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NOVINKY  

 
Věda je na cestě 

k embryu člověka 
z laboratoře. 

Masaryk má dvanáct 
Českých lvů, za mimořádný 
přínos oceněni Zaoralová 

s Bartoškou. 

Češi vytvořili 
umělou inteligenci, 
která drtí v pokeru 
jednoho hráče za 

druhým. 

Oscara za nejlepší film 
získalo drama Moonlight, 

nejvíc sošek má La La Land. 

Koukalová už má všechny tři druhy 
medailí. Teď může porovnávat, jak 

se která leskne. 
V rakouském Hochflizenu proměnila zatím každý 
individuální start v zisk cenného kovu, čímž 
dosavadní sbírku svých klenotů z MS 
zdvojnásobila. Po stříbru na nejdelší ženské trati 
15 km má teď od každého druhu již dva kousky. 

 

Špatné tušení 
ochranářů se 

potvrdilo. Sýček 
obecný mizí 
z přírody. 
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Lyžování je nejrizikovější sport! 

Antonín Crha, 8. třída 
 



 

TÉMA MĚSÍCE 
Protektorát Čechy a Morava  
Je sychravé ráno 15. března 1939. V rozbředlém sněhu se přes hranice do naší okleštěné země valí 

nacistická armáda. Německá menšina 
vojáky jedoucí i na kolech či motorkách 
nadšeně vítá. Češi jsou buď zalezlí doma, 
nebo skrytě hrozí pěstí. Začíná se psát 
nejčernější kapitola v naší novodobé 
historii. 
  Vraťme se však o pár 
měsíců zpět: Září 1938, Mnichov. Hitler 
díky nepochopitelné dohodě s našimi 

spojenci Francií a Velkou Británií uchvátil československé pohraničí. To mu ale nestačí. Chce celkem 
bohatý průmyslový stát celý. Má tajný plán - před světem akce nesmí vypadat jako vojenská okupace, ale 
pacifikace, kterou si Češi sami přejí. Prostřednictvím německé menšiny vyvolává nepokoje a separatistické 
Slováky ponouká k odtržení od Československa. 
 Všechno vrcholí 14. března 1939. V poledne slovenský vůdce Josef Tiso vyhlašuje samostatnost. Do 
sloveského rozhlasu prohlašuje: „Deň 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského 
štátu…“. 
 Po poledni přichází do Prahy ultimátum Maďarska, že československé úřady mají okamžitě vyklidit 
Podkarpatskou Rus a o pár chvil později přijde i výzva československému prezidentovi Emilu Háchovi, že 
má vyrazit do Berlína na návštěvu Adolfa Hitlera. 
 Hácha hned vyráží na cestu a za pár hodin vystupuje na berlínském Anhaltském nádraží. Zde ho 
vítají se všemi poctami, ale Hitler ho postaví před hotovou věc: „Na vašich hranicích stojí nacistická 
armáda. Podepište žádost o ochranu Čech a Moravy vojsky třetí říše.“ 
 Šéf letectva Herman Göring dodává: „Jestli nepodepíšete, srovnám Prahu se zemí. Bylo by mi 
nesmírně líto, kdybych musel zničit tak krásné město, jako je Praha. Ale musel bych to udělat, aby Angličané 
a Francouzi věděli, že moje letectvo je schopno vykonat 100% práci. Oni tomu ještě stále nechtějí věřit. Já 
bych jim to chtěl dokázat.“ 
 66letý Hácha se zhroutí. Když ho přivolaný lékař dá trochu dohromady, ve 4 hodiny ráno dokument 
podepíše. 
 Je 15. března 1939 a německým vojákům nestojí nic v cestě. Na nárožích se objeví plakáty psané 
hrůzostrašnou češtinou o tom, že moc v zemi přebírá armáda Třetí říše. Akce je skvěle naplánována a během 
pouhých 11 hodin je obsazena celá zem. Navečer přijíždí na Pražský hrad samotný Adolf Hitler. Vlak z 
Berlína s prezidentem Háchou nechal záměrně zpozdit, aby byl v Praze dřív, a ve starobylém sídle českých 
panovníků tedy nevítal Hácha Hitlera, ale potupně Hitler Háchu. 
 V Praze se zdrží jen 22 hodin, ale těch 22 hodin, během kterých nadiktuje a posléze podepíše výnos 
o zřízení protektorátu Čechy a Morava, všechno změní. Nejenže se ihned začne jezdit vpravo, úředním 
jazykem se stane němčina, začne platit jiná měna a potraviny budou jen na lístky… Nejenže města se zahalí 
do hákových křížů a začnou jimi pochodovat nepřátelští vojáci… Ale už ten samý den začne zatýkání tisíců 
nepohodlných občanů a perzekuce židů. Začne šest nejhrůznějších let v novodobých dějinách našeho státu. 
 Protektorát Čechy a Morava trval od 15. března 1939 do 9. května 1945. Během této doby bylo 
zavražděno zhruba 250 tisíc jeho obyvatel. 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
okupace = obsazení, zabrání cizího území; přivlastnění  
pacifikace = obnovení klidu, pořádku, míru 
separatismus = snaha, úsilí po oddělení 
perzekuce = pronásledování, stíhání, útisk, (bezohledné) trestání, šikanování (zvl. na 
základě rasy, pohlaví, sexuální orientace nebo odlišných přesvědčení) 
 
