časopisu Science. V den jeho pohřbu 

21. října 1931 byly na Edisonovu počest v USA zhasnuty všechny 

žárovky. 

  

  
Jakub Šebek, 8. třída 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison 
Obrázek:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Thomas_Edison2.jpg/225px-
Thomas_Edison2.jpg 

 

Žárovka 

Byla vynalezena v roce 1879 vědcem Thomasem Alva 

Edisonem. 

Žárovka je jednoduché zařízení, které funguje na principu 

zahříváním vlákna (nyní se užívá wolfram, původní byly z uhlíku) 

pomocí elektrické energie. 
 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rovka 
Obrázek:http://www.zarovky.cz/obrazky/552/zarovka-25w-e27-230v-a55-cl-original.jpg 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
Horizon Zero Dawn 

 Tato exklizivita na Playstation 4 je jednou z nejočekávanějších her roku 2017 a přesné vydání 
připadá na 1. březen 2017. Hra byla oznámena na E3 roku 2015 a díky svému zajímavému designu 
ohromila celý sál.  
 Celým příbehem vás provází ženská hlavní hrdinka v otevřeném světě ovládlém roboty. Celý 
svět ohrožuje kmen, který oživuje staré válečné stroje, které přinášejí do světa jen zkázu a temnotu. 
Hlavní hrdinka se jmenuje Aloy a je vybavena spoustou zbraní, třeba sci-fi luk nebo různá kopí, ale 
i kanón. Ve hře je hodně rozvinutý, plíživý postup hrou (stealth), který spolu se zpomalením času tvoří 
výbornou kombinaci. Pokud jste si mysleli, že vás Zero Dawn povede za ručičku, tak se mýlíte… Ve 
hře nejsou tutoriály! John Gonzales je tvůrce příbehu Zero Dawn, ale i hry Fallout New Vegas. 

 
Systémové požadavky: PS4/PS4 pro/PS4 slim   
 

Totally Accurate Battle Simulator (TABS) 
 Jak už název vypovídá je to jedna z trhlých simulátorů 
které vyšlo z rukou nezávislých vývojářů z Landfall Games. 
Hra je bláznivý simulátor bojiště kde se do sebe pouštejí 
jednotky se sekarami ale i s více bláznivími zbraněmi jako 
třeba po novým updatu Donald Trump s dvouma kulomety 
nebo Hillary házící dopisy jako házecí hvězdice. Vojáci 
vypadají jako modrý/červený figuríny s obrovskýma rozjíždějící se očima, používají tzv. ragdoll 
fyziku která z nich udělá po smrti bezvládnou loutku. Hra je zatím v alpha/beta fázi ale oficiálně vyjde 
v létě 2017 zatím obsahuje 20 levelů singleplayeru rozdělených do různých období po 5 levelech 
a sandbox. 
 
Systémové požadavky 
Minimální: 

� Operační systém: Windows 7+ 
� Procesor: 2.5 Ghz 
� Paměť: ? GB RAM 
� Grafická karta: GTX 560ti+ 
� Pevný disk: 300 MB volného místa 

   

Marek Vyhňák, 8. třída 

Zdroje: http://store.steampowered.com/app/508440/ 
 http://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/508440/header.jpg?t=1480015127 
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LANGUAGE CORNER 
Fráze a slovíčka 
 
Thank you for your attention.  -  Děkuji za pozornost. 

Who would have guessed?   -  Kdo by si to byl pomyslel. 

Where the hell are we going?    -  Kam to sakra jdeme? 

 
connection - vztah, souvislost, spojení    
resolution - odhodlání, rezoluce, rozlišení 
absolute - absolutní, naprostý, úplný 
whirlwind - vichřice, smršť, vzdušný vír 
lucky – šťastný 
invade - vtrhnout, vpadnout 
 
Co znamená shelter? 
a) přístřešek 
b) kravata 
c) vnouče 
d sbírka 
e) průjezd 
 
http://www.ajslovicka.cz/ 
 

Leoš Černohorský, 7. třída 

 

Winter 
 
Der Winter ist eine schöne Zeit des Jahres, in dem der Schnee fällt, 
werden die Menschen nutzen und Schneemänner bauen. 
Er fährt auf die Berge und den Schlitten fahren Kinder. Es ist kalt und die 
Leute gerne ihre Abende am Kamin zu verbringen. 
 
Wintersport – zimní sporty 
 

Skilaufen - běžkovat 
Eiskunstlauf - krasobruslení 
Eishockey – lední hokej  
Eisschnellaufen - rychlobruslení 

Schneebälle werfen – koulovat se 
Schlitten fahren - sáňkovat 
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Lemon Tree 
 
I'm sitting here in a                             , 
it's just another            sunday afternoon 
i'm wasting my time, i got nothing to do 
i'm hanging around, i'm waiting for you 
but nothing ever happens, and i wonder 
I'm driving around in my           . 
i'm driving too fast, i'm driving too far 
 
i'd like to              my point of view 
i feel so lonely, i'm waiting for you 
but nothing ever happens, and i wonder 
I wonder how, i wonder why 
yesterday you told me 'bout the blue blue          . 
and all that i can see is just a yellow lemon tree 
i'm turning my head up and            . 
i'm turning, turning, turning, turning, turning around 
and all that i can see is just another lemon tree 
Sing! da, da da dee da, etc. 
I'm sitting here, i miss the power 
i'd like to go out taking a               . 
but there's a heavy cloud inside my head 
i feel so tired, put myself into       . 
 
               nothing ever happens, and i wonder 
 
                     is not good for me 
isolation, i don't want to sit on a lemon tree 
i'm stepping around in a desert of joy 
             anyhow i'll get another toy 
and everything will happen, and you'll              . 
I wonder how i wonder why 
yesterday you told me 'bout the blue, blue sky 
 
and all that i can see is just another lemon tree 
i'm turning my                                        ¨ 
i'm turning, turning, turning, turning, turning around 
and all that i can see is just a yellow lemon tree 
And i wonder,                , i wonder how i wonder why 
yesterday you told me 'bout the blue, blue sky 
and all that i can see (dit dit dit) 
and all that                  (dit dit dit) 
and all that i can see is just                               . 
 
http://www.songtexte.com/songtext/fools-garden/lemon-tree-23c2784f.html 
 

Leoš Černohorský, 7. třída 
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Winter 
 

Obleč sněhuláka tak, aby mu nebyla zima. Použij toto oblečení:  
cap, gloves, jacket, scarf, shoes, trousers                                                                                                                                                   

 

Přiřaď k jednotlivým zimním sportům výzbroj, kterou pro ně potřebuješ: 

SKATING        SKATES 

SKI JUMPING       SNOWBOARD 

ICE HOCKEY       HOCKEY STICK 

SLEDGING        SKI 

CROSSCOUNTRY SKIING      SKI AND POLES 

SNOWBOARDING       SLEDGE 

 

Vylušti osmisměrku a ze zbylých písmen doplň tajenku:  

bells, candle, cap, carp, Christmas, gloves, mistletoe, present, Santa Claus, scarf, skiing, 

snowman, star, tea, winter 

S  U A L C A T N A S 

M P R E S  E N T E A 

F E O T E L T S  I M 

R S  B E L L S  N R T 

A E T R S  Y C O H S 

C V  R E T N I W R I 

S  O I C A R P M S R 

T L M  R A S  A C H 

K  G I D E L D N A C 

S  K  I I N G S ! P ☺ 

 

Tajenka:   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -   -   -  ,  -   -   -   -     -   -  
 
Zdroje:  http://painting.about.com 

http://www.svet-selem.cz 
http://www.turistikaonline.sk 
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SPORT 
 
 
 