Obrázek: www.valka.host.sk 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

96 Hodin 

Originální název: Taken 
Délka filmu: 89 min 

Když Kim nabídne její kamarádka, že spolu pojedou na pár 

týdnů do Francie, má radost. Po krátkém přemlouvání ji to otec 

povolí, ale musí mu slíbit, že mu bude každý den volat. Kim mu to 

slíbí a hned odjíždí. 

 Jednoho dne, kdy Kim zrovna volá se svým otcem, uvidí, jak kamarádku unáší banda obchodníků s 

bílým masem. Ještě než vezmou i ji, řekne vše tatínkovi. Udělá dobře, protože její otec je bývalý špion, který 

vždy dosáhl všeho, co chtěl. Ten jí řekne, ať nechá telefon pod postelí, aby si mohl nahrát jejich hlas anebo 

slyšet zvuky, podle kterých ji lépe najde. Odjíždí tedy do Paříže, kde podle stop hledá svoji dceru. Když 

přijede do Paříže, spojí se s kamarády, kteří buď mají přístroj k tomu, aby rozpoznal řeč a přeložil ji do jejich 

jazyku, nebo mají přístroj k tomu, aby věděli, kde je, a mohli ho navigovat. S jejich pomocí zachrání svoji 

dceru a ostatní, některé zdrogované dívky. 

 Film se mi moc líbil a doporučila bych ho všem, kdo mají rádi akční filmy.  

 

Obrázek: http://www.kcturnov.cz/foto/1407_7648.jpg 

Adéla Kulíšková, 8. třída 

Nikdy to nevzdávej 

Žánr: drama/akční/sportovní 
Stopáž: 110 min 
 
 Jake se právě přestěhoval se svým bratrem a matkou do Orlanda a začal tam  

chodit do školy. Jeho mladší bratr má úspěchy v tenisu a Jake je zas velmi  nadaný 

hráč v americkém fotbalu. Ve škole potká dívku jménem Baja a pozve  ho na večírek, 

kde narazí na vyhlášeného rváče Ryana. Ryan ho zmlátí a Jake  se rozhodne, že to takhle nenechá. Půjde za 

mistrem bojových umění a po něm  chce, aby ho to všechno naučila a aby byl připraven. Jakeovi sice nejde 

o  pomstu, ale je mu jasné, že se Ryanovi nevyhne. 

 Tento film bych doporučila spíše klukům, ale myslím si, že holkám by se taky mohl líbit. 