Tipsport Extraliga                                                 
 
Pořadí Tým Z V Vpp Vsn Psn Ppp P Skóre Body 

1  Liberec 39 24 2 0 3 1 9 101:68 80 

2  Třinec 39 19 4 2 4 2 8 120:85 75 

3  Litvínov 39 16 8 2 0 1 12 100:94 69 

4  Brno 39 19 1 1 2 5 11 129:103 68 

5  Sparta 37 18 2 1 2 3 11 114:85 65 

6  Hradec Králové 37 17 2 2 1 5 10 116:90 65 

7  Chomutov 39 13 5 4 0 4 13 115:120 61 

8  Vítkovice 39 14 3 4 1 1 16 90:95 58 

9  Plzeň 39 14 2 1 2 3 17 95:107 53 

10  Ml. Boleslav 39 14 2 0 1 3 19 96:116 50 

11  Zlín 39 13 2 2 0 3 19 92:116 50 

12  Olomouc 37 11 2 2 2 2 18 88:97 45 

13  Karlovy Vary 39 9 1 0 4 3 22 80:126 36 

14  Pardubice 39 8 3 1 0 3 24 92:126 35 
 
 

Hokejisté Komety Brno potřetí v sezoně vyšli na domácím ledě bodově naprázdno, 
když ve 39. kole extraligy podlehli Olomouci 1:3. Hanákům výrazně pomohl k úspěchu 
brankář Branislav Konrád, který si připsal 32 úspěšných zákroků. V tabulce soutěže Brňané 
klesli na čtvrté místo, z pěti zápasů v novém roce získali pouze tři body za vítězství nad 
Libercem. Naopak Olomouc se dostala z výsledkové krize a po čtyřech prohrách podruhé 
naplno bodovala. 
 
Zdroje :https://online.sport.cz/detail/18159/ 
            Vlastní zdroje 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
 

3. zasedání ŽP 

V pátek 2. 12. 2016 proběhlo 

zasedání parlamentu. Navštívila nás paní 

zástupkyně Radka Novotná, která s námi 

probírala požadavky žáků – co by chtěli 

změnit na naší škole. Potom jsme také 

probírali prodávání drobných výrobku pro 

charitu - peněžní výdělek byl poslán charitě, 

toto prodávání se uskutečnilo 5 – 9. 12. 2016 

o velké přestávce ve vestibulu školy. Dále 

jsme hodnotili, jak se nám a našim 

spolužákům líbil „Čínský den“. Hodnocení byla vlastně všechna kladná, a tak se na příštím 

zasedání můžeme pustit do plánování jarního tematického dne! 

Gabriela Horáková, 7. třída 

4. zasedání ŽP 

Uskutečnilo se v pátek 20. ledna a na programu byl jediný bod, 

a to vymýšlení, kam pojedeme na jaře v rámci dalšího 

tematického dne. Přestože horkým favoritem bylo Rio de 

Janeiro a jeho světoznámý k arneval, nakonec téměř 

jednomyslně zvítězil Nový Zéland a téma Hobita a Pána prstenů. Uskutečnit by se vše mělo 

21. března, což je úterý po jarních prázdninách, a co přesně bude na programu, to je obsahem 

našeho dalšího zasedání. Pokud byste tedy měli nějaké nápady, svěřte se s nimi svým 

parlamenťákům, aby to ostatním vyřídili na dalším zasedání, které se uskuteční 17. února! 

Vaši parlamenťáci 

 

 

Sedmopolis       IV,V – 2016/2017 



 16 

 

DOTAZNÍČEK 
Tereza Vítová 

Proč jste se rozhodla jít na naší školu? 

Mám to v místě bydliště a lákalo mě to sem díky různým aktivitám, které škola nabízí. 

Jak se vám na škole líbí? 

Velice se mi zde líbí. 

Jakou školu jste vystudovala? 

Cyrilometodějskou střední pedagogickou školu a Sociální pedagogiku na Masarykově 

univerzitě.  

Máte nějaké sourozence? 

Ano, mám jednu sestru. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Psa – zlatého retrívra a kočku. 

Jaké máte koníčky? 

Tvoření všeho druhu, četbu a cestování. 

Jaké roční období máte nejradši?  

Léto. 

Anketa - Na Silvestra býváte doma nebo u někoho?  
 
5. třída        7. třída 
doma: 17        doma: 12 
u někoho: 4        u někoho: 7 
 
6.třída         9. třída 
doma: 12        doma: 11 
u někoho: 10        u někoho: 10 

 

Tereza Krejčí, Lucie Kosová, 7. třída 

Petra Dvořáková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Vánoční jarmark  

Dne 9. 12. se v budově školy pořádal Vánoční jarmark pro žáky ZŠ Deblín a jejich 

rodiče. Děti si také mohly vyrobit jednu z krásných věcí, které si pro ně učitelé připravili. 

Součástí programu bylo pěvecké vystoupení školního Sborečku a již tradičně pěveckého 

sboru Sasanky Na několika stáncích bylo možné zakoupit drobné vánoční dárečky či 

výzdobu. Většina těchto výrobků byla vytvořena žáky ze starších ročníků.  

                                                                                  Lucie Dvořáčková, 7. třída 
 
Baletní představení Louskáček 

Dne 4. 1. 2017 jsme navštívili společně se žáky 4. třídy balet Louskáček. Jde 

o pohádkový příběh sirotka - malé Kláry, odehrávající se na Štědrý večer. V jejím snu ožívají 

všechny hračky a probouzí se k životu svět myší v čele se svým králem, kteří bojují proti 

oživlým vojáčkům, vedených Louskáčkem - obraz boje dobra se zlem. Louskáček se promění 

v krásného prince, který Kláru zve do svého království. 

                                                                                      Tomáš Vít, 8. třída 

Jedeme do Číny  
20. prosince se ve škole uskutečnil tematický den 

Žákovského parlamentu. Téma dne byla Čína. I tentokrát si 

program pro třídy připravili jednotliví parlamenťáci. Nejprve 

spolužákům připomněli základní fakta o Číně, poté se věnovali 

tématu slavení Vánoc v Číně a nezapomněli opomenout tolik 

diskutovanou problematiku Tibetu. Žáci pak společně ochutnávali 

pravý čínský čaj a čínská jídla zkoušeli psát čínskými znaky např. 

svá jména. Každá třída si taká zvolila jednoho žáka, kterého 

převlékla za Číňana. Celý den byl zakončen sledováním 

oscarového filmu Sedm let v Tibetu. 

Veronika Sojková, 8. třída 
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Návštěva Úřadu práce 

Čas běží mílovými kroky, nadešel rok 2017 a neodvratně se blíží termín přijímacích 

zkoušek na střední školy. V rámci pomoci při hledání odpovědí na otázku „Kam po základní 

škole?“ se žáci 9. třídy vydali do Brna na Úřad práce. Zde vyplnili krátký test svých zájmů 

a dovedností, podle něhož jim počítač vyhodnotil vhodné studijní obory ke středoškolskému 

studiu. Teď už záleží na píli samotných deváťáků, zda se jim přijímačky podaří a dostanou se 

na své vysněné střední školy. Držíme jim pěsti! 

Pavlína Rohanová 

Sběr papíru  

Před Vánocemi se uskutečnil sběr papíru. Každý žák mohl donést jakékoliv množství 

papíru po dobu jednoho týdne, kdy byl ke škole přistaven kontejner. Hodnotili se jak 

jednotlivci, tak celá třída. V pátek 13. 1. 2017 proběhlo vyhodnocení, kdy jak nejlepší třída, 

tak i jednotlivci obdrželi diplom, sladkost a odznak školy Deblín. Do třídy přišla osobně 

zástupkyně ředitelky, aby diplomy předala. Letos se na mě usmálo štěstí a obsadil jsem hned 

1. místo, z čehož jsem měl velkou radost. 

Tomáš Vít, 8. třída 

Den Otevřených dveří – chemické pokusy 
Ke Dni otevřených dveří naší školy konaného 

ve středu 11. ledna si žáci 7., 8. a 9. třídy připravili 

přehlídku chemických pokusů, které u velkých 

i malých návštěvníků sklidily zasloužený obdiv. 

K vidění byla například lentilková chromatografie, 

simulovaný výbuch sopky, srovnání pH běžně 

dostupných látek, „bezpracné“ nafukování balónků, 

lávová lampa, chemikův had či demonstrace objemu kyslíku ve vzduchu. Všem žákům patří 

velký dík za poučné a zábavné předvedení pokusů! 