 

Obrázek: http://www.filmarena.cz/obrazky/film_1021_1.jpg 

Natálie Hořinková, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Vřesovec pleťový 
Vždy zelený bohatě větvený keřík z čeledi vřesovcovitých. Je 

pěstován jako okrasná dřevina. Kvete růžově v prosinci až 

dubnu. Listy má jehlicovité, lysé,na okrajích jemně 

pilovité; vyrůstají ve čtyřčetných přeslenech. Květy jsou 

vždy po čtyřech ve vrcholových hroznech a mají 

podlouhlý baňkovitý tvar. Bíle kvetoucí kultivary mívají nápadné tmavé tyčinky, které vyčnívají z 

květu, růžově kvetoucí mají tyčinky tmavě purpurové. Je původně v Evropě, ale roste i v jiných 

oblastech. Je široce pěstován. 

 
http://www.zahradaapriroda.cz/vresovec-pletovy/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99esovec_ple%C5%A5ov%C3%BD 
http://www.naturfoto.cz/vresovec-pletovy-fotografie-12038.html 

Sára Veselá, 7. třída 

Medvěd baribal 
 Říká se mu taky medvěd černý nebo baribal. Jeho 

přirozený domov je v Severní Americe. Často označuje 

stromy drápy nebo zuby, tím komunikuje s ostatními 

baribaly. Srst má hebkou a hustou tvořenou dlouhými 

tlustými chlupy. Jejich hmotnost je většinou 60 až 250 

kilogramů, samice jsou o něco menší, mají proto o něco 

menší hmotnost, tj. asi 40 až 170 kilogramů. Délka těla u 

samce je 120 až 200 centimetrů. Baribal má svá první mláďata už ve věku 3 až 5 let. Nejčastěji rodí 

dvě mláďata, ale byl zaznamenán i případ, kdy baribal porodil 6 mláďat. Mláďata po narození váží 

280 až 450 gramů a měří 20 centimetrů. Mláďata mají šedou barvu a jsou slepá 28 až 40 dní po 

narození. 

 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_baribal 

https://thechive.files.wordpress.com/2009/02/bears-cute-awesome2-15.jpg    
Jana Šedová, 8. třída 
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Sněženka 
 Je to vytrvalá pozemní bylina s cibulemi. Pod 

květem jsou 2 listeny, které jsou srostlé a tvoří toulec. 

Okvětí se skládá z 6 okvětních lístků. Tyčinek je 6. 

Plodem je třípouzdrá tobolka. 

      Je známo asi 14-17 druhů. V ČR roste pouze 

sněženka podsněžník. Vyskytuje se hlavně 

v listnatých lesích. Je 10-30 cm vysoká. Vyrůstá a vykvétá často ještě za sněhové pokrývky a to je 

někdy už v únoru. Často se pěstuje jako okrasná zahradní rostlina. V přírodě nalezneme i květa 

dvou až čtyřčetné. Rostlina obsahuje toxické alkaloidy. Sněženka patří mezi chráněné druhy rostlin. 

 
Zdroje: http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=3 

http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/287-galanthus-nivalis-snezenka-podsneznik 

Nikol Rozmahelová, 8. třída 

Skrávačky 
 
Skrývačky jsou věty, ve kterých je něco skryto. V našem případě jde o rostliny: 

1. V Praze je televizní vysílač Žižkov. 

2. Na kostelu peníze nenajdeš a u potoka nehledej a vor ze železa nestav. 

3. Kantor u tabule se diví znalostem svých žáků. 

4. K Vánocům nedostal hi-fi a lkal pod stromečkem. 

5. Okap radí radce, kytku najdeš hladce. 

6. Jizvo, nečekám na tebe! 

7. Maxipes Fík usnul pod stolem.  

8. Košile k ní nejde, ale blůza jí sluší. 

9. Nevím, co ho to chytlo, puch se z něho linul jedna báseň. 

10. Řekl: „Nevím, jak na něj,“ a lovec se jen usmál. 

11. V textilce modří nádherné látky. 

12. Síto polož na stůl do kuchyně. 

13. Prudký jed leží na nočním stolku. 

14. Chytrý Kája vor si staví.  
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Intel 

 Intel je americká společnost, která je výrobcem 

polovodičových obvodů a dalších zařízení. Hlavní sídlo je 

v městě Santa Clara v USA. V sídle Intelu také naleznete 

Muzeum mikroprocesorů. Intel je znám mezi lidmi hlavně 

procesory. Vyrábí i procesory pro PDA, čipsety, flash 

paměti atd. 

  

Jakub Šebek, 8. třída 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Intel 
Obrázek:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Intel-logo.svg/200px-Intel-logo.svg.png 
 

Mikroprocesor 
 

 Mikroprocesor (zkráceně up) je označení pro centrální 

procesovou jednotku (CPU). Mikroprocesor je víceúčelové 

programovatelné zařízení. Mikroprocesory se používají téměř v 

každém složitějším elektronickém zařízení (rádia, počítače, 

tiskárny, pračky, chladničky, televizory apod.). Je více druhy 

mikroprocesorů, např. CPU, GPU, APU apod. 

 

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

Obrázek :https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/hardware-2/24/CPU-512.png 

  David Kirsch, 7. třída 

  Sedmopolis        VI – 2016/2017 
 



 

POČÍTAČOVÉ HRY 
Nová postava ve hře Overwatch 

 Do poměrně nové hry Overwatch od Blizzardu byla po Sombře přidána další hrdinka se 

jménem Orisa. Je to counter tank, který dokáže zničit těžké oponenty, zabrat point, ale i defense 

neboli docela univerzální hrdina. Momentálně je v testovací verzi. Její zbraní je poměrně přesný 

kulomet a speciální schopnosti jsou např. Štít, co dokáže odrazit speciální útok nepřátel, nebo urna, 

co zdvojnásobuje DMG všem spoluhráčům v dosahu. Zatím má pouze základní sestavu skinů, pár 

commonrare a 4 legendary, ze kterých jsou dva druhy: Jeden v moderním stylu a druhý, který 

vypadá jako brouk. Po téhle hrdince by měl přijít velmi známý hrdina Doom Fist, jehož rukavici 

jste mohli vidět v prvním cinematic traileru. 

 

 
 

Zdroje: http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2017/03/orisa-1.jpg 
 

Marek Vyhňák, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Frühling  

Der Frühling beginnt 21. März und die Tagundnachtgleiche im Frühling. Sie blüht von 

vielen Pflanzen. Blumen und Bäume zum Leben kommen. Mögen die Beispiel Katzen aufzureißen 

und für die Dekoration in Vasen gestellt. Alles schön Wasserstoff und alle Farben zu spielen. Dieser 

Zeitraum ist nicht gut für Asthmatiker. 

 

Er wachte ein wenig Fehler auf einem Hügel hinauf, 
aus seinem Winterschlaf erwacht. 
Er schaut sich um, um zu sehen, wenn der Frühling kommt, 
und wenn er vermissen noch etwas. 
Fehlende, vermisste Schatz mehr Sonne, 
so dass jede Blume Blüte, 
um den Gesang wieder hören, 
im Garten oder im Wald am Hang. 
 

Frühling - Jaro    Bleibe - Květina 
Bäume – Strom    Garten – Zahrada 
 

Zdroje:http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Jarn%C3%AD_b%C3%A1s
ni%C4%8Dky#P.c5.99i.c5.a1lo_jaro 

Slovíčka dne 
surgery - operace, chirurgický zákrok, chirurgie 
quarter - čtvrť, kvartál, čtvrt, čtvrtina, čtvrtletí 
badger - jezevec 
spool - navinout, cívka, kotouč, špulka 
reaction - ohlas, odezva, reakce 
command - nařídit, ovládat, přikázat, příkaz, rozkaz, velet 
quotes - uvozovky 
safeguard – chránit 
 

Fráze dne 
I really don't know.Já opravdu nevím. 
When will I see you again?Kdy tě zase uvidím? 
Maybe next time.Možná příště. 

   
Leoš Černohorský, 7. třída 
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Spring 

Spring is the season after winter and before summer. Days become longer and weather gets warmer 

in the temperate zone because the Earth tilts towards the Sun. In many parts of the world plants 

grow and flowers bloom. Often people with hay fever suffer more, because of the allergens. Many 

animals have their breeding seasons in spring. In many parts of the world it rains for hours. This 

helps the plants grow and the flowers bloom. At the start of spring, people suffering from seasonal 

affective disorder will feel better. Hay fever, however, often becomes worse. 
 