Nikola Jandásková 
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ZÁBAVA  

 

Vtipy 

Učitel hudby varuje žáka: 
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš velký talent.“ 

 
Sněhurka a čarodějnice se bavěj na gymplu, kam na vejšku. Sněhurka povídá: 

„Já půjdu na ekonomku. Nebudu tam nejhezčí, ale budu nejchytřejší“. 
A čarodějnice povídá: 

„Já půjdu na matfyz. Nebudu tam nejchytřejší, ale budu nejhezčí“. 
 
Učitelka dává dětem hádanky: 
„Má to 4 nohy, hlavu a dělá to haf haf. Co je to?“ 
„Nevíme!!!“ 
„Pes.“ 
„Hurááá pes!!!“ 
„Ma to 2krát 4 nohy, 2 hlavy a dělá to 2krát haf haf. Co je to?“ 
„Nevíme!!!“ 
„Dva psi.“ 
„Huráááá dva psi!!!“ 
„Visí to na zdi, dělá to tik-tak, a když to spadne, 
tak je po hodinách. Co je to?“ 
„Hurááááááá TŘI PSI!!!“ 
 

Starý profesor má na praxi mladou adeptku učitelské profese: 
„Brzy zjistíte, že téměř v každé třídě se najde nějaké děcko, které 

bude chtít za každou cenu o všem diskutovat. Váš první krok bude snahou umlčet 
ho. Ale radím vám, pečlivě se nad tím zamyslete, protože tohle děcko je 

pravděpodobně jediné, které vás poslouchá.“ 
 

Chlapec ve třetí třídě dostal za úkol napsat krátké pojednání o rození dětí. 
Zeptal se doma, jak se narodil, a rodiče mu řekli, že ho přinesl čáp. 
Ptal se tedy, jak se narodili oni, a oni zase, že je přinesl čáp. Stejnou 
odpověď dostal i na narození babičky a dědečka. 
O pár dní později předal chlapec učiteli pár stránek papíru. Učitel se zmateně 
zarazil, když přečetl úvodní větu: 
„Napsat tuto zprávu bylo velmi obtížné, neboť v naší rodině nedošlo 
k normálnímu narození dítěte za poslední tři generace.“ 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky: 
 

1. Co se hraje na ledě? 

- hokej 

2. Jak se jmenuje sport, který se dělá na lyžích? 

- lyžování 

3. Jak se jmenuje sport, ke kterému potřebujete dlouhé lyže a velký skokánek? 

- skoky na lyžích 

4. Jak se nazývá sport, který dělala Hana Mašková? 

- krasobruslení 

Úspěšní řešitelé: 
Žádní nejsou!!! 

Otázky pro měsíc únor: 

Pranostiky (doplň...) 
1. Únor bílý, ….. 

2. Svatá Lucie, noci ….. 

3. Na hromnice o ….. 

4. Na tři krále o ….. 

5. Na Nový rok o ….. 

6. Svatá Anna ….. 

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

http://st4.geg.cz/photo/286651_detail.jpg, 
 

Michael Sláma, 8. třída 
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Antonín Crha 

Knižní a filmové recenze:    Natálie Hořinková, Adéla Kulíšková 

V přírodě:     Jana Juranová, Jana Šedová, Nikol Rozmahelová 

Technika a vynálezy:    Jakub Šebek 

Recenze hry:     Marek Vyhňák 

Language corner:    Karolína Petrášová, Karel Kocman 

Adriana Nečasová 

Sport:      Ondřej Vít 

Dotazníček:     Adriana Nečasová 

Anketa:     Petra Dvořáková 

Ze života školy:    Tomáš Vít, Veronika Sojková 

Zábava:     Vojtěch Pacner 

Soutěž:     Michael Sláma 

 

Texty: 

      Žáci 7. a 8. třídy (viz jednotlivé články) 

Editor: 

      Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

Šéfredaktor: 

Mgr. Pavlína Rohanová 

 

 

V Deblíně 2017 
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