Vocabulary: 
spring – jaro 
season – období 
weather – počasí 
warmer – tepleji 
temperature – teplota 
plant – rostlina 
to growe – růst 
to bloom – kvést 
breeding – chov, plození, pěstování, rození 
to rain – pršet 
hay fever – senná rýma 
 

SPRING 

Spring is here, 

In the air 

you can smell it coming, 

On the trees, 

Leaves are green, 

Caterpillars sunning. 

 

Birds are back, 

Grass is out, 

Busy bees are humming, 

On the trees, 

Leaves are green, 

Caterpillars sunning. 
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SPORT 
Fotbal Třinec : Ostrava 

V pondělní 27. 2. 2017 dohrávce 18. kola první ligy nad Teplicemi vedli gólem Nečase 

a těšili se, že po sedmi prohrách konečně poznávají vítězství. Jenže vyrovnávací branka na 1:1 

z kopačky střídajícího Červenky, který byl v té chvíli na hřišti jen šest minut, fotbalisty Mladé 

Boleslavi o kýžený triumf připravila. Dlouhé minuty se nic nedělo, k vidění byly jen souboje, 

fauly, nepřesnosti a chyby. Ostatně velké zaváhání stálo i za úvodním gólem, který přišel 

doslova zničehonic. V 22. minutě při snaze o malou domů hlavou upadl nešťastně Vondrášek 

a štírek Nečas nečekaný „dárek" zužitkoval, prostrčil míč podél Grigara. 

 

 

 

 

 

Basketbal 

Torontští Raptoři - Basketbalisté  Huskies z Washingtonu zvítězili v bitě o třetí místo v NBA 

na hřišti Toronta 105:96. Tomáš Satoranský odehrál 17 minut, během nichž nasbíral jeden 

bod, pět doskoků, tři asistence a jeden zisk. Wizards porazili Raptors po osmi předchozích  

nezdarech.   

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/basketbaliste-washingtonu-v-bitve-o-treti-misto-porazili-
toronto/1456338   
http://kassiesa.net/uefa/clubs/images/Ban%EDk-Ostrava.png 

Ondřej Vít, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
6. zasedání ŽP 

V pátek 3. března se uskutečnilo poslední zasedání parlamenťáků, kde se dolaďoval 

tematický den, který se uskuteční 21. března 2017, a chystala se Velikonoční tipovací soutěž. 

A na co se můžete v tematickém dni těšit? 

Druhý tematický den v letošním 

školním roce se uskuteční v úterý 

21. března pod názvem „Jedeme na Nový 

Zéland“. Celý den (na I. stupni 

4 vyučovací hodiny, na II. stupni 

5 vyučovacích hodin) se ponese v duchu 

Nového Zélandu a Hobita a Pána prstenů, 

jejichž filmové adaptace se točily právě v úžasné přírodě Nového Zélandu. Dozvíte se 

základní informace o této zemi, J.R.R. Tolkienovi a jeho díle a zhlédnete filmovou ukázku z 

trilogie Pána prstenů.  

Součástí budou 3. vyučovací hodinu 

tvořivé aktivity, během nichž máte své 

3 spolužáky převléknout za Gandalfa, hobita, elfa 

/ trpaslíka a vyrobit luk a šípy, kterými 

se převlečená výprava pokusí zabít draka Šmaka – 

prvostupňaři 4. hodinu, druhostupňaři 

5. hodinu. S tím souvisí soutěž „O nejhezčí výpravu do Středozemě“, která bude 

vyhodnocována na I. a II. stupni zvlášť. Nezapomeňte také všechny vědomosti, které se 

v prvních hodinách dozvíte, ať už o Novém Zélandu, nebo Tolkienovi a jeho díle, protože je 

budete po cestě za Šmakem určitě potřebovat! Zbytek třídy, který se za Šmakem nevypraví, 

zhlédne již zmiňovaný film. 

Vaši parlamenťáci 

  Sedmopolis        VI – 2016/2017 
 



 14 

 

DOTAZNÍČEK 
Jana Staňková, Dis. 

Proč jste se rozhodla jít na naší školu?  

Mám ji v místě bydliště a chtěla jsem dělat 

asistentku pedagoga. 

Jak se vám na naší škole líbí? 

 Moc. Jsem tu spokojená. 

Jakou školu jste vystudovala?  

Gymnázium, pak vyšší odbornou školu. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Nemám. 

Jaké jsou vaše koníčky? 

Zpívání, malování, turistika, hraní na hudební nástroje. 

Jaký byl/je váš sen? 

Mít spokojenou velkou rodinu. 

Tereza Krejčí, Lucie Kosová, 7. třída 

Anketa: Chodíte na Vítání jara? 
 
5. třída        6. třída 

Ano: 5         Ano: 10 

Ne: 12         Ne: 19 

 

7. třída        9. třída 

Ano: 5         Ano: 7 

Ne: 16         Ne: 18 

 
Petra Dvořáková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Miskohraní 

V pondělí 30. ledna nás ve škole navštívila 
paní Ing. Jana Reme, muzikoterapeutka 
programu Miskohraní. Program postupně 
navštívila první třída, 2. A, 2.B, 3.B a čtvrtá třída. 
A co to takové Miskohraní vlastně je? Celý 
program probíhá s tibetskými miskami, které 
jsou využívány jako hudební nástroje, jehož tóny 
děti zklidňují, harmonizují  a navíc program je 

koncipován tak, že první část je poslechová, tj. muzikoterapie pasivní, pak následuje 
aktivní část, při níž si děti nástroje vyzkouší a procítí. Tóny tibetských mís jsou bohaté na 
alikvótní (samodozvučné) tóny, které synchronizují mozkové vlny a hemisféry a dodávají 
pocit zklidnění a uvolnění. Všem dětem se program velice líbil a Miskohraní si opravdu užily. 

 

Školní ples 
V pátek 10. února se 

v deblínské Sokolovně uskutečnil 
ples letošních deváťáků, který byl 
zahájen již tradičně polonézou. 
Poté nám ukázaly své vystoupení 
mažoretky. Před půlnocí 
vystoupil barman a představil 
nám svou poutavou ohnivou šou. Pak nám opět deváťáci zatančili polonézu a měli pro nás i 
nachystané půlnoční překvapení. Tématem půlnočního překvapení byl Just Dance, který se 
lidem tak moc líbil, že nám ho museli i zopakovat. O půlnoci byli naši deváťáci šerpováni a 
stali se absolventy naší školy. 

Lucie Dvořáčková, 7. třída 

Beseda s režisérem Krysáků 
 

Dne 1. 2. 2017 k nám do školy zavítal vzácný host – scénárista, režisér a animátor 
v jedné osobě – pan Cyril Podolský. Jeho jméno jste si mohli vybavit v souvislosti 
s loutkovým večerníčkem Krysáci. Uspořádal zde pro žáky 5. a 6. třídy interaktivní besedu 
o animovaném filmu, díky níž se žáci dozvěděli, jak animovaný film vzniká a kolik práce 
zabere tvorba každého záběru. 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se zúčastnili besedy o filmových žánrech, která byla protkána 
nejrůznějšími filmovými ukázkami. Povídání pana Podolského bylo velmi poutavé 
a zajímavé. Budeme se těšit na případné další setkání. 
 
Zdroje: https://www.facebook.com/zsdeblin/?ref=ts&fref=ts 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky: 

1. Únor bílý, pole sílí. 

2. Svatá Lucie noci upije. 

3. Na Hromnice o hodinu více. 

4. Na Tři krále o skok dále. 

5. Na Nový rok o slepičí krok. 

6. Svatá Anna chladna zrána. 

 

Úspěšní řešitelé: 

Valentýna Žáková (6. třída), Veronika Iva Nejezová (6. třída) 

 

Otázky pro měsíc březen: 

1. Jaké 2 květiny rostou v březnu? 

2. Kolikátého je 1. jarní den? 

3. Kdo má svátek 19. 3.? 

 

http://www.zahrada-centrum.cz/images/calendar/3.jpg, 

https://www.i60.cz/images/brezen_201303042142390.jpg. 

 

Michael Sláma, 8. třída 
Jarda Hanák, 7. 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 2016 
